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PRZEDMOWA

Ciekawość szerokich rzesz Czytelników, interesujących się przeszłością wojskową naszego narodu, nie została dotych
czas zaspokojona. Na rynku księgarskim nie mamy obecnie 
ani jednej książki, obrazującej przeszłość i rozwój wojskowo
ści polskiej. Dlatego opracowujący to wydawnictwo, zanim 
ukaże się obszerny i wyczerpujący podręcznik historii wojsko
wości, oparty na najnowszych badaniach, postanowili oddać 
do użytku Czytelnika niniejsze wypisy, przedstawiające w wy
borze tekstów źródłowych przeszłość orężną, rozwój i życie 
wojska od najdawniejszych czasów piastowskich aż do upadku 
powstania listopadowego.

Przy doborze tekstów uwzględniano nie tylko szczegóły 
operacyjne, ale również i sprawy ustrojowe, prawne oraz co
dzienne życie szarego żołnierza, który wypełniał szeregi i naj
hojniej składał ofiarę własnej krwi. Chodziło nam o zebranie 
tekstów, choć różnorodnych co do tematyki, to jednak oświe
tlających najbardziej charakterystyczne momenty dziejów na
szej wojskowości.

Teksty zostały podane z zachowaniem właściwości języ
kowych poszczególnych okresów. W niektórych wypadkach 
publikujemy teksty dostosowane do wymogów obecnie obo
wiązującej pisowni. Każdy tekst jest poprzedzony krótką 
wzmianką, dotyczącą opisywanego faktu historycznego, auto
ra oraz wartości historycznej danego przekazu źródłowego.

Opracowujący zdają sobie sprawę z braków i luk niniej
szego wydawnictwa; niestety, są one nieuchronne, gdyż stara
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no się podać wiadomości zawarte chronologicznie prawie w 
ramach dziewięciuset lat.

Jeśli książka ta wzbudzi wśród Czytelników zaintereso
wanie i da chociaż częściowo odpowiedź na wiele pytań, na
suwających się szczególnie oficerom i uczącej się młodzieży, 
będzie to dowodem, że spełnia ona swe zadanie. W tej nadziei 
oddajemy ją do rąk Czytelnika.

Łódź, dnia 10 czerwca 1948 r.
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EPOKA RYCERSTWA

Wojskowość w okresie przedpaństwowymNa obszarach rozciągających się od Narwi i Bugu aż po Odrę mieszkało kilkanaście plemion słowiańskich (Lechici), posiadających wspólny język i zwyczaje. Plemiona te dzieliły się na rody, wywodzące się od wspólnego przodka. Zwykle ród zamieszkiwał pewną zwartą okolicę. Obszary plemienne oddzielone były od siebie pasmami puszcz i bagien. Cały kraj był pokryty zwartym masywem leśnym poprzecinanym bagnami i mokradłami. Osadnictwo rozprzestrzeniało się powoli trzebiąc puszcze i zwiększając obszar ziemi uprawnej.Plemiona lechickie (jest to wspólna nazwa dla plemion Slęzan, Polan, Wiślan, Mazowszan itd.) prowadziły gospodarkę naturalną i samowystarczalną. Wszystko, co było potrzebne do życia, wytwarzano we włości. Czasem w poszukiwaniu bursztynu i futer zawędrował w te trudno dostępne okolice kupiec z dalekich stron, przywożąc towary z Zachodniej Europy, Rusi lub Bizancjum (głównie broń).Lechici prowadzili żywot osiadły, zajmowali się rolnictwem, bartnictwem, myślistwem i połowem ryb. Znali sztukę obrabiania metali.Siłę zbrojną każdego plemienia stanowiło pospolite ruszenie wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia broni. W wypadku napadu, na wzgórzach rozpalano ogniska i w ten sposób dawano znać okolicznym włościom o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Pospolite ruszenie zwoływano za pomocą wici, tj. gałęzi zielonych, które zastępowały rozkazy mobilizacyjne. Taką gałąź posyłano z jednej włości do drugiej i wszys-
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cy wojowie (mężczyźni zdolni do noszenia broni) podążali rodami na umówione miejsce zbiórki. W tym pospolitym ruszeniu na stanowiska przodownicze wybijały się jednostki silniejsze ekonomicznie, gdyż one posiadały większe wpływy w ramach rodu i plemienia, oraz mogły sobie pozwolić na lepsze uzbrojenie i na wyruszenie na wyprawę konno (głównie ze względu na wyposażenie — rząd, miecz, zbroja). Spośród nich wybierano w wypadku niebezpieczeństwa lub zamierzonej wyprawy wodza, który nosił nazwę wojewody (wiodący wojów). Pierwotnie była to godność nadawana jedynie na okres wojny, jednak z czasem jednostki bardziej przedsiębiorcze, wpływowsze i zamożniejsze zaczęły ją' zatrzymywać i na okres pokoju, a przez skupienie dokoła siebie grup wojów (głównie dzięki zależności ekonomicznej lub drogą obietnicy udziału w łupach) tworzyły się drużyny, jako siła, która umożliwi wojewodom rozszerzenie zwierzchnictwa na sąsiednie plemiona. Wojewodowie wykorzystali rozkład ustroju rodowego dla ugruntowania swej władzy nad całymi grupami rodów, aby później rozszerzać ją nawet na sąsiednie plemiona. W ten sposób drogą „rodzimego podboju" jednych plemion przez drugie zaczęło się wytwarzać Państwo Polskie.W okresie plemiennym (przedpaństwowym) żadnych szyków bojowych, nawet tak prostych jak starogermański klin, nie znano (patrz rys. str. 13). Walczono nacierając bezładnymi kupami wojowników, zgrupowanych rodami. Prawdopodobnie każdy ród miał swoje zawołania (hasła bojowe), które ułatwiały odszukiwanie się wojowników i trzymanie się razem. Na mniejsze grupy nieprzyjacielskie wypadano z zasadzki, znano wagę zaskoczenia i szybkości uderzenia. Większość wojska tworzyła piechota, jedynie zamożniejsi wyruszali na wyprawę konno. Broń była prymitywna i prawie jednakowa u wszystkich plemion słowiańskich. Broń zaczepną stanowiły: topory, maczugi i łuki (najbardziej rozpowszechnione), rzadziej włócznie i miecze, początkowo brązowe, później żelazne i to tylko u zamożniejszych, większość wojów mieczy nie posiadała. Bronią odporną była tarcza, najczęściej kształtu prostokątnego, zrobiona z drzewą i obciągnięta skórą, lub z samej skóry na ramie. Hełmy i zbroje łuskowe oraz ro
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bione z małych kółek metalowych, (tzw. kolczugi) nie były zbyt rozpowszechnione i prawdopodobnie pochodziły ze zdobyczy wojennej albo zostały nabyte u, obcych kupców.Ważnym elementem w systemie obronnym były grody, których w okresie plemiennym widzimy bardzo wiele. Prawdopodobnie każda włość posiadała swój gród, jako miejsce schronienia na wypadek niebezpieczeństwa. Były to umocnienia ziemne i drewniane, budowane w miejscach trudno dostępnych, na wzgórzach, wśród bagien lub na wyspach rzecznych. Terytoria plemienne otaczano tzw. przesiekami. Były

Tworzenie się klina z kolumny.
Najdawniejszy szyk bojowy piechoty słowiańskiej.to przeszkody powstałe ze zwalonych jedno na drugie drzew. Starano się przesiekami otaczać terytorium plemienne ze wszystkich dostępnych stron, pozostawiając jedynie nieliczne drogi wjazdowe. Przesieki robiono wysiłkiem całego plemienia, inatomiast grody budował jeden łub kilka rodów. Na wypadek napadu stosowano również rozpraszanie się w trudno dostępnych gęstwinach lasów, gdzie wróg nie znający terenu nie zawsze umiał trafić.
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W IXi X wieku feudałowie niemieccy rozpoczęli podbój Słowian Zachodnich i w tym celu założyli tzw. marchie1) — forpoczty wojującej i zaborczej niemczyzny. Celem marchii, na czele której stał margrabia zależny od cesarza — a wyposażony w pełnię władzy cywilnej i wojskowej na swoim terenie, było podbijanie plemion słowiańskich i utrzymywanie ich w posłuszeństwie, ściąganie danin i zamienianie kraju słowiańskiego na kraj niemiecki drogą germanizowania i eksterminacji ludności tubylczej oraz osadzania niemieckich kolonistów.Plemiona lechickie, jako mieszkające na wschód od prawego brzegu Odry, nie były narażone na pierwszy impet niemieckiego uderzenia, zetknęły się one z agresorami już wówczas, gdy przeszły drogę rozwojową od bytu plemiennego do państwowego. Natomiast plemiona mieszkające na zachód od Nysy i Odry, nieprzygotowane politycznie i wojskowo, uległy przemocy (Obotryci, Lutycy, Milczanie - Łużyczanie itd.). Fakt, że plemiona lechickie nie były narażone na pierwszy impet germański, pozwolił im na stawianie oporu już siłami zorganizowanymi i jednolicie kierowanymi, gdyż w tym czasie na skutek podziału na klasy zaczęły się w nich tworzyć zaczątki państwa.
Okres drużyny panującegoNie mamy wiadomości źródeł pisanych, które by pozwoliły nam dokładnie określić dat powstania Państwa Polskiego. Pierwszy historyczny władca Polski, Mieszko I, władzę swą opierał na sile wojskowej, tzw. drużyny, która wytworzyła się 50 — 70 lat wcześniej. Były to oddziały nadworne, pozostające na utrzymaniu księcia. Oddziały te, składające się zarówno z cudzoziemców jak i Polaków, stanowiły wojsko stałe, gotowe w każdej chwili na rozkaz władcy wyruszyć do walki. Przy pomocy drużyny zmuszał książę do uległości dawnych wojewodów plemiennych i poskramiał ruchy separatystyczne

h Marchij było kilka, np. łużycka, miśnieńska. Każda miała swego margrabie
go. Była to graniczna prowincja, założona na podbitej ziemi, posiadająca obronne 
twierdze. 
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w obrębie plemion, w pierwszym jednak rzędzie zapewniał panowanie klas wyzyskujących nad masą ludu.W razie potrzeby książę zwoływał pospolite ruszenie wszystkich mężczyzn. Drużyna była doborową jazdą, uzbrojoną na sposób zachodnio-europejski, natomiast pospolite ruszenie składało się z mas piechoty, jedynie zamożniejsi wyruszali konno2).

2) O drużynie patrz tekst źródłowy „Najdawniejsze wiadomości o polskich si
łach zbrojnych".

3) Nad Bobrem i Kwisą zostały rozbudowane umocnienia składające się z trzech 
równoległych wałów i dwu rowów, które służyły jako przeszkody dla wkraczającego 
wojska.

Wojsko Mieszka potrafiło stawić zorganizowany opór najazdowi Wichmana oraz rozbić doborowe szyki margrabiego Hodona nad rzeczką Cedzyną, oprzeć granice państwa o Pomorze i przyłączyć cźęść Śląska.Bolesław Chrobry udoskonalił i rozbudował siły zbrojne swego ojca. Dążąc świadomie i konsekwentnie do skupienia pod swoją władzą możliwie największej ilości państewek plemiennych, doceniał on znaczenie siły zbrojnej jako czynnika, który umożliwi mu budowę silnej państwowości. Starał się wyzwolić spod wpływów niemieckich Łużyce i Miśnię, rozciągnąć swe zwierzchnictwo na całe Pomorze, uzależnić od siebie Czechy, Morawy, Słowację i Ruś. Plany te należy rozumieć, jako usiłowanie stworzenia wielkiej federacji narodów słowiańskich, która przeciwstawiłaby się zaborczej niemczyźnie.Bolesław Chrobry działał w okresie, kiedy zaczął się wytwarzać w Polsce ustrój feudalny i dlatego potrafił on wyzyskać siły poddanych dla realizacji swych dalekosiężnych planów. Ustrój feudalny opierał się na przewadze rycerzy feudałów nad pozostałą ludnością. W dobie tworzenia się tego ustroju silna władza książęca potrzebna była feudałom dla wytworzenia organizacji państwowej, dlatego wspomagali oni władcę.Bolesław Chrobry był organizatorem państwa, w którym wprowadził podział administracyjny na okręgi. Na ich czele stali zależni od niego kasztelanowie. Na granicach wzniósł szereg warowni, które obsadził stałymi załogami wojskowymi, rozbudował system przesiek i wałów obronnych3). Z jego imie
15



niem jest związany obowiązek tzw. stróży. Polegała ona na tym, że mieszkańcy wiosek położonych w okolicach grodu musieli dostarczać pewnej ilości ludzi do służby wartowniczej i pomocniczej, nadto obowiązani byli do przywożenia żywności, odzieży, naprawy umocnień, dróg itd.Środki na utrzymanie licznego wojska pochodziły z danin, łupów wojennych oraz trybutu płaconego przez plemiona, nad którymi Bolesław miał zwierzchnictwo.Nieustanne wojny, szybkie pochody w odległe (jak na ówczesne stosunki) kraje dadzą się pojąć tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieli, jakiego rodzaju i jak liczną siłą zbrojną . rozporządzał Bolesław Chrobry. Najbardziej pewnym narzędziem były oddziały nadworne (drużyna) pozostające na utrzymaniu władcy. Były one w okresie Chrobrego już jednolicie uzbrojone i występowały jako ciężkozbrojna jazda. Drużynnicy nosili hełmy, kolczugi (zbroje druciane), zbroje łuskowe (składające się z pojedynczych blach naszytych na skórę lub tkaninę), uzbrojeni byli w długie włócznie (kopie) i obosieczne miecze. Nacierali w szyku zwartym, przy tym górowali ruchliwością i zdolnością manewrowania nad feudalnym rycerstwem niemieckim. Dzielili się na szyki, które znowu łączono w tzw. legiony (pułki). Oddziały nadworne częściowo przebywały stale przy księciu, częściowo pełniły służbę jako załogi pogranicznych grodów.W pospolitym ruszeniu wszystkich ludzi wolnych (rycerzy i kmieci) widzimy jazdę (zamożni rycerze) i piechotę4) (kmiecie). Rycerstwo wytworzyło się z najsilniejszych ekonomicznie elementów, które przy rozkładzie ustroju rodowego zagarnęły większą część ziemi należącej do wspólnoty rodowej, a później zwiększyły swój stan posiadania drogą otrzymania nadań ziemskich od władcy. Natomiast kmiecie była to ludność wolna, ale przeważnie bezrolna, występująca jako dzierżawcy i użytkownicy ziemi książęcej lub ziemi należącej do poszczególnych feudałów.
4) Patrz tekst: „Siły zbrojne Bolesława Chrobrego”.

Uzbrojenie piechoty było, jak i dawniej, nadzwyczaj prymitywne i składało się ze „szczytów" (tarcz drewnianych), nie
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kiedy hełmów i pancerzy, broń zaczepną stanowiły włócznie (piki), długie topory (berdysze), łuki i maczugi nabijane kamieniami i żelazem.Kmieca piechota oddawała duże usługi w czasie obrony grodów oraz w walce partyzanckiej w lasach. Ona w czasie wypraw ochraniała wozy z zaopatrzeniem i nacierała w drugiej fazie bitwy, po złamaniu szyków' kawalerii wroga.Walcząc z Niemcami, przeważającymi siłą materialną, Bolesław wyzyskiwał korzyści terenu, jak bagna i lasy, głębokość teatru wojennego, ruchliwość swego wojska. Prowadził wojnę szarpaną, byle zyskać na czasie, zdemoralizować i znękać wroga i nie wdawać się z nim w walną, rozstrzygającą bitwę. W czasie wypraw na marchie niemieckie działał samą konnicą, która zagonami pustoszyła kraj, znosiła mniejsze oddziały nieprzyjacielskie i po dokonaniu zniszczeń z łupami wracała szybko do kraju5).W walkach z Czechami i Rusią, gdzie Bolesław występował jako stronnik wygnanych książąt (spory wśród dynastów czeskich i ruskich) przeciwko tym, którzy uzyskali władzę książęcą, stosował on śmiałą i szybką ofensywę, starał się doprowadzić do decydującej bitwy i opanować stolicę kraju. Umiał on w czasie bitwy stosować współdziałanie broni przez skombinowanie działania jazdy ciężkiej, jazdy lekkiej, piechoty z pikami (kopijnicy) i łuczników.Bolesław Chrobry był jednym z największych wodzów, jakiego zna nasza historia, a równocześnie jednym z najzdolniejszych organizatorów Państwa Polskiego.Za jego następców w zasadzie utrzymała się ta sama organizacja siły zbrojnej. Jednak panowanie Mieszka II (1025 — 1034) zostało zakończone wojną domową, w której bardzo silnie wystąpiły przeciwieństwa ówczesnego układu społecznego. Przeciwko centralnej władzy króla powstali z jednej strony plemienni książęta dążąc do rozbicia jedności państwowej i uzyskania władzy nad plemionami, z drugiej strony, jak pisze nasz najstarszy kronikarz Gall: ,.niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciwko szlachetnie urodzonym".
°) Patrz tekst pt. „Najazd Bolesława na Miśnię".
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To zdanie należy interpretować w ten sposób: doszło do powstania warstw uciemiężonych w związku z wytwarzaniem się i rozwojem porządku feudalnego, coraz liczniejszymi ciężarami spadającymi na ludność kmiecą, która brała udział w wyprawach wojennych jako piechota, wnosiła do skarbu wysokie daniny, używana była do posług państwowych (budowanie dróg i grodów), pełniła stróże, a nadto, w związku ze wzrostem uposażeń i wpływów kościelnych, musiała opłacać dziesięciny na utrzymanie duchowieństwa oraz świętopietrze, jako daninę wysyłaną z Polski do kurii papieskiej.Tę pierwszą w naszych dziejach rewolucję społeczną pokonał syn Mieszka II — Kazimierz Odnowiciel (1038—1058) popierany przez cesarza niemieckiego Konrada II i księcia kijowskiego Jarosława. Przy pomocy rycerzy niemieckich i części rycerstwa polskiego poskromił on zarówno ruch separatystyczny dawnych przywódców rodowych jak i ruch społeczny.Od czasów Kazimierza Odnowiciela zaczyna się wyraźny podział społeczeństwa na możnowładztwo (najzamożniejsi i posiadający największe wpływy), rycerstwo feudalne oraz wolnych kmieci, którzy z biegiem czasu coraz bardziej uzależniają się ekonomicznie, a potem prawnie od rycerstwa.Znaczenie drużyny maleje, gdyż Kazimierz Odnowiciel nie miał dostatecznych środków materialnych na jej utrzymanie, z drugiej strony był zależny od rycerstwa miejscowego, które dopomogło mu do poskromienia buntu, ale nie chciało dopuścić do nadmiernego wzrostu władzy książęcej.Przejściowo potęgę wojenną odbudowali Bolesław II Śmiały (1058'—1079) oraz Bolesław Krzywousty (1102 — 1138). Zwłaszcza ten ostatni wznowił znaczenie drużyny, przy pomocy . której dokonał wcielenia Pomorza do Polski, oraz prowadził długie walki z cesarzem niemieckim Henrykiem V.Za Krzywoustego w obronie kraju odegrała dużą rolę ludność podgrodzi, która wraz z załogą broniła grodu jako ważnego punktu strategicznego6). Wokół grodu powstawało
e) Por. tekst pt. „Oblężenie Głogowa".
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tzw. podgrodzie skupiające rzemieślników i kupców oraz ludność służebną, wytwarzającą artykuły potrzebne dla załogi grodowej i miejscowych feudałów. Te podgrodzia z biegiem lat przekształciły się w miasta.Zachowanie się mieszkańców naszych grodów i podgrodzi w czasie najazdów germańskich świadczy, że byli to Polacy a nie Niemcy (jak dowodzą tego uczeni niemieccy). Znali oni sztukę bronienia miasta przed szturmującymi oddziałami, wznosili fortyfikacje, które różniły się tym od zachodnio-europejskich murów obronnych, że na kamiennej podmurówce budowano płot (ścianę drewnianą) z wieżami i podcieniami dla obrońców.Już Kazimierz Odnowiciel i Bolesław Śmiały część drużynników osadzają na roli z obowiązkiem posługi rycerskiej. Bolesław Krzywousty to kontynuuje. Również rycerstwo osiadłe i przedtem otrzymuje nadania ziemskie z prawem dziedziczenia. W ten sposób zasadniczą formą siły zbrojnej Polski już za następców Krzywoustego będzie samo tylko rycerskie pospolite ruszenie. Rycerstwo, wyodrębniając się od reszty ludności, zacznie tworzyć stan uprzywilejowany, górujący zarówno nad władcą jak i nad pozostałymi mieszkańcami kraju.Po śmierci Bolesława Krzywoustego następuje rozbicie Polski na drobne księstwa dzielnicowe. Władca dzielnicowy był uzależniony od rycerzy-feudałów, którzy stanowili jedyną siłę zbrojną, nie licząc czeladzi, która odgrywała rolę pomocniczą, Feudałowie w myśl swych interesów dążą do ograniczenia władzy książęcej. Książę zmuszony jest zrzec się szeregu swych uprawnień na rzecz feudałów (tzw. nadania immunitetowe).Z biegiem czasu wskutek dalszych podziałów liczba księstewek wzrasta — władza monarsza słabnie, natomiast zwiększa się znaczenie możnowładztwa, które kieruje postępowaniem książąt w myśl swych interesów. Rycerstwo zyskuje szereg tzw. immunitetów, czyli przywilejów, za pomocą których uniezależnia się coraz bardziej od książąt. Wzrastają obciążenia warstwy kmiecej, która coraz bardziej jest uzależniona od rycerzy-feudałów. Kmiecie zostają usunięci z pospolitego 
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ruszenia, co najwyżej tworzą orszak służebny rycerza, który wyrusza z tzw, pocztem.Rycerz nie pobierał od księcia żołdu, nie otrzymywał uzbrojenia, sam musiał utrzymywać się w czasie trwania wyprawy. Wyruszał na wezwanie księcia konno z tzw. pocztem, którego liczebność i uzbrojenie zależały od zamożności pana. Rycerz wraz z pocztem stanowił tzw. ,,kopię", taką samą jak i kopie zachodnio-europejskie. Poszczególne kopie łączono według systemu rodowego lub terytorialnego w chorągwie. Wyższej jednostki taktycznej od chorągwi nie znano.Do walki rycerstwo ustawiało się w długich liniach jeden obok drugiego z dużymi odstępami, za każdym rycerzem stał jego poczet7). Był to typowy szyk średniowieczny zwany po polsku ,,w płot" (en haye).

7) Patrz rysunek „Szyk bojowy rycerstwa feudalnego".
8) Okrywała ona całe ciało i składała się z płytek metalowych łączonych 

drutem.

Do natarcia linia rycerzy posuwała się wolno, ze względu na rosnące obciążenie jeźdźca i konia. Rycerz spinał konia dopiero w decydującym momencie, gdy chciał kopią ugodzić przeciwnika. Bitwa była właściwie szeregiem pojedynków poszczególnych rycerzy. W walce uczestniczyły również i poczty, chociaż rola ich była drugorzędna. Charakterystyczną cechą szyków rycerskich była powolność i mała zdolność do manewrowania. Bitwę rozstrzygała jazda rycerska swą odwagą, wprawą i liczebnością. Poczty odgrywały rolę pomocniczą przy pościgu za uciekającym wrogiem lub przy zdobyciu obozu i wyłapywaniu niedobitków. Wojska w tym okresie były nieliczne, gdyż ilość rycerzy (w Polsce tak samo jak i w innych krajach) stanowiła mały odsetek ogółu ludności. Piechota w walkach XIV i XV wieku u nas występowała rzadko.Na zachodzie właśnie w XV wieku zaczęto zwiększać oddziały piesze, u nas aż do wojny 13-letniej broń ta była w największym zaniedbaniu.Uzbrojenie rycerstwa polskiego w niczym niemal nie różniło się od zachodniego. Kolczugę lub zbroję łuskową wyparła pełna zbroja płytowa8), a hełm stożkowy ustępuje garn-
20
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czkowemu z przyłbicą zsuwaną na twarz9). Broń zaczepną stanowiła długa kopia, ciężki obosieczny miecz i topór. Uzbrojenie tego typu było bardzo drogie i mogli je sprawiać sobie jedynie rycerze-feudałowie.

9) Patrz rysunek — zbroje średniowieczne.

zas fana

szpnry

pocfbrocfek 
obojczyk „

rękawica

CfZfyo/i J
I 

nakarczek

nabiodrek

zaręfcaw/e

O-fart uch

E iaszka

nago/emca

trzewik

nako/anek.

naramienni/t 
C- tarcza 
naramiennika
AB- ość 

opacha 
rrałokcica

Zbroje średniowieczne.
Na lewo •— kolcza plecionka, w środku — zbroja z XIJI w., na prawo 

— zbroja z XV w.

Mieszczanie obowiązani byli do obrony swych miast w razie najazdu. Ponieważ jednak starszyzna miejska (patrycjat) składała się przeważnie z Niemców, którzy faktycznie rządzili miastem, a polska ludność była podporządkowana im ekonomicz
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nie i prawnie (sądownictwo w rękach patrycjatu), często dochodziło do zdrady, gdyż niemiecki patrycjat patrzał na walkę wyłącznie pod kątem swych interesów ekonomicznych i uznawał władzę tego, kto szczodrzej szafował przywilejami.Polska osłabiona przez rozdrobnienie terytorialne, egoistyczną i często antynarodową politykę książąt, napływ obcego elementu niemieckiego, sprowadzanego przez książąt i panów ze względu na dochody, była silnie zagrożona w swym bycie państwowym.Osadzeni w ziemi Chełmińskiej i Michałowskiej przez księcia Konrada Mazowieckiego Krzyżacy (1226) planują podbój Pomorza, które zajmują w roku 1309. Najazdy mongolskie niszczą południową część kraju. Książęta śląscy coraz bardziej ulegają wpływom niemieckim, Litwini i Jadźwingowie nękają kraj napadami łupieskimi. Możnowładztwo powołuje na władcę Wacława czeskiego, który ulegał silnie wpływom niemieckim i swym postępowaniem torował drogę do tronu w Czechach niemieckiej dynastii Luksemburgów.Łokietek, opierając się na uboższym rycerstwie oraz kmieciach, rozporządzając również pomocą węgierską, zjednoczył w swym ręku Małopolską i Wielkopolską, utracił jednak na rzecz Krzyżaków Pomorze i Kujawy, gdyż nie posiadał dostatecznych sił do walki z potężnym Zakonem. Ówczesna Polska nie mogła stawić czoła wspomaganemu przez całą Zachodnią Europę zakonowi Krzyżackiemu, zbyt była wycieńczona walkami okresu dzielnicowego oraz rozterkami wewnętrznymi.Łokietkowi w 1331 r. udało się odnieść pierwsze w naszych dziejach większe zwycięstwo nad Krzyżakami w bitwie pod Płowcami. Jednakże zwycięstwo to nie miało wpływu na przebieg ówczesnych walk z Zakonem, jedynie rozwiało mit, który zakorzenił się wśród rycerstwa, jakoby Krzyżaków nie można było pokonać.Władysław Łokietek potrafił powołać do obrony kraju szerokie warstwy ludności. W walkach przeciwko Krzyżakom brał udział żywioł wiejski (kmiecie i rycerstwo średnio i mało- zamożne). Mieszczaństwo niemieckie, które dążyło do zespolenia się czy to z Brandenburgią, czy Krzyżakami, czy Luksem
23



burgami, występowało przeciwko królowi polskiemu. Lecz opór oligarchii miejskiej został złamany, a bunty wójta Alberta w Krakowie, Przemka w Poznaniu, biskupa Muskały w Krakowie stłumione.Jednakże Łokietek siłami, którymi rozporządzał, nie zdołał obronić całości państwa od przemocy krzyżacko-luksem- burskiej, wspieranej przez Zachodnią Europę. Umierając stary król, który przez całe swe życie walczył z przeciwnościami i częściowo zjednoczył ziemie polskie, zostawił synowi zadanie odzyskania ziem wydartych (Pomorze, Kujawy, Śląsk) i przywrócenie potęgi państwowej.

Ruiny zamku w Będzinie z XIII—XIV w.Kazimierz Wielki zdawał sobie sprawę z tego, że siłami, które miał w rozporządzeniu, nie zdoła pokonać koalicji krzyżacko - luksemburskiej i dlatego energicznie przystąpił do odbudowy potęgi państwowej nie drogą podbojów lecz reform wewnętrznych. Siłę zbrojną starał się oprzeć wyłącznie na pospolitym ruszeniu rycerskim oraz wójtach i sołtysach wsi i miast lokowanych na prawie niemieckim.W związku z działalnością prawodawczą Kazimierza Wielkiego (statuta wiślickie — zbiór praw obowiązujących wówczas w Polsce) powstają jego artykuły wojskowe, które określają podstawy prawne pospolitego ruszenia. Każdy rycerz na wezwanie musi wyruszyć na czele swych sług na wyprawę. 
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Do służby wojskowej są obowiązani również wójtowie miast i sołtysi wsi lokowanych na prawie niemieckim. O kmieciach w ogóle już nie ma mowy, występują oni wyłącznie w charakterze sług poszczególnych wojowników.Miasta polskie milicji swoich na wojnę nie wystawiały. Wskutek tego miejskiej piechoty, takiej jak na Zachodzie, u nas nie było. Wójtowie i sołtysi byli niedługo powoływani do pospolitego ruszenia. Ich obowiązek służby wojskowej zaniknął w wieku następnym wskutek wykupu wójtostw i sołectw przez szlachtę oraz wskutek ograniczenia praw mieszczan.Już za rządów Kazimierza Wielkiego, a jeszcze bardziej po jego śmierci, wzrosło znaczenie możnowładztwa. Całą politykę państwową chciało ono prowadzić pod kątem swych interesów stanowych i ekonomicznych. Z tego też punktu patrzeć trzeba na zawartą w 1386 roku unię z Litwą.Związek polsko - litewski dokonał się wskutek zbieżności interesów obu państw, które były zagrożone przez Krzyżaków, a pojedynczo nie mogły się przeciwstawić potędze Zakonu. Prócz tego z jednej strony możnowładztwo polskie chciało mieć uległego sobie króla i sądziło, że Jagiełło będzie powolnym narzędziem, z drugiej strony bojarstwo litewsko-ruskie pragnęło uzyskania tych swobód i przywilejów jakie posiadała szlachta polska. Militarnym wynikiem unii było zwycięstwo grunwaldzkie, które jednak nie zostało wyzyskane i nie doprowadziło do likwidacji zakonu krzyżackiego10).

10) Patrz tekst pt. „Bitwa pod Grunwaldem".
xl) Patrz szkic „Bitwa pod Grunwaldem".

Od połowy XIV do początków XV w. w taktyce wojsk rycerskich zachodzą zmiany. Płytki szyk liniowy ustępuje miejsca szykowi klinowemu, rozbudowanemu w głąb. Chorągwie ustawiają się w ten sposób, że najlepiej uzbrojeni rycerze tworzą czoło oraz osłaniają boki i tył, reszta ustawia się wewnątrz tej ramy. Na dane hasło „klin" rusza do natarcia. Wojska szykują się w linie klinów rzutowanych w głąb. W bitwie pod Grunwaldem mamy po stronie polskiej i krzyżackiej kilka takich linij11). Rozwój łucznictwa (kusze) oraz 
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pojawienie się broni palnej wpływają na coraz cięższe uzbrojenie ochronne rycerstwa. Zbroja, która okrywa całe ciało wojownika, a nawet częściowo konia, robiona jest z coraz grubszej blachy. Kopia staje się coraz cięższa, aby przebić taką zbroję. Oddziały ciężkozbrojne są nieruchliwe i występują łącznie z oddziałami lekkozbrojnej kawalerii i pieszych kuszników. Wobec nieobrotności wojsk rycerskich pojawia się tendencja do działania na flankę i zaskakiwanie wroga od tyłu. Manewr ten wykonały chorągwie litewsko-ruskie w bitwie pod Grunwaldem. Brak piechoty uniemożliwia skuteczne obleganie miast, a rycerskie pospolite ruszenie nie jest nastawione na długotrwałą wojnę, chce jak najprędzej wracać do domów. W czasie panowania Jagiełły pojawiają się u nas obce oddziały zaciężne, które walczą za żołd.Szlachta na podstawie przywileju koszyckiego (1373) obowiązana była jedynie do walki w ramach pospolitego ruszenia w granicach kraju, natomiast w razie wyprawy poza Polskę, król musiał wypłacać wysokie wynagrodzenie, które znacznie przewyższało koszt utrzymania wojsk zaciężnych. Przywilej ten umożliwił odzyskanie Śląska, Pomorza Zachodniego i Prus i powodował, że Polska przeważnie walczyła w defensywie. Wyprawy zaborcze prowadzono przy pomocy wojsk zaciężnych, werbowanych przeważnie na koszt wielkich panów. Z drugiej strony inicjatywa królewska została skrępowana uchwałami tzw. zjazdów generalnych szlachty, które w końcu XV wieku przekształciły się w sejm walny.Siłę zbrojną w średniowieczu tworzy rycerstwo, które uzyskało przewagę nad władcą i podporządkowało sobie pozostałe stany.Charakter sił zbrojnych jest ściśle uzależniony od struktury społeczno-ekonomicznej tego okresu. Rycerstwo przyjęło na siebie ciężar walki, w zamian narzuciło swe zwierzchnictwo kmieciom. Nie mogło jeszcze wydać walki miastom, gdyż te były silne ekonomicznie, trzeba więc było zahamować ich rozwój przez wydanie ustaw utrudniających handel i krępujących rzemiosło. W okresie późniejszym, w końcu XV w. i początku XVI, gdy na zachodzie Europy w oparciu o miasta rozpocz- nie się budowa absolutyzmu królewskiego, w Polsce przeciw-
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do napinania,Kusze:
1 — mechanizm spustowy ku^J' g grot1strzały używanej

z korbą, 5 - kusza z dzwigmą, 9

3_ 4 — kusza
i do kuszy.
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nie, będą wzrastały wpływy warstwy uprzywilejowanej, która uniemożliwi rozwój miast i zahamuje rozwój ekonomiczny państwa, skazanego wyłącznie na prymitywną gospodarkę rolną.
Upadek rycerstwaUpadek średniowiecznego rycerstwa jest powszechnie przypisywany wynalazkowi broni palnej i wynikłym stąd zmianom w sposobach prowadzenia walki. Jest to pogląd mylny, gdyż feudalne rycerstwo zachodnio-europejskie poniosło szereg klęsk od piechoty chłopskiej i miejskiej, która nie posiadała broni palnej, podczas gdy oddziały feudałów miały artylerię. Jeszcze przez cały wiek XV, a nawet częściowo XVI, kusza będzie bronią groźniejszą od muszkietu. Przyczyny załamania się i rozkładu wojsk rycerskich należy szukać w rozkładzie porządku feudalnego i wystąpieniu nowych sił społecznych i ekonomicznych.Wraz ze wzrostem miast rośnie zamożność mieszczaństwa, które utrzymuje dla obrony swych interesów piesze milicje miejskie. Równocześnie władcy poszczególnych krajów, chcąc uniezależnić się oęl panów feudalnych, zaczynają się posługiwać wojskiem najemnym i popierać żywioły miejskie. Rycerstwo traci ducha zaczepnego, następuje rozluźnienie życia obyczajowego i pewna zniewieściałość, pogoń za wygodą, niechęć do życia obozowego i wojennego. Rycerstwo przekształca się w ziemiaństwo, ciągnące zyski z uprawy zboża rękoma bezpłatnego robotnika, jakim jest pańszczyźniany chłop.Po okresie brutalnej siły, którą reprezentowało feudalne rycerstwo zajęte ciągłymi wojnami, pustoszeniem i grabieżą wsi i miast, rosnąca władza królewska staje się czynnikiem ładu i zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom.Engels tak określa proces rozpadu rycerskiego feudalizmu: ..Wszystkie elementy rewolucyjne, które tkwiły pod zewnętrzną skorupą feudalizmu, ciążyły ku osobie reprezentującej władzę państwową, tak, jak władza państwowa szukała w nich oparcia. Związek króla z mieszczaństwem stawał się coraz ściślejszy i dopomógł królom odnieść zwycięstwo nad feu- 
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dalami, aby z kolei zdławić i ograbić swego dotychczasowego sojusznika"12).

12) Engels — rękopis o feudalizmie ogłoszony w czasopiśmie „Proletarskaja 
Rewolucija'* nr 6, 1935 r.

13) spiśnik — żołnierz pieszy uzbrojony w długą włócznię, tzw. spisę w od
różnieniu od kopijników, czyli jezdnych uzbrojonych w długą do 6 łokci kopię.

14) Patrz tekst pt. ,.Bitwa pod Chojnicami '.

Wojsko zmienia swe dotychczasowe oblicze. Jazda ustępuje miejsca piechocie. Oddziały najemnych spiśników13) (pi- kinierów) ustawionych w prostokąty i łuczników lub kuszników osłoniętych częstokołem z wyostrzonych pali, które ze sobą noszą, albo wozami obronnego taboru są nie do pokonania dla niezdyscyplinowanego rycerstwa. Roty zaciężne stają się główną częścią składową wojska.W ciągu XV wieku szlachta przerzuciła z siebie wszelkie ciężary państwowe na barki mieszczaństwa i chłopów. Nawet obowiązek obrony kraju przeszedł na roty zaciężne, utrzymywane bądź przez króla, bądź z sum podatkowych, wpłacanych przez warstwy niższe, a pospolite ruszenie stało się raczej czynnikiem politycznym i politykującym niż skutecznym narzędziem walki.Rozkład pospolitego ruszenia szczególnie jaskrawo uwydatnił się za Kazimierza Jagiellończyka, gdy ludność Pomorza i Prus podnosi oręż przeciw Krzyżakom pragnąc połączenia z Polską. Szlachta, zainteresowana w posiadaniu ujścia Wisły, którą spławiano zboże produkowane na pańskich folwarkach, zgodziła się na wojnę z Zakonem. W czasie tej wojny (tzw. wojna trzynastoletnia 1454 —1466) szlacheckie pospolite ruszenie zamiast walczyć, buntuje się i zmusza króla do nadania szeregu przywilejów (przywileje nieszawskie i cerekwickie). Złamana karność wojskowa nie dała się tak łatwo przywrócić i wskutek niedbalstwa, braku dyscypliny i braku ducha zaczepnego szlachta poniosła haniebną klęskę pod Chojnicami14).Pospolite ruszenie nie było zdolne do długotrwałej wojny, oblegania i szturmowania miast. Walkę wygrano jedynie dzięki wojskom zaciężnym, opłacanym przez króla i mieszczan pruskich. I ta wojna, również jak i wielka wojna z czasów Jagiełły, nie zakończyła się zlikwidowaniem państwa krzy
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żackiego. Polska uzyskała w pokoju toruńskim jedynie Gdańsk i Pomorze nadwiślańskie. To niewyzyskanie zwycięstwa nad wycieńczonym materialnie i pozbawionym oparcia o Zachodnią Europę Zakonem jest winą szlachty, która uważała za konieczne dla swych interesów ekonomicznych jedynie uzyskanie ujścia Wisły w celu swobodnego handlu zbożem.W czasie wyprawy bukowińskiej Jana Olbrachta w roku 1497 pospolite ruszenie znowu poniosło klęskę, wskutek braku dyscypliny i niechęci do wysiłku i szybkich działań ofensywnych. Ruchliwy przeciwnik, ustępujący pod względem uzbrojenia, ale doskonale wyzyskujący teren i moment zaskoczenia, rozbił oddziały szlacheckie, nadmiernie obciążone taborami.Przed Polską stanęło zadanie zorganizowania siły zbrojnej na nowych podstawach, gdyż z końcem XV wieku byliśmy właściwie bezbronni. Pospolite ruszenie nie przedstawiało większej wartości bojowej, a roty zaciężne były nieliczne i werbowane jedynie na okres wojny.
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EPOKA WOJSK ZACIĘZNYCH

Tworzenie się nowych instytucji wojskowych (1506—1586)Konstytucja „Nihil Novi"15) (1505) prawnie usankcjonowała uprzywilejowane stanowisko szlachty i podporządkowanie jej pozostałych stanów. Postanawiała ona, że nic nowego nie może być wprowadzone w życiu państwa bez jednomyślnej zgody sejmu, w skład którego wchodzili wyłącznie przedstawiciele szlachty i duchowieństwa. Jeszcze przedtem w tzw. statutach piotrkowskich szlachta usunęła mieszczan od dostojeństw świeckich i duchownych, zabroniła im nabywania dóbr ziemskich, a posiadane nakazała sprzedać, wreszcie podcięła handel, znosząc dla szlachty cła wywozowe na surowce oraz przywożone wyroby z zagranicy, a obciążając cłem towary wysyłane z kraju. To wszystko podcięło znaczenie miast, a zarazem zahamowało rozwój handlu i przemysłu.

15) Z łacińskiego — nic nowego.

Egoizm stanowy szlachty odbił się na położeniu ludności wieśniaczej. Rozwój gospodarki pieniężnej i otwarcie przez Gdańsk drogi dla handlu zbożem otworzyło przed szlachtą możliwości bogacenia się kosztem wieśniaka. Szlachta stara się powiększyć przestrzeń ziemi folwarcznej na niekorzyść chłopa, zwiększając równocześnie pańszczyznę i ograniczając, a poteni znosząc wolność osobistą chłopa, który zostaje zdany na łaskę i niełaskę swego pana, gdyż żadne ustawy nie chronią go przed samowolą dziedzica. Prawnie i ekonomicznie skrępowała szlachta równocześnie króla, jak również mieszczan i chło
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pów uzależniając ich całkowicie od siebie. W zamian za te, nie mające równych sobie w żadnym kraju, przywileje zadeklarowała szlachta gotowość obrony Rzeczypospolitej w razie niebezpieczeństwa siłami pospolitego ruszenia. Lecz z tego jedynego zobowiązania nie zawsze wywiązywała się, gdyż szlachcic-rycerz przekształcił się w szlachcica-ziemianina zajętego wyłącznie swymi sprawami materialnymi i obroną uprzywilejowanego stanowiska, którego bał się utracić. Ciemny tłum szlachecki nie rozumiał i nie chciał rozumieć zmian zachodzących w świecie, a wytworzony w Polsce ustrój uważał za idealny i nie podlegający zmianom.Szlachcic niechętnie odrywał się od swego folwarku. Na zwołanie pospolitego ruszenia konieczna była uchwała sejmowa, która zapadała dopiero wówczas, gdy wróg już pustoszył kraj.Projekt kanclerza Jana Łaskiego, aby znieść pospolite ruszenie i zastąpić je stałym podatkiem wojskowym na utrzy: manie rot zaciężnych, spotkał się z silną opozycją szlachty, która w pospolitym ruszeniu widziała tytuł do swej hegemonii w państwie.W związku z niepokojami na Ukrainie, napadami Tatarów i hospodarów wołoskich należało przynajmniej na wschodzie utrzymywać pewną ilość stałej siły zbrojnej. Ze skarbu królewskiego (który był stale pusty, gdyż szlachta podatków prawie nie płaciła) utrzymywano ograniczoną ilość wojsk zaciężnych. Stanowiły one tzw. „obronę potoczną".Na Zachodzie oddziały najemne składały się przeważnie z piechoty i znacznej ilości artylerii (służbę w nich pełnili mieszczanie i chłopi oraz elementy pozostające w kolizji z prawem); jazda była nieliczna. W Polsce było inaczej. Szlachta pragnęła ciągnąć zyski również i ze służby wojskowej. Chłopów i mieszczan tylko w małym stopniu dopuszczano do służby w oddziałach najemnych. Rekrutowano je albo z cudzoziemców (piechota), albo na zasadach towarzyskiego zaciągu spośród zubożałej szlachty, która tworzyła oddziały jazdy, (stąd nazwa towarzysz pancerny). Dlatego w polskich oddziałach zaciężnych przeważała jazda, która stanowiła 2/3 całego wojska.



Jednostką wojsk najemnych była rota. W celu sformowania roty król zawierał umowę z przyszłym jej dowódcą-rotmi- strzem. Rotmistrz dobierał sobie tzw. towarzyszy, którzy przybywali wraz z pocztami. Ten system towarzyski utrzymał się w jeździe polskiej aż do XVIII wieku. Niższych dowódców poza rotmistrzem nie było (stopnie porucznika i chorążego zjawiły się później). Siła rot zaciężnych była różna — od kilkudziesięciu do paruset ludzi. Troska o uzbrojenie, ubiór, konie, wozy i sprzęt potrzebny w polu spoczywała na samych towarzyszach.W ciągu XVI w. jazda polska zaczęła się różnicować pod względem uzbrojenia jak i zadań taktycznych. Początkowo w tych samych rotach spotykaliśmy kopijników (o cięższym uzbrojeniu ochronnym) i strzelców. Jazda nacierała w szyku rozwiniętym, przy czym kopijnicy tworzyli szeregi czołowe, a strzelcy uzbrojeni w łuki i kusze ustawiali się poza nimi i strzelali ponad głowami kopijników. Zwolna w ciągu XVI wieku broń palna wyparła kusze i łuki, które stały się uzbrojeniem nowopowstałych najlżejszych oddziałów jezdnych (tzw. kozacy i petyhorcy).W XVI wieku nastąpiło zróżnicowanie, które polega na tym, że oddziały jednakowo uzbrojone tworzyły odrębne chorągwie (roty). Pojawił się nowy typ jazdy lekkozbrojnej, atakującej zawsze kopią w zwartym szyku pięcio lub cztero- szeregowym, strzemię przy strzemieniu i w pełnym biegu koni. Typ ten, zwany usarskim, zostaje przejęty z Węgier. Stamtąd tego rodzaju roty zaciężne szły na służbę polską. Ten typ jazdy szybko u nas przyjmuje się i modyfikuje. Usaria nasza przyjmuje cięższe uzbrojenie ochronne ze zbroją całkowitą, natomiast zachowuje taktykę węgierską, uderzając zawsze w największym pędzie szykiem zwartym. Wygląd zewnętrzny „usarzy" miał wzbudzać postrach u nieprzyjaciela, w tym celu przewieszali oni przez ramię skóry tygrysie i lamparcie, a z tyłu mieli przymocowane skrzydła z piór orlich lub sokolich. „Usarze" nasi zachowali aż do XVIII w. charakter ciężkiej jazdy bojowej, używanej do rozstrzygającego uderzenia na główne siły wroga.
Dzieje wojskowości polskiej — 3 33



Broń sieczna:
1—2—3 — średniowieczne miecze rycerskie, 4—5 — koncerze z XVI—XVII 

wieku, 6 — rapier z XVII wieku.
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Ponieważ „usarze" przekształcili się w jazdę najcięższą, zaszła konieczność stworzenia oddziałów lżejszych, zwinnych, nacierających w szyku rozproszonym, a używanych do uderzeń na flankę i tyły przeciwnika oraz do podjazdów, czat itd. Rolę tę spełniają chorągwie tzw. kozaków16), zwanych na Litwie ,,petyhorcami:'. Uzbrojenie ich składało się ze zbroi kolczej, krótkiej włóczni, pistoletu (od XVII wieku), koncerza (miecz tylko do kłucia), luku lub arkebuza. Wyglądem zewnętrznym jazda kozacka, zwana też niekiedy pancerną, przypomina oddziały tureckie.

16) Należy rozróżniać kozaków jako typ jazdy lekkiej od pewnej warstwy 
ludności Ukrainy zwanej potocznie Kozakami.

17) Rusznice, później arkebuzy, broń palna piechoty. Skuteczna donośność 
150 — 200 m, szybkość ognia: 1 strzał na 10—15 minut.

Roty piesze formowane były przeważnie z cudzoziemców (Czesi, Węgrzy, Serbowie, Niemcy, a nawet Szwajcarzy). Były one u nas nieliczne w przeciwieństwie do Zachodu, gdzie piechota góruje liczbą nad jazdą. Rota piesza składała się przeważnie ze stu ludzi podzielonych na dziesiątki. W walce roty piechoty polskiej tworzyły dość płytkie kolumienki złożone przeważnie ze strzelców. Ustawiano się dziesiątkami w kwadrat. Czoło każdego ■ dziesiątka stanowili pawężnicy z ciężkimi, dużymi tarczami, ubrani w zbroję ochronną, za nimi stali spiśnicy (pikinierzy), w dalszych szeregach stawali strzelcy z kuszami, później uzbrojeni w broń palną, tzw. rusznice17), lub arkebuzy. Ostatni szereg stanowili znowu spiśnicy. Do strzelania pawężnicy i spiśnicy przyklękali, po czym strzelcy strzelali ponad ich głowami. Każdy szereg po oddaniu strzałów klękał i nabijał broń, a stojący z tyłu strzelcy z kolei strzelali.W XV i XVI wieku wykształcają się nowe bronie, mianowicie artyleria i inżynieria. Bronie te zostają wydzielone w odrębne jednostki taktyczne, podległe wodzowi wyprawy.Artylerią posługiwano się w Polsce stosunkowo wcześnie. Wiadomo, że pod Grunwaldem artylerię mieli zarówno Polacy, jak i Krzyżacy, ale brak szczegółów o oddanych przez nią usługach. Wiemy natomiast, że w roku 1422 polskie bombardy rozbiły mury potężnego zamku krzyżackiego Gołubia. W wieku XVI artyleria zostaje udoskonalona. Upowszechniają się kule 
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żelazne18). Pojawiają się nowe typy dział o stromym strzale (prototypy dzisiejszych moździerzy). W drugiej połowie XVI wieku mamy już kule ogniste (rozżarzone) do wzniecania pożarów. Artyleria ta bije skutecznie wyłomy w murach zamków i miast, ale jest bezsilna wobec fortyfikacji ziemnych.

18J Pierwotnie kule były kamienne.
19) Patrz tekst pt. „Artykuły dla puszkarzy z XVI w.".

Puszkarze (artylerzyści) byli to początkowo wyłącznie cudzoziemcy. Tworzyli oni tzw. „cech św. Barbary' , mieli własne przepisy i przywileje19). Byli oni uważani za rzemieślników i traktowani jako mieszczanie. W związku z rozwojem sztuki minerskiej i konieczności budowania mostów i dróg zjawiają się cudzoziemskie oddziały inżynieryjne (tzw. szancmistrzei. Liczba ich zwiększa się wydatnie za czasów Batorego w związku z koniecznością oblegania twierdz.Naczelnym wodzem polskiej siły zbrojnej nominalnie był król. Jednak dowodzenie oddziałami zaciężnymi i to w warunkach przedłużających się wojen i dalekich wypraw wymagało zlecenia funkcyj dowódczych osobie innej, odpowiedzialnej za wojsko i przebieg wyprawy. Godność hetmana, czyli dowódcy armii, była pierwotnie raczej funkcją niż stopniem wojskowym i była powierzana tylko na okres wojny. Ale w związku z istnieniem oddziałów obrony potocznej wynikła konieczność istnienia stałego dowódcy tych oddziałów. Od początku XVI wieku występują już stale dwaj hetmani wielcy: jeden w Koronie, drugi na Litwie. Każdy z nich ma swego zastępcę w osobie hetmana polnego.Do czasów Batorego hetmani byli odwołalni. Dopiero ten król nadając to dostojeństwo swemu ulubieńcowi, Janowi Zamoyskiemu, wprowadził zasadę nieusuwalności i dożywotności hetmaństwa. Hetman skupiał w swym ręku władzę obecnego ministra wojny, a zarazem naczelnego wodza. Był to zakres władzy bardzo duży, a stanowisko to miało znaczenie polityczne, nic więc dziwnego, że stało się ono z czasem przedmiotem zabiegów i wichrzeń ze strony grup magnackich, zazdrosnych o wpływy, ze szkodą dla rzeczywistych talentów, doświadczenia i zasługi. Zasada nieusuwalności hetmanów odbiła 
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się szczególnie w XVIII wieku na ogólnej organizacji, gotowości i sprawności bojowej wojska, gdyż stanowiska te dostawały się z reguły w ręce miernot lub pospolitych zdrajców.Hetman posiadał swój sztab składający się z pisarza polnego, który przeprowadzał popis wojska, prowadził wykazy imienne, spełniał funkcje kancelaryjne, strażnika — jako dowódcy ubezpieczeń, obożnego — odpowiedzialnego za marsze, urządzanie postojów i obozów, szpitalnego — czuwającego nad służbą zdrowia, oraz profosa — który był organem wykonawczym służby sprawiedliwości i dowódcą policji wojskowej (szef żandarmerii). W dyspozycji hetmana pozostawała również pewna ilość oficerów ordynansowych.Wiek XVI dał Polsce szereg wodzów o dużych zdolnościach wojskowych i organizacyjnych, którzy wykształcili naszą sztukę wojenną bardzo wysoko, a zarazem wykorzystując zdobycze techniki zachodnio-europejskiej przystosowali je do naszych warunków walki. Najbardziej znanymi hetmanami XVI wieku byli: Jan Tarnowski, autor pierwszego polskiego podręcznika sztuki wojennej20), zwycięzca nad Wołochami pod Obertynem (1531 r.), Jan Zborowski znany ze zwycięstw nad zbuntowanym niemieckim patrycjatem gdańskim w bitwach pod Tczewem i nad Jeziorem Lubieszowskim (1577) 21) oraz Jan Zamoyski — który odniósł świetne zwycięstwo pod Byczyną na Śląsku nad wojskiem arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, pretedenta do tronu polskiego (1588)22).

ao) Patrz tekst źródłowy pt ,,Polska myśl wojskowa XVI w.".
-1) Jątrz tekst źródłowy pt. ,.Bitwa nad Jeziorem Lubieszowskim".
22) Patrz tekst źródłowy pt. ,,Bitwa pod Byczyną".

Od XVI wieku, czyli od chwili, gdy stanowisko hetmana nabiera znaczenia ogólnopaństwowego, urząd ten piastują wyłącznie przedstawiciele polskiej magnaterii. Godność tę król nadawał pod wpływem zabiegów, próśb, nacisku, a czasem wprost pogróżek najwpływowszych grup magnackich.W wieku XVI przeżywała Polska okres renesansu kultury i sztuki opartej na wzorach zachodnio-europejskich. Wiele ze szlachty wyjeżdżało za granicę, gdzie stykało się z wysoką kulturą materialną i duchową ówczesnych Włoch i Francji. 
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Ujemne strony organizacji państwowej, zarodki jej słabości i późniejszego rozkładu jeszcze nie uwydatniły się jaskrawo. Konflikty społeczne i ekonomiczne zawiązują się, lecz wybuchną z całą siłą i jaskrawością w wieku następnym. Walki, jakie prowadzi w tym okresie Rzeczpospolita, toczą, się na jej granicach i nie'dają odczuć krajowi grozy wojennej. Silny jest pęd do reform, jakich widownią jest Zachodnia Europa. Jednak w tym okresie silnie zaczyna uwydatniać się egoizm szlachty. Tzw. ruch egzekucyjny, dążący do odebrania dóbr państwowych, nieprawnie przywłaszczonych przez szlachtę-dzierżawców i traktujących tę dzierżawę jako dziedziczną, tylko częściowo został zrealizowany. Kwestia stałych podatków na utrzymanie siły zbrojnej nie została rozwiązana. Obowiązkiem utrzymania wojska obarczono króla. Zygmunt August zrzekł się na sejmie piotrkowskim w roku 1562 — 63 czwartej części dochodów z królewszczyzn na utrzymywanie stałej siły zbrojnej.Od tej tzw. „kwarty"23) obrona potoczna zaczyna nazywać się u nas wojskiem kwarcianym, którego liczba wynosiła około 4.000 żołnierza. Są to zaciężne chorągwie polskie, a więc usaria i kozacy. Wojska tego jest oczywiście za mało nawet do osłony granic, dlatego w wypadku wojny trzeba od szlachty uzyskiwać po dawnemu zgodę na pobory podatkowe i prowadzić zaciąg już w trakcie działań wojennych.W ogólnym składzie wojsk XVI wieku poważną częścią stają się coraz liczniejsze roty prywatne, z którymi magnaci, jak Wiśniowieccy, Ostrogscy, Potoccy, Radziwiłłowie i inni na zaproszenie królewskie wyruszają na wojnę. Oddziały prywatne są jednak narzędziem wojny niepewnym, gdyż walczą tylko tak długo, jak chce tego ich chlebodawca - magnat, który na wojnę patrzy pod kątem swych interesów politycznych i ekonomicznych, zwiększenia swych wpływów i pokonania nie tylko wroga kraju, ale i swych osobistych przeciwników i rywali.Ważne reformy w dziejach naszej 'wojskowości wprowadził Stefan Batory (1576 — 1586), który dążył do wzmocnienia ____________ i
23) Z łacińskiego — guartus znaczy czwarty. 
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władzy królewskiej, uniezależnienia jej od politykujących sejmów i sejmików. Konieczne do tego było posiadanie silnej armii stałej. Walka ze zbuntowanym patrycjatem gdańskim pokazała Batoremu, że nawet walka o ujście Wisły nie jest atrakcyjna dla szlachty kierowanej przez magnaterię, natomiast atrakcyjna jest każda walka prowadzona na rozległych obszarach wschodnich, na których mogą rozrastać się i rozwijać magnackie latyfundia. Nie udało się Batoremu otrzymać od szlachty podatku na prowadzenie wojny z Gdańskiem, lecz za to na wojny inflanckie uzyskał bardzo wysoki podatek na zaciągi, wynoszący jeden złoty z łanu. Pozwoliło to na rozwinięcie siły zaciężnej do niespotykanej dotąd w Polsce liczby 20.000 ludzi w pierwszej, 35.000 w drugiej i 34.000 w trzeciej wyprawie. Doraźny rozrost wojska zmuszał do masowego zaciągu rot cudzoziemskich. Armia Batorego była mozaiką pod względem narodowości, broni, organizacji i taktyki poszczególnych oddziałów. sStefan Batory zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia liczby piechoty. Utworzył on roty piesze częściowo z kozaków zaporoskich, częściowo z chłopów pańszczyźnianych z dóbr królewskich. Z każdych 20 łanów wsi królewskich jeden wieśniak miał być przeznaczony do służby wojskowej i przez to zwolniony wraz z rodziną od wszelkich świadczeń, które rozkładano na użytkowników pozostałych dziewiętnastu łanów. „Wybraniec" musiał co cztery miesiące meldować się u rotmistrza lub porucznika w celu „monstrowania się" z rusznicą dobrze narządzoną, z szablą i siekierą, w sukni takiej barwy, jaką mu naznaczono24).

Patrz tekst źródłowy pt. „Piechota wybraniecka".

Powołanie piechoty wybranieckiej spotkało się z silnym oporem dzierżawców i starostów, którzy energicznie sprzeciwili się robieniu jakichkolwiek wyłomów w obowiązkach pańszczyźnianych. W zwolnieniu od pańszczyzny powołanych do służby wojskowej widzieli oni zarzewie przyszłych buntów, gdyż chłopi ochotniczo garnęli się do służby, byle tylko uwolnić się od ciężarów pańszczyźnianych. Szlachta pragnęła utrzymać zasadę, że chłop nie jest obrońcą kraju, a tylko bezpłatnym 
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robotnikiem. Nic więc dziwnego, że liczba piechoty'wybra- nieckiej nie przekroczyła 2.000 ludzi. Okazała się ona bardzo skutecznym narzędziem prowadzenia wojny. Batory wielokrotnie podkreślał zasługi „wybrańców", nagradzał ich oraz przedstawiał do nobilitacji25).

25) Nobilitacja — nadanie szlachectwa.
Marks i Engels — Soczinienja. t. XVI, cz. II, str. 10.

Instytucje wojskowe wytworzone w Polsce w ciągu XVI wieku na ogół odpowiadały w zupełności potrzebom czasu i rozwojowi wojskowości u innych narodów. Lecz wojska tego było zbyt mało, aby osłonić kraj przed napadami wroga.
Wiek XVII. Rozkwit wojsk zaciężnych„W XVII wieku Polska uważana była za królestwo, w istocie swej była to feudalna, szlachecka republika oparta na eksploatacji i wyzysku mas chłopskich"26).To zdanie dosadnie określa charakter i ustrój Państwa Polskiego. Nasza organizacja państwa staje się z biegiem lat coraz bardziej zacofana, staje się anachronizmem politycznym, a w ślad za tym idzie słabość wobec nieprzyjaciół, wzrost anarchii, decentralizacja władzy, nieustanne walki i rozgrywki wewnętrzne wpływowych grup magnackich, obezwładniające państwo. Walki wewnętrzne, słabość militarna, awanturnicze projekty poszczególnych magnatów wtrącają kraj w nieustanne wojny, które wyniszczają Polskę ekonomicznie; równocześnie potęgują się przeciwieństwa klasowe, znajdujące naturalne ujście czy to w rewolucji kozackiej, czy też w ruchu chłopskim na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny. W XVII w. następuje powszechny upadek oświaty, pod wpływem jezuitów rozkrzewia się fanatyzm religijny, skłonność do zabobonów (procesy o czary) i dewocja. Pusty skarb, nędza mas chłopskich, upadek miast, brak sprężystej władzy centralnej, nieliczne i niepłatne wojsko, wybuchające raz po raz konfederacje i rokosze, przepych życia magnackiego, tłumy ciemnej, awanturniczej i zapatrzonej w swych „patronów" — magnatów szlachty — oto obraz ówczesnej Polski. Na tle jednak



teoo smutnego obrazu musimy w tymże XVII wieku zanotować świetne zwycięstwa orężne, jak pod Kircholmem, Kłuszy- nem, Chocimiem, Podhajcami czy Wiedniem. W tymże XVII wieku mamy szereg dowódców, znających sztukę wojenną i umiejących ją dostosować do trudnych warunków walki z przeważającym liczebnie przeciwnikiem. W XVII wieku znaj- dziemy szereg wypadków bohaterstwa, odwagi, poświęcenia i patriotyzmu, tak samo jak niemniej liczny szereg wypadków zdrady, tchórzostwa i przekupstwa. Jest to okres, w którym widzimy, jak pod wrażeniem naszych klęsk i niepowodzeń podejmowane są przez nieliczne światłe jednostki starania o wydobycie kraju z pęt anarchii i upadku, lecz tylko na krótki okres czasu, by potem znów pogrążyć się w błędach, swa- rach, rokoszach i bezładzie. Pod koniec wieku czynniki rozkładowe odniosą zwycięstwo. Politykę polską kształtuje w tym czasie nie jakaś myśl ogólnopaństwowa, nie wzgląd na dobro państwa jako całości, lecz z jednej strony tendencje i interesy dynastyczne Wazów, z drugiej ciasny egoizm grup magnackich. Te dwa czynniki wplątały Polskę XVII wieku w wir nieustannych wojen i dokonały w narodzie olbrzymiego upustu krwi.Magnacką awanturą była interwencyjna wyprawa na Moskwę w celu osadzenia na tronie Dymitra Samozwańca, a zarazem rozszerzenia obszarów kolonizacyjnych na wschodzie; ambicje Zygmunta III Wazy i intrygi jezuickie doprowadzają do wojen moskiewskich o tron carów. Ambicje dynastyczne tegoż Zygmunta III wplątały Polskę w długotrwałe wojny szwedzkie. Eksploatacyjna polityka magnaterii wywołała rewolucję kozacką.Przyczyn osłabienia Polski XVII wieku należy więc szukać w ustroju szlacheckim, tendencji wschodniej magnatów, traktujących ziemie Ukrainy jako kolonie, narastających przeciwieństwach społecznych oraz dynastycznej polityce Wazów.Wojskowość polska tego okresu ulega kilkakrotnie przeobrażeniom pod wpływem reform, ulepszeń i zmian zachodzących w tymże czasie w sztuce wojennej na Zachodzie. Pospolite ruszenie, które wciąż jest uważane za ostatnią obronę Rzeczypospolitej, okazuje swą niezdolność do działań. „Pospolitacy" 
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sromotnie uciekają pod Piławcami wobec nadciągających oddziałów kozackich i chłopskich, budząc w kraju panikę, tak samo pod Ujściem kapitulują wobec króla Karola Gustawa wydając kraj Szwedom. Ciężar walki spoczywa jedynie na rotach zaciężnych, w których wciąż przeważa szlachecka jazda.W XVII wieku wzrasta liczba ubogiej szlachty zagrodowej, która nie może utrzymać się na posiadanym skrawku gruntu, a w myśl przesądów stanowych nie wolno jej zajmować się ani handlem, ani rzemiosłem, dlatego chętnie pełni służbę wojskową traktując ją jako źródło utrzymania. Po- wstają nawet chorągwie „wolontariuszy", służących bez żołdu „na samej tylko zdobyczy z nieprzyjaciela"27). Oddziały te stają się plagą ludności cywilnej i narzędziem w rękach magnackich. Tak zwani „Lisowczycy" (nazwa przyjęła się od rotmistrza Lisowskiego-—organizatora tych rot) dali się poznać w czasie wojen o tron carski z jak najgorszej strony. Walczyli oni później jako najemni żołnierze w wojnie trzydziestoletniej po stronie cesarza. Byli przykładem bezideowych wojsk zaciężnych, spotykanych na Zachodzie, które walczą w interesie każdego, kto daje wysoki żołd, a składają się ze zdeklasowanych i awanturniczych elementów.Jazda polska XVII wieku dzieli się na ciężkozbrojną „usarię", która przyjmuje w natarciu płytszy szyk trój- szeregowy, zamiast dawnego pięcio lub sześcioszeregowego oraz typy lżejsze. Liczba jej z biegiem lat zmniejsza się na rzecz jazdy typów lżejszych, tzw. kozaków, zwanych też pancernymi. Zupełnie lekki typ jazdy tworzą zaciężne chorągwie, tzw. wołoskie i tatarskie złożone z regestrowych kozaków i Tatarów. Według wzorów zachodnio-europejskich są zorganizowane roty rajtarów, uzbrojonych w strzelby i walczących ogniem z koni. Jazda rajtarska nie rozwinęła się u nas, natomiast szybko zakorzeniają się tzw. dragoni, formowani według wzorów niemieckich. Jest to konna piechota, na koniach drobnych i wytrwałych, uzbrojona w strzelby, szable i siekiery. Dragoni byli używani jako ruchomy odwód ogniowy, przerzu-
27) Patrz tekst źródłowy pt. „Lisowczycy".
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cany z miejsca na miejsce, w potrzebie nacierali jako jazda szykiem rozproszonymi.Za Władysława IV (1632 — 1648) ustalił się podział wojska na dwa rodzaje: oddziały autoramentu narodowego i autoramentu cudzoziemskiego. Do autoramentu narodowego należały:, usaria, kozacy, lekka jazda wołoska i tatarska oraz piechota wybraniecka, a później piechota dymowa. Oddziałami autoramentu cudzoziemskiego (czyli tworzonymi według wzorów zachodnio-europejskich) byli rajtarzy i dragoni w kawalerii, a muszkieterzy jako piechota. Artyleria i oddziały inżynieryjne oparte o wzory zagraniczne należały do autoramentu cudzoziemskiego.Trzeba zaznaczyć, że w oddziałach autoramentu cudzoziemskiego początkowo przeważali w istocie Niemcy i Węgrzy, z czasem jednak oddziały te wchłonęły elementy polskie i pod koniec XVII wieku jedynie ich organizacja i taktyka świadczyły o tym, 'że były tworzone według wzorów obcych. Jednostką organizacyjną i taktyczną piechoty cudzoziemskiego autoramentu była kompania. Od czterech do dwunastu kompanii tworzyło regiment. 1/3 piechurów uzbrojona była w długie włócznie (spiśnicy), 2/3 posiadało muszkiety. W czasie walki kompania ustawiała się w sześć szeregów: spiśnicy w środku, a muszkieterzy na skrzydłach. W porównaniu z rotami wybranieckimi szyk cudzoziemski był płytszy, ilość broni palnej mniejsza (wszyscy wybrańcy mieli rusznice), lecz za to broń była donośniejsza i pewniejsza. Strzelanie odbywało się z „kontramarszem", to znaczy szereg po szeregu występował naprzód, oddawał salwę i cofał się dla nabijania poza szereg ostatni.W drugiej połowie XVII wieku został wynaleziony karabin skałkowy z bagnetem. Pierwsze oddziały uzbrojone w tę broń pojawiły się we Francji w 1671 r., a do końca wieku cała Europa zachodnia przyjęła ten typ broni. W Polsce Jan Sobieski ujednolicił piechotę cudzoziemskiego autoramentu w ten sposób, że usunął z niej spiśników, wprowadził jednolite uzbrojenie składające się z muszkietu oraz berdysza (topory- na długiej rękojeści), który mógł być oparciem dla muszkietu (noszenie odrębnych widełek przez to stało się zbędne). Teraz 
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każdy piechur mając muszkiet i berdysz zdolny był zarówno do walki ogniowej jak i do walki wręcz, do obrony jak. i do natarcia.W drugiej połowie XVII wieku rośnie u nas znaczenie piechoty, która odegrała w walkach ze Szwedami bardzo poważną rolę. Zwiększono ilość regimentów cudzoziemskiego autoramentu, wcielając jako żołnierzy (gemejnów) chłopów z dóbr królewskich i duchownych. Za Sobieskiego uchwalono, ale przejściowo, ustawę o wyprawach dymowych. Z każdych 28 dymów (zagród chłopskich) miano wybrać jednego rekruta. Obowiązek uzbrojenia i uposażenia rekruta spoczywał na dzierżawcy lub właścicielu dóbr. Rodzina powołanego była zwalniana od świadczeń pańszczyźnianych. Ustawa o poborze dymowym w całości nigdy nie została wykonana wobec opozycji szlachty. Na ogół wystawiano zaledwie 1/4 przewidywanej ilości rekruta. Na tle właśnie tego poboru doszło do silnych zatargów Sobieskiego ze siachtą, zakończonych zerwaniem dwu kolejnych sejmów.Artyleria i związana z nią inżynieria otrzymały podstawy rozwojowe za Władysława IV. Jego ojciec Zygmunt III usiłował utworzyć szkołę artylerii, zwiększał ilość dział, założył kilka nowych ludwisarni, lecz Władysław IV dał jej podstawy istnienia materialnego (tzw. nowa kwarta, czyli obciążenie dochodów królewskich kosztami utrzymania tej broni) i stałe kierownictwo fachowe przez utworzenie stanowiska ,,starszego nad armatą" (generała artylerii). Wprowadził on również jednolity system podziału kalibrów28). Artyleria nasza składała się z kartaun (48 funtowe działa), pół-kartaun (24 funty), ćwierć kartaun (12 funtów) i oktaw (6 funtów), te ostatnie były działkami towarzyszącymi. Całkowita jednolitość nie została u nas nigdy osiągnięta, gdyż magnaci posiadali artylerię własną, odlewaną w osobnych ludwisarniach, gdzie nie stosowano się do ogólnopaństwowego systemu.Za Jana Kazimierza było u nas 600 dział królewskich. Artyleria nasza w okresie 1637 — 1672 uchodzi za jedną z najlepszych w Europie. Znajduje się ona pod fachowym kie
Kaliber działa był określony wagą pocisku.



rownictwem generałów wykształconych zagranicą, jak: Paweł Grodzicki (służba holenderska), Krzysztof Arciszewski (generał artylerii holenderskiej), Zygmunt Przyjemski (weteran wojny trzydziestoletniej) i wreszcie Marcin Kątski. W ostatnim ćwierćwieczu XVII stulecia nasza artyleria już nie nadąża za rozwojem tej broni na Zachodzie.

1 — przekrój kolubryny z początku XVI w., 2 — przekrój kartauny 
z XVII w., 3 — przekrój działa 12 funtowego z końca XVIII.



7a króla Władysława otrzymała artyleria ścisłą organizacje wojskową tworząc odrębny korpus z własnymi „artykułami"29). Funkcje oficerskie pełniła szlachta, natomiast zwykłymi puszkarzami byli mieszczanie, a nawet chłopi (szczególnie 
w artylerii nadwornej magnatów).

29) Ówczesne artykuły normowały sprawę organizacji, praw i obowiązków ar- 
tylerzystów.

Inżynieria nie tworzyła osobnego korpusu. Inżynierowie byli zarazem artylerzystami, fortyfikatorami, minerami i kartografami. Do pomocy mieli majstrów technicznych, prawie wyłącznie rekrutujących się spośród cudzoziemców lub mieszczan. Przy robotach inżynieryjnych jako siłę roboczą wykorzystywano piechotę i czeladź obozową.Cechą zasadniczą polskiej sztuki wojennej XVII wieku była swoboda rozegrania boju w sposób, jaki nasuną okoliczności. Wodzowie tego okresu byli przede wszystkim dowódcami jazdy i mistrzami w jej użyciu. Żółkiewski, Koniecpolski, Chodkiewicz, Czarniecki, Lubomirski i Sobieski stosują współdziałanie broni, wykorzystują siłę ogniową artylerii i piechoty, znają moc obronną taboru i umieją z niej w potrzebie korzystać, lecz swe zwycięstwa zawdzięczają zawsze umiejętnemu użyciu jazdy jako siły przełamującej. W wojnach ze Szwedami uwidacznia się, że chociaż jazda nasza góruje nad kawalerią nieprzyjacielską, to jednak sama nie jest w stanie przełamać połączonych broni przeciwnika. Nie może też nasza jazda złamać bitnej piechoty zaporoskiej (ukraińskiej), gdy ta okopie się lub otoczy taborem. Po wojnach szwedzkich objawia się u nas dążność do rozbudowy piechoty i artylerii, utrwala się przekonanie, że „rydel, muszkiet, kopia zwycięstwa gotują" — lecz dążności reformatorskie Sobieskiego natrafiają na opór szlachty, U schyłku XVII wieku odczuwa się u nas wyczerpanie wojenne i zniechęcenie, objawia się dążność do pokojowego rozstrzygania spraw, a rosnąca anarchia, zrywanie sejmów uniemożliwiają przeprowadzenie reform i przebudowę wojska w kierunku unowocześnienia i nadania mu tych form organizacyjnych, jakie przyjmują się w tym czasie na Zachodzie.
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Charakterystycznym zjawiskiem dla stosunków polskich są konfederacje i rokosze wojskowe. Chłopi wcielani do wojska w ramach piechoty wybranieckiej, czy późniejszej piechoty dymowej, oraz oddziałów autoramentu cudzoziemskiego faktycznie żołdu nie otrzymywali, gdyż tonął on w kieszeniach dowódców, natomiast szlachta i cudzoziemcy, pełniący służbę w wojsku, traktowali tę służbę jako źródło dochodu. Skoro wypłata żołdu nie nastąpiła, wojsko zawiązywało konfederację, okupowało dobra królewskie lub duchowne i samo ściągało należności w naturze i pieniądzach. Zaległości w wypłacie żołdu były zjawiskiem chronicznym, gdyż nawet uchwalone przez szlachtę podatki (ściągane w praktyce z mieszczan i chłopów) dochodziły ze znacznym opóźnieniem lub okazywały się niewystarczającymi. Nieopłacane i bez zaopatrzenia wojsko stawało się materiałem podatnym na wszelką agitację. Wykorzystywali to nieraz magnaci pozyskując nieopłacane roty dla wywołania wojen domowych i rozruchów o charakterze żądań politycznych grup magnacko-szlacheckich. Rokosze podkopywały w oczach wojska autorytet państwa, rozluźniały karność, utrwalały anarchię, podcinały siłę moralną armii.W składzie społecznym wojska polskiego, zwłaszcza od drugiej połowy XVII wieku, zachodzą zmiany. W całej Europie mamy w tym czasie silne armie zaciężne, pozostające na służbie królów i książąt. W charakterze żołnierzy służą w tych oddziałach przeważnie chłopi. Dla kształcenia oficerów powstają akademie rycerskie. Stałe podatki zapewniają dostateczne środki materialne na utrzymanie tych armii. W Polsce do 1652 roku jedynym wojskiem stałym są „kwarciani". Uchwałą sejmu z 1652 roku ustalono tzw. „komput“30). Odtąd Rzeczpospolita utrzymuje wojsko w sile określonej każdorazowo przez sejmy, do których należy uchwalenie „komputu", to jest etatu i budżetu. Jednakże podatki na wojsko ściąga nie skarb, a poszczególne województwa, również często zdarza się, że województwa wystawiają przez siebie zwerbowane oddziały (tzw. „żołnierz powiatowy"). Zjawisko to jest szkodliwym przeja
30) Komput — wyraz pochodzenia łacińskiego, oznacza etat, czyli ilość tzw. 

porcji żołnierskich, pośrednio ilość wojska i kwoty potrzebne na jego utrzymanie.
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wem decentralizacji państwowej, gdyż poddawało poszczególne roty (chorągwie) wpływom województw, a właściwie urzędników ziemskich (wybieranych przez szlachtę).W związku z nieustannie toczonymi wojnami w wieku XVII zachodzi konieczność wydatnego zwiększenia armii. Cudzoziemcy okazali się żołnierzem zbyt kosztownym. Kozacy zaporoscy od rewolucji 1648 r. w szeregach polskich są nieliczni i występują tylko w rotach magnackich. Dlatego wyłoniła się konieczność znalezienia taniego, a bitnego żołnierza krajowego. Tego żołnierza dostarczyła wieś, gdyż chłop chętnie szedł do wojska, byle uwolnić się od pańszczyzny. Od wojen „Potopu" » (1655) szeregi piechoty dymowej oraz piechoty autoramentu cudzoziemskiego wypełnia chłop, a służbę w artylerii i inżynierii pełnią przeważnie mieszczanie. Stanowiska oficerskie jednakże były zarezerwowane dla szlachty lub cudzoziemców. Chłop i mieszczanin nie mieli możności awansu, mogli jedynie oddawać swe życie w obronie szlacheckich potrzeb i przywilejów.Panowanie Jana Sobieskiego'(1674—1696) było okresem świetnych zwycięstw nad Turkami i Tatarami31). Roty zacięż- ne osiągały niespotykany przedtem stan liczebny, jednakże równocześnie występują objawy niepokojące co do przyszłości wojska. Polska zaczyna zostawać w tyle za Europą. Na wyprawę wiedeńską, tak popularną w masach szlacheckich, wystawiła Polska ponad 40.000 żołnierza, lecz jest to wysiłek chwilowy, szlachta nie chciała utrzymywać wojska stałego bojąc się, że stanie się ono narzędziem poskromienia anarchii i samowoli, tymczasem w całej Europie zaczyna się masowy rozwój wojsk stałych. Pod względem technicznym nasza piechota, artyleria i inżynieria zatrzymują się w swoim rozwoju. Broń skałkowa, przyjmowana powszechnie na Zachodzie, nie upowszechniła się jeszcze w Polsce, sztuka fortyfikacyjna i ob- lężnicza upadają wskutek braku odpowiednio wyszkolonych fachowców. Zaznacza się zanik ducha wojennego i tendencja do ustępstw wobec żądań nieprzyjaciół, byle uniknąć wojen. Zacofanie ustrojowe i umysłowe ogarnia również i naszą siłę 
31) Patrz tekst „Bitwa pod Wiedniem".
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zbrojną, która w wieku następnym już nie będzie skutecznym narzędziem walki, lecz raczej widomym objawem naszej słabości.
Okres wojska stałego 

(1697—1793)Podwójna elekcja po śmierci Jana Sobieskiego (większość szlachty obrała królem ks. Ludwika Conti, mniejszość elektora saskiego) okazała niemoc wewnętrzną Polski, jej słabość militarną i wzrost wpływów obcych. „Stojąca nierządem Polska" ściąga na siebie uwagę sąsiadów i staje się igraszką polityczną w ich ręku.W roku 1700 wybuchła tzw. wojna północna pomiędzy Szwecją a Rosją i sprzymierzonymi z nią Danią i Saksonią. Polska uwikłana w tę wojnę okazuje brak wszelkiej myśli politycznej. Część możnowładztwa stanęła po stronie Augusta II, zawiązując konfederację sandomierską, część wypowiedziała się przeciw niemu, a po stronie króla szwedzkiego Karola XII, zawiązując konfederację warszawską. Zawrzała wojna domowa, a w kraju grasowało aż 5 różnych armii: szwedzka, rosyjska, saska, konfederaci warszawscy i konfederaci sandomierscy. Wojsko polskie rozdarte między dwie obce potęgi służy raz tym, raz owym. Siła tego wojska jest pozorna, gdyż nie ma ono ani chęci do walki, ani karności.W bitwie pod Kliszowem (1702) hetman Lubomirski po pięknym uderzeniu usarii (ostatni atak usarii pancernej w dziejach), nagle opuścił z całą jazdą polską pole bitwy, wystawiając króla z piechotą saską i artylerią na klęskę. W 1706 r. pod Kaliszem „Augustowcy" rozbili „Stanisławowców" biorąc odwet za klęskę pod Kliszowem. Karol XII zmusił jednak Sasa do zrzeczenia się tronu polskiego w tzw. traktacie altranszta- ckim (1706), lecz niedługo później August II wrócił przy pomocy rosyjskiej, a hetmani z powrotem poddają mu wojsko kom- putowe.Wojna północna okazała całkowity rozstrój wewnętrzny Rzeczypospolitej. Obce wojska rządzą się na jej terytorium, nakładają kontrybucje i wybierają rekruta. Skłócone stronnictwa szukają gwarantów „swobód obywatelskich" wśród ob-



cych monarchów. Gwarantem staje się car Piotr I, który doprowadza do tzw. traktatu pacyfikacyjnego w 1716 r. i uchwalenia konstytucji Sejmu Niemego w 1717 roku. W oczach szlachty wyrasta on na gwaranta swobód szlacheckich wobec absoluty stycznych zapędów Augusta II.Lata od Sejmu Niemego aż do 1772 r. (pierwszy rozbiór Polski) są okresem największego naszego upadku, a stan, w jakim znalazła się Polska, najtrafniej da się określić słowem — anarchia. Polska miała się rządzić przestarzałymi prawami, pochodzącymi z XV i XVI wieku, ale nawet tych ustaw nikt nie przestrzegał, bo nie było właściwie żadnego rządu. Urzędnikom przez ich nieusuwalność zapewniono bezkarność, wyższe urzędy były opanowane przez magnaterię. Wojna Północna dotkliwie wyniszczyła kraj, zubożyła nawet średniozamożną szlachtę nie mówiąc już o mieszczanach i chłopach, których położenie było wprost katastrofalne. Jedynie magnaci, właściciele olbrzymich dóbr, mogli z łatwością swe straty powetować, a tym samym przytłaczali ekonomicznie wszystkie stany. Polską rządziło kilkanaście rodzin magnackich, pogrążając państwo w ostateczną niemoc polityczną, gospodarczą i militarną. Mocarstwa ościenne traktują Polskę jak ziemię niczyją. Król pruski Fryderyk II zalewa kraj fałszywą monetą, porywa młodzież i wciela ją do swej armii, Austria pierwsza rozpoczyna zagarnianie ziem Rzeczypospolitej odrywając Spisz oraz okolice Nowego Targu. Prusy Austria i Rosja drogą przekupstwa tworzą spośród magnatów oddane sobie stronnictwa, które za regularnie wypłacane pensje popierają politykę tego czy owego mocarstwa.Początkowo nieśmiało, później coraz powszechniej odzywają się głosy za przeprowadzeniem reform i zmiany istniejącego stanu rzeczy, lecz te reformy mają na celu nie przebudowę społeczną kraju, a jedynie ratowanie stanowego państwa szlacheckiego, w kierunku poskromienia anarchii i umożliwienia działalności sejmów szlacheckich przez zniesienie zasady .,liberum veto" i zwiększenie siły zbrojnej. Działalność sejmu czteroletniego (1788—1791) i uchwalenie konstytucji 3 maja oznaczają duży postęp w stosunku do tego, co się działo w Polsce w czasach poprzedzających pierwszy rozbiór, lecz re



formy te należy oceniać jako zmiany uchwalone dla ratowania państwa szlacheckiego, gdyż nie były one uchwalone ani w interesie mieszczan, ani chłopów, których stanowisko prawne i ekonomiczne pozostawało bez zmian. Dążność do reform, wzrost oświaty wśród szlachty, ożywiona działalność publicystyczna przygotowały grunt do tego, że drugi rozbiór wywołał powstanie narodowe, zwane insurekcją kościuszkowską, którego przebieg, wady i zalety omówimy w rozdziale następnym.W okresie 1697 — 1792 wojskowość polska przechodzi te same etapy, co i cały mechanizm państwowy: poprzez najgwałtowniejszy upadek za Sasów zaczyna dźwigać się w okresie stanisławowskim, kiedy to pojawia się tendencja do zwiększenia i unowocześnienia siły zbrojnej. Zapadają uchwały o 100-tysięcznej armii, lecz armia ta nie zostaje zorganizowana — zabrakło woli konsekwentnego wykonania postanowień.W wojnie północnej uczestniczy jeszcze Polska licznymi wojskami. Komput wojska koronnego wynosi prawie 40.000, lecz wojsko to ogarnął rozkład, szczególnie oddziały autoramentu narodowego, które zostają wchłonięte w wir waśni i dzielą się na zwolenników Augusta II. i Stanisława Leszczyńskiego. W wojnie tej oddziały polskie najdzielniej walczą między sobą, natomiast bardzo niechętnie walczą z obcymi.Konstytucja Sejmu Niemego (1717) znosi komput uchwalony przez sejmy, a ustanawia „wojsko regularne" (armię stałą na wzór istniejących w całej Europie). Uchwała ta oznacza przejście od zmiennych komputów do stałego etatu wojskowego. Postanowiono, że nasze siły zbrojne będą liczyły 24.000 „koni" i „porcyj".Z budżetu obliczonego na 24.000 porcyj żołnierskich należało wykroić płace oficerów, podoficerów i urzędników, a to w praktyce zredukowało stany faktyczne o 1/3. Budżet wojskowy został rozłożony po staremu (zgodnie z postanowieniem z 1652 r.) na województwa, a nawet poszczególne majątki i wojsko miało samo egzekwować te należności. W ten sposób „nie uwolnione od troski o chleb, miało ono pełnić czynności poborców i egzekutorów, obce jego powołaniu".
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Wprowadzenie stałego etatu 24.000 porcyj w niczym nie zmieniło istniejącego zwyczaju zaciągu towarzyskiego. Na zasadzie tego zaciągu tworzono oddziały kawalerii narodowej, stanowiącej 1/3 część wojska (zamiast dawnej usarii, pancernych i lekkich chorągwi wołoskich). Stopniowo zanika zbroja ochronna, ostatecznie w roku 1767. Zaciąg cudzoziemski, a więc piechota, artyleria i dragoni upodabniają się do takich samych rodzajów wojska na Zachodzie, lecz wyszkolenie i uzbrojenie znacznie pozostaje w tyle. Uzupełnianie odbywa się drogą werbunku chłopów w dobrach królewskich, zaś stopnie oficerskie zarezerwowano dla szlachty z tym, że „rangę" należy odkupić od poprzednika lub dowódcy jednostki. Cechą charakterystyczną wojska tego okresu, aż do czasów reform sejmu czteroletniego (1788), jest nadmierna ilość pułków i regimentów, a w związku z tym duża ilość próżnującej starszyzny i rozrosłe sztaby, a równoczesny, olbrzymi spadek ilości żołnierza. Z zapowiedzianych 24.000 żołnierzy ma faktycznie Rzeczpospolita niewiele więcej niż 14 — 15 tysięcy. Do ostatecznego rozkładu wojska przyczynia się instytucja „towarzyszy sowitych" i „towarzyszy przytomnych". Polegała ona na tym, że „sowici" w odróżnieniu od „przytomnych" sami nie służą, choć pobierają żołd, a w zamian dają za siebie poczet dwu szeregowych, z reguły pańszczyźnianych chłopów, którzy nie są pełnymi żołnierzami, lecz jakby sługami i używani są do służby pomocniczej i gospodarczej. W pułkach i regimentach panuje ciągła płynność, zamiana „przytomnych" na „sowitych" i odwrotnie.Dla dogodzenia próżności szlacheckiej August II stworzył oddział tzw. Grand-Muszkieterów. Był to regiment gwardii konnej złożony wyłącznie z młodzieży szlacheckiej z najprzedniejszych rodów. Szefem regimentu był sam król, a komendantem książę Aleksander Lubomirski. Ilość miejsc wynosiła około 200. W opinii szlachty regiment ten uchodził za szkołę wojenną, w istocie zaś był oddziałem nadwornym, używanym jako dekoracja do parad i uroczystości. Głównym zajęciem grand-muszkieterów były zabawy, gry hazardowe i pijaństwo. Była to szkoła paczenia charakterów.54



Od wojny północnej wojsko polskie aż do konfederacji barskiej nie bierze udziału w wojnach, gdyż zbrojne wystąpienie w obronie praw Stanisława Leszczyńskiego obranego królem przeciw Augustowi III było raczej demonstracją, a wojska, które opowiedziały się za nim, poniosły klęskę. W wojnach śląskich (1740 — 48) oraz w wojnie siedmioletniej (1756 — 1763) Polska, wojskowo bezsilna, jest nieobecna. Jest to kraj, przez który maszerują wojska sąsiadów, wybierają rekruta, dopuszczają się grabieży i rekwizycyj i nie napotykają oporu. W tymże czasie Polacy w wojnach tych biją się mężnie w mundurach obcych i za obcą sprawę jako francuscy ułani (ulans), sascy szwoleżerowie i pruscy „bośniacy". Gdy polska siła zbrojna wahała się w granicach 15—16 tysięcy, Prusy wystawiają na stopie wojennej 200.000 żołnierza, Austria doprowadza stan armii do 300.000 żołnierza, a Rosja posiada około 400.000 żołnierza stałego.Wraz ze wstąpieniem na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764) pod wpływem postępującego rozwoju gospodarczo-społecznego rozpoczynają się usiłowania postępowego odłamu szlachty w kierunku poskromienia anarchii i unowocześnienia ustroju państwowego, nie zmieniając jednak charakteru państwa, w którym warstwą rządzącą ma pozostać nadal szlachta. Stworzono tzw. Komisję Wojskową, składającą się z posłów i senatorów., która była organem kontroli funduszów i gospodarki. Komisja zaprowadziła pewien ład w płacy dla wojska i w gospodarce, przyczyniła się do zwiększenia dotacji na artylerię. Prace Komisji zostały zahamowane przez wybuch Konfederącji Barskiej (1768).Konfederacja Barska skierowana była przeciwko obcej interwencji carowej Katarzyny, lecz mimo tego była ruchem pod względem społecznym wstecznym. Celem jej była walka o zachowanie dawnych praw, czyli anarchii i bezrządu. Dla reform ustroju państwa nie mieli konfederaci żadnego zrozumienia, wielbili „złotą wolność", stawali w jej obronie przeciwko królowi, którego uważali za „despotę". Walka wyro- dziła się w wojnę partyzancką na wzór prowadzonej przez Czarnieckiego kampanii przeciwko Szwedom. Bitwy z więk
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szymi siłami regularnymi kończyły się z reguły porażką konfederatów.Trzy mocarstwa, biorąc konfederację za przykład anarchii i ,,niebezpiecznej zarazy rewolucyjnej", zalały kraj wojskami i dokonały I rozbioru Polski. Siły zbrojne Rzeczypospolitej niezdolne były do stawiania jakiegokolwiek oporu. Po rozbiorze należało rozpocząć organizację wojska na nowo. Zwiększono etat do 30.000 żołnierza, opracowując realny budżet, a zrywając z zasadą „porcyj". Uzupełnienie wojska miało nadal następować drogą zaciągu towarzyskiego lub werbunku w dobrach królewskich. Wypłat na wojsko miał dokonywać skarb. Zerwano więc z zasadą egzekwowania należności z województw i powiatów. Nieograniczona niemal władza hetmanów została złamana, stali się oni drogo opłacanymi figurantami, natomiast zarząd nad siłą zbrojną objął Departament Wojskowy. Wydane regulaminy jazdy i piechoty oraz cała nasza szkoła walki idzie za wzorem pruskim i ćwiczy się w stosowaniu taktyki linearnej.32)

32) Fryderyk II Pruski rozwinął tzw. taktykę linearną. Polegała ona na szy. 
kowaniu armii w dwie zasadnicze linie, które posuwają się w kierunku przeciwnika, 
artyleria jest zawsze przed piechotą i po oddaniu strzałów lub dojściu piechoty 
albo cofa się, albo znowu działa przez wyprzedzenie. Nieruchliwe linie dążą do 
działania na flankę przeciwnika natarciem skośnym. W tym celu cała armia wy
konuje zajście o 45° w prawo, maszeruje w tym samym szyku schodami, a no
wym zajściem w lewo zwraca się doń czołem i . naciera. ,

Zebrany w 1788 r. Sejm Czteroletni, uchwala 20 października ustawę o powiększeniu wojska do 100.000. Praca nad stworzeniem tak licznej (gdyż ówczesny stan sił zbrojnych nie przekraczał 25 — 28 tys.) armii postępowała powoli. Wystąpiła trudność z uzupełnianiem wojska, gdyż zaciąg towarzyski i werbunek w dobrach królewskich nie dały potrzebnej liczby rekruta, dobra prywatne zaś wciąż były wolne od poboru, ponieważ szlachta była zazdrosna o każdego pańszczyźnianego robotnika.Wreszcie w grudniu 1789 uchwalono wziąć rekruta systemem pruskim, tzn. określoną liczbę rekrutów na pewną określoną liczbę gospodarstw chłopskich (tzw. dymów). Z dóbr królewskich i duchownych miał iść jeden rekrut na 50 dymów, z prywatny di zaś — jeden na 100 dymów. Rekrutów brano na 
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8 lat. Równocześnie z tą uchwałą szlachta wymusiła zobowiązanie, że dalsze pobory nie będą się odbywały, aż do zwolnienia zabranych kantonistów33).Norma przyjęta przez sejm była bardzo niska i mogła dać najwyżej do 10.000 rekruta. Praktycznie doprowadzono wojsko w roku 1791 do 57.000 żołnierza, a uchwałę o armii stutysięcznej zmodyfikowano, ustalając całkowity, nowy etat na 65.000 głów.

3S) Kantonistami nazywano na Zachodzie rekrutów, gdyż tam każdy pułk uzu- 
pełniał się z wyznaczonego okręgu werbunkowego zwanego kantonem.

Wojna 1792 r. przeciwko Targowicy i wspierającej ją obcej interwencji została przegrana. Dowództwo naczelne po stronie polskiej było w ręku króla, który nie znał się na sztuce wojennej i nie miał doradców, stojących na odpowiednim poziomie. W 1792 r. Polska nie posiadała poza Kościuszką ani jednego generała, nadającego się do dowodzenia większą jednostką. Dowódcy regimentów i pułków nie współdziałali ze sobą i prowadzili wojnę na własną rękę. Nie było jakiegoś jednolitego planu działań. Ponad 30.000 wojska pozostawiono jako nieużyteczny odwód w środku kraju, a prowadzono kampanię ograniczonymi siłami około 35.000 żołnierza. Pomimo tych braków ze strony dowództwa armia biła się zacięcie i z honorem pod Zieleńcami i Dubienką. Młoda nasza piechota składająca się z dymowego rekruta okazała wytrzymałość w ogniu i dużą siłę odporną, natomiast nie miało nasze wojsko ducha zaczepnego, a ciągłym odwrotem demoralizowano żołnierza.Przystąpienie króla do Targowicy przerwało działania. Wielu oficerów porzuciło szeregi. Oddziały zostały rozlokowane pod obserwacją wojsk interwencyjnych. Sejm Grodzieński ustalił nowy etat, liczący niecałe 18.000 żołnierza. W lutym 1794 roku zaczęła się masowa redukcja wojska, którą hamował jedynie brak pieniędzy na zaległy żołd. W tej na pozór beznadziejnej sytuacji elementy najbardziej patriotyczne i postępowe postanowiły walczyć dalej, a wojsku nadać inny charakter, a mianowicie charakter armii narodowej.
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EPOKA WOJSKA NARODOWEGO

Powstanie Kościuszkowskie
* .Przystąpienie króla do Targowicy oraz rozkaz o przerwaniu działań wojennych zakończyły kampanię 1792 roku. Nastąpił drugi rozbiór Polski, a rządy nad krajem objęła magna- teria targowicka. Lecz z tym stanem rzeczy nie pogodziła się patriotyczna i postępowa część społeczeństwa. Wśród działaczy obozu patriotycznego i wojska zaczęła rozwijać się tajna organizacja spiskowa. Pod wpływem ciosu rozbiorowego i rozbrajania pułków polskich poczęła ona przeć do wybuchu. Plan powstania opracowywała grupa patriotów-demokratów, działających w Dreźnie’. Wyemigrowali oni z kraju skoro zapanowały tam rządy zdrajców spod znaku Targowicy. Grupa ta rozumiała, że powstanie tylko wtedy będzie miało powodzenie, jeśli oprze się o -najszersze masy narodu, rozumiała, że konieczne jest rozwiązanie nabrzmiałej sprawy chłopów, pozostających ciągle jeszcze w poddaństwie.Organizatorzy powstania mieli wzór narodowej walki ludowej w rozgrywającej się właśnie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która dokoła swych haseł i dążeń zmobilizowała cały naród przeciwko obcym interwentom. Duch, jaki przepajał to wojsko, był nieznany ówczesnym armiom i zwiastował początek nowej epoki. „Każdy Francuz, czy ochotnik, czy poborowy, bił się ze świadomością, że broniąc ojczyzny broni własnej swobody, praw i godności ludzkiej. Wojsko francuskie stało się pierwszym, wielkim wojskiem narodowym". W jednym szeregu stapiały się różne warstwy, wszelkie stopnie wykształcenia w jedną zwartą masę, pełną patriotyzmu, dumy i odwagi. 



Było to wojsko pozbawione tresury tak charakterystycznej dla armii XVIII wieku. Oficerom często brakowało wykształcenia i praktyki służbowej, gdyż szarże zdobywano własnymi zasługami na polu walki, a nie protekcją i „wysokim urodzeniem", lecz za to każdy żołnierz mógł samodzielnie wykonywać zadania bojowe. Dezercja w tym wojsku w ogóle była nieznana. Taktyka linearna, rozwijanie kolumn w szyk liniowy na placu boju, nacieranie sztywną linią były to rzeczy często zbyt trudne dla młodej piechoty francuskiej. W boju jej linie pryskają, rozsypują się na tyraliery walczących pojedynczo strzel- ćów. Ze zdobytego doświadczenia wytwarza się nowa taktyka: oto tyraliera staje się formacją walki ogniowej, a kolumna — formacją ataku, który łamie sztywno manewrujące, precyzyjne linie przeciwnika. Wodzowie francuscy stosują ugrupowanie w głąb i tym ugrupowaniem kruszą siły wroga. Lecz główną siłą armii rewolucyjnej była nie nowa taktyka, ale duch bojowy i wola zwycięstwa. Tym duchem chciano przepoić również i armię polskiej insurekcji.Wiosną 1794 r. zdrajcy spod znaku Targowicy w oparciu o władze zaborcze zaczęły tropić i aresztować członków organizacji patriotycznych oraz redukować masowo oddziały wojskowe. Z tych też przyczyn postanowiono przyśpieszyć wybuch powstania. Generał Madaliński, który dowodził brygadą kawalerii w Ostrołęce, nie rozbroił swoich oddziałów, ale ruszył w kierunku Krakowa, znosząc po drodze garnizony pruskie i carskie. Z chwilowego wyjścia z Krakowa wojsk zaborczych skorzystał Kościuszko, przybył do miasta i 24 marca 1794 roku ogłosił powstanie. Insurekcja Kościuszkowska miała się rozpocząć pod znakiem walki ludowej. Sprżysiężeni, przygotowując powstanie, rozsyłali „zredukowanych" żołnierzy i podoficerów po wsiach, gdzie mieli oni pełnić rolę agitatorów i instruktorów ludowego, pospolitego ruszenia. Również starano się po miastach wciągnąć jak największą liczbę mieszczan do sprzysiężenia, aby z chwilą wybuchu powstania tworzyć milicję miejską.Według planów Kościuszki wojsko insurekcyjne miało się składać z armii kadrowej (stałej), stopniowo zwiększanej, oraz 59



pospolitego ruszenia wszystkich stanów, a więc szlachty, mieszczan i chłopów. Kościuszko wyobrażał sobie powstanie jako wielką partyzantkę ludową, w której wojsko regularne odegra rolę ośrodka organizacyjnego.W chwili wybuchu powstania wysoce patriotyczny nastrój panował wśród mieszczaństwa i chłopów, którzy wprost rwali się do walki. Bohaterski atak kosynierów pod Racławicami34), nobilitacja Bartosza Głowackiego, uniwersały o ograniczeniu pańszczyzny oraz zawieszeniu jej w stosunku do rodzin chłopów wstępujących do wojska — nastrój ten jeszcze spotęgowały. Na wiadomość o zwycięstwie pod Racławicami, 17.04.1794 r. porwała za broń Warszawa. Pod wodzą szewca Jana Kilińskiego, rzeźnika Sierakowskiego i księdza Meiera, lud warszawski wraz z oddziałami regularnego wojska w walkach ulicznych pokonał i zmusił do wycoiania się 8-tysięczny korpus carski. Warszawa przestała uznawać władzę króla i rządu, który służył zaborcom. Władzę objęła Tymczasowa Rada Zastępcza, w której jednak większość posiadali przedstawiciele szlachty - posesjonatów.

34) Patrz tekst źródłowy pt. „Bitwa pod Racławicami“.
3o) Patrz tekst źródłowy pt. „Armia Kościuszkowska".

Istniały wówczas możliwości wystawienia „trzykroć sto- tysięcznej armii" — jak marzył Kościuszko35). Lecz prace nad zrealizowaniem hasła „naród pod bronią" zaczęły napotykać na coraz to większe trudności.Pospolite ruszenie było związane terytorialnie z powiatem. Na czele jego stawał tzw. generał-major ziemiański, wybierany przez szlachtę. On miał być organizatorem i dowódcą, a w praktyce hamował i sabotował organizacyjnie. W miastach tworzono milicje miejskie, do których powoływano z reguły tylko zamożniejszych mieszczan, natomiast „pospólstwa" używano jedynie do posług i służby pomocniczej (np. alarmowej i przeciwpożarowej). Masowy napływ ochotników do pospolitego ruszenia trwał krótko i został zahamowany z jednej strony przez szlachtę - posesjonatów, która została zagrożona masowym odpływem siły roboczej, i dlatego odmawiała wykonania uniwersałów o ograniczeniu- pańszczyzny, czym
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wywołała rozczarowanie, zawód, a nawet niechęć do powstania wśród chłopów, z drugiej strony zamożne mieszczaństwo powstrzymywało i nie dopuszczało do wstąpienia do milicji miejskiej czeladników, młodzieży rzemieślniczej i pospólstwa, gdyż tak samo jak i szlachta obawiało się braku rąk do pracy i wzrostu nastrojów radykalnych.Powszechne pospolite ruszenie nie zostało zrealizowane, milicje miejskie nie przedstawiały większej siły militarnej i mogły być używane jedynie do służby pomocniczej.Ciężar walki w powstaniu kościuszkowskim spadł więc na armię regularną, którą uzupełniano przez wcielanie zarówno oddziałów ochotniczych, chłopskich jak i przez pobór rekruta, dostarczanego przez dwory, oraz ochotników spośród mieszczan i szlachty. Trzeba zaznaczyć, że szczególnie tłumnie stawała do szeregów szlachta zagonowa, natomiast zamożna szlachta - posesjonaci zajęła stanowisko wyczekujące i raczej obserwowała wypadki niż w nich uczestniczyła.Do ochotników, wcielanych w szeregi wojsk regularnych, należy zaliczyć dezerterów z wojsk nieprzyjacielskich. Dostarczała ich armia pruska, złożona w tych czasach prawie w połowie z Polaków i to werbowanych i porywanych nawet w czasie kampanii 1794 roku. Żołnierz pruski zdany na łaskę i niełaskę oficera, utrzymywany w posłuszeństwie postrachem okrutnych kar, jak batożenie na śmierć, wieszanie za nogi, trzymanie w dybach itd., czekał tylko na sprzyjającą okazję do ucieczki. Z reguły 2/3 wojska odpoczywało, zaś 1/3 używana była do pilnowania odpoczywających. Marsze nocne i w szyku luźnym były w ogóle nie ęio pomyślenia. Lecz mimo tych środków ostrożności dezercja rozwinęła się na wielką skalę. Również i sporo zbiegów z armii carskiej prosiło o wcielenie do szeregów polskich.Armia kościuszkowska nie stała się zbrojnym, pospolitym ruszeniem całego narodu. Szlachetnym hasłom i usiłowaniom Naczelnika przeciwstawił się egoizm klasowy szlachty, która nie chciała ponosić ofiar w walce o niepodległość.Skład społeczny armii kościuszkowskiej różnił się od dawniejszych armii polskich. W korpusie oficerskim widzimy 
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prawie wyłącznie drobną szlachtę, a nawet mieszczan. Kiliński, bohater powstania mieszczan warszawskich, został dowódcą pułku w randze pułkownika. Widzimy znaczną ilość ochotników ze wszystkich stanów, czego przedtem nie było. Po raz pierwszy w naszych dziejach utworzono milicję miejską, która broniła szańców Warszawy i odznaczyła się bohaterstwem i ofiarnością. Dlatego powstanie kościuszkowskie otwiera w naszych dziejach okres wojsk narodowych.Siły powstania nie mogły rozwinąć się należycie wskutek egoistycznej polityki szlacheckiej, a tymczasem trzy mocarstwa rozbiorowe zagrożone w swym stanie posiadania rozpoczęły wspólną akcję. Klęska pod Szczekocinami36) była wynikiem wojskowego współdziałania prusko - rosyjskiego, nieco później Austriacy wkroczyli na Lubelszczyznę. Armia pruska została spętana wspaniałą wyprawą Dąbrowskiego i wzniece-

38) Patrz tekst źródłowy pt. ..Bitwa pod Szczekocinami".

*niem powstania w Wielkopolsce. Lecz walka stawała się coraz trudniejsza, gdyż mocarstwa rozbiorowe rzuciły do działań około 140.000 regularnego żołnierza. W tej sytuacji Kościuszko pląnował zlikwidować odizolowany korpus Fersena, zanim otrzyma on posiłki. Wdał się z niedostatecznymi siłami w bitwę pod Maciejowicami, gdyż liczył, że Poniński przybędzie na pomoc. Niestety Poniński zawiódł i Kościuszko uległ przeważającej sile wroga. Wzięcie do niewoli rannego Kościuszki było moralnym ciosem dla powstania, które szybko zostaje zdławione.Następuje trzeci rozbiór, ale naród polski walczy dalej, choć pod obcymi sztandarami i o obcą sprawę, lecz z myślą o Polsce i z nadzieją na jej wyzwolenie. Kontynuacją wojska polskiego stają się legiony.
LegionyPo upadku Rzeczypospolitej wielu uczestników Insurekcji Kościuszkowskiej zmuszonych było wyemigrować z kraju. Polska jako państwo nie istniała, całkowicie znajdowała się 38
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w mocy wrogów. Jedyną nadzieją dla tułaczy polskich była walcząca jeszcze Francja rewolucyjna, która była nadzieją wszystkich uciemiężonych ludów, a postrachem dla absoluty- stycznych władców. Głównymi ośrodkami emigracji stały się Paryż i Wenecja.Bohaterski dowódca powstania wielkopolskiego w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej, gen. Henryk Dąbrowski po przybyciu do Paryża i po porozumieniu się z głównymi przywódcami emigracji złożył Dyrektoriatowi37 38) memoriał w sprawie utworzenia polskich oddziałów przy armii francuskiej. Wobec tego, że konstytucja zabraniała werbowania cudzoziemców do armii francuskiej, postanowiono utworzyć legiony przy świeżo powstałej republice lombardzkiej. Włochy w tym okresie były częściowo rozbite na szereg absolutystycznie rządzonych, feudalnych państewek, częściowo zaś znajdowały się pod okupacją austriacką. Wojska republikańskie wypędzały okupantów austriackich, obalały znienawidzone rządy i organizowały na wyzwolonych terenach republiki burżuazyjne.

37) Dyrektoriat — ówczesny rząd Francji, składający się z 10 dyrektorów - mini- 
strów.

38) Patrz tekst źródłowy pt. ,.Legiony polskie we Włoszech".

W styczniu 1797 r. generał Henryk Dąbrowski, na podstawie konwencji zawartej z Zarządem Generalnym Lombardii, powołał do życia polskie legiony posiłkowe38).Kadrę legionów stanowili emigranci, oficerowie i żołnierze kościuszkowscy, przedzierający się z kraju, szeregi wypełniano jeńcami z wojsk austriackich i pruskich. Zorganizowano dwie trzybatalionowe „legie" oraz batalion artylerii, poza etatem zaczęto formować pułk jazdy. Legie chlubnie walczą na ziemi włoskiej. Biorą udział w wyprawie neapolitańskiej, biją się krwawo z Austriakami nad Adygą, bronią oblężonej Man- tui. Przy kapitulacji tej twierdzy Polacy zostają haniebnie wydani w ręce austriackie.W ciągu dwuletnich walk szeregi kruszeją. Po powrocie Bonapartego z wyprawy egipskiej (1799) legiony zostają zreorganizowane. Jedną legię tworzy Dąbrowski, drugą, tzw. nad- dunajską—Kniaziewicz. Występują teraz legie na dwu teatrach działań — włoskim i naddunajskim. Walczą dzielnie przez ca
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ły rok 1800 zdobywając podziw i szacunek francuskich współtowarzyszy broni, szczególnie odznaczają się w bitwie z Austriakami pod Hohenlinden.Wojska francuskie odnosiły zwycięstwa i wkroczyły do Austrii. Niebawem jednak zawarte zostało zawieszenie broni i ostateczny pokój w Luneville (1801), który był wyrokiem zagłady dla Legionów. Wiadomość o zakończeniu wojny przyjęli legioniści z rozpaczą i skrajnym oburzeniem, gdyż w warunkach pokoju nawet nie wspomniano o Polsce. Był to okres, kiedy Napoleon w interesie młodej, prężnej burżuazji francuskiej niszczył republikańskie instytucje stworzone przez rewolucję i parł do monarchii. O tych, którzy mu do tych zwycięstw dopomogli —o polskich legionistach — w tych ważnych dla siebie chwilach nie pamiętał i nie chciał pamiętać. Byli mu chwilowo niepotrzebni, więcej — stawali się ciężarem. Legiony zostały pozbawione charakteru narodowego, częściami oddawane na służbę państewek włoskich, wreszcie wcielone w skład armii francuskiej. Dawna Legia naddunajska w roku1802 przemianowana na 113 półbrygadę piechoty francuskiej została wysłana na wyspę Haiti (San Domingo), gdzie wybuchło powstanie ludowe ludności murzyńskiej przeciwko eksploatacji kolonistów francuskich. Napoleon myślał o stworzeniu silnego imperium kolonialnego, które by stanowiło przeciwwagę imperium kolonialnego brytyjskiego, dlatego postanowił zgnieść powstanie, tym bardziej, że uzyskało ono pomoc Anglii. Wysyłając tam Polaków oszczędzał żołnierza własnego i pozbywał się elementów rozgoryczonych i przenikniętych ideami republikańskimi i rewolucyjnymi, i to wtedy, gdy sam zamierzał odbudować monarchię opartą o burżuazję.Wyprawa na San Domingo miała przebieg tragiczny. Polacy nie mogli znieść klimatu tropikalnego, epidemie dziesiątkowały ich szeregi, wysłanie następnej półbrygady w styczniu1803 roku było ze strony Napoleona wyraźnym dążeniem do zlikwidowania podejrzanych o spiski rewolucyjne Polaków. Z 6.000 legionistów wysłanych na San Domingo pozostało i wróciło do Europy zaledwie 300:,il). Z dawnych obu legij oca-
39) Patrz teksty źródłowe pt.: ,,Na San Domingo" oraz „Listy legionisty z San 

Domingo” 



lała tylko pierwsza półbrygada Dąbrowskiego i pułk ułanów, które były w służbie włoskiej i wzięły udział w ponownej wojnie z koalicją prusko-austriacko-rosyjską w latach |805—1806.Wojowały legiony za obcą zupełnie sprawę i o zrealizowanie obcych celów. Usiłowania ich były daremne, gdyż bur- żuazja francuska nie była zainteresowana w odbudowie Polski. Jednakże Legiony spopularyzowały w stosunkowo szerokich grupach społeczeństwa polskiego idee rewolucji francuskiej i stały się prawdziwą kuźnią republikańskiego demokra- tyzmu.Znaczenie wojskowe legionów polegało na przyswojeniu i wniesieniu w nasze wojsko doktryny militarnej i taktyki wojsk rewolucyjnych. Były one szkołą dla dowódców i żołnierzy, uczyły nowych form walki. Z szeregów legionowych wyszła większość wyższych oficerów późniejszego Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego i trzeba przyznać, że reprezentowali oni wysoką klasę dowódców dużych jednostek.
t

Napoleon i Księstwo WarszawskieLegiony pomimo swych usiłowań, ofiar i bohaterstwa nie wysunęły sprawy polskiej na forum międzynarodowe, natomiast rozgrywające się już bez ich współudziału wydarzenia lat 1805—1806 zainteresowały tą sprawą Napoleona.Ze sprawą polską Bonaparte zetknął się w okresie Legionów i wówczas nie uczynił dla Polski i Polaków nic. Tragiczny koniec legionów na San Domingo i w służbie marionetkowego królestwa Etrurii wykazał, że żołnierz polski został na zimno, bez skrupułów wykorzystany przez Bonapartego jako jeszcze jeden czynnik polityki młodego kapitalizmu francuskiego. Sytuacja diametralnie się zmieniła w roku 1806.W roku 1804 utworzyła się nowa koalicja przeciwko Francji. Należały do niej Austria, Rosja i Anglia. Napoleon szybko uderzył na Austrię, przez Bawarię, rozbił armię Macka, zdobył Wiedeń, przeszedł na lewy brzeg Dunaju i 2 grudnia 1805 r. pod Austerlitz zadał straszliwą klęskę armii rosyjsko-austriac- kiej. Wojna to była błyskawiczna i doprowadziła niez
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wykle szybko do decydującego zwycięstwa Napoleona. Austria czym prędzej 26 grudnia 1805 zawarła pokój. W 1806 roku Anglia i Ę,osja utworzyły nową koalicję przeciwko Francji, do której przystąpiły Prusy i Szwecja. Napoleon wyprzedził zjednoczenie sił sprzymierzeńców i rzucił swą armię przeciwko Prusom. W dwóch rozstrzygających bitwach pod Jeną i Auerstadt stoczonych jednego dnia (14.10.1806 r.) wojska pruskie zostały zupełnie rozbite przez Napoleona i marszałka Davout. Armia francuska zajęła Berlin, jazda zbliżała się ku Poznaniowi. Sprawa polska stała się wówczas dla Napoleona konkretnym zagadnieniem politycznym i wojskowym. Rozumiał on jak wielkie znaczenie dla dalszych losów kampanii ma stanowisko Polaków. Wezwał więc do siebie Dąbrowskiego i polecił mu zorganizować powstanie w Wielkopolsce. Dąbrowski wkroczył do Wielkopolski i przystąpił do pośpiesznego tworzenia polskich oddziałów, które powstawały samorzutnie, od razu walcząc z nieprzyjacielem. Po zajęciu "Warszawy utworzono tzw. Komisję Rządzącą z pięciu dyrektorami-ministrami. Dyrektorem wojny został jednak nie Dąbrowski, a wysunięty przez Francuzów ks. Józef Poniatowski. Przyjęto żądanie Napoleona wystawienia 39.000 wojska, podzielonego na trzy „legie", czyli dywizje. Każda legia miała po 4 pułki piesze dwu- batalionowe z trzecim batalionem szkoleniowym, każdy batalion miał 9 kompanii. Przy każdej legii tworzono dwa pułki jazdy i oddziały artylerii. Regulaminy były francuskie.- W ciągu kampanii 1807 r. świeżo uformowane oddziały polskie biorą chlubny udział w walkach na Pomorzu. Dąbrowski w zaciętej walce szturmem zdobywa Tczew. Około 20.000 polskich żołnierzy bierze udział w oblężeniu Gdańska. W czerwcu 1807 dywizja Dąbrowskiego zostaje ściągnięta do Prus Wschodnich, ale rozejm tylżycki przerywa działania wojenne. Oddziały polskie, biorące udział w kampapii 1806—1807 roku są tworzone pospiesznie. Wyposażenie ich składa się ze zdobytego przez Francuzów pruskiego materiału wojennego, przeważnie drugorzędnej wartości. Zaledwie sformowane oddziały są natychmiast wysyłane na front. Rekrut nasz, niezbyt świadomy, za co się bije, wcielony w szeregi, dzięki wrodzonej odwadze i bitności, staje się szybko pełnowartościo- 
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żołnierzem. Korpus oficerski na polu walki daje przykład 
Zimnej krwi i odwagi. Oficerów naszych w trakcie działań stale widzimy w przednich liniach.Sprawę polską rozwiązał Napoleon po pokoju tylżyckim w ten sposób, że z ziem zabranych przez Prusy w drugim i trzecim rozbiorze stworzył podległe sobie Księstwo Warszawskie z królem saskim Fryderykiem Augustem jako księciem tego dziwnego tworu politycznego. Gdańsk został wolnym miastem. Ten stan rzeczy nie mógł zadowolić dążności Polaków do posiadania własnego państwa, wywołał on powszechne rozgoryczenie, lecz pomimo tego w dalszym ciągu Polacy nadzieje swe wiązali z Napoleonem i jego „wielką polityką".22 lipca 1807 r. Napoleon nadał konstytucję, regulującą byt nowego państewka, które było wysuniętym na wschód bastionem jego zaborczej polityki. Było to państwo o charakterze wojskowym, którego siłę zbrojną ustalono na 30.000 wojska stałego. Wojsko to uzupełniano systemem konskrypcyj- nym (takim samym jak we Francji). Urzędy powiatowe prowadziły listy popisowych (20 — 28 lat życia) oraz listy „odstawki" (28 — 50 lat). Kontyngent poborowych ustalał rokrocznie minister wojny, nadto wybierano rekruta do polskich formacji, pełniących służbę poza granicami Polski jako wojska posiłkowe (np. w Hiszpanii).Wojsko dzielił* się na 3 legie pod dowództwem Poniatowskiego, Zajączka i Dąbrowskiego. Minister wojny (Poniatowski) miał formalnie w ręku sprawę organizacji wojska, faktycznie jednak decydującym był wpływ marszałka Da- vouta, dowódcy wojsk rozlokowanych na wschód od Odry. Tak jak Davout faktycznie kierował sprawami wojskowymi Księstwa, tak rezydent francuski z ramienia Napoleona (Big- non, później Pradt) sprawował nadzór nad administracją.Napoleon traktował wojsko polskie jako oddziały posiłkowe. Od 1807 r. pewne jednostki pełnią służbę poza Księstwem, np. pułk lekkokonny gwardii. Oddziały tego pułku ■wykonały słynną szarżę na wąwóz Somosierra. Oprócz lekko- konnej gwardii do wojny w Hiszpanii użyto tzw. legię nadwiślańską, a w roku 1808 przerzucono tam 4, 7 i 8 pułki Księstwa Warszawskiego. Wszystkie te oddziały płaciły Napoleonowi 
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obfity haracz krwi przelewanej przy realizowaniu światobur- czych planów tego dyktatora z XIX wieku.W wojnie hiszpańskiej niepowodzenia prześladowały Napoleona, co postanowiła wykorzystać Austria rozpoczynając działania wojenne w kwietniu 1809 r. Wojna przebiegała na dwu teatrach działań — głównym nad Dunajem, w Bawarii i zachodniej Austrii, drugorzędnym — na terytorium Księstwa Warszawskiego i Galicji. Uważając ofensywę austriacką na Księstwo za wykluczoną, cesarz ogołocił je z wojska, które zostało wysłane do Hiszpanii, a częściowo stacjonowało w Prusach. Na terenie Księstwa w chwili wybuchu wojny było wszystkiego niespełna 14.000 żołnierza. Przeciwko nim pchnęli Austriacy armię arcyksięcia Ferdynanda d'Este, liczącą 32.000 żołnierzy. Dowództwo nad siłami polskimi objął Józef Poniatowski.Na trafnie wybranym miejscu na przedpolach Warszawy stoczył on nierozstrzygniętą bitwę pod Raszynem40), po czym wycofał się na prawy brzeg Wisły i wkroczył na teren zaboru austriackiego zajmując Lublin, a następnie zdobywając Sandomierz. 15 lipca zostaje zajęty Kraków. Kampanię tę prowadził Poniatowski po mistrzowsku, nie dając przeciwnikowi wyzyskać jego przewagi liczebnej, natomiast narzucając mu swą inicjatywę i paraliżując ruchy, przecinając linie komunikacyjne. Napoleon tymczasem pobił Austrię w bitwie pod Wagram i zawarł z nią pokój w Schónbrunn (14.10.1809). W wyniku tej wojny do Księstwa Warszawskiego zostały przyłączone Lubelskie i Krakowskie, ale Napoleon polecił zaprzysiąc wszystkich urzędników na swoje imię, a na sugestie odbudowy Polski odpowiedział, że „sama nawet idea odbudowania tego państwa jest mi obca”.Ten czysto egoistyczny stosunek Napoleona do Polski nie uległ zmianie aż do ostatecznej klęski cesarza. Zawsze patrzył on na Księstwo jak na rezerwuar sił ludzkich, a równocześnie za pośrednictwem swych rezydentów przeprowadzał swą politykę gospodarczą, prowadzącą Księstwo do ruiny, a mającą na oku jedynie pełną eksploatację zasobów kraju, dla odciążenia
------------ X------ /

40) Patrz tekst źródłowy „Bitwa pod Raszynem"68



Francji od ogromnych kosztów wojennych, utrzymania wojska itd.W początkach 1812 roku Napoleon rozpoczął olbrzymie przygotowania do wojny z Rosją. Na terenie Księstwa tworzono olbrzymie magazyny, kolumny transportowe, reperowano drogi itd. W czasie samego najazdu na Rosję wojsko polskie zostało rozdzielone pomiędzy poszczególne korpusy, dlatego dzieje tego wojska nie mogą być wydzielone z całości opera- cyj. Oddziały księcia Józefa Poniatowskiego uczestniczą w operacjach prawego skrzydła Wielkiej Armii. Po zajęciu przez Napoleona Moskwy Polacy zostają wysunięci w^stronę Kaługi i pozostają cały czas w styczności bojowej z armią rosyjską. Szczególnie odpowiedzialną rolę odegrali Polacy w czasie odwrotu Wielkiej Armii, osłaniając jej ruchy odwrotowe. Oddziały polskie walczą pod Wiaźmą i Krasnem oraz biorą udział w bitwie nad Berezyną. Jak wielkie były straty wojska polskiego poniesione w czasie tej awanturniczej wyprawy Napoleona, o tym najlepiej świadczą cyfry. Ogółem z 80.000 wojsk Księstwa ocalało zaledwie około 15—17.000.» W następnych kampaniach Napoleona oraz w słynnej bitwie pod Lipskiem Polacy również biorą udział, do ostatniej chwili wiernie służąc cesarzowi, który ich wykorzystał.Niewątpliwie bohaterska postawa Polaków, którzy walczą do ostatniej chwili i stanowią wyborowe oddziały armii, przyczyniła się do powstania tzw. „legendy napoleońskiej", która przedstawiała epopeję napoleońską jako coś niesłychanie romantycznego, pełnego szlachetnego patosu. Ta legenda wytworzyła romantykę walki nieprzemyślanej, walki, która pomimo olbrzymich ofiar nie przyniosła nam żadnych korzyści.Legenda ta była usilnie propagowana przez burżuazję polską. Zwłaszcza w armii przedwrześniowej usiłowano przy jej pomocy urobić żołnierza i oficera na powolne narzędzie w ręku klas rządzących.V/ dziejach wojskowości czasy Księstwa Warszawskiego są okresem bardzo ważnym. Wojsko nasze osiągnęło niespotykany przedtem stopień wyszkolenia bojowego i przyswoiło sobie najbardziej postępowe formy taktyki i strategii ówczesnej. Kampania 1809 roku wykazała, że posiadamy dowódców, 



którzy umieją działać w bardzo trudnych warunkach bojowych i decyzję swą formują w zależności od okoliczności, a nie hołdują jakimś sztywnym formom.
Królestwo Kongresowe i powstanie listopadoweW roku 1815 zakończył się okres wojen napoleońskich, były cesarz Francji został osadzony pod strażą na wyspie św. Heleny, a mocarstwa zwycięskie: Anglia, Austria, Prusy i carska Rosja na tzw. Kongresie Wiedeńskim ułożyły nową kartę Europy. Zapanowały straszliwe rządy reakcji. Z części ziem Księstwa Warszawskiego stworzono tzw. Królestwo Kongresowe obejmujące Lubelskie, Kieleckie, Mazowsze i skrawek Wielkopolski z Kaliszem. Królestwo to było połączone unią osobistą z Rosją, to znaczy, że car był równocześnie królem polskim.Aleksander I, który w tym okresie chciał odgrywać rolę liberała, nadał Królestwu konstytucję, która gwarantowała Polakom własny rząd i własną armię. Ale już po kilku latach car zaczął naruszać własne zobowiązania i łamał postanowienia konstytucyjne. Wykonawcami woli Aleksandra I w Polsce byli: brat jego wielki książę Konstanty, mianowany naczelnym dowódcą wojska, i senator Mikołaj Nowosilcow, zajadły wróg, każdej myśli postępowej. Sytuacja pogorszyła się jeszcze po śmierci Aleksandra, kiedy to na tron carski wstąpił Mikołaj I, przezwany przez Rosjan „Pałkinem"41) wróg wszelkich odrębności narodowościowych i gnębiciel własnych poddanych.Armia Królestwa została częściowo utworzona z byłych oficerów i żołnierzy Księstwa Warszawskiego, a uzupełniano \ ją drogą wybierania rekruta. Zetknięcie się z nowym wodzemnaczelnym w. księciem Konstantym od razu wywołało zniechęcenie i doprowadziło do starć. Szereg wyższych oficerów poprosiło o dymisję, pozostali cierpliwie znosili ,,humory" despoty, sowicie zresztą opłacane brzęczącą monetą, gdyż Konstanty przez palce patrzał na wszelkiego rodzaju nadużycia, okradanie żołnierza przez dowódców itd. Liczba wojska wa- '____________ \ •

41) Pałka po rosyjsku kij. Mikołaj stosował powszechnie karę cielesną — bicia 
kijami, stąd przezwisko ,,Pałkm". 
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hała się od 30.000 do 35.000. Zarząd wojska należał do Komisji Rządowej Wojny z ministrem na czele. Jednakże znaczenie jej było minimalne wobec nieograniczonej władzy zwierzchniej w. księcia. Ministrem wojny został ogólnie nielubiany, znany ze swych reakcyjnych przekonań, gen. Hauke. Wprowadzono regulaminy rosyjskie, pod względem organizacji, podziału na jednostki i wyszkolenia starano się upodobnić armię do wojska carskiego. Wojsko uzupełniano w drodze konskrypcji (pobór przymusowy) i zaciągu ochotniczego. Służba trwała lat 10. Wysłużony żołnierz był w zasadzie, o ile nie zaciągnął się jako ochotnik na okres dalszy, zupełnie wolny od dalszej powinności wojskowej. Szkolenie kadry oficerskiej odbywało się w szkołach podchorążych piechoty i jazdy. Szkoła aplikacyjna kształciła oficerów ,,broni uczonych", to znaczy kwatermistrzostwa42), artylerii i saperów. Ponadto dla dokształcenia oficerów organizowano tzw. kursa zimowe. Regulaminy wspólne dla wojska polskiego i rosyjskiego były dobre i opierały się na doświadczeniach z okresu wojen napoleońskich. Lecz Konstanty sprowadzał wyszkolenie wojska do musztry formalnej, w której żołnierze dochodzili do nieprawdopodobnej wprost doskonałości, z zaniedbaniem wyszkolenia bojowego, którego nie rozumiał.

42) Kwatermistrzostwo ówczesnej armii odpowiada obecnemu sztabowi gene
ralnemu. .

Rządy carskie były rządami ucisku nie tylko w stosunku do Polski, ale i w stosunku do narodu rosyjskiego. Dlatego jako protest przeciwko gwałtom „samodzierżawia" powitają związki tajne, zarówno w Polsce, jak i w Rosji. W Polsce działało Towarzystwo Patriotyczne Waleriana Łukasińskiego, który został zdradzony i uwięziony, ale Towarzystwo istniało nadal. Równocześnie powstały podobne związki patriotów rosyjskich, które współpracowały z Towarzystwem Patriotycznym. W momencie wstąpienia na tron Mikołaja I w 1825 r. demokraci rosyjscy zorganizowali powstanie, które zostało krwawo stłumione, a przywódcy surowo ukarani (tzw. powstanie dekabrystów). Myśl o powstaniu zbrojnym w Polsce nie zanikała, a na odwrót, wskutek rosnącego ucisku caratu stawała 
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się coraz powszechniejsza, szczególnie wśród młodzieży. W końcu 1830 roku Mikołaj zamierzał wysłać wojsko polskie na stłumienie powstania w Belgii, która walczyła o swą niepodległość. Zamiar ten oburzył społeczeństwo polskie. Podchorążowie oficerskiej szkoły piechoty, na czele których stał podporucznik Piotr Wysocki, spiskowcy cywilni oraz oficerowie młodsi i podoficerowie, należący do sprzysiężenia, postanowili porwać naród do walki. Datę wybuchu powstania ustalono na 29 listopada 1830 roku.Jakimi środkami rozporządzała Polska w chwili, wybuchu powstania listopadowego? W roku 1830 istniała niezbyt liczna, lecz wybornie wyszkolona armia stała (nieco ponad 30.000 ludzi), liczny korpus oficerski z okresu wojen napoleońskich mógł być zużytkowany w nowoformującym się wojsku, wysłużeni żołnierze w liczbie około 25.000 mogli natychmiast objąć funkcje podoficerskie i szkolić rekruta. Wreszcie na terenie Królestwa znajdowało się około 200.000 ludzi w wieku 20 — 30 lat dla uzupełnienia sił zbrojnych. Należało liczyć się z tłumnym napływem ochotników z zaboru pruskiego i austriackiego, tak że mogliśmy przy dużym wysiłku ogólnonarodowym wystawić — 150-tysięczną armię. Dla tak licznej armii brak byłoby broni i amunicji, lecz w chwili wybuchu powstania można było temu zaradzić przez masowy zakup wycofanych właśnie, ale dających się przerobić karabinów austriackich, oraz przez zorganizowanie fabryk własnych, czego ostatecznie dokonano,* ale zbyt późno i na niewielką skalę.Praca towarzystw tajnych wytworzyła wśród inteligencji, biedoty miejskiej i części drobnomieszczaństwa nastrój wysoce patriotyczny i gotowość do ofiar; praca ta objęła swym zasięgiem również młodszych oficerów, a nawet podoficerów. Uniwersytet Warszawski jako całość, a więc i profesorowie i studenci, tworząc opozycję w stosunku do tego, co się działo w Królestwie, gotowi byli nie tylko wziąć udział w ruchu rewolucyjnym, ale sami go tworzyli. Grono spiskowców nocy listopadowej składało się właśnie ze studentów, młodszych oficerów i inteligencji urzędniczej. Żywioł, na który w ewentualnej walce można było liczyć, stanowiło drobnomieszczaństwo, które całkowicie opowiedziało się po stronie rewolucji.
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Warstwy ludowe można było pozyskać całkowicie drogą reform socjalnych. Natomiast warstwy wyższe były negatywnie nastawione do wszelkich prób orężnych, czy też ruchów rewolucyjnych. Związane materialnie z istniejącym wówczas systemem bały się walki i zmian, jakie ona nieuchronnie miała przynieść. Wyżsi wojskowi, wyżsi urzędnicy Królestwa, zamożne ziemiaństwo i mieszczaństwo tworzyło nieustępliwie opozycję w stosunku do rewolucyjnych żądań warstw średnich, gotowe było pójść na ustępstwa polityczne w stosunku do zaborcy za cenę koncesji gospodarczych i widoków osobistej kariery. Postawione wobec faktu dokonanego — czynu zbrojnego nocy listopadowej — dołoży wszelkich starań, aby ten czyn zniweczyć. •O sile powstania decyduje siła i energia jego sprawców. Oni powinni ująć ster rządów, oni decydować o jego przebiegu. W roku 1830 właśnie tego nie było. Kierownicy sprzy- siężenia chcieli postawić naród przed faktem dokonanym, natomiast nie mieli ambicji stanąć na jego czele. Już w pierwszym dniu powstania dali sobie wyrwać władzę z rąk. Sprzy- siężeni nie byli rewolucjonistami, tak jak nie byli nimi rosyjscy dekabryści. Byli ludźmi odważnymi, gotowymi do poświęceń, ludźmi, którzy widzieli krzywdę narodową i pragnęli z nią walczyć, ale nie mieli odwagi swej woli narzucić innym. Zaczęli, ale nie potrafili kończyć. Niezdecydowanie sprawców nocy listopadowej doprowadziło do tego, że na arenie wypadków znaleźli się ludzie zasadniczo przeciwni samej idei walki zbrojnej. Chłopicki, Skrzynecki, Czartoryski, Lubecki marzą o zakończeniu powstania drogą układów: nie chcą powziąć najprostszej decyzji, bojąc się odpowiedzialności nie przed narodem, lecz przed ewentualnym zwycięzcą — carem.Powstanie listopadowe w przeciwieństwie do insurekcji kościuszkowskiej i do powstania 1863 r. nie wysunęło żadnego programu reform społecznych i przebudowy gospodarczej kraju, nie zostało przekształcone w ogólnonarodową, masową wojnę wyzwoleńczą, nie wyzyskało w całości ani rezerw ludzkich, ani rezerw materiałowych, ani zapału narodowego, ani momentu zaskoczenia caratu. Upadło nie wskutek słabości wojskowej, lecz wskutek zgubnej polityki i strategii reakcji 



narodowej. Właśnie powstanie okazało nicość moralną i polityczną tych warstw, które ujęły w swe ręce ster powstania, a okazały się zdolnymi jedynie do bezwarunkowej kapitulacji.Z punktu widzenia czysto wojskowego powstanie listopadowe posiada duże znaczenie w historii wojen i wojskowości. Świadczy o tym poważna literatura fachowa rosyjska i niemiecka, omawianie jego przebiegu we wszystkich obszerniejszych, zagranicznych podręcznikach historii wojen. Zasadniczym rysem operacji wojskowych tej wojny było unikanie spotkań decydujących z przeciwnikiem i to zarówno ze strony polskiej jak i rosyjskiej oraz równoczesna dążność do spotkań na drugorzędnych teatrach działań. Niewybaczalnym błędem dowództwa polskiego było zaniedbanie rozbudowy wojska regularnego, niezorganizowanie, wbrew wskazaniom Prądzyń- skiego, na tyłach wroga ,,wojny szarpanej" (partyzantki), wreszcie niewykorzystanie możliwości zakupu broni za granicą. Zamiast 130 — 150-tysięcznej armii mieliśmy wszystkiego do 80.000 żołnierza, z tej liczby około 1/4 była rozrzucona na drugorzędnych terenach wojny, tak że do decydującego spotkania mogliśmy rzucić tylko około 60-tysięczną armię.Tragedią powstania było jego dowództwo. — ,,Wojny i rewolucje nie mogą zważać na stopnie i starszeństwo, zdatności tylko szukać powinny, bo ona zwycięża". Wbrew tej zasadzie wysuwano ludzi właśnie w myśl starszeństwa (Chłopicki), a zupełnie nie liczono się ze zdolnościami, a zwłaszcza z polityczną postawą dowódcy. Stąd zarówno na stanowisku wodza naczelnego, jak i wśród wyższych dowódców z reguły spotyka się zakamieniałych reakcjonistów, wywodzących się z arystokracji. Skłócony wewnętrznie, zazdrosny o zaszczyty, awanse i ordery — korpus wyższych oficerów niezdolny by) do dowodzenia armią w trudnych warunkach walki z górującym liczebnie przeciwnikiem. Jedynie Prądzyński i Chrzanowski, obaj podpułkownicy w chwili wybuchu powstania, reprezentują pewną myśl operacyjną, która jednak nie zostaje zrealizowana. Najpiękniejsze plany i pomysły strategiczne tych dwu planistów naszego sztabu zostają zmarnowane, a w skutkach mamy zamiast decydującego, zwycięskiego spotkania z Dybi- 74



czem — klęskę pod Ostrołęką i kapitulację Warszawy. Powstanie zakończyło się samobójstwem.Słuszna jest ocena działań wojskowych powstania, podana przez jednego z historyków wojskowości: „Wojna 1831 r. jest w naszej historii kartą chlubną ze względu na męstwo polskiego żołnierza,, bolesną ze względu na kierownictwo wojny i działań po stronie naszej. Wyborne, przeniknięte duchem bohaterskim narzędzie, jakim było wojsko, świetne pomysły strategiczne i taktyczne Prądzyńskiego i Chrzanowskiego idą na marne".
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I. NAJDAWNIEJSZE WIADOMOŚCI O POLSKICH
SIŁACH ZBROJNYCH

Około 960 r. zwiedził ziemie słowiańskie podróżnik z krajów 
arabskich (z muzułmańskiej wtedy Hiszpanii) Ibrahim syn Jakuba. 
W krótkim, ale jakże cennym jego opisie nie brak wiadomości od
noszących się do spraw wojskowych. Poniżej podajemy ustęp o bu
dowie przez Słowian umocnionych punktów obrony (grodów) oraz 
o organizacji drużyny pierwszego naszego historycznego władcy, 
Mieszka. Jest to najstarsza wiadomość o organizacji naszej siły 
zbrojnej. Środkami obrony wówczas, obok warunków naturalnych 
(bagna, lasy, w których robiono sztuczne przeszkody ze zwalonych 
drzew, tzw. „przesieki"), były grody ze stale czuwającą załogą, na
stępnie drużyna, czyli nadworne wojsko księcia, oraz pospolite ru
szenie całej ludności wolnej. Drużyna była używana do działań za
czepnych (podboje i wyprawy łupieskie), pospolite ruszenie przewa
żnie broniło kraju w razie najazdu wroga.

(Relacja Ibrahima ibrt Jakuba z podróży do krajów słowiańskich, 
wyd. i tłum. T. Kowalskiego Kraków, 1946, str. 48 — 59).Słowianie budują w ten sposób przeważną część swoich grodów. Udają się (umyślnie) na łąki obfitujące w wodę i zarośla, po czym kreślą tam linię kolistą lub czworoboczną, w miarę tego, jaki chcą mieć kształt grodu i obszar jego powierzchni, kopią dokoła (rów) i piętrzą wykopaną ziemię umocniwszy ją deskami i drzewem na podobieństwo szańców, aż taki mur (wał) osiągnie wymiar jakiego pragną. I odmierzają w nim bramę, z której strony pragną (ją mieć), a chodzi się do niej po pomoście z drzewa . ..Ma on (Mieszko) trzy tysiące pancernych, podzielonych na oddziały, a setka ich znaczy tyle, co dziesięć secin innych (wojowników)1). Daje on tym mężom odzież, konie, broń 

■*) Drużyna, jako oddział przyboczny księcia, składała się z jazdy, pospolite 
ruszenie zaś składało się z wojów, czyli wszystkich ludzi wolnych i tworzyło prze
ważnie oddziały pieszych tarczowrrfków; jeźdźcami .byli tylko najzamożniejsi.
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i wszystko, czego tylko potrzebują. A gdy jednemu z nich urodzi się dziecko, on (tj. Mieszko) każę mu wypłacić żołd od chwili urodzenia . . . czy będzie płci męskiej czy żeńskiej. A gdydziecię dorośnie, to jeżeli jest mężczyzną, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny, jeżeli zaś jest płci żeńskiej wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu . . .

Gród słowiański.
Rekonstrukcja grodu w Biskupinie.

Wał obronny w Poznaniu z X w. 
(wykopaliska).



Na ogół (biorąc), to Słowianie (są) skorzy do zaczepki i gwałtowni i gdyby nie ich niezgody (wywołane) mnogością rozwidleń ich gałęzi i podziałów na szczepy, żaden lud nie zdołałby im sprostać w sile.
II. SIŁY ZBROJNE BOLESŁAWA CHROBREGO

Wiadomości o wojsku Bolesława Chrobrego podawał nieznany 
z imienia autor najstarszej kroniki polskiej, tzw. Gall-Anonim, który 
żył w czasie panowania Bolesława Krzywoustego. Wiadomości o Bo
lesławie Chrobrym przekazał on na podstawie tradycji, jaka zacho
wała się (w wieku XII) o tym największym z polskich wojowników, 
który granice Słowiańszczyzny oparł o brzegi Łaby i Sali. Dane licz
bowe są niewątpliwie przesadzone. Należy je rozumieć jako liczby 
odnoszące się do wojowników ściąganych z tzw. okręgów kaszte
lańskich (wojewódzkich). Kronikarz w tym ustępie usiłuje przeciw
stawić rozkwit Polski za czasów Chrobrego czasom sobie współcze
snym.

(Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przekład R. Gródeckiego, 
Kraków, 1923, str. 76 — 77).Większe są jednak i liczniejsze dzieła Bolesława, aniżeli my to możemy opisać lub prostym opowiedzieć słowem. Albowiem jakiż arytmetyk mógłby żelazne jego szyki dość pewną określić cyfrą, a cóż dopiero przytoczyć opisy zwycięstw i triumfów w takiej^mnogości! Z Poznania bowiem 1300 pancernych rycerzy i 4000 żołnierzy z tarczami, z Gniezna 1500 pancernych i 5000 tarczowników, z Włocławka grodu 800 pancernych i 2000 tarczowników, z Giecza 300 pancernych i 2000 tarczowników; ci wszyscy niezwykle waleczni i wprawieni w rzemiośle wojennym występowali do boju za czasów Bolesława Wielkiego. Co do rycerstwa z innych miast i zamków, to wyliczać je byłby to dla nas długi,i nieskończony trud, i dla was może uciążliwe byłoby tego słuchać. Lecz by wam oszczędzić żmudnego wyliczania, podam wam ilość wojsk jako liczbę nie- obliczoną: więcej mianowicie miał król Bolesław pancernych rycerzy, niż ma za naszych czasów (tj. za czasów Bolesława Krzywoustego) Polska tarczowników, zaś za czasów Bolesława tyle prawie było w Polsce tarczowników, ile za naszych czasów znajduje się w ogóle ludzi wszelkiego rodu.
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Wojownicy słowiańscy.
Płaskorzeźba na drzwiach katedry gnieźnieńskiej.

III. NAJAZD BOLESŁAWA CHROBREGO NA MIŚNIĘ 
W SIERPNIU 1003 R.

Kronikarz niemiecki Dytmar, biskup merseburski, w swej kro
nice opisał wojny Bolesława Chrobrego z cesarzem niemieckim Hen
rykiem II. Jest to opis współczesny i ciekawy z tego względu, że 
Dytmar sam parokrotnie brał udział w wyprawach niemieckich na 
wschód. Dytmar jest przedstawicielem programu niemieckich feuda- 
•łów podboju Słowiańszczyzny i zaciekłym wrogiem Słowian. W kro
nice swej pisanej tendencyjnie, nie ukrywa nienawiści do Bolesława 
Chrobrego, stara się przedstawić go jako władcę chytrego i wiaro
łomnego, musi jednak przyznać się do klęsk ponoszonych przez ry
cerstwo niemieckie od władcy polskiego. Dytmar umniejsza znaczenie 
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sukcesów Bolesława. Przytoczona wyprawa na Miśnię -1) ma charak
ter wypadu w celu zebrania łupów i niepokojenia wroga.

(Kronika Dytmara w tłumaczeniu Komornickiego. Żytomierz 
1861, str. 183 — 185).czasie bytności króla przy oblężeniu Krusni, grodu komesa Henryka, Bolesław nie tracąc sposobności do szkodzenia mu w czem by zdołał, tajemnie wojsko zgromadził i przez orędowników swych wezwał brata Guncelina2), ażeby pamiętając o obietnicy, miasto Miśnijskie w jego władanie wydał i dawną z nim przyjaźń odnowił. Ten atoli.pewny, iż przez wpuszczenie Bolesława, narazi się niewątpliwie na utratę łaski królewskiej a z nią znamienitej lenności, którą dzierżył, na propozycję sobie uczynioną odpowiedział: „Wszystko, czego ode mnie w każdym innym razie żądać możesz, bracie, uczynię chętnie, ale tego nie mogę. I tego nawet, skoro się kiedy okoliczność stosowna poda, dopełnić nie odmawiam. Ale teraz znajdują się przy mnie ludzie z ramienia pana mego, którzy na to się nie zgodzą, a gdy się zmowa nasza rozgłosi, życie moje i wszystko, co mam, w niebezpieczeństwie będzie".Po odebraniu takiego poselstwa, Bolesław kazał orędowników zatrzymać pod strażą, a legii swej tymczasem polecił ku Elbie spiesznie posunąć. Sam tajemnie zbadawszy brody rzeki, nad rankiem ją przebył i dał znać miastu Streli, aby nikt niczego się nie obawiał, ani hałasem wznieconym o tym, co się działo sąsiadów nie uwiadamiał. Niezwłocznie na rozkaz wodza rozdzieliło się wojsko na cztery oddziały, z poleceniem zgromadzenia się znowu wieczorem pod grodem Cyryn3). Dwie roty zaś, wysłane naprzód, miały dać baczność, ażeby swoi od margrabi jakiego szwanku przypadkiem nie doznali.Natenczas cały ów powiat, zwany Głomacze, w stanie najlepszej uprawy będący, w jednym dniu ogniem i mieczem oraz uprowadzeniem mieszkańców w niewolę, do szczętu był

h Marchia Miśnieńska, założona w celu podboju Słowian, obejmowała kraj 
między Nysą a Łabą, do ujścia Czarnej Elstery do Łaby, na północy graniczyła 
z marchią Łużycką.

2) Właściwie powinowaty Bolesława Chrobrego, któremu cesarz niemiecki od
dał Miśnię jako lenno w 1002 r.

3) Dziś Zehren, włość sąsiednia Miśni.
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spustoszony. Tu jednak przemilczeć nie mogę, jakim sposobem ów, który innych zwykł był najczęściej podstępem uwodzić w pole, mieszkańcom Mogilina4) dał się wywieść nawzajem. Uderzył był właśnie na nich jeden z oddziałów w tę okolicę wysłanych, przeciw któremu wyszedłszy: „Cóż to robicie?" — rzekli Mogilnianie — „My wiemy, że Bolesław bardzo dobrym jest panem i z chęcią go przeniesiemy nad tego, którego mamy. Tylko idźcie naprzód, a my z rodzinami naszemi i z całym dobytkiem natychmiast w ślad za wami się udamy". Na takie oświadczenie przestali nieprzyjaciele do nich szturmować, i odeszli do pana swego z doniesieniem, że ci wkrótce za nimi przybyć mają. Lecz gdy widział Bolesław, iż wojownicy jego dość późno w miejscu zebrania stanęli, a tamci spokojnie pozostali w domu, gniewał się srodze i groził ukaraniem drużyny, która z kłamliwym doniesieniem przybyła. Nazajutrz, o wschodzie słońca, wyprawiono przed sobą zdobycz niezliczoną, a wielka część nieprzyjaciół (Polaków) wpław się puściwszy przez Elbę zatonęła. Inni bez szkody wróciwszy do domu, łupami się podzielili, panu swemu co najlepsze ze wszystkiego odłożywszy. Było tam zapewne około trzech tysięcy jeńca, a nawet, jak utrzymują ci, którzy na to patrzyli, daleko więcej.

4) Dziś Mugeln, w okręgu lipskim, niegdyś mała włość sorabska.

IV. OBLĘŻENIE GŁOGOWA
Terytorialną obronę w okresie pierwszych Piastów stanowią 

punkty umocnione, tzw. grody. Okoliczna ludność zaopatruje je 
w sprzęt, żywność i broń, pełni służbę jako załoga, a w czasie napa
du broni grodu przed nieprzyjacielem. Grody położone były na waż
nych ówczesnych szlakach komunikacyjnych, broniły brodów i prze
praw przez rzeki itd. Utrzymanie lub utrata grodu decydowały 
o wpuszczeniu wroga w głąb kraju.

We wspomnianej przez nas kronice Galla mamy opis bohater
skiej obrony Głogowa przed niemieckimi feudałami w czasach Bo
lesława Krzywoustego (Opis współczesny).

(Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przekład R. Gródeckiego, 
Kraków, 1923, str. 149—151).Cesarz zaś, postępując naprzód, nie zbaczał ani w dół, ani w górę rzeki dla próbowania brodów, lecz przekroczył wpław* 
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rzekę (Odrę) pod miastem Głogowem, w miejscu trudnym do przypuszczenia nawet, o którym nikt przedtem nie wiedział, że tam jest przejście możliwe, ani nikt go nie bronił; przejścia dokonał w zwartych szykach, z orężem w ręku, nie dając mieszkańcom czasu do przygotowania się, w miejscu, co do którego grodzianie nigdy żadnych obaw nie żywili i ani nie przypuszczali, by się należało obawiać! Była to zaś uroczystość św. Bartłomieja apostoła, gdy cesarz przebywał rzekę, i cały lud miasta słuchał wówczas mszy świętej. Zrozumiałe jest wtedy, że bezpiecznie zupełnie i pewnie przeszedł, znaczne łupy pobrał i jeńców, a nawet zajął namioty pod miastem1). Bardzo też wielkiej liczbie z tych, którzy przybyli do obrony grodu i mieszkali w namiotach na zewnątrz grodu, przeszkodził cesarz w schronieniu się do grodu, niektórych tamże z nagła pojmano, inni zaś uratowali się szybką ucieczką. Jeden z tych, uciekając, stawił się przed Bolesławem (Krzywoustym) i opowiedział mu wszystko, co zaszło.Tymczasem zaś cesarz wziął zakładników od Głogowian, na takich warunkach, umocnionych przysięgą, że jeżeli w przeciągu pięciu dni mieszczanie, za pośrednictwem wysłanego w tym celu poselstwa, zdołają doprowadzić do zawarcia pokoju, albo w ogóle jakiegokolwiek układu, to po daniu odpowiedzi, czyto zgadzającej się na pokój, czy też odmownej, odzyskają jednak z powrotem swych zakładników. Ugodzono się tak obustronnie z pewnym podstępnym zamiarem: cesarz mianowicie w tym właściwie celu przyjął pod przysięgą zakładników, bo spodziewał się przez nich — chociażby dopuszczając się wiarołomstwa — zdobyć miasto. Z drugiej zaś strony także Głogowianie na to dali owych zakładników, by tymczasem umocnić pewne miejsca w fortyfikacjach miasta, zniszczone starością.Bolesław, posłuchawszy relacji poselstwa o daniu zakładników . . (powiedział), że lepiej będzie i zaszczytniej, jeśli
*) Gród właściwy otoczony był fortyfikacjami (wały, palisady, nawet mury, 

rów napełniony wodą). Obok grodu znajdowało się tzw. podgrodzie, gdzie mieszka
li rzemieślnicy i kupcy, gdzie odbywały się targi ^Podgrodzie nie miało umocnień, 
a jego mieszkańcy w razie niebezpieczeństwa chronili się do wnętrza grodu i brali 
udział w jego obronie. 
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i mieszczanie, i zakładnicy zginą od miecza za ojczyznę, niż gdyby, kupując zhańbiony żywot za cenę poddania grodu, służyli obcemu narodowi. Odebrawszy taką odpowiedź mieszczanie donieśli cesarzowi, że Bolesław w tych warunkach nie chce się zgodzić na pokój, i zażądali zwrotu swych zakładników, jak to było zaprzysiężone. Na to cesarz odpowiedział: „Owszem, jeśli mi gród oddacie, to zakładników nie będę zatrzymywał, lecz jeśli mi opór stawiać będziecie, to i was i zakładników w pień wytnę!" Na to zaś grodzianie: „Możesz wprawdzie na zakładnikach dopuścić się wiarołomstwa i mężobój- stwa, lecz wiedz o tym, że przez nich w żaden sposób nie potrafisz uzyskać tego, czego żądasz!"Po tej wymianie poselstw cesarz nakazał budować przyrządy oblężnicze, chwytać za oręż, rozdzielić odpowiednio oddziały, otoczyć zewsząd miasto wałem, chorążym zaś polecił dąć w trąby na bitwę, rozpoczynając zdobywanie miasta ze wszech stron naraz żelazem, ogniem2) i machinami. Z drugiej strony mieszczanie rozdzielili się odpowiednio między poszczególne bramy i wieże, umacniając przedmurza, przygotowując narzędzia wojenne, znosząc kamienie i wodę do bram i wież. Wtedy cesarz, sądząc, że umysły mieszczan może dadzą się ugiąć z litości dla synów i przyjaciół, polecił znaczniejszych pochodzeniem z pośród zakładników miasta oraz syna komesa grodowego3) przywiązać do machin oblężniczych, sądząc, że tak bez krwi rozlewu zmusi do otwarcia bram miasta. Tymczasem grodzianie nie oszczędzali własnych synów lub krewniaków więcej niż Czechów i Niemców, lecz zmuszali ich kamieniami i orężem do odstąpienia od muru. Widząc tedy cesarz, że przy pomocy takiego fortelu nie przezwycięży nigdy oporu miasta, ani też umysłu załogi nie zdoła zachwiać w powziętym postanowieniu, stara się w dalszym ciągu osiągnąć siłą oręża to, czego podstępem uzyskać nie było mu dane. Zatym ze wszech stron przypuszczono szturmy do grodu, zewsząd krzyk potężny podnosząc. Niemcy atakują gród. Polacy 
2) Należy rozumieć, że przez przerzucenie do grodu zapalonych, smolnych 

głowni starał się tam wzniecić pożar.
3) Kasztelana — dowódcy grodu.
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się bronią, zewsząd machiny wyrzucają w powietrze olbrzymie kamienie, kusze dźwięczą, pociski i strzały latają w powietrzu, tarcze przedziurawione pękają, pancerze pryskają, szyszaki idą w drzazgi — trupy padają pokotem, ranni ustępują, a na ich miejsce natychmiast przychodzą nowi wojownicy. (Obrona godna ataku). Niemcy nakręcali kusze ręczne, Polacy zaś machiny z kuszami; Niemcy wypuszczali strzały, a Polacy strzały i inne pociski; Niemcy zataczali proce z kamieniami, a Polacy kamienie młyńskie i silnie zaostrzone pale. Gdy Niemcy, zakryci przykrywami z desek, usiłowali podejść pod mur, to Polacy sprawiali im łaźnię wrzącą wodą, zasypując płonącymi głowniami. Niemcy podprowadzali pod wieże żelazne barany4), Polacy zaś staczali na nich z góry koła, zbrojne stalowymi gwiazdami; Niemcy po wzniesionych drabinach pięli się w górę, a Polacy, zaczepiając ich hakami żelaznymi, porywali ich w powietrze. (Cesarz ze wstydem musiał zwinąć oblężenie. Miasto obroniło się).

4) tarany do rozbijania murów, zakończone żelazną głową baranią.

V. WALKI DOMOWE W XIV w.
i

W ciągu XII, XIII, aż do połowy XIV w. postępuje feudalne roz
drobnienie Polski na dzielnice. Osłabia to państwo, a zarazem umo
żliwia Niemcom usadowienie się na ziemiach polskich. W tym okre
sie traciłby Śląsk, Ziemię Lubuską, Pomorze. Krzyżacy usadowiają się 
w Prusach. Książęta dzielnicowi pozostają w ciągłych walkach mię
dzy sobą, za ich przykładem idą mniejsi feudałowie, którzy prowa
dzą między sobą wojny prywatne o zamki i wsie lub po prostu na
padają wzajemnie w celach rabunkowych. Trwa to nawet po zje
dnoczeniu Polski w całość państwową. Mamy takie wojny prywatne 
i za Kazimierza Wielkiego, i za Ludwika Węgierskiego.

Janko z Czarnkowa, kronikarz XIV wieku, prawdopodobnie 
z pochodzenia mieszczanin, który zdobył wykształcenie i został do
radcą Kazimierza Wielkiego, opisał wydarzenia sobie współczesne 
bardzo dokładnie i wiernie.

Przytoczony poniżej wyjątek z kroniki odnosi się do czasów 
bezkrólewia po śmierci Ludwika Węgierskiego i przedstawia walkę 
stronników kandydatury ks. Ziemowita Mazowieckiego (Bartosz 
z Odolanowa) z grupą możnowładców popierających następstwo je
dnej z córek Ludwika (Domarat). Wyjątek ten przedstawia rywali
zację poszczególnych rodów możnowładczych i walkę o wpływ na 
rządy państwem. Omawiane walki miały charakter polityczny.

(Kronika Janka z Czarnkowa, przekład J. Zerbiłły, Warszawa 
1905, str. 133 — 135).



Pan Bartosz, idąc z Mazowsza z zamiarem opanowania zamku kaliskiego, podszedł do niego z ludźmi Ziemowita, księcia mazowieckiego; w nocy z piątku na sobotę, w wigilię S. Tomasza Apostoła1), niektórzy z jego ludzi, przystawiwszy drabiny, zaczęli wchodzić na mury, jakiś zaś majster rzemieślnik świdrem zrobił otwór w bramie, która prowadziła z zamku w stronę młyna, a następnie zaczął przepiłowywać piłą, podziurawioną w wielu miejscach i w różnych kierunkach furtę tej bramy, chcąc w niej zrobić otwór do wejścia. Lecz że z Boskiego zrządzenia księżyc świecił tej nocy bardzo jasno, musiał więc Bartosz czekać jego zachodu, ażeby mieć cień pod zamkiem. Tymczasem, gdy tamten majster zaczął, jak powiedziano, piłą koło furty pracować, piekarz zamkowy, wypadkowo przechodząc tamtędy z siekierą dla narąbania drew do pieczenia chleba, usłyszał zgrzyt piły i, ostrożnie podszedłszy, ujrzał ją poruszaną tam i napowrót ręką pracującego majstra; więc podniósłszy swoją siekierę, zgiął tę piłę. Majster, nie mogąc jej wyciągnąć, rzekł do otaczających: „Nie wiem, co się stało z piłą, że nie mogę jej wyciągnąć"; ci zaś mówili: „śpiesz się z robotą, bo już dnieje". Co usłyszawszy, ów piekarz zaczął wołać: „nieprzyjaciel! nieprzyjaciel!", Na ten krzyk, zbudzeni mieszkańcy zamku porwali broń i rzucili się odpędzać nieprzyjaciela, lecz ten uszedł tak prędko, że żadnej mu straty zrządzić nie zdołali.

■*j Z 19 na 20 grudnia 1382 r.
2) 20 grudnia 1382 r.

Tego samego dnia2), wzmiankowany pan Bartosz ze Złotej, widząc, że nie będzie mógł opanować zamku kaliskiego, powziął myśl zdobycia innych miejsc warownych i zaraz z wielką zuchwałością odebrał Koźminiec, swoją własną warownię, którą niedawno przedtem był utracił; następnie ruszył do Chodcza, obwarował tam częstokołem dom, który zmarły król Kazimierz zaczął był murować i, zostawiwszy w nim część swoich ludzi, przeszedł most na rzece Prośnie, przez siebie umyślnie w tym celu zbudowany, i udał się do Koźmina, w zamiarze odzyskania miasta tego i zamku. Gdy jednak dopiąć tego nie mógł z powodu dzielnej obrony osadzonych 
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W tym zamku przez Domarata zbrojnych ludzi, cofnął się do pewnej warowni, zwanej Parsk, własności niejakiego Michałka Tomaszowica, dziedzica z Ostroweczna, którą więcej niż przez ośm dni oblegał — a to z powodu, że ów Michałko był stronnikiem Domarata. Trwało to oblężenie dotąd, aż Michałko, nie mogąc się dłużej opierać, Domarata opuścił i przeszedł na stronę ziemian.

Fortyfikacje średniowieczne 
(rekonstrukcja)

VI. BITWA POD GRUNWALDEM
Unia polsko-litewska była zawierana pod kątem wspólnej obro

ny przeciwko Krzyżakom, którzy zagarnęli Polsce Pomorze, a Litwie Żmudź. Obie stiony szykowały się do decydującego spotkania. Dzia
łania zaczepne rozpoczęły połączone wojska polsko-litewsko-ruskie 
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oraz posiłkowe 4 chorągwie czesko-morawskie, wkraczając do Prus 
i kierując się na Malborg. Krzyżakom przybyły posiłki z całej Euro
py Zachodniej, jednak przeważało rycerstwo niemieckie, które ścią
gnęło z całego cesarstwa. Oddziały polsko-litewsko-ruskie miały nie
znaczną przewagę liczebną. Przewaga ta jednak była więcej niż 
zrównoważona przez wyższość uzbrojenia Krzyżaków. Na polach po
między wsiami Grunwaldem i Sztymbarkiem (Tannenbergiem) doszło 
15 lipca 1410 roku do decydującej walki. Była to walka Słowiań
szczyzny (gdyż brały udział oddziały polskie, ruskie, czeskie) z zale
wem germańskim (w armii krzyżackiej mamy rycerzy ze wszystkich 
zakątków cesarstwa niemieckiego). Krzyżacy ponieśli kompletną 
klęskę. Poległ wielki mistrz krzyżacki — Ulrich von Jungingen i naj
przedniejsze rycerstwo. Jednak zwycięstwo to nie zostało wyzyskane 
dla całkowitego pogromu Niemców, gdyż wojsko, składające się z ry
cerskiego pospolitego ruszenia, chciało jak najprędzej skończyć woj
nę, z drugiej strony wojsko to nie posiadało umiejętności zdobywa
nia zamków. Niedobitki Zakonu — wiedząc o tym — nie przyjmowały 
już bitwy w polu, a obwarowały się w zamkach, których nie umiano 
i nie chciano zdobywać.

Wygrana grunwaldzka była olbrzymim zwycięstwem militarnym 
nad dotychczas niepokonanym Zakonem, lecz równocześnie klęską po
lityczną, gdyż nie przyniosła likwidacji państwa krzyżackiego, po
wstałego z grabieży obcych terytoriów. Niewyzyskanie tego zwycię
stwa miało jeszcze nieraz zemścić się na losach Polski.

(Jan Długosz, Dzieje Polski, tłum. K. Mecherzyńskiego, Kraków 
1869, t. IV, str. 48 — 56).Gdy wytrąbiono hasło bojowe, wszystko wojsko królewskie zabrzmiało głośno pieśń ojczystą Bogarodzicę, a potem z podniesionymi kopiami pobiegło do bitwy. Ale wojsko litewskie z rozkazu księcia Aleksandra1), który niecierpliwym był zwłoki, pierwsze ruszyło na nieprzyjaciela .. .

x) Witold.
2) artyleria użyta w tej bitwie nie wyrządziła szkody żadnej ze stron, jedynie 

płoszyła konie.

Obadwa wojska, z głośnym jak zwykle przed walką okrzykiem, zwarły się z sobą w nizinie, która je przedzielała. Krzyżacy dwakroć uderzywszy z dział2), silnym natarciem na próżno usiłowali przełamać i zmieszać polskie szyki, lubo wojsko pruskie z głośniejszym krzykiem i z wyższego pagórka ruszyło do walki. Było w miejscu spotkania sześć wysokich dębów, na które powyłaziło wiele ludzi, czy królewskich, czy krzyżackich, nie wiadomo, a to dla przypatrzenia się z góry pierwszemu na siebie nieprzyjaciół natarciu i obu wojsk powodzeniu. Tak straszny zaś za ich spotkaniem, z wzajemnego uderzenia kopij, chrzęstu ścierających się zbroi i szczęku mieczów powstał
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huk i łomot, że go na kilka mil w okolicy słychać było. Mąż na męża napierał, kruszyły się z trzaskiem oręże, godziły w twarz wymierzone wzajem groty. W tym zamieszaniu i zgiełku trudno rozróżnić było dzielniejszych od słabszych, odważnych od niewieściuchów, wszyscy bowiem jakby w jednym zawiśli tłumie. I nie cofali się wcale z miejsca, ani jeden drugiemu ustępował pola, aż gdy nieprzyjaciel, zwalony z konia albo zabity, rum3) otwierał zwycięzcy. Gdy na koniec połamano kopie, zwarły się z sobą tak silnie obu stron szyki i oręże. że już tylko topory i groty, na drzewcach ponasadzane, tłukąc o siebie, przeraźliwy wydawały łoskot, jakby bijące w kuźniach młoty. Jeźdźcy, ściśnięci w natłoku, mieczem tylko nacierali na siebie i sama już wtedy siła, sama dzielność osobista przeważała.

3) Miejsce (z niem. Raum).
4) Staje — miara odległości (około 120 kroków).

Po rozpoczęciu bitwy obadwa wojska walczyły niemal przez godzinę całą z równym powodzeniem; a gdy jedno drugiemu nie ustępowało pola, dzielnie dobijając się zwycięstwa, trudno było przewidzieć, na którą stronę przechyli się szala i która w końcu otrzyma górę. Krzyżacy postrzegłszy, że na lewym skrzydle, kędy było wojsko polskie, szło im twardo i walka zdawała się niebezpieczna, już bowiem przednie szyki uległy, zwrócili oręż na prawe skrzydło, składające się z Litwinów, które mniej gęste mając szyki, słabsze konie i rynsztunki, łatwiejszym zdawało się do pokonania; tuszyli bowiem, że po jego odparciu silniej Polakom na kark wsiędą. Ale nie ze wszystkim powiodły im się zamiary. Gdy z Litwinami, Rusią i Tatarami zawrzała bitwa, hufce litewskie, nie mogąc wytrzymać natarcia nieprzyjaciół, chwiać się poczęły i o jedno staje4) ustąpiły z pola. Uderzyli na nie tym śmielej Krzyżacy, a napierając coraz silniej, zmusili je w końcu do ucieczki... Nieprzyjaciel w pogoni za uciekającymi, puściwszy się o mil kilka, siekł ich i zabierał w niewolę, mniemając, że już zupełne otrzymał zwycięstwo.. .W tej bitwie sami tylko rycerze smoleńscy (chorągwie ruskie), stojąc mocno przy swoich trzech chorągwiach, walczyli 
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z zaciętością, co im wielki zaszczyt zjednało. A lubo w jednej chorągwi większa ezęść rycerstwa padła pod mieczem, a proporzec jej aż do ziemi przybito, dwie inne atoli, dzielnie walcząc, jak na rycerzy przystało, wyszły z boju zwycięsko i złączyły się potem z wojskiem polskim . . .Gdy kurzawa, w której walczący nie mogli się nawzajem rozpoznać, opadła nieco od lekkiego i nader łagodnego deszczu, co się był w tej chwili spuścił, wszczęła się między Polakami i Krzyżakami w wielu miejscach żwawa i zacięta bitwa. Nacierali Krzyżacy, kusząc się z zapałem o zwycięstwo, i w tej zamieszce wielka chorągiew króla polskiego Władysława z znakiem orła białego, którą niósł Marcin z Wrocimowic, chorąży krakowski, szlachcic herbu Półkozy, upadła na ziemię — ale dzielniejsi i ćwiczeni w bojach rycerze, którzy należeli do jej znaku, spostrzegłszy to natychmiast, podjęli ją i kędy należało, odnieśli. Gdyby nie tych dzielnych mężów odwaga, którzy ją piersiami swymi i orężem zasłonili, byłaby zapewne stracona. Rycerstwo polskie, chcąc zmyć z siebie tę zniewagę, uderzyło z wielkim zapałem na nieprzyjaciela i wszystkie te hufce, które z nim stoczyły bitwę, poraziło na głowę, rozproszyło i zniosło.Nadciągnęli tymczasem Krzyżacy, wracający z pogoni za Litwinami i Rusią, lecz postrzegłszy, że tu źle się z nimi działo, poporzucali jeńców i tabory, a skoczyli czym prędzej do bitwy, aby podeprzeć swoich, którzy już słabo opierali się zwycięzcom. Za przybyciem świeżych posiłków, wzmogła się zacięta z obu stron walka. Padały stąd i zowąd gęste trupy; Krzyżacy, pomieszani w nieładzie, doznawszy wielkiej w ludziach straty i pogubiwszy wodzów, już się zdawali zabierać do ucieczki, kiedy oddziały zaciężne, słabiejących na wielu miejscach wsparły Krzyżaków i wytrwałą odwagą podtrzymały walkę.W czasie toczącej się z zaciętością z obu stron bitwy stał Władysław, król polski, z bliska i przypatrywał się dzielnym czynom swoich rycerzy, a położywszy zupełną ufność w Bogu, oczekiwał spokojnie ostatecznego pogromu i ucieczki nieprzyjaciół, których widział na wielu miejscach już złamanych i pierzchających. Tymczasem wystąpiło do boju szesnaście pod tyluż znakami hufców nieprzyjacielskich, świeżych i nietknię-
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tych, które jeszcze nie doświadczały oręża; a część ich, zwróciwszy się ku tej stronie, gdzie król polski stał z przyboczną strażą, pędziły z wymierzonymi włóczniami, jakby prosto ku niemu ...Wrzał gorącą chęcią boju król Władysław i spinając konia ostrogami chciał rzucić się na najgęstsze szyki nieprzyjaciół; ledwo drużyna przybocznej straży zdołała go wstrzymać w zapędzie. Jakoż jeden z drużyny, Zoława Czech, chwycił sam konia królewskiego za wędzidło, aby nie mógł dalej postąpić, aż król zniecierpliwiony uderzył go z lekka końcem swojej rohatyny, wołając, aby go puścił, a nie bronił mu wyruszyć do walki. Dopieroż, gdy wszyscy rycerze straży królewskiej oświadczyli, że wolą raczej na wszystko się odważyć, niźli tego dopuścić, zezwolił na ich prośby i dał się powstrzymać.A wtem podbiega rycerz z obozu Prusaków, Niemiec, nazwiskiem Dypold Kikerzicz v. Dieber, z Łużyc, złotym pasem opięty, w białej podbitej kiecce niemieckiego kroju, którą u nas jubką albo kaftanem zowią, cały okryty zbroją, towarzysz ze znaku większej chorągwi pruskiej, do owych szesnastu należącej, i rozpędzony na koniu bułanym dociera aż do miejsca, kędy król stał, a wywijając włócznią godzi prosto na króla wobec całego wojska nieprzyjacielskiego, które składało szesnaście rzeczonych chorągwi, a którego oczy powszechnie na ten widok były zwrócone. Gdy więc Władysław, król, podniósłszy także włócznię czekał jego spotkania, Zbigniew z Oleśnicy, pisarz królewski, prawie bezbronny, bo w ręku miał jeno drzewce wpół złamane, uprzedził cios królewski, a ugodziwszy w bok onego Niemca zwalił go z konia na ziemię. Padł struchlały, a drżącego z bojaźni król Władysław, uderzywszy włócznią w czoło, które z opadnięciem przyłbicy odsłoniło się rycerzowi, zostawił go wreszcie nietkniętym ...Wojsko krzyżackie, szesnaście owych chorągwi składające, z którego wybiegł był rycerz Kikerzicz, Miśniak5), i natarł na króla, raczej płochym szałem niźli odwagą uniesiony, spostrzegłszy, że pomieniony rycerz trupem poległ, zaraz poczęło 
B) Z Miśni, poprzednio wspomniany „z Łużyc". Obydwie krainy graniczą ze 

sobą i są położone na zachód od Nysy.
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się cofać, na hasło jednego z Krzyżaków, dowódcy chorągwi, który siedząc na białym koniu kopią dawał znać do odwrotu i wołał po niemiecku herum, herum! Zwróciwszy się potem, ruszyło na prawo, kędy stała wielka chorągiew królewska, już po zadanej klęsce nieprzyjaciołom, wraz z innymi chorągwiami polskimi. Rycerze królewscy, ujrzawszy te szesnaście chorągwi i jedni poznawszy w nich nieprzyjaciół, jak rzeczywiście było, drudzy z zwyczajną ludziom słabością lepiej sobie tuszą-

Zamek w Świeciu (XIII i XIV w.).cych, wziąwszy je za litewskie wojsko, a to z przyczyny lekkich i rzutnych włóczni, zwanych sulice, których w wojsku krzyżackim wielka była liczba, nie zaraz uderzyli na Krzyżaków; spierali się bowiem między sobą i długo byli w niepewności, aż dopiero rycerz Dobek z Oleśnicy, mający w herbie krzyż, zwany Dębno, chcąc rozwiązać te wątpliwości, spiął konia ostrogami i z podniesioną kopią sam jeden pobiegł ku nieprzyjacielowi . ..A tak Polacy wyprowadzeni z błędu, nie wątpiąc już o nieprzyjacielu, w kilkanaście chorągwi rzucili się na owe szesnaście znaków, do których i inne się poprzyłączały, i krwawą z nimi stoczyli bitwę. A lubo Krzyżacy przez jakiś czas wytrzymywali natarcie, w końcu jednak przeważną liczbą wojsk królewskich zewsząd otoczeni, pobici zostali na głowę. Prawie wszystko rycerstwo walczące pod owymi szesnastu zna
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kami legło na placu lub dostało się w niewolę. Po zniesieniu zatem i rozbiciu całej potęgi nieprzyjacielskiej, przy czym także wielki mistrz pruski Ulryk, marszałkowie, komturowie, rycerze wszyscy i znakomitsi w wojsku pruskim panowie pogi- nęli, reszta nieprzyjaciół poszła w rozsypkę, a raz tył podawszy pierzchała ciągle w popłochu. Władysław, król polski, nie- rychło wprawdzie i ciężkim okupione trudem, zupełne jednak nad mistrzem i Krzyżakami otrzymał zwycięstwo ...Pobrano wielu rycerzy rozmaitego rodu i języka. Niemało także Prusaków, umknąwszy z bitwy, schroniło się między tabory i obozy, gdzie się bronić chcieli; tych wojska królewskie, wdarłszy się do obozów, wytępiły mieczem albo pobrały w niewolę. . .Obozy wreszcie nieprzyjacielskie, zasobne w wielkie bogactwa i dostatki, wozy i wszystek sprzęt wojenny mistrza i rycerstwa pruskiego, polski żołnierz opanował i złupił. Znaleziono zaś w obozie krzyżackim kilka wozów, naładowanych samymi dybami i okowami, które Krzyżacy z pewnością rokując sobie zwycięstwo ... do pętania Polaków przygotowali. Były i inne wozy, pełne łuczywa smolnego a oblanego łojem i smołą, kiścieni także smołą i tłustością wysmarowanych, którymi Polaków pobitych i uciekających gnać mieli przed sobą. Za wcześnie cieszyli się zwycięstwem, z pychą zaufani w sobie, a niepomni, że zwycięstwo było w ręku samego Boga. Otóż Bóg sprawiedliwie ukarał ich dumę, bo Polacy tymi samymi więzami i okowami ich krępowali. Był to zadziwiający widok ślis- kości i niepewności rzeczy ludzkich owe dyby i kajdany, które Krzyżacy sami na siebie pokuli, wozy i tabory nieprzyjacielskie, napełnione wielkimi bogactwy, a w ćwierć godziny rozerwane przez rycerzy polskich tak, iż po nich najmniejszego nie zostało śladu.
VII. CHŁOPI W WALCE Z KRZYŻAKAMI
Zwycięstwo grunwaldzkie nie zostało wykorzystane. Rycerskie 

pospolite ruszenie, zamiast kontynuować walkę do zupełnego roz
bicia wroga i zdobycia stolicy Prus, Malborga, rozpełzło się do do
mów i przez to pozwoliło Krzyżakom zorganizować się na nowo i wy
stawić nową armię. Walki ciągnęły się jeszcze długo. Długosz po
daj e opis walki ochotników-chłopów z oddziałem Krzyżaków in- 
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flanckicli, którzy przybyli na pomoc swym współbraciom do Prus 
i zostali rozbici nie przez zakute w stal rycerstwo, ale przez ochot
nicze oddziały ludności poddańczej. Opis ten przedstawia bitwę pod 
Nakłem w 1431 roku.

(Jan Długosz, Dzieje Polski, tłum. K. Mecherzyńskiego, Kraków 
1869 t. IV. str. 425 — 426).Wojsko inflanckie... odzieliło się od mistrza pruskiego; a jakby nie dość jeszcze spełniło srogości, wtargnęło do tej części królestwa, którą Krajnem zowią, aby ją złupić i spustoszyć. Już wielu z rycerstwa kujawskiej i dobrzyńskiej ziemi, przemieniając konie, wracało spiesznie do swych popalonych domów, a żal, wzbudzony już wcześnie wiadomością o popełnionych przez Krzyżaków okrucieństwach, powiększał widok dymiących się jeszcze pożarów wiosek. Zaczem Jan Jarogniew- ski, Bartosz Wissemburg i Dobrogost Koliński, dzielni i żwawi rycerze, wziąwszy z sobą gromadę zebranego chłopstwa, poszli w pogoń za inflanckim wojskiem i doścignąwszy je w pobliżu Nakła, nad rzeką Wierszą, na polach wsi Dąbki, we czwartek przed dniem Podwyższenia S. Krzyża1), z najgorętszym zapałem, jaki w ich sercach świeża obudzała żałość i oburzenie, uderzyli na Inflantczyków, przelękłych i nie pomału zdziwionych, skąd tak niespodziewanie wpadło na nich wojsko. A zaśpiewawszy ojczystą pieśń Bogarodzica, której brzmienie powtórzyły okoliczne lasy i pola, mała garstka z przemożną liczbą, bezbronni z uzbrojonym ludem, wieśniacy z rycerzami, tak mężnie i ochoczo wzięli się do rozprawy, iż mniemałbyś, że to starzy wysłużeńcy z młodym i niedoświadczonym żołnierzem, a nie gmin wiejski z rycerstwem wprawnym w boju toczyli walkę.Nastąpiła rzeź straszna w wojsku nieprzyjacielskim, a gdy przednia straż legła pod mieczem, pierzchnęli wszyscy Inflantczycy, porzuciwszy obóz, z którego się bronili, i Polakom zupełnego ustąpiwszy zwycięstwa. Uciekali w popłochu na wszystkie strony, dokąd którego ślepy los prowadził; a w ucieczce większej jeszcze doznali klęski. Polacy bowiem, ścigając przerażonych nie szczędzili miecza. Słano ich trupem więcej

’) 13 IX 1431 r. w kronikach średniowiecznych oznaczano datę dzienną przez 
wymienianie święta kościelnego przypadającego na ten dzień. 
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niż zabierano jeńcem; rycerze polscy a zwłaszcza wieśniacy, zachęcali się nawzajem, aby krwią nieprzyjaciół obmyli krzywdy i zniewagi swoich braci, i pomścili za swe popalone włości... Zdobyto na nieprzyjaciołach cztery chorągwie, które na pamiątkę tak wielkiego zwycięstwa złożono w kościele katedralnym. Polacy opanowali obóz nieprzyjacielski, a znalazłszy w nim zdobycz ogromną, wielce się łupami wzbogacili... Ponieważ zaś wszyscy Inflantczycy, po swej porażce i ucieczce, miejsca i mowy polskiej nieświadomi, pokryli się w lasach, a błądząc po rozmaitych manowcach i bezdrożach uskwierali z głodu i zimna, przeto wieśniacy przez długi czas czynili na nich obławy, i zabijali ich albo brali w niewolę. Gdy wiadomość o tym zwycięstwie doszła naprzód do króla Władysława, a potem do Krakowa, powstała między ludem powszechna radość, którą mieszczanie krakowscy biciem we dzwony i oświeceniem całego miasta uroczyście objawili.
VIII. BITWA POD CHOJNICAMI

W połowie XV wieku mieszczaństwo pruskie, zainteresowane 
gospodarczo związkiem państwowym z Polską, pamiętając o dawnej 
jedności państwowej, dążyło do przyłączenia się do Polski; również 
część szlachty pruskiej pragnęła tego związku. Krzyżacy w straszliwy 
sposób uciskali ludność, a sztuczne oderwanie Prus od zaplecza gospo
darczego, jakie stanowiła Polska, odbijało się na rozwoju ekonomicz
nym kraju. Mieszczaństwo i część szlachty zbuntowały się przeciwko 
rządom krzyżackim i domagały się powrotu do Polski. Tak rozpoczęła 
się wojna trzynastoletnia (1454—66). Szlachta polska pragnęła przy
łączenia ujścia Wisły do Polski, lecz nie chciała ponosić ofiar związa
nych z wojną. Pospolite ruszenie szlacheckie okazało się bezużytecz
ne przy obleganiu i zdobywaniu twierdz pruskich, a równocześnie 
„pospolitacy” myśleli o jak najszybszym powrocie do domów i go
spodarstwa. Nic dziwnego, że w tych waiunkaclr wojna ciągnęła się 
13 lat i została rozstrzygnięta dopiero siłami najemnego żołnierza, 
werbowanego przeważnie za pieniądze dostarczane przez miasta pru
skie.

Przy czytaniu niniejszego wyjątku źródłowego należy zwrócić 
uwagę r.a brak ducha zaczepnego wśród szlachty oraz na jej nie
chęć do jakiegokolwiek wysiłku, oraz brak dyscypliny.

Niżej przytoczony fragment z kroniki Długosza (wypadki współ
czesne autorowi) dotyczy działań, które rozegrały się pod Chojni
cami, obleganymi przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Do bitwy 
doszło między wojskami oblegającymi miasto a Krzyżakami przy
bywającymi na odsiecz. W szeregach polskich były oddziały posił
kowe czeskie, odznaczające się karnością i odwagą.

(Jan Długosz, Dzieje Polski, tłum. H. Mecherzyńskiego, Kraków 
1870 ,t. V. sir. 172—174).
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16 września 1454 r. wyruszył król spod Cerekwicy i stanął obozem pod Chojnicami, dokąd nieprzyjaciel przybyć miał oblężonym na odsiecz. Już wtedy niechętne i bojaźni pełne hufce Polaków leniwo się posuwały, jakby przeczuwając grożącą klęskę, i na twarzach wielu malowała się trwoga i wstręt do walki. Niepokoiło to króla, że widział wojsko niekarne, a w nim małą liczbę ćwiczonego żołnierza, wszystkich niemal no- wozaciężnych, do oręża i wojny nienawykłych i lada jako uzbrojonych. Postanowił zatem wysłać co prędzej nadwornych i wojsko oblegające Malbork po oddział Jana Czarnkowskiego. kasztelana gnieźnieńskiego i Jana Wedelskiego pięć tysięcy ludzi wynoszący.Lecz gdy obozowe zwiady i przednie straże postrzegły i doniosły królowi, że nieprzyjaciel dość szczupłe miał siły, król, który już sobie był ułożył nie staczać bitwy bez swego nadwornego rycerstwa, uległ mimowolnie prośbom i naleganiom panów wielkopolskich i umyślił spotkać się z nieprzyjacielem, lubo Czesi nie radzili staczać walki, ale dozwolić mu raczej wkroczyć do Chojnic, przekładając, że gdy się z dawnymi nowi w mieście obsaczą przeciwnicy, snadziej ich będzie bez rozlewu krwi pokonać; że nadto królowi ciągle przybywać będzie wojska, nieprzyjaciołom ubywać zaś go musi przez głód i zarazę. Odrzucono jednak tę radę, jakoby chytrą i podstępną i król postanowił stoczyć bitwę.Przypadkiem przednie straże stron obu, spotkawszy się z sobą, porwały się wzajem’do oręża; przyszło do zaciętej walki, Polacy odparli Krzyżaków. Ten początek wojny zdawał się zwiastować Polakom zwycięstwo, na wątpliwej jednak zawieszone szali i nie bez srogiego krwi rozlewu, gdy rycerstwa nadwornego próżno oczekiwano.18 września, na polu przed miastem Chojnicami, sprawiono i urządzono szyki do boju. Po nieszporze dopiero zaczął się pokazywać nieprzyjaciel na trzy tylko podzielony hufce. Ten ujrzawszy wojsko królewskie w znacznej zgromadzone liczbie, wielce się przeraził, i już nie o walce, lecz o ucieczce lub poddaniu się, przynajmniej z oszczędzeniem sobie niesławy my- slał. Ale podobny przestrach opanował i wojsko króla Kazimierza, gdy postrzegło nadciągające hufce przeciwników; niewielu 
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bowiem było w nim rycerzy ćwiczonych w boju, ale najwięcej nowozaciężnych, którzy jak to ludziom wrodzone, przy pierwszym spotkaniu uczuli trwogę. Ta atoli trwoga łatwo mogłaby ustąpić, gdyby wodzowie byli doświadczeni, a rycerstwo nawykłe przed bitwą patrzeć na nieprzyjaciela i mierzyć z nim własne siły. Lecz nie postarano się o to, dowódcy wprowadzili wojsko w miejsce niesposobne, bagniste, hufcami znacznie rozdzielonymi, nie zaczepiwszy, nie zmierzywszy, nie zmieszawszy wprzód nieprzyjaciela lekkimi podjazdy, chociaż dopra- szał się usilnie Wojciech Kostka Czech, aby mu tę czynność po- ruczono, gdy zwycięstwo na tym w większej części polega, aby nieprzyjaciela pomieszać wprzód, nim się nań całą siłą uderzy. Wodzowie niezdatni i niedoświadczeni oddali wszystko ślepemu losowi.Żołnierzy polskich zatrwożyły hufce nieprzyjaciół, których jako nowozaciężni nigdy nie widzieli. Należało ich nie od razu, ale w kilka, w kilkanaście dni dopiero prowadzić do boju, aby oswoiwszy się z wojną, ochłonęli nieco z trwogi. Tymczasem dowódcy stron obydwóch zachęciwszy swoich do bitwy, staczają walkę. Z początku szczęście sprzyjało orężowi królewskiemu, legło trupem wiele nieprzyjaciół, i przednie ich zastępy wszystkie złamane i pobite zostały na głowę, wszyscy wodzowie nieprzyjacielscy, a między nimi sam książę żegań- ski Baltazar polegli, główny zaś dowódca Bernard Szumborski dostał się w niewolę. Ale potem nieprzyjaciel ścisnąwszy swoje hufce, na Polaków rozbiegłych* i porozdzielanych począł śmielej nacierać; wnet rzadkie i rozforsowane szyki zachwiały się i zawróciły do ucieczki.Dowódcy wojsk królewskich, którzy nie mieli uwagi ani na niesposobność miejsca, chociaż tak bliskiego, ani potrzebę obmyślenia wcześniej pomocy i obrony, strwożeni, poczęli tam i sam biegać, i swoje hufce do boju, acz nieśmiało, zachęcać i wabić. Wszystko jednak na próżno, jak to zwykle bywa w sprawach nierozważnie pomyślanych i poczętych.Tymczasem, wśród toczącej się walki, wojsko królewskie tylną straż składające, nagle strwożone, bez żadnej przyczyny i konieczności, zwycięstwo już prawie pewne porzucając, dla lekkomyślnej obawy, pierzchnęło. Popłoch z tego małego od- 
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gnął ucieczki. Za czym opuszczając szyki, chorągwie i stanowiska swoje, poczęli uchodzić z pola, i nieprzyjaciołom zupełnego ustąpili zwycięstwa. Król, jak tylko mógł, z największą skrzętnością usiłował pierzchające zatrzymać szyki i odnowić walkę. Ale trudno było strwożonym wlać do serca otuchy i odwagi.Sam król ovmało nie wpadł w ręce nieprzyjaciół; z zaciętą bowiem wytrwałością dotrzymywał placu, krzepiąc i usiłując odświeżyć bitwę, zaledwo ci, którym straż jego była powierzoną, zdołali opierającego się zabrać z pola i zmusić do ucieczki. Sześciudziesiąt tylko z królewskich rycerzy zginęło, między którymi celniejsi: Piotr ze Szczekocin, podkanclerzy Królestwa Polskiego, Mikołaj z Mokrska, chorąży sandomierski, Jan Ry- dzyński, Jan Zawisza z Rożnowa, starosta kolski, sławnego rycerza Zawiszy Czarnego syn i potomek jedyny.Niewielu, bo tylko trzechset trzydziestu, którzy więcej się lękali niebezpieczeństwa niżli sromoty, dostało się w niewolę. Niektórzy z nich nawet nie tak pojmani byli w bitwie, jako raczej sami wracając, z ucieczki oddali się w ręce nieprzyjaciołom, aby takim wybiegiem oszczędzić sobie niesławy; winni dwojako, że i zbiegostwo swoje pozorem zakryć usiłowali, i tak u swoich jako i u nieprzyjaciół wystawili się na pośmiewisko. Z ich przyczyny uwłaczano i najgodniejszym rycerzom niesłusznymi wyrzuty, że sami dobrowolnie więzy przyjmowali, i ohyda spadała również na mężnych jak na tchórzliwych . . .Los, który tylekroć sprzyjał królowi Kazimierzowi i Polakom, okazał się zdradliwym i zmiennym i obyczajem swoim niedługo im świecił pomyślnością. Obóz królewski i wszystkie tabory, do czterech tysięcy wozów wynoszące, na których wielkie znajdowały się bogactwa,, nieprzyjaciel opanował, a miasto Chojnice uwolnione zostało od oblężenia. Znakomici panowie i rycerze polscy, między którymi byli drudzy noszący godło króla hiszpańskiego, a których imiona zamilczę, aby im samym i Polakom oszczędzić sromu, woleli haniebnie uciekać albo przyjąć więzy, niżeli umrzeć ze sławą. A jak to zwykle bywa, z przyczyny przegranej, padły obmowy na najmężniej
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szych nawet rycerzy, jakoby w bitwie stchórzyli. Ważyło się w niej szczęście i w krótkim czasu przeciągu zmieniło położenie rzeczy. Z początku bowiem król brał nad Niemcami górę, dopiero potem walka inny obrót wzięła, tak iż dał się pokonać tym, których pierwej zwyciężył.

102





współczesnej grawiury).
trzynastoletniej (1460 r,). (Według

Malborka w czasie wojnyOblężenie



I. POLSKA MYŚL WOJSKOWA W XVI WIEKU

W Europie Zachodniej w XV wieku zaczynają ukazywać się 
prace teoretyczne, dotyczące sztuki wojennej, gdyż od upadku cesar
stwa rzymskiego umiejętności wojenne nabywało się przez praktykę 
(udział w walkach). Ukazują się dzieła teoretyków wojskowości z cza
sów starożytnych uzupełniane i przerabiane przez współczesnych. 
Niektóre z tych książek dotarły w XVI w. do Polski, gdzie cieszyły 
się popularnością. Najznakomitszym wykładem teoretycznym na jaki 
zdobyła się polska myśl wojskowa XVI stulecia, jest traktat, obejmu
jący całość sztuki wojennej; hetmana Jana Tarnowskiego pt. „Con
silium rationis bellicae". Tytuł i przedmowa są łacińskie, ale całe 
dzieło z języka i treści polskie. Traktat dzieli się na szereg rozdzia
łów, np. obowiązki hetmana, nauka kładzenia obozu itd.

Książka ta obok wykładu teoretycznego podaje szereg przepi
sów praktycznych, jak należy postępować w zmieniających się wa
runkach wojny.

Tarnowski posiadał dużą wiedzę wojskową, którą zdobył w li
cznych podróżach zagranicę oraz w walkach -staczanych aż do sta
rości. Dzieło swoje pisał już w podeszłym wieku, kiedy zdobył bo
gate doświadczenie i sławę wojenną.

Consilium rationis bellicae zostało wydrukowane po raz pierw
szy w roku 1558. Przytaczamy wyjątki w brzmieniu oryginalnym 
XVI wieku.

Obowiązki hetmanaMa się też król jego miłość o to starać ze wszystką pilnością, aby hetmana obierał co najdogodniejszego a najsprawniejszego mieć mógł. A hetman ma też sobie obierać takie rotmistrze, jacy najgodniejsi, najporządniejsi, i umiejętniejsi być mogą. A rotmistrze takie mają obierać, z jakimyby poczciwie, a pożytecznie panu swemu i Rzeczypospolitej służyli...



Na hetmańskiej pracy, sprawie, czynności, pilności, opatrzności, i na jego szczęściu wszystko należy, a szczęścia trudno się ma jeden nadziewać, gdy tego nie uczyni co ma być, a czego potrzeba; ale gdy to uczyni, co jeno ku dobrej sprawie należy, ponieważ Pan Bóg do każdych spraw dał media1), przez które ludzie sprawować się mają we wszystkich sprawach — tedy hetman Pana Boga ku pomocy wzywając nie ma nic opuścić, cobykolwiek wedle czasu a potrzeby w sprawie walecznej uczynić należało, a iżby bezpieczny a niedbały nie był, ale czujny a ostrożny aby był. Bo na tem wiele zależy, a skoro2) wszytko. A tak ma hetman obaczywszy moc swoją i nieprzyjacielską z pilnością obmyślać wszytko, co ma czynić, a którym sposobem walkę wieść, a jakoby łatwiej którym sposobem nieprzyjaciela użyć mógł, a nieprzyjaciel, aby go nie mógł lada- jako nażyć.

1) środki.
2) prawie.
3) szyk.
4) straż przednia

Hetman ma też także żyć, jakoby wszytkim dobry przykład z siebie dał, a iżby coby w innych ganić, albo karać powinien był, aby sam tego nie czynił, a z siebie złego przykładu aby nie dawał; i ma się o to starać, i tak w to ugadzać, aby się go bano i miłowano; łaskawą twarz ma wszem ukazować, a występne ma jednak karać . ..Hetman ma też o tem wielką pieczą mieć, aby zawsze o nieprzyjacielu wiedzieć mógł, gdzie jest, albo jako daleko; tak od szpiegów, jako też od tych, które pod nieprzyjacielskie wojsko posyła. Ma się też pilnie wywiadować, a wywiedzieć sprawy nieprzyjacielskiej, jeśli w jego wojszczech więcej pieszych, czyli jezdnych, z jaką bronią są, którym obyczajem hu- fy swe szykują, jeśli działa mają, albo jak wiele, jako je ku bitwie stawią, którym obyczajem zwykli ciągnąć, jakim ordun- kiem3), w jakiej sprawie leżą; jeśli na swem leżeniu się oko- pywają, albo nie. jeśli są ostrożni,‘straż albo posłuchy nocne od swego wojska jako daleko dzierżą, przedni ludzie4) jako daleko przed wojskiem chodzą, albo jeśli wielki poczet. Abo- wiem ponieważ każdy naród inakszą sprawę ma, tedy też na 
106 >



to trzeba baczność mieć, a taką sprawę zasię przeciw temu czynić, jakoby się napożyteczniejsza być zdała.Szpiegów też co może więcej ma mieć, a wszakoż je też ma, tajemnie posyłać, aby jeden o drugim nie wiedział; iż chociażby który był pojman, tedy aby o drugich nie powiedział. A iż między innymi rzeczami, tedy ku wygraniu bitwy miejsce wiele pomaga, a tak ma hetman miejsce obierać wedle pocze- tu swego, gdzieby bitwę stawić miał, i ma się tego strzec, aby ktemu nie musiało przyjść,« iżby się musiał z nieprzyjacielem bić gdzieby nieprzyjaciel chciał. ..Hufów szykowanie ma hetman tak czynić, aby też i z boku gdzieby nieprzyjaciel chciał, nie mógł szkody uczynić; i przeto trzeba tak hufy sprawić, aby hufem żadnym nie kierować, ale aby się każdy, gdyby rozkazano, na miejscu obrócił, iżby mógł czoło uczynić gdzieby chciał, na miejscu się jeno obróciwszy, gdyby potrzeba okazała, gdyby nieprzyjaciel w bok albo w zad wskoczyć chciał. Małe też hufy czynić jezdnych ludzi po kilku set koni, jest rzecz pożyteczna, albowiem gdy już ku potkaniu, z małych kilka albo kilkanaście, może zraziwszy je społu, wielki huf z nich uczynić ...A niżby też ku walnej bitwie przyszło, ma się o to starać a przyczyniać, aby postronnymi małymi szermicami5) nieprzyjaciela pokuszał, a używał, bo stąd serce ludziom roście®), kiedy się w takich szermicach szczęści, iż ku walnej bitwie bywają chciwszy. A wszakoż to ma hetman opatrzenie czynić, i sprawne ludzi posyłać, jakoby nieopatrznością albo nieumiejętnością na kogo taką rzecz przełoży, ludzi nie stracił. Swego wojska aby nie zgłodził aby wszytko sposobił, a patrzył, aby żywność jego wojsko miało, a nieprzyjacielskie aby się głodziło ...Ma też rozkazać, aby zbóż około wojska nie psowano, nie deptano, koni w nie nie puszczano, gdyż i w nieprzyjacielskiej ziemi tego nie ma hetman strzec, aby około wojska nie palono i żywności nie psowano.-------- ------ «
5) starcie, potyczka.
®) rośnie.
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A owszem w swej ziemi to ma mieć na baczeniu, gdyż to wielki niepożytek, mogąc blisko żywność mieć, pokazie, podeptać, a potem daleko po żywność jeździć, niedostatek cierpieć, a wojsko tern swoje trapić.Trwogi7) ma też hetman niegdy na ludzie czynić, aby widział chuć8 *) a gotowość ludzi swych, a wszakoż nie często ma to czynić; abowiem gdzieby często bywało, tedy chociaby potem prawdziwa potrzeba była, ludzie by potem snąć temu nie wierzyli, a ku potrzebie gotowi nie byli.

7) alarmy.
8) chęć. ,
®) w wojsku.
10) żłoby płócienne.
xl) wozy z żywnością

Ma też ludzi często oględować, a owszem po zapłaceniu, mają li spełna tak zbroje, jako konie; a któryby spełna nie miał, jakoby spełna mieć powinien, ma być o to srodze karan.Zbiegowie . . . gdyby który taki od nieprzyjacielskiego wojska przybieżał, aby go hetman wypytawszy, a dowiedziawszy się od niego, to coby chciał wiedzieć, w wojsce8) go nie chował, ale na jakie pewne miejsce aby je od siebie odesłał, iż jeśliby zasię uciekł, aby o sposobie wojska naszego powiedzieć nic nie umiał.
Nauka kładzenia obozuAby ten kto będzie obóz kładł, wiedział to wszystko na co trzeba baczność mieć, a plac między rzędy ostawić wozowymi, gdzie mają stać namioty, kuchnie, konie u kreptuchów10), rydwany, kolasy, piczne wozy11), tak jako to przy wymalowaniu obozu napisano, wiele łokci który plac ma w sobie mieć.Najpierwiej ma mieć na spisku wszytkie wozy wielkie, które mają w rzędziach stać, aby wiedział, co w który rząd ma wozów położyć, to jest wiele w rynkowe rzędy, czemby mógł w okół zawrzeć obóz wszytek.Naprzykład, jeśli będzie w rynkowym rzędzie sto wozów trzeba w skrajnym rzędzie dwieście, aby połowicę wozów więcej miał skrajny rząd, niźli rynkowy. A tak wedle pocztu, 
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mniej li więcej li będzie wozów w rynkowych rzędziech, tyle dwie ma być w skrajnych.A i wozy są niejednostajne: wozy co na cztery konie, tedy na sześć łokiet12): wóz co w nim sześć koni, tedy półosma łok-

12) łokci.

Obóz obronny taborem w XVI w. 
Według współczesnego drzeworytu.

Fortyfikowanie wozami, tzw. tabor.
Według współczesnego drzeworytu.cia, tedy ma być na to baczność, iż gdy wozy będą po pół osmu łokciu, tedy u czterech wozów przybędzie sześć łokiet; to jest u czterech wozów przybędzie piąty wóz na sześć łokiet...Ci co będą rzędy wieść, mają na się pilnie patrzeć aby rzędów ciasno nie położyli, ale aby tak rzędy wiedli, jakoby te place wedle tego jako napisano przestronne w obozie ostały.
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Rynkowy też plac tak ma być wielki ostawion, jako wedle wielkości wozów, na to baczność mając, jakoby się obóz mógł zawrzeć.Drudzy też na ten czas mają tego pilnować, gdy obóz kładą, aby się wozy dojeżdżały z koleje, aby woźnice nie występowali, jeno aby wóz jeden za drugim koleją szedł. Oprócz tego gdzieby oboźny widział, iżby ostatek woąpw, których już ku zadniej bronie dokładają, iżby ścieśnić albo barzo przestronno położyćby się miały, tedy jako potrzeba, jeśli rozprzestrzenić czyli ścieśnić, tedy musi wieść ostatek wozów inną koleją, jako obaczy, iżby się obóz dobrze zawarł ma wziąć inną drogę; jeśli trzeba rozprzestrzenić, tedy dalej wozy rozwieść; jeśli trzeba cieśniej, tedy bliższą kolej wziąć, tylko aby tak przywiódł, aby wozy i brona zadnia słusznie stanęła; dyszle u wozów w obóz obracać, a nie z obozu.Ci co jeżdżą plac obierać kędy obóz położyć, mają plac obierać jakoby się obóz stanowił; mają też obierać gdzieby trawy, wody, drzew, dostatek był...Gdzieby z obozu miał się kto bronić na leżeniu, tady miejsca szukać, iżby mógł być jeden rząd na górze, ostatek wozów na dole, iżby mógł z góry bronić i z dołu. Albo też między bło- ty, między wodami, aby nie zewsząd nieprzyjaciel mógł ogarnąć, a nie ze wszystkich stron mógł obozu dobywać. A gdzieby szancknechtów nie było, tedy każdy ze swym wozem mają równo przekop czynić. Niegdy też i laskowy płot czynią dla mocności a większej pewności przed nieprzyjacielem ...To gdy będą zachowywać ci, co obóz będą kłaść, tedy ni w czym omyłka nie będzie, iż będzie zawsze obóz porządnie a sprawnie położony.
II. USTAWA WOJSKOWA SEJMU Z 1544 R

W XVI wieku wydawane były liczne rozporządzenia i prawa, 
które miały regulować zarówno sprawy wojskowe, jak również i obo
wiązki poszczególnych stanów do obrony kraju. Poniżej podajemy 
wyjątki z ustawy uchwalonej przez sejm walny w Piotrkowie 6 sty
cznia 1544 r. Lst.awy te niestety nie były wykonywane i pozostały 
przeważnie na papierze, gdyż brakło egzekutywy.

(Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, 
\ wyd. S. Kutrzeby, Kraków 1937, str. 49 — 62).
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Jego Królewska Miłość, nasz miłościwy pan, za tym staraniem, które ma w obronie Korony i Królestwa swego, oba- czywszy wielkie niebezpieczeństwa, które nas od mocnego nieprzyjaciela wszego chrześcijaństwa1) dolegają, ten raz najwię- cy, gdy pod moc jego pograniczne państwa sąsiedzkie, węgierskie królestwo i wałaskie województwo2), podbite są, raczył sejm walny koronny w Piotrkowie na Trzy Króle położyć, na którym z jednostajnego i zgodnego zezwolenia i rady wszech stanów temuby się zabieżało, aby jakiej skody Korona nie cierpiała, aby nas w niegotowości jakiej naszej nieprzyjaciel nie zastał, a nad nadzieją naszą nas nie stłumił.

b Turków.
2) Wołoszczyzna.
3) wszystką.
4) największej.

My tedy rada i wespołek senat koronny tak duchownego jak i świeckiego stanu pospołu i z posły ziemskimi, którym zupełna a niezamierzona moc jest od wszego rycerstwa Korony tej daną, aby radzili o rzeczach, w których obrona pospolita zależy, takiśmy sposób ku obronie pospolitej przeciwko samemu pospolitemu tureckiemu nieprzyjacielowi i przeciwko na- walnej mocy jego naleźli.1. Naprzód wedle starego zwyczaju panowie świeccy ze wszyćką3) slachtą będą powinni wojenną wyprawę każdy wedle możności swej nawiętszej4) wedle statutów i przywilejów.2. Na co się też poddali dobrowolnie pospołu z swym duchowieństwem wszytkiem, tak świeckich jako zakonnych kapłanów, księża arcybiskupi, biskupi, archimedritowie, władykowie, aby i oni też tym się obyczajem według możności majętności swych na wojnę wyprawiali, ale tylko przeciwko samemu tureckiemu nieprzyjacielowi gwałtownemu i nawalne- mu. Tam oni sami osobami swymi wolni będą od ciągnienia na wojnę, ale miasto siebie insze wyprawiać mają, a sami przy kościelech zostaną dla wypełnienia urzędu kapłańskiego.3. W każdym mieście i w miasteczku, gdzie są kupiectwa ... którzy jaką majętność swoją mają, którykolwiek majętności ma za tysiąc złotych, będzie winien jednego pachołka jezdnego
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zbrojnego wyprawić, a który nie ma majętności albo kupiej nad pięćset złotych, ten pieszego we zbroi przeciwko tureckiej nawalnej mocy wyprawi. A którzy kupcy abo mieszczanie mniej mają tych majętności w mieściech i w miasteczkach, ty będą pospołu szacowane, tak iż z tysiąca złotych oszacowanej majętności jezdny a z pięciset złotych pieszy będzie wypra- wion ...6. Kmiecie tak Króla Jego Mości, jako wszech jego poddanych duchownych i świeckich, dwudziestego między sobą będą winni wyprawić, okrom ogrodników . ..8. A Jego Królewska Miłość raczył obiecać mieć straż pilną i pewną i chować ją na granicach ku ziemi tureckiej przyległych i, co napilni5) będzie mogło być, rozkazać się dowiado- wać i przyglądać, sprawę turecką wyrozumiewając, kiedy, a ku któremu miejscu moc swoją będą obracać, a wnet na swe poddane pirwszemi wiciami, które mają stać za wtóre wici, aby byli gotowi obwieścić, a skoro pewnego co o ich do nas wtar- gnieniu pobaczy, wtórymi wiciami, które moc trzecich będą mieć, miejsce naznaczyć, na które społem6) z Jego Królewską Mością w czterzech7) niedzielach ściągnąć się mamy.9. Jachanie na wojnę ma być starym obyczajem w statucie opisanym bez szkody ludzkiej tak duchownych jako świeckich, aby każda rzecz płacona była wedle przywileju i konsty- tuciej króla Jagełła. Który rząd aby był w ciągnieniu trzyman, kasztelan onego powiatu, w którym ludzie ciągną, ma pilno opatrzać według statutu, którego ma być istne wypełnienie we wszytkim.10. Kasztelanowie powiatni8) napierwi się ruszą na mies- ce w swym powiecie, które jemu naznaczą, aby się ku niemu szlachta ściągnęła. A tam stąd z swem kasztelanem na miejsce w ostatecznych wiciach opisane pociągną. Tam zjachawszy się, będą opatrzeni chorzy, starzy, według statutu w Bydgoszczy uchwalonego ...
5) najpilniej.
6) razem.
7) czterech.
8) powiatowi.
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14. Synowie ziemiańscy, którzy panom służą, nie będą mogli ojców swych od wojny zastępować, przy paniech służąc, jeśli ojcowie ich sami nie będą móc na wojnę jachać. Ale chcie- li ociec doma zostać, syna ma od pana onego do domu wziąć, a z domu go na wojnę wyprawić.15. Sołtysi duchownych i świeckich z pany swymi abo z tymi, którzy pany zastępią, mają się wyprawić.16. Sołtysi Jego Królewskiej Mci według statutu koronnego i przywilejów na wojnę pojadą.17. Którykolwiek winien na wojnę jachać, skoro wtóre wici wynidą8), które mają mieć moc ostatnich, a dowie się o miejscu i o czasie, we czterech niedzielach po obwołaniu wici w po- wieciech ma się postawić na miejsce zbrojnie według statutu pod utraceniem majętności swej ...18. Ma też być opatrzono, aby wedle starego obyczaju miejsce ku ściągnieniu naznaczone było opatrzone w bezpieczeństwie, na któreby Jego Królewska Miłość bezpiecznie z ludźmi swymi osobą swą jachać mógł,, nie odstępując starego statutu i przywilej a.19. O duchowne, którzy duchowny chleb mają a kapłani nie są, ma Jego Królewska M do Ojca Świętego papieża wyprawić, aby im wolno było osobami swymi na wojnę jechać. A za- tymże poselstwem, aby annaty były uproszczone, starać się będzie raczył.20. Okazowanie gotowości wszech stanów, duchownych i świeckich, mieszczan i kmieci ku wyjachaniu i ku wyprawianiu na wojnę ma być we wszystkiej Koronie jednego dnia, to jest na dzień Świętego Wojciecha roku blisko przyszłego od tego świętego Wojciecha w rok. A w tym czasie gotować się. Ale którym obyczajem i przed kim to okazywanie ma być, jeśli w województwach, jeśliże w powieciech, na sejmie blisko przyszłym ze zwolnienia wszech stanów ma być postanowione. A jeśli to okazowanie, wypełniwszy wszytko to, co się tu opisało, istotnie dojdzie, potym na to okazowanie winni nie będą, aż na sejmie walnym zasię postanowią.
9) wyjdą.
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21. Gdy to okazowanie dojdzie na dzień wyżej wymieniony, każdy w swoim stanie, tak ci, którzy przez się osobami swymi, jako ci, którzy przez kogo inszego wojnę służyć będą, mają się wyprawić według majętności swych obyczajem wyżej opisanym. A jeśli kto z duchownych tego nie uczyni, ma być karan winą, którą na synodzie postanowią, która gdy będzie od którego wzięta, ma być na rzecz pospolitę obrócona. A takież każdy świecki ma być karan, jeśli tego nie uczyni; winę tą, która będzie na sejmie przyszłym postanowiona ...26. Jeśliby, czego Panie Boże uchowaj, tego lata, niśli sejm koronny będzie, mocnie nieprzyjaciel na Koronę ciągnął obyczajem wyżej napisanym, tedy ta konstytucja ku obronie i odparciu na ten rok moc ma mieć.
< . ■ >

III. ARTYKUŁY DLA PUSZKARZY Z XVI WIEKU
Artyleria, znana już w wiekach poprzednich, w XVI stuleciu 

odgrywać zaczyna doniosłą rolę. Artylerzyści (puszkarze), począt
kowo cudzoziemcy, następnie coraz częściej Polacy, tworzyli rodzaj 
cechu mającego swe własne „artykuły" i przywileje. Poniżej poda- 
jemy artykuły dla puszkarzy wydane w czasach Zygmunta Augusta 
w 1567 roku.

(Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, 
wyd. S. Kutrzeby, Kraków 1937, str. 138—142)Artykuły, wedle których się puszkarze a strzelcy z pomocniki swymi ku teraźniejszem potrzebam a służbam wojennym Króla Jegomości do arklariej1) przyjmowani a obstalowani na każdy czas, a na każdym miejscu, zachować, sprawować a rządzić mają spoinie.

-1) artylerii.
2) miłościwemu.

1. Naprzód. Puszkarze a strzelcy z pomocnikami swymi ku teraźniejszej potrzebie wojennej Króla J. Mci przyjmowani a postanowieni powinni być mają Królowi J. Mci, naszemu mciwemu2) panu, także też przełożonej zwierzchności swej od Króla J. Mci wam danej a naznaczonej wiernie a pilnie służyć, przestrzegając Króla J. Mci i przełożonego swego od wszelkich szkód, a przymnażając wszego dobra i pilnie starając a usiłując to wszytko czynić a sprawować wedle najlepszego poro-
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zumienia swego, coby z pożytkiem a sławą dobrą Króla J. Mci być mogło, także i z dobrym pożytkiem wszytkiej artelariej Króla J. Mci. Powinni też wszytcy być mają, gdy do tego przy- dzie a potrzeba tego będzie niosła, aby wedle nalepszego porozumienia a zdania swego i siły a mocy swej wiernie a pilnie strzelali a z dział bili, aby było z pożytkiem a z dobrem Jego Król. Mci a nieprzyjacielowi ku zgubie, ku zatraceniu a zniszczeniu, żeby ze strzelaniem ich municja3 4) wojenna, jako to prochy a kule, daremnie a niepotrzebnie wystrzelana, a po próżnicy wniwecz obracana nie była, pod przysięgą a wiarą tą, którą- ście Królowi J. Mci uczynili, a dzierżyć i w całości zachowywać powinni.

3) amunicja
4) karą.
’) gwałcący, łamiący przysięgę.

2. Puszkarze też wszytcy i pomocnicy Króla J. Mci,.,którzy do dział a strzelby przymowani a postanowieni będą, działa albo strzelbę swoje, które każdemu z nich z osobna poruczone będą a ku władaniu jej podawana a zlecona, w takiej pilnej opatrzności każdy z nich mieć ma, aby z was żaden od niej tak w ciągnieniu podróżnym, jako i na każdym innym miejscu bez słusznej a nieomylnej przyczyny nie odchodził a nie odstępował, ale ją w dobrej a pilnej opatrzności a pieczy miał, za wolą a wiadomością i dopuszczeniem przełożonego swego, który im z ramienia Jego Król. Mci dan a naznaczoij będzie. Także też tymże sposobem, gdzieby im przyszło na którym miejscu le- żeć, tedy się żaden z was dalej od działa a strzelby swej poru- czonej oddalać a odchodzić nie ma bez wiadomości a dopuszczenia przełożonego, jedno jako miejsce arklarynne dopuści a naznaczone jest, aby gdzieby którego za jaką potrzebą prędko potrzebowano, hnetże a bez przedłużenia jakiego możono ■w artelariej naleść, a ku służbam używać, pod srogą kaźnią1. A gdzieby się przytrefiło, żeby się za potrzebą przyszło przymknąć a przybliżać ku nieprzyjacielowi albo w szańce wja- chać, aby się mężnie a cnotnie do wszystkiego mieli. A ktoby takowego czasu od działa swego odstąpił albo uszedł, takowy albo tacy jako zdrajcę a zgwalacze5) przysięgi, wiary a powin-
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ności swej na gardle i na poczciwości karani być mają, — a gdzieby zatem jako uciekł, tedy czci osądzon a za zdrajcę u wszystkich mian a poczytan być ma.Żaden też z was pod gardłem z nieprzyjacioły rozmowy jakiej a obcowania mieć niema bez wiadomości a rozkazania przełożonego swego.3. To srogie też rozkazanie jest J. Król. Mci, aby puszka- rze z pomocniki swymi, gdzieby swymi poruczonymi działy przyszło w nieprzyjacielską ziemię pociągnąć a jachać, albo gdzieby się najazdów jakich nieprzyjacielskich skądkoiwiek spodziewać musiano, aby każdy z puszkarzów przy dziale swym z zapalonym knotem pogotowiu stał, pilnując przyszłej potrzeby. Aby też zawsze i na miejscu knot zapalony a ogień przy sobie miał, aby, gotowym będąc, gdy potrzeba przypadnie, z dział bić a obronę czynić mógł.. .6. Każdy też z was puszkarzów a pomocników wstrzyma- wać a warować się macie opilstwa a zbytniego obżerstwa a pijaństwa. A gdzieby który w pijaństwie _ co nieprzystojnego a niesłusznego zbroił a w czym wykroczył albo słowy albo uczynkami, tedy tacy właśnie tak, jakoby to po trzeźwu uczynili, karani za występek być mają wedle zasługi a przewinienia, a w tym wymówka miejsca żadnego mieć niema opilstwa . . .
IV. WOJSKO POLSKIE W CZASACH ZYGMUNTA 

AUGUSTA

Dyplomata papieski J. Ruggieri w raporcie do papieża Piusa V 
w Ciekawy sposób przedstawia stan wojska polskiego w latach pano
wania Zygmunta Augusta (1548—1572).

Jest to wrażenie cudzoziemca, jakie wyrobił on sobie na pod
stawie obserwacji stosunków polskich. Z tego opisu widzimy, że 
armia składała się przeważnie z jazdy, nosiła charakter improwizo
wany na wypadek wojny. Trzeba pamiętać, że w tym czasie na Za
chodzie mamy armie zaciężne (najemne) ślepo oddane temu (królowi 
lub księciu), który je opłaca. Armia polska jest uzależniona od szlach
ty, a właściwie jej przywódców-magnatów. (Porównać niniejszą re
lację z relacją Cefalliego o wojsku polskim w czasach Jana Kazi
mierza str. 151 wypisów).

(Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób o Polsce. Ber
lin — Poznań 1864 t. 1. str. 198 — 202).
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Można powiedzieć że sama tylko szlachta służy w wojsku i to na koniu, piechoty jest bardzo mało, i ta nic nie warta. Złożona z samych chłopów, licho płatna, pełni tylko służbę po garnizonach, lub jeżeli w wojsku użyta, to tylko dla powiększenia liczby. Szlachta wolna od wszelkich innych ciężarów ma obowiązek służenia konno wewnątrz królestwa bez żołdu, bez żadnego ograniczenia czasu lub miejsca, król bowiem mo- cen powołać ją wszędzie w granicach państwa w wojnie obronnej uchwalonej na sejmie . . .

Szyk bojowy z XVI w. 
Według współczesnego drzeworytu.

i

Cała ta jazda podzielona jest na województwa; wojewoda wódz szlachty mieszkającej w województwie, czyni jej popis za rozkazem króla, na co nie ma przepisanego czasu, i zdarza się czasem że się jednocześnie odbywają popisy, ale każdy osobno w swoim województwie, i to jest popis generalny wojewódzki, bo zbiorowy nigdy się nie czyni chyba w czasie wojny. Jest rzeczą pewną że cała ta jazda jest bardzo liczna, lecz nie łatwo wiedzieć z pewnością całkowitą jej ilość; bo chociaż ci, którzy stoją na czele siły zbrojnej mogliby przy gorliwości władz miejscowych wyrachować dokładnie liczbę szlachty 
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obowiązanej służyć w wojsku, nie wielu jednak pełni ten obowiązek jak należy; owszem zdarza się czasem, że ci, którzy po. winni stanąć pod chorągwią we 200 koni, zaledwie połowę przyprowadzą z sobą, ubożsi zaś czym innym zatrudnieni uchylają się od służby. Licząc tych wszystkich którzy powinni służyć w Wojsku, możnaby z pewnością twierdzić, że cała jazda polska oprócz litewskiej liczyłaby 100.000 koni, lecz w rzeczy samej nie wynosi więcej jak połowę.Mam na to dowód z ostatnich popisów odbytych w każdym województwie mało co przed moim przybyciem do Polski, których widziałem szczególne summy, i znalazłem że razem dodane nie wynosiły więcej jak 50.000, skąd wnoszę, że nie bez trudności przyszłóby wystawić większą liczbę wojska przy teraźniejszych rozporządzeniach w tej materii. Ostrzec jednak muszę, że w tej liczbie ńie jest objęta jazda wybierana w dobrach duchownych, trzeba bowiem wiedzieć, że wiele szlachty osiadło w dobrach biskupów, opatów, kapituł, że do nich należy wiele wsi, których naczelnicy zwani sołtysami są obowiązani służyć konno za swych panów duchownych, którzy tak z nich jak ze szlachty mogą postawić znaczną jazdę, bo są bardzo bogaci i posiadają obszerne dobra.A że z Koroną i należącemi do niej krajami jest złączone w osobie króla Wielkie Księstwo Litewskie, którego szlachta obowiązana jest także służyć konno w wojnach obronnych, wojsko litewskie mogłoby dochodzić do 70.000, lecz w rzeczy samej nie sądzę aby przewyższało 40.000 . . .Konie polskie są bardzo dzielne, dość rosłe i piękne, w biegu mniej szybkie od tureckich, silniejsze jednak i piękniejsze od nich, ale litewskie są daleko mniejsze i słabsze od polskich, tak iż można powiedzieć że 10.000 jazdy polskiej tyle znaczy co 20.000 litewskiej. Z tym wszystkim ani Polacy ani Litwini nie ćwiczą się w sztuce jeżdżenia na koniu i nie masz żadnego między nimi któryby był dobrym masztalerzem2) i uczył młodzież jeździć konno. Jest jednak wielu między szlachtą, którzy nauczyli się we Włoszech lub gdzieindziej jeździć na koniu, lecz w całej Polsce nie masz jak trzech lub czterech masztale- 3
3) kierownik stajni.
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rzów włoskich, i to w służbie króla lub możniejszych panów. Stąd pochodzi nie mniej jak ze zwyczaju upijania się, co nie jest między nimi wadą, a wtenczas właśnie kiedy się upiją siadają na konia, przypuszczają, osadzają, kręcą się w kółko i różne dziwne rzeczy dokazują, ztąd mówię pochodzi, że mało' jest u nich koni nieznarowionych lub niemających jakiej wady. Nadto ponieważ wojsko jest niepłatne, bez braku przyjmują starsi wszystkie konie nawet niezdatne pod żołnierza, bo szlachta nie mogąc dać tyle doborniejszych koni ile jest obowiązana przyprowadzić na wojnę, nadstarcza podlejszymi, a i tak często, jak się rzekło, nie dopełnia w połowie swego obowiązkuCała jazda dzieli się na dwie części różne co do broni i dobroci: lepsi i lepiej uzbrojeni zowią się husarzy, którzy jednak nie są tak dobrze uzbrojeni jak nasza konnica; drudzy daleko liczniejsi, ale mniej bitni i gorzej uzbrojeni nazywają się kozacy3), między którymi wielu jest bezbronnych i nie wszyscy mają tę samą broń zaczepną, na co nie ma żadnego pewnego przepisu. Ci pobierają mniejszy żołd niżeli husarzy, ile razy król używa ich za granicą, żołd jednak tak jednych jak drugich jest mniejszy niżeli konnego żołnierza we Włoszech.Pozostaje teraz odpowiedzieć w krótkości na wątpliwość tych którym zdaje się ta ilość jazdy króla polskiego zbyt przesadzoną, dla tego sądzę iż uważają że ani Włochy tak ludne, ani Francya, ani Hiszpania, ani Niemcy razem wzięte nie są w stanie wystawić tak licznej konnicy, chociaż te mocarstwa są silniejsze od Polski. Pierwszą przyczyną tej różnicy jest ta, że Polska mając wielką obfitość zboża i rozległe pastwiska, hoduje mnóstwo koni których wyżywienie mało kosztuje. Oprócz tego ponieważ nie ma piechoty i szlachta konno wojuje, z potrzeby i zwyczaju utrzymuje wiele koni, aby na każde zawołanie była gotowa do obrony kraju, w którym od innych ciężarów jest uwolniona. Nadto ponieważ bez trudności przyjmują każdego konia, i nie przebierają w uzbrojeniu, łatwiej zostać konnym żołnierzem w Polsce niż w innych krajach, gdzie wojsko jest płatne; bo tam interes pieniężny zmniejsza szeregi, po-
2) kozakami nazywano tzw. jazdę pancerną, lekkozbrojną.
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większa czujność zwierzchności, i dla tego ich jazda nie może być liczna ...Przyczyny wskazane przeze mnie gdy będą lepiej poznane, nikt się dziwić nie będzie ogromnej liczbie jazdy polskiej, oprócz której ma król polski dostatek dobrej i pięknej artylerii. Lecz, że Polacy z przyrodzenia i dawnego zwyczaju lubią bić się na otwartym polu, gdzie mogą wygodnie użyć swej jazdy, która w miejscach ciasnych i opasanych murami na nic się nie zda, że niecierpliwie znoszą niewygody oblężenia, stąd pochodzi, że ich kraj jest prawie ogołocony z fortec. Najgłówniejsze ich twierdze są w Prusach, między którymi pierwsze miejsce trzyma Malbork, zamek zbudowany przez Krzyżaków, równie obszerny jak mediolański, mający mocne mirry, i wszystkie izby zasklepione.

Wojsko pod murami miasta w XVI w.
Według współczesnego drzeworytu.Niedaleko stamtąd jest Gdańsk, gdzie się także buduje teraz twierdza, a bliżej jeszcze od Malborka jest Elbląg, miasto oblane wodą i otoczone mocnymi murami...

1» Brakuje także w tym kraju inżynierów wojskowych. Używał król dotąd Wenecjanina nie bardzo biegłego w swej sztuce, który umarł przeszłego roku.
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Między wielu wodzami wojska polskiego nie masz dziś żadnego żyjącego, któryby się wsławił zwycięstwem lub innym jakim znakomitym czynem wojennym, ale jest kilku bardzo walecznych, którzy dawszy już w różnych potrzebach dowody męstwa i przezorności, ziściliby w ważniejszych powzięte o nich nadzieje.
V. BITWA NAD JEZIOREM LUBIESZOWSKIM

Elekcji Stefana Batorego na króla polskiego nie chcieli uznać 
niemieccy mieszczanie gdańscy, którzy zaciągnąwszy na swój żołd 
znaczne siły wojskowe z Niemiec próbowali przeciwstawić się całej 
Rzeczypospolitej. Dopiero zwycięstwo polskie nad Jeziorem Lubie- 
szowskim koło Tczewa (16 kwietnia 1577 r.) skłoniło Gdańszczan do 
pewnej uległości. Poniżej podaj emy ustęp z kroniki Marcina Biel
skiego (1495—1575) kontynuowanej po jego śmierci przez syna 
Joachima, który albo sam brał udział w tej bitwie, albo znał ją 
z opowiadań naocznych świadków.

(Marcin Bielski; Kronika. Sanok 1856 i. III, str. 1408 — 1413).Pod tym czasem gdy konwokacja kończyła, Gdańszczanie wiedząc o niewielkim wojsku naszym, które natenczas leżało we Tczowie1), wyszli z hetmanem swym Janem z Kolna2) z miasta przed wieczorem w Wielką Noc prawie, chcąc na nasze wpaść bez wiadomości i pobić, a potem Tczów, Gniew, Nowe, Starograd i insze miasta i zamki królewskie pobrać, i przeto do dobywania zamków wszelkich potrzeb z sobą nabrali. A wszakże niż z miasta wyciągnęli, taka prędka nawałność wstała i tak crrzmieć srodze jęło, że baszty jednej części niemało w przekop upadło, pod hetmanem koń padł, dwa jezdni z mostu w przekop spadli, i jeden tam został a drugiego ratowali; co widząc wrócili się tego dnia. Nazajutrz toż uczynić chcieli i w drugie także dni takoż się pokuszali, ale zawsze dżdże gwałtowane od tego je odwiodły. Mniemali tedy, żeby to jakie czary były, i przetoż dwie czarownice wsadzili, rozumiejąc, żeby od naszych przenajęte były; a tego zaślepieni ludzie nie widzieli, że je Bóg sam napominał i od przedsięwzięcia złego ich odwodził.
1) w Tczewie.
2) Hans Winkelbruch z Kolonu, dowódca najemnych wojsk gdańskich.
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Potem aż 15 dnia miesiąca kwietnia z miasta wyszli, a wodą ku Tczowu cztery baty3) ludzi i strzelby pełne wyprawili. O czem gdy Jan Zborowski od straży swej dostateczną wziął sprawę, dziwował się, zkąd im ta śmiałość rosła, gdyż niedawno o ich mury ledwie się nie ocierał a wyniść przeciw niemu niechcieli. Wyciągnął przeto przeciw im aż do wsi Rokitek, i tam miejsce sobie obrawszy czekał na nie, ażby byli bliżej nadciągnęli. Stanęli przy wsi rzeczonej Langnaw4) milę od Tczowa, mając przed sobą straż większą aniżeli było wszystko wojsko polskie.

3) statki.
4) Łęgowo.

Zborowski, jako na prędkości siła zależy, umyślił był zaraz na nie uderzyć, ale bał się o owe, co wodą szli, aby miasteczka nie ubieżeli; i przetoż od miasta nie chciał się oddalać, bo też mieszczanom nie do końca ufał, i ktemu żal mu było opuszczać dobrego miejsca, przeto, wołał dnia czekać i stać tam przez wszystką nbc na onem miejscu; a tymczasem miasta strzec pilnie kazał i przeciw tym ludziom co szli wodą, wysłał Andrzeja Karchowskiego z sześćdziesiąt Tatar.Skoro dzień był, jął się nieprzyjaciel naszym pokazywać. Ujrzawszy garść ludzi Jan z Kolna hetman gdański dziwował się temu barzo, że go śmieli czekać, a on tak rozumiał, że nasi widząc tak wielki lud mięli uciekać. Zastawił się tedy z swymi za jeziorem i rzeką na górze, nasi też na swym miejscu stali, patrząc na nie a tego strzegąc pilnie, aby ich nie chcieli ogarnąć. Zaczem harce się poczęły, już opadał na dzień, lecz Niemcy nie nacierali barzo na nasze, chcąc ich przywieść na działa; postrzegł tego Zborowski i wnetże, wsadziwszy na koń kilkadziesiąt hajduków z długimi rusznicami' zakrył je między ko- pijniki, także ich przedsię kilka z rusznic ubili.Jan z Kolna hetman gdański widząc nasze, że są na tern, aby mu bitwę dali, uczynił płot przed swymi z dylów, które na to wiózł, a wprzód wysłał dwieście człeka, aby nasze zabawiali; jakoż był to człek w sprawach rycerskich nie prostak, bo i Magdeburga przedtem obronił; także część swych zosta-
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wiwszy za onymi deszczkami5) sam z wyborycznym6) ludem i z działy drugą stroną góry, gdzie było przeście7 8) przez groble nie do końca dobre, nasze zaciągnął, spodziewając się ogarnąć wszystkich, jeśliżeby doczekali, w czym barzo wątpił; i przeto gdy jednemu kapitanowi mówił, aby się pośpieszali tedy mu miał tak rzec: że możem się nie bardzo kwapić, bo widzę że Polacy nie mają wolej uciekać.

5) deskami.
6) wybranym.
') przejście. ’

8) Temruk Petyhorski, Czerkies w służbie polskiej. 123

Był tam na straży na tym miejscu Temruk9) z pięćdziesiąt kozaków, którego gdy wspierano, posłał mu hetman Jordana Spytka na pomoc. A potem gdy obaczył, że się tam nieprzyjaciel przewalił on tamże wojsko obrócił, a owdzie za sobą mostek przez rzeczkę kazał przerzucić, aby tak od onych którzy za płotem stali, mógł być bezpieczny: a na owy, co wodą szli, mają pilne oko, posłał do miasta prosząc i upominając burmistrza, aby tylko kilka godzin się bronili z tymi ludźmi, które im zostawił, obiecując przybyć prędko na pomoc. Więc gdy go napomnieli trzej przedniejsi rotmistrze piesi węgierscy, aby im dał pierwiej bitwę a niżby przyszli do sprawy, tedy to zaraz umyślił uczynić, lecz pierwej czyniąc serce dobre rycerstwu, powiedział im: że już tysiąc jezdy i piechoty przez Wisłę przeprawia naszych, którzy nam wnet przybędą. Zatem rzecz do nich uczyni, aby się jeden z drugim przeprosiwszy i Panu Bogu za grzechy swe upokorzywszy, jego na ratunek każdy z nich wzywał a nad żywot swój sławę dobrą przekładał i nie liczył nieprzyjaciół, ale bił, ani ich się strachał jako tych, które da Pan Bóg w rychle będą mieli w7 rękach swych bo są pyszni, źli panu swemu nieposłuszni, o co je Bóg samże jawnie skarżę. Zatem jął przypominać, jako im to już nie pierwsza bijać się z nimi, i bili ich niedawno u Głowy, bili pod Grzebinjem bili-je przodkowie ich zawżdy; lud to słaby, nie mężny a w rusznice tylko ufa, co to i sami wnetże obaczą, będąli pamiętali na oną pierwszą sławę przodków swych, którzy od pola to sławne imię mają, a poczną sobie mężnie i oprą się przy sprawiedliwym 
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magistracie przeciwko poddanym niewiernym i nieposłusznym, tedy P, Bogu łatwie je potłumią.Za tym napomnieniem dziwna rzecz jako wszyscy szli, by ich zapalił (acz im było nierówno), a było to już z południa o godzinę9). Hajducy po prawej stronie do nich z rusznic uderzą a jezda od lewej kopiami w nie zawadzą, wtem też rota Strusówa10) z tyłu uczyniwszy wielki okrzyk w nie uderzy, czym Niemce wnet strwoży, a nasi serce zatem wzięli, gdy widzieli, że Niemców niemało zrazu poległo. . Nieprzyjaciel na piechotę strzelbę wywrze, ale mało szkody w niej uczyni, gdyż piechota do ziemie przypadła, a. potem je od dział odgromiła. Tam gdy Niemcy jęli spisami piesze wspierać, rotmistrz ich już leżąc na ziemi ranny barzo11), zawoła głosem wielkim, aby hajducy porzuciwszy rusznice do szabel skoczyli, a złożywszy się siekierkami wręcz się z nimi siekli, i tak uczynili, zaczem się Niemcy mieszać jęli; do tego z drugej strony rota hetmańska świeża potka się z nimi, a ta je dopiero przełomiła12), że uciekać jęli a uciekając u mostku się zatarli; przeco drudzy bronie i zbroje z siebie miecąc13) przez jezioro libiszowskie14) puszczali się w pław, ale ich wiele tonęło. Dziwne to jest, jako to człowiek ma z przyrodzenia, że woli czasem wpaść w wodę abo w ogień i zginąć, a niż się do rąk człowieka drugiego dostać. Nie darmo tedy rzeczono: że jako homo homini Deus15), tak też homo homini lupus16). Także nasi na trzy mile bijąc i siekąc gonili je i aż od wsi Prusca17) dopiero się wracali, a to, co po górach i lesiech się rozstrzelali i ku Kaszubom zuciekali, chłopi bili wszędzie, gdzie którego z nich naleźli, a drugie do hetmana przywodzili.
9) w godzinę po południu.
19) Strusia.
11) bardzo.
12) przełamała.
13) miotając, rzucając.
14) Jezioro Lubieszowskie.
15) „człowiek człowiekowi bogiem".
ie) „człowiek człowiekowi wilkiem”.
1T) Pruszcz.
18) w tyle.124

Ci, co na zad18) wojska stali, poodcinawszy konie od wozów wczas uciekali. Hajducy gdzie którego żywego z nich do-
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stali, zabijali i mordowali, a gdy ich hetman Zborowski upominał aby tego nie czynili, powiedzieli: iż oni, gdyby się im było powiodło, tożby byli nam czynili. A gdy się jezda wszystka za- noniła za nimi tak, iż ledwie dwieście koni hetman zebrał pod chorągwie,i to przed samym wieczorem: przeto aż piechoty użył, która acz była barzo spracowana nie spiąć noc i przez cały dzień nie jedząc, jednak chętnie to uczyniła, że się z nim ruszyła przeciw tym, co wodą szli, którzy ujrzawszy je z daleka, gdy już z dział burzących do miasta strzelali i lud przypuścić do szturmu chcieli, dorozumieli się, że już ich strona przegrała; zapaliwszy tedy na przewozie dom i piwo, co go tam było, wypiwszy, jęli zaraz uciekać, jednak niedaleko z tego miejsca odciągli (bo im wiatr był przeciwny) .. .A w tym czasie z Malborku na pomoc naszym szedł Stanisław Kostka, wojewoda sandomierski, którego ociec wyprawił z pocztem ludzi niemałym, miał i działa, ten tedy mógłby ich był użyć, zwłaszcza że tamtej strony brzegu się trzymali, by była trochę widniejsza noc a wiatr im w noc nie posłużył; acz i ci spełna się do domu nie wrócili, bo za nimi często a gęsto z dział strzelano.W tej bitwie legło wszystkich Gdańszczan na placu 4.427, według powieści tych którzy je z rozkazania hetmańskiego chowali, okrom tych, którzy w pogoni są pobici. Więźniów było tyciąc oprócz tych, które szlachta przyległa i chłopi po drogach i lesiech imali. Jeden tam nasz związał i dziesiąci Niemców, nawet niewiasta jedna dwu chłopów urodziwych poimała i przywiodła, tak się byli ciężko polękali, że gdy ich nasi związać nie mieli, tedy oni dobrowolnie sami na się pasy swe dawali, prosząc, aby ich wiązali a niezabijali. Chorągwi sześć nasi wzięli, między którymi jedna była największą, na której złotymi literami był napis: „Złota Wolno ść". Dział siedm i trzy organki19), wozów półtorasta, zbroi półczwarta tysiąca, rusznic co niemiara, a rzadka wystrzelona, tak iż naręczami je hajducy nosili przedając .. . 10
10) małe armatki.
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Z naszych tylko sześćdziesiąt bez dwu zginęło, a i sto trzydzieści rannych. Najdowano też u niektórych więźniów, że sobie nagotowali byli na nasze rzemienie, którymi je wiązać mieli ale je sami na się nagotowali.
VI. PIECHOTA WYBRANIECKA

W wojsku polskim w XV czy XVI wieku piechota składała się 
prawie wyłącznie z cudzoziemców, przy tym jej ilość była niedo
stateczna. Szlachta uważała służbę w piechocie za niegodną siebie. 
Przez cały wiek XV i XVI aż do reform Stefana Batorego w wojsku 
naszym odczuwa się brak piechoty, wskutek czego armie były nie
zdolne do długotrwałego oblegania i szturmowania twierdz. 
W związku z rozwojem broni palnej znaczenie piechoty wzrasta. 
W czasie panowania dwu ostatnich Jagiellonów (Zygmunt Stary i Zy
gmunt August) na sejmach poruszono sprawę utworzenia rot pieszych 
z chłopów wybieranych z dóbr królewskich (dobra te były dzierża
wione przez szlachtę), jednakże szlachta, która widziała w tym 
dla siebie poważne niebezpieczeństwo natury politycznej i eko
nomicznej, nie dopuściła do uchwał. Dopiero Stefan Batory 
snując swe plany ekspansji wschodniej wymógł uchwalenie przez 
sejm w 1578 r. poboru chłopów z dóbr królewskich i utworzenie 
z nich tzw. piechoty łanowej. Uzbrojenie jej składa się z rusznicy 
(samopału), szabli i siekiery. Używano tej piechoty głównie do zdo
bywania twierdz. Z każdych 20 łanów, w dobrach królewskich, w myśl 
ustawy, dzierżawcy i starostowie powinni byli wystawić 1 żołnierza. 
Ten był zwolniony od wszelkich ciężarów i świadczeń, które roz
kładano na chłopów pozostałych, a dzierżawca nie ponosił straty, 
natomiast chłopi ponosili zarówno koszta wyposażenia „wybrańca", 
jak również musieli odrabiać robociznę przypadającą na niego. 
Szlachta, obawiając się wzrostu władzy królewskiej, nie dopuszczała 
do zbytniego zwiększania oddziałów piechoty łanowej. Za Zygmunta 
Wazy w roku 1590 ponowiono uchwałę z roku 1578.

Podajemy teksty uchwał sejmowych w sprawie utworzenia pie
choty wybranieckiej.

(Volumina Legum, wyd. J. Ohryzki :— i. II. str. 190 i 309)

Uchwała z 1578 rokuOpatrując to, abyśmy w Koronie i Państwach naszych dostatek pieszych ludzi dla potrzeb wojennych mieli: uchwałą sejmu tego, piesze, tak z miast, z miasteczek, jako i wsi naszych królewskich jakichkolwiek wedle słusznej liczby łanów, żeby to było bez ciężkości wielkiej, wyprawiać rozkażemy . . .
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Uchwała z 1590 rokuKonstytucję i postanowienie Króla J. M. nieboszczyka Stefana, około wybrańców z dóbr królewskich odnawiając: ze wszech stanów zezwoleniem postanawiamy, aby takowi wybrańcy na potrzebę teraźniejszą Rzplitej, przez te którym od nas z hetmanem się o tym zniósłszy zlecono będzie, zupełnie bez odchylenia żadnego, tak z wolnych jako i zastawnych dóbr naszych, ze wszystkich Państw i Ziem Rzplitej byli wiedzeni tym sposobem, żeby ze dwudziestu kmieci, jako gdzie siedzą, był jeden pachołek dobry, sposobny i serdeczny, na to obieram który to tak obrany, abo więc ojciec jego, jeśliby syn na to był wzięt, bądź też i brat, wolnym aby był od wszelkich czynszów, płacej, robót i służb, staroście abo dzierżawcy swemu oddawanie, a inszych dziewiętnaście, to wszystko na to miejsce zastępowało . . ., który się służby takowej podejmie... abo na nie obran będzie, ma się osobą swą rządnie na nią z rusznicą, z szablą, z siekierą, a dziesiętnicy z dardami1), i dobrze odziano wyprawić.
VIL ARTYKUŁY WOJSKOWE STEFANA BATOREGO

Stefan Batory próbował wzmocnić władzę królewską i walczyć 
z anarchią szlachecką. Cel ten można było osiągnąć jedynie przez 
wzmocnienie sił zbrojnych i uniezależnienie ich od szlachty. Król 
starał się o przyznanie stałych podatków na utrzymanie wojska, 
szlachta jednak nie pozwoliła wyrwać sobie tak ważnego przywileju 
jak każdorazowe, w zależności od okoliczności, uchwalanie sum na 
opłacanie wojska i to na ściśle określony czas.

Dla wzmocnienia dyscypliny i ujednolicenia organizacji całego 
wojska wydaje Stefan Batory tzw. „artykuły wojskowe" (regulamin 
służby). Podajemy najważniejsze.

(Polskie ustawy j artykuły wojskowe od XIV do XVIII wieku, 
wyd. S. Kutrzeby. Kraków 1937, str. 156— 157).Artykuły, który wszemu rycerstwu wobec i któżbykolwiek do wojska J. Kr. Mci wjachał, mają być opowiadane, tak rotmistrzom jako i towarzyszom i inszym wszytkim, którzybykol- wiek na służbę J. Kr. Mci i Rzeczypospolitej jachali.

*) halabardami. 127
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aStefan z Bożej łaski król polski, wielkie książę litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, inflanckie etc. i siedmigrodzkie.1. Wszyscy ludzie, którzykolwiek w wojsku naszym będą, tak pieniężni1) jako wolontariuszowie2), któregokolwiek stanu, powołania i narodu, mają podlec porządkowi i artykułom wojennym niżej opisanym, gdyż na to każdy tu przyjechał, nie żeby sprawy wojenne zatrudniał, ale i owszem pomagał...2. Jako wojska będą rozdzielone, żeby swymi drogami szli, tak każdy drogą wojska, do którego należy, iść ma, i jako ufy będą rozdzielone, tak każdy uf jeden za drugim iść ma, nie mieszając się, w ufie także każdym jedna rota za drugą ma iść, jako będą opisane, nie mieszając się .. .

*) zaciążni.
2) ochotnicy.
3) pilnować.
4) ściąganie żywności i paszy dla koni.
B) bezkarnie.

4. Gdzieby w którym ufie wóz komu się złamał, zaraz ma zstępować z drogi. Potym, gdy naprawi wóz, gdziekolwiek w kolej, która się natenczas trafi, mają go puścić panowie rotmistrze, którzy natenczas będą dozierać3). Gdzieby też uwiązł wóz jaki, powinni ci ratować, którym rotmistrze oni rozkażą.5. Na stanowisku każdy uf ma stać, które mu naznaczą, a na cudzym stanowisku z ufu inszego żaden nie ma paść ani żywności brać. A zwłaszcza tych stanowisk mają pilnie ochraniać, które będą naznaczone dla Króla J. Mci.6. Po żywność żaden nie ma zajeżdżać za straż, też i teraz w ciągnieniu. A ktoby jeździł, od tego, co będzie strzegł, ma być pojman. A gdzieby się sprzeciwił, jak niżej jest opisano, przeciwko niemu postąpić . . .11. Z wojska żaden na żadną posyłkę ani na picowanie4) z obozu posyłać nie ma bez wiadomości hetmanów za straż. A ktoby straż mijał; ma być od straży imany i srodze karany. A ktoby się straży sprzeciwiał albo odejmował, ten impune5) może być od straży zabity. A jeśliby się umknął, gdzie będzie przyścignion, ma być na gardle karan. A ten rotmistrz, któryby straż trzymał a tego nie dojrzał, będzie srodze karan. A gdy 
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się dalej będzie miał posłać, tedy porządek się ten pokaże, jakim kształtem to bezpiecznie będzie mogło być.12. Żaden aby nie śmiał żywności psować, koni i wołów w zboże puszczając, ale ją sobie tylko żąć albo siec ma.13. Wieści żądny nikt nie ma rozsiewać pod siedzeniem na kole. Ale jeśliby kto co takowego wiedział, ma do swego hetmana secreto6 7 8) donieść, a on do Króla J. Mci. Także też coby Pan Bóg dał do baczenia, tedy ma odnieść do rotmistrza albo starszego swego, a ten do hetmana. A o sprawach wojennych na rady jakie wysadzać się żaden niema, po stronach niepotrzebnie mawiać, gdy takowe mowy scandalorum7) i nieposłuszeństwa w wojsku częstokroć przyczyną bywają.14. Gdy w obóz szykują, tedy żaden nie ma jeden drugiemu miesca przeciwko wozowi zastępować namiotem ani końmi, bo każdy na swym piach przeciwko swym wozom przestać ma tak, jako mu każą w obóz wjechać; woza też z obozu swą wolą żaden ruszyć nie ma pod srogim karaniem.15. Każdy rotmistrz zawżdy tak w ciągnieniu, jako też gdy na trwogę zatrąbią, obecnie przy swej rocie być ma.16. Ktoby w służbie będąc, a owszem w wojsce, burski8) i bunty jakie działał, taki ma być na gardle karan. A dlatego aby bunty nie beły, gdy po kogo poszlę do hetmana abo do tych, którym rozeznanie spraw i przypadków poruczono będzie, niema iść żaden w wielgim poczcie, jedno z dwiema abo z trzema przyjaciółmi. Także w każdej sprawie i sami z sobą zachować się mają. A wszytkie potrzeby swe każdy roty rycerstwo ma donosić przez rotmistrza swego do hetmana, a hetman do króla.17. Ktoby się urzędnikom albo sługom hetmańskim, gdyby mu o jaki występek iść do urzędu hetmańskiego kazano, także w nocy, też tym, którym straż, posłuchy, albo wachty9) poruczono, bronieł i sprzeciwił się, ma być na gardle karan.18. Rotmistrze wszyscy i towarzysze w sprawach wszystkich wojennych nic się sami przez się domyślać ani poczynać 
6) sekretnie.
7) skandalów.
8) burdy, awantury.
9) warta, straż.
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nie mają, ale rozkazania i nauki hetmańskiej czekać, pod utraceniem poczciwości.19. Żywności aby żaden od przekupniów nie śmiał ani dla niej zasyłał, jedno gdy miejsce zwiezienia będzie na targ, aby ją kupował.20. Ktoby zwadę czynił, na hetmańskiej łasce karanie jego być ma. Jeśli kto rani, tedy gardło, jeśli nie rani, ale broni do- będzie albo do niej się targnie, tędy rękę stracić ma.21. Gdyby między kimkolwiek do zwady przyszło, aby żaden ku poratowaniu i pomocy bieżeć nie śmiał, pod karą na> gardle.22. Ktoby też kogo na rękę powabił, srodze karan być ma.24. Więźnie każdy powinien opowiedzieć każdego dnia, gdyby ich dostał, hetmanowi, i oddać je wedle zdania hetmańskiego, bo wiele na tym leży, aby hetman wiedział, co więźnie są. Także gdyby (uchowaj Boże) z czyjej roty albo pocztu ubył, tedy to zarazem do wiadomości hetmańskiej odniesiono być ma.25. Obcego i nieznajomego człowieka dla szpiegierstwa10) aby żaden przechowywać nie śmiał ani w rotę go przyjmował ani za sługę miał, nie powiedziawszy go przodkiem hetmanowi; a ktoby inak11) uczyniał, a ważył się tego, ma być srodze karan.26. Koni, na które służbę mają, aby żaden do wozów zaprzęgać nie śmiał i nikomu ich nie pożyczał i nigdzie na nich nie słał po potrzebach swych, pod srogim karaniem, ażby to uczynił za pozwoleniem hetmańskim.27. Rzeczy znaleziony aby żaden dłużej przez noc przy sobie nie chował, ale ją do urzędu hetmańskiego oddał, żeby na słupie była zawieszona albo przy nim postawiona, iżby tym łatwiej każdy swe naleść mógł. A ktoby inak uczynieł, ma być karan jako o złodziejstwo.28. Hasło aby każdy zawsze wiedział. A gdyby kto pojmany w noc beł, hasła nie umiejący, aby na koło beł wsadzon.
10) szpiegostwo. 
dl) inaczej.
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Przetoż gdy hasło wytrębować będą, każdy do trębacza ma iść, a od niego się o nim, jakieby beło, wywiedzieć.29. Po wytrąbieniu hasła aby żaden wołać nie śmiał, z rusznic strzelać, ani żaden biesiad głośnych mieć, pod srogim karaniem.30. W ciągnieniu z żądny przyczyny i dla żadnego zwierzu wołania i krzyku żadnego aby nikt wszczyniać i czynić nie ważył się pod srogim karaniem.
VIII. BITWA POD BYCZYNĄ

Od czasów wygaśnięcia dynastji Jagiellońskiej ustaliło się, że 
nowego króla wybiera cała szlachta na zjeżdzie elekcyjnym (wolna 
elekcja — wolny obiór). Każda taka elekcja była ścieraniem się 
wpływów magnackich i wpływów obcych mocarstw. Zależna od ma- 
gnaterii szlachta opowiadała się z reguły za tym kandydatem, który 
pozyskał większość magnatów. W czasie elekcji dochodziło również 
do jednoczesnego obioru kilku kandydatóvp wówczas o tym, kto 
miał zostać królem, rozstrzygała siła. Takie rozdwojenie nastąpiło 
po śmierci Stetana Batorego, gdy zostali obrani równocześnie króle
wicz szwedzki Zygmunt Waza i arcyksiążę austriacki Maksymilian 
Habsburg. Hetman Jan Zamoyski zebrał wojsko i stronników króle
wicza Zygmunta i postanowił nie dopuścić arcyksięcia Maksymiliana 
do korony. Pod Byczyną (na Śląsku) doszło do bitwy. Hetman Zamoy
ski odniósł zwycięstwo nad najemnym wojskiem niemieckim, a sa
mego arcyksięcia wziął do niewoli i zmusił do oficjalnego zrzeczenia 
się wszelkich praw do tronu polskiego.

Poniżej podajemy ustęp z anonimowej krpniki z końca XVI 
wieku. Za autora tej kroniki niektórzy historycy uważają Joachima 
Bielskiego.

(Joachim Bielski — dalszy ciąg kroniki polskiej, zawierający 
dzieje od 1587 do 1598 r. wyd. Sobieszczański. Warszawa 1851 
str. 87 — 92) '... W niedzielę porano1) Koniecpolski2) starosta wieluński uszykował Polaki a Batory3) Węgry i tak je w szyku hetman z ludźmi drugimi nadciągnąwszy zastał, co było dnia 24 stycznia w roku już Pańskim 1588 (o którym roku dawni matematycy pisali, że miał być dziwny, jakoż był po części). Więc też uszykowawszy hetman drugie ludzie i obóz zatoczywszy . . . rozkazał wszystkim przez rzekę co wskok do nieprzyjaciela

■*) rano.
2) Aleksander Koniecpolski, późniejszy wojewoda sieradzki.
3) Baltazar Batory, bratanek króla Stefana, przysłany z posiłkami siedmiogrodz

kimi na pomoc Zygmuntowi III.
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przejść . .. Już też oni po tej tam stronie rzeczki pogotowiu stali w fortelu dobrym (bo i wiatr mieli po sobie) przeto się im z miejsca ruszać nie chciało: ano było lepiej dać bitwę naszym gdy się przeprawiali, ale podobno dufali sobie: gdyż im świeżo samych Morawców dwa tysiąca, a Węgrów półtrzecia tysiąca przybyło. Niemców też i z Polaki było tak wiele abo więcej.W pierwszym ufie wielkim rajtarowie stali, a po stronach z Polaki. Potem też na posiłku drudzy, za nimi piechota niemiecka na górze po lewej stronie, między którą były działa. Tamże stanął sam Maksymilian. Po prawej stronie stała piechota węgierska . ... Morawcy na ostatku. Andrzej Zborowski, marszałek nadworny, hetmanił. Nasi przeprawiwszy się zaraz się do nich obrócili: lecz nie wprost szli, w stronę się udali, chcąc im w bok zabieżeć i uderzyć zaszedłszy im z wiatru a Bornomissa4) z piechotą węgierską wprzód się im ukazał. Co bacząc oni jęli się z przednim ufem ku nim następować, i tak swój szyk pomieszali, a posiłecznych ufów daleko odeszli. Nasi w tym szyku jako i pierwej, stanęli . . ,

4) Jan Bornemisza, szlachcic węgierski w służbie polskiej, bliski współpra
cownik króla Stefana Batorego.

5) wyborowe oddziały ochotnicze.
®) Hawryło (Gabriel) Hołubek, rotmistrz kozacki, chlubnie odznaczył się 

w wojnach batoriańskich oraz obronie Olsztyna przed wojskami Maksymiliana.
7) zawrócił.

Stanęli wprzód straceńcy5), których było pod sto koni z Andrzejem Karchowskim. Także się Karchowski przede wszystkimi naprzód potkał z tymi straceńcy i zdarzyło im się dobrze: bo ich i zamieszali i raz im skazili. Więc chociaż ich w tak wielkim ufie okryli, tedy przecie mało ich co zginęło oprócz tego że siła rannych było od strzelby, a nawięcej w ręce ...Na prawej stronie Hołubka6) w pierwszym potkaniu zabito, zaczyni się Kozacy jęli mieszać, a potem niemal prawie wszytek lewy róg aż hetman przypadłszy ledwie jedne strzy- mał, drugie też znowu zobracał7. Lewy rog ten się popisał dobrze .. .Zaczem się on uf wielki przerwał i tył podał. Nastąpią potem nasi drudzy, a w tym wszyscy imą uciekać, gdzie piechocie do potrzeby nie przyszło, tak węgierskiej jako i niemiec
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kiej i zaraz pierzchnęła, także i Morawcy, które wszytki nasi w pogoni bili i siekli.Maksymilian długo nie uciekał i gdy mu Lichterstein8), Rakuszanin9), hetman jego mówił aby ujeżdżał ukazując mu bitwę przegraną, tedy mu rzeki: „I co mówisz, ono Polacy juz uciekają” (a obróciło się już było kilka chorągwi na prawym rogu jakom pierwej pisał) rzekł mu Lichterstein: „Nie to miłościwy królu, (bo go królem zwał) wejrzy na lewy rog co się dzieje? widzisz jako już nasze sparto i przełomiono: którzy żadnego ratunku mieć nie mogą, bo posiłku żadnego nie mają bliskiego, a onycli jako trzecia wszędzie następuje". Co i sam Maksymilian bacząc, jął dopiero uchodzić do miasta, także i drudzy co znaczniejsi za nim: a niektórzy też mijali miasto, jako nasi Polacy co się wprzód potkali, których część się ku Polsce obróciło, część też ku Wrocławiu bieżało z Węgry i z

8) Lichtenstein.
9) Austriak.

Niemcy we spółek ...... Potem nasi puściwszy się w pogonią w Śląsku szkodę niemałą poczynili i plonu dosyć wygnali. Acz już nie tak żołnierze jako ci ludzie luźni co na swą szkodę szli za wojskiem, których rzec niepodobna jako było wiele. Ci co uciekali do miasta barzo ich wiele pod miastem pobili, gdy się w bramę wmieście nie mogli. A gdy bramę zamkniono miasto w koło obegnali i już poczęli niektórzy na mury leźć. Co oni bacząc ięli się mieć do traktatów .. .W tej bitwie zginęło ludzi wszytkich do czterech tysięcy, które hetman na kilka stosów kazał znosić, a potem je mieszczanie sami, Byczynianie, pochowali. Z naszej strony mało zginęło, rannych tylko a postrzelonych zwłaszcza w ręce a w nogi było nawięcej, które wszytkie do Wielunia wzięto opatrzać. Chorągwi też wzięli nasi do kilkunaści. . .Dział też było do kilkanaście, które także do Zamościa prowadzono. Korzyść tam nasi osięgli nie małą, zwłaszcza piechota, abowiem złota, srebra, pieniędzy przy każdym było dosyć...
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IX. LISOWCZYCY
Lisowczycy byli rodzajem lekkiej, nieregularnej kawalerii. Od

działy te zostały utworzone przez A. Lisowskiego, który werbował 
ochotników przeważnie z zubożałej szlachty lub szlachty zagonowej. 
Lisowczycy gotowi byli iść na służbę do każdego, kto by im dobrze 
zapłacił i obiecał łupy. Brali udział w wyprawie Samozwańca i woj
nach Zygmunta Wazy z Moskwą. Później zaciągnęli się na służbę ce
sarza niemieckiego i walczyli przeciwko. Czechom pod Białą Górą 
(1620). W latach następnych walczą aż nad Renem, również po stro
nie cesarza niemieckiego.

Lisowczycy są ciekawym zjawiskiem społecznym Polski XVII 
wieku. Równocześnie ze wzrostem fortun magnackich postępuje zubo
żenie szerokich kół szlachty, powstaje tzw. szlachta zagonowa, któ
ra posiadała pełnię praw politycznych, a cierpiała nędzę materialną. 
Stopą życiową często nie różniła się niczym od poddanego — 
chłopa Ten niespokojny żywioł uważał za jedynie godne siebie za
jęcie— wojaczkę. Ofiarowywał swe usługi każdemu, kto za to zapła
cił. Lisowczycy brali udział w tych walkach, których ostrze zwrócone 
było przeciwko interesom polskim. Widzimy ich w służoie Samozwań
ca w czasie wyprawy magnatów polskich na Moskwę oraz w służbie 
cesarza, występu ącego przeciwko ruchowi narodowo-wyzwoleńcze
mu w Czechach. Za pieniądze przelewali swą krew za obcą sprawę, 
natomiast na służbę polską szli niechętnie (brali udział w bitwie pod 
Cecorą i w walkach ze Szwedami) z powodu niskiego żołdu. Znani 
ze swej odwagi i wyćwiczenia, byli chętnie werbowani na obcy żołd. 
W trakcie działań w straszliwy sposób łupili ludność cywilną i sta
rali się uzyskać jak najwięcej zdobyczy wojennej.

Przytaczamy wyjątek z pracy o Lisowczykach ich kapelana, 
księdza Wojciecha Dęboleckiego., który pomija wady swych pupilów.

(Ks. Wojciech Dębolecki, Pamiętniki o Lisowczykach czyli prze
wagi Elearów polskich. Kraków 1859 str. 18 — 96).. . . Nowo tedy jako zaciągnieni tak i przeważni Elearowie polscy na ratunek cesarza chrześciańskiego Ferdynanda wtóre- go (w ten sposób aby byli nieprzyjacielowi około Wiednia na dobywanie go leżącemu szyki popsowali) naprzód poszli do Węgier, i tam niesłychaną rezolucją swoją Węgrom na kark nastąpiwszy, Bethlem Gabora1 2) tejże jamy węża, a przy nim i inszych wszystkich kacerzów?) odwabili. . .

1) Gabor Bethlen — książę siedmiogrodzki.
2) protestantów.

W Węgrzech tedy gęsto dymnymi ogniami, a często krwawym mieczem nikomu nie folgującym, nieprzyjaciela cesarskiego z pod Wiednia odwabiając, gdy pod Humienne przyszli, a wojsko tam przeciw sobie gotowe znaleźli, naprzód Kleczkowski i Rusinowski z chorągwiami swymi (ludzie w tym woj-
134



sku tak znaczni, iż potem jako się niżej pokaże pułkownikami obadwa byli) harcownym wstępem tak się Węgrom naprzykrzyli, iż na ostatek samo ich wojsko musiało harcownika swego posiłkować; do którego gdy też wszystko prawie wojsko Elearów polskich (prócz posiłków) mężnie skoczyło, za pomocą Bożą tak dobrze na Węgrach jechali, że ich 7345 na placu zostało, choć wszystkiego wojska polskiego nie było in suma, tylko jak się zrazu rzekło 2200 koni. Tę pierwszą w Węgrzech sztukę Elearów polskich po dziś dzień, poświadczają mogiły po górach i pagórkach około Humiennego, nad trupem gęsto sypane . ..Z pod Humiennego tedy z triumfami odszedłszy, poszli pod Michałowce, gdzie się było szlachty niemało i kilkaset piechoty zawarło. Która, iż się dobrowolnie poddała, baczni Elearowie łaskawie się z nimi obszedłszy, poszli ku Wiedniowi wszystko wszędy ogniem a mieczem znosząc . . ....Minąwszy tedy... wojsko elearskie Durlach3), a do Renu się już przymknąwszy, gdy tam kilka pułków znaleźli, wszczęły się niepodobnie gęste ognie, prawie po wszystkim księstwie badeńskim, także kościołów łupienie i poprostu ^niwecz znoszenie było tego księstwa, jak Jeruzalem opłakanego. Które ognie i insze zbrodnie, iż panowie Niemcy i Hiszpanowie na Elearski karb czynili, dowodnie to przed arcyksiążęciem pokazawszy, chcąc on nadto wiedzieć, jeżeli się też do tego nie przyczyniali, to jest jeżeli się mogli obejść bez palenia kiedy zakażą, co się Elearowie wprzód mieli przez Ren przeprawiać, namyślnie ich aż na sam koniec po ukazaniu się przed nim zostawił. Wtenczas dopiero w lepszym mniemaniu u arcyksiążę- cia zostali, bo się zaraz za Renem kilka ogniów pokazało w Alzacji, a w badeńskim księstwie gdzie sami Elearowie byli zostali, przez kilka dni żadnego nie widać było . ..
3) miasto w Badenii.

Pod tymże czasem Lotaryngia, księstwo pobożne i katolickie, siła ucierpiało dla nieświadomości czatowników, co zaczby byli oni ludzie, ale owszem słysząc iż się po swemu
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Lautring4) zwali, oni rozumieli iż to tam właśnie luterska ziemia była...

4) po niemiecku Lothringen.
h z wojny w 1634 r

Z tych czat między inszymi na jednej trafiło się, iż pacho- lik jeden w górach lotaryńskich od chłopów pojmany, nago rozebrany, oględowany i wybadywany był, jeżeli on człowiek, jeżeli zna Boga, jeśli umiera itd. Gdy na ostatek zaprowadzono go na skałę wysoką ... i tam go obwiesić chciano, on klęknąwszy Panu Bogu się poruczy, skoro się wzajem zagadali, porwawszy się skoczył z skały w oną rzekę, którą przepłynąwszy, nago trzy dni wojsko gonił, mniemanie po sobie zostawiając, iż wszyscy tak się umieją od śmierci wykręcać, i że ich zatem szkoda było i drażnić.
•ł

X. SWAWOLA ŻOŁNIERZY

Niekarne i mało zdyscyplinowane wojsko zaciężne było często 
prawdziwą plagą dla swojej własnej ludności cywilnej. Przyczyną 
tego stanu było często zaleganie z wypłatą żołdu. Żołnierz kradł, bo 
musiał zdobyć żywność i odzież. Poniżej podajemy fragment z pamięt
ników magnata Albrechta Stanisława Radziwiłła (1595—1656), czło 
wieka doskonale obeznanego ze wszystkimi sprawami państwowymi, 
gdyż przez długie lata piastował on wysoką godność kanclerza.

(Albrecht Stanisław Radziwiłł; Pamiętniki, wyd. E. Raczyński. 
Poznań 1839 l. I. str. 218).Wesoło tedy wojsko nasze powracało do ojczyzny1), lecz ich ojczyzna nie wesoło przyjęła; bo żołnierze gorsi od nieprzyjaciela, przechodem dobra szlacheckie, duchowne i królewskie pustoszyli, pieniądze wyciągali, prowianty nieznośne wybierali i wozy swe ładowali, i do tego okrucieństwa przyszli, że nędznych kmiotków do wozów wprzęgali w niedostatku koni, i ich kijami i kańczugami popędzali. Zrozumiałbyś, że tatarska horda, a nie chrześcijańskie wojsko idzie, ba, i sami dzicy Ta- tarowie większą miłość i litość nad bliźnim mają, niżeli nasi. Dali się osobliwie we znaki Litwie Polacy. Dzieci nawet gwałtem od rodziców zabierając, których i w moim starostwie pińskim nędzni rodzice pieniędzmi okupować musieli! Nędzny



stan królestwa naszego: tu zwycięstwo* nad nieprzyjacielem i triumf; lecz płacz i ucisk mizernego poddaństwa od swoich! Nie wiem, czy niebożęta kmiotkowie wojny raczej nie woleli- by, niż takiego pokoju. * /
XI. ARTYKUŁY DLA WOJSKA CUDZOZIEMSKIEGO

Mała wartość pospolitego ruszenia zadecydowała, że Włady
sław IV wielką uwagę przykładał do zorganizowania wojska zacięż- 
nego i to zarówno autoramentu narodowego (usaria, pancerni, jazda 
wołoska i tatarska), jak bardziej jeszcze, autoramentu cudzoziemskie
go (arkebuzerzy, rajtarzy, dragoni, piechota niemiecka i węgierska). 
W formacjach autoramentu cudzoziemskiego zorganizowanych na 
wzór zachodnio-europejski, korpus oficerski składał się częściowo 
z obcych przybyszów, natomiast żołnierze w olbrzymiej większości 
rekrutowali się spośród polskich chłopów i mieszczan.

(Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVII wieku 
wyd. S. Kutrzeby, Kraków 19'17 str. 209 — 219).Władysław czwarty z Bożej łaski król polski. . . oznajmu- jemy, komu to wiedzieć należy, ponieważ disciplina militaris1) w Królestwie naszym Polskim i w Wielkim Księstwie Litewskim barzo2) się nadwątliła, a na to miejsce siła nierządu i nieposłuszeństwa między żołnierstwem urosło, skąd nieraz szkody i wszelkie klęski w ostatniej zgubie Korony tej i prowincyj do niej należących powstały, uważywszy to dobrze, że obrona Królestwa naszego i jego szczęście po Bogu na dobrym wojskowym zawisła porządku, na tym tedy jesteśmy, aby to, co z dawnej kluby swej wypadło, częścią przez dobrotliwe środki, częścią karaniem i surowością w ryza swą powrócić. A żeby nie- wiadomością nikt nie grzeszył, rozkazaliśmy dawne artykuły wojenne nie tylko z pilnością przejrzeć, ale i z różnych wojennych spraw i obserwacyj od ludzi wielkich publikowanych co najpotrzebniejszego do kupy zebrać i to wszystko w artykułach, jako niżej są, podać rozkazujemy. I tak mieć chcemy, aby wszystkie regimenta piesze i chorągwie dragońskie, których do służby naszej i Rzeczypospolitej zażywać będziemy, po oddaniu przysięgi artykuły te wojenne w pilnym uważeniu i zacho-

1) dyscyplina wojskowa.
2) bardzo. - . /
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■waniu mieli, a to aby się każdy lub oficer lub żołnierz według nich rządził i sprawował i żeby wojskowe sądy i dekreta miały swoją powagę i do snadniejszej egzekucjej przywiedzione były. • ■
II. Powinności przeciw królowi Jego Mości, także i o władzy 

urzędników wojskowych i o posłuszeństwie żołnierskimArtykuł 4. Ale ktoby się na hetmana naszego cześć rzucił albo się jemu ręką zbrojną, sprzeciwił i byłby w tym dostatecznie przekonany i przeświadczony, (luboby i nie ranił), takowy ma być drugim na przykład bez miłosierdzia gardłem karany.Artykuł 5. Ktoby się na mniejszego oficjera naszego ręką targnął, luboby i nie uderzył, takowy rękę traci. . .Artykuł 10. Którybykołwiek żołnierz swego wyższego oficjera znieważył albo lżył, i onemu się sprzeciwiając ręką się nań rzucił, a byłby o to dostatecznie przekonany, takowy rękę traci i z wojska ma być wypędzony; gdy zaś kto w polu, gdy wojsko ciągnie przeciw nieprzyjacielowi, albo w obozie to uczyni, taki na gardle ma być karany.Artykuł 11. Z mniejszych zaś oficerów ktoby w obozie abo w ciągnieniu ranił, takowy ma być rozstrzelany; w miastach jednak i prezydiach, gdzie każdy w swym stanowisku leży, mają to sędziemu pułkowemu odnieść, który według występku osądzić powinien.Artykuł 12. Jako każdy oficjer i żołnierz starszego swego v rozkazaniu ku dobremu naszemu i Korony tej posłuszeństwo powinien, tak też i wszystkiemu temu, co lubo przez trębacza lubo przez bęben opowiadano i zakazano będzie, pod winą i karaniem powinien będzie uczynić dosyć.Artykuł 13. Któryby oficjer to, coby przez bęben albo przez trębacza albo inszym jakimkolwiek sposobem zakazano by o, kupować albo przedawać ważył się, tego dobra mają być konfiskowane, a ten, który kupi, pieniądze swe traci; a nadto W1ną tamże wyrażoną karany być ma, czego generalny profos doględać i przestępcę winą karać będzie.
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III. O dobyciu broniArtykuł 1. Ktobykolwiek przy bytności hetmańskiej lub w obozie abo oblężeniu, chociażby i hetman sam nie był praesens3), broni dobył, chcący kogo ranić, rękę traci.

3) obecny.

Artykuł 2. Gdyby zaś to kto uczynił w polu, w ciągnieniu albo w potrzebie, taki ma być rozstrzelany. Tymże obyczajem podczas sądów wojskowych albo pułku którego w obozie albo in praesidis gdyby się tego ważył, uważywszy okoliczność uczynku, na gardle karany być ma.
IV. O robotach żołnierskichArtykuł 1. Niema się żaden żołnierz wstydzić tego, coby mu kolwiek ku dobremu naszemu i wojska naszego tak w robotach na zamkach, fortecach i w obozach albo też inszym sposobem rozkazano było, ale to wszystko z pilnością odpra- wować ...

Obóz wojskęwy z XVII wiekuArtykuł 2. Wałów i okopów około fortecy i to, co w obozie robić trzeba, oficjerowie przypilnować mają, żołnierzów napominając, aby bez omieszkania wszelkiego roboty takowe kończyli; gdyby się co pokazało, że za przyczyną oficjerów 
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jaka się przez to szkoda stała, przed sąd wojskowy zapozwani i podług przewinienia karani być mają.Artykuł 3. Jeśliby też żołnierz takowej roboty za zleceniem i rozkazaniem starszych nie wykonał albo się na czas i miejsce naznaczone nie stawił, takowy drewnianym koniem albo kuną4) albo też podług przewinienia w więzieniu wodą i chlebem ma być odżywiany.

4) rodzaj pręgierza, gdzie na pośmiewisko gawiedzi wystawiano skazańca.
5) pułkownicy.
®) lżejsze.
7) bezkarnie.

Artykuł 4. Ciężką i nieznośną niewolniczą żołnierzów naszych robotą oberszterowie5), kapitani i insi oficjerowie dla swoich prywatnych pożytków obciążać nie mają-, i ktoby takowe roboty wynajdował i przez to nam i wojsku naszemu szkodę uczynił, przez sąd wojskowy zapozwany, sądzony i karany być ma. Leksze6) jednak prace, jako budowanie i tym podobne, któreby bez ciężkości i kłopotu odprawione być mogły, pozwalamy i mają żołnierze one, kiedy rozkażą, odprawować.ł '
V. O hasłach i podsłuchachArtykuł 1. Nikt niech się nie waży w obozie abo in prae- sidio zgiełku czynić albo po wytrąbionym haśle, zawiedzonej straży strzelać mimo walną potrzebę albo wyraźne pozwolenie, a to pod gardłem .. .Artykuł 3. Żaden rotmistrz, kapitan abo żołnierz aby się ani słowy ani uczynkiem na strażnika naszego albo na straży będącego nie targał; ktoby inaczej uczynił, ma być przed sędzią wojskowym sądzony i według przewinienia karany. . .

I

VII. O tych, co z pola uciekająArtykuł 1. Gdyby kto w służbie naszej będący z pola uciekł i chorągwie swej odstąpił i onej doskonale, dokądby ratowana nie była, nie bronił, tedy na gardle ma być karany; a gdyby takowy przez kogo raniony albo w ucieczce zabity był, ma ten być zabój impune7) ani szkody żadnej nie ma ponosić.
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Artykuł 2. Któreby chorągwie w potrzebie z nieprzyjacielem, nimby do pewnej broni przyszły, tył podały, przed hetmanem i sądem głównym wojskowym sądzone być mają . . .
XII. ZWYCIĘSTWO NAD TATARAMI POD OCHMATOWEM

Celem najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej była 
chęć zdobycia jak największych łupów oraz niewolników, których 
później dobrze można było sprzedać na Krymie lub w tureckich mia
stach nadczarnomorskich. Tatarzy starali się o ile można uniknąć 
starcia z wojskiem polskim. Ich manewry taktyczne były często przed
stawiane w raportach naszych dowódców jako olbrzymie zwycięstwa, 
naprawdę jednak rzadko można było pokonać tego przeciwnika, które
mu prawie zawsze udawało się wymknąć przed polską pogonią. Jed
nym z największych zwycięstw nad Tatarami była bitwa pod Ochma- 
towem. Wojskom polskim, pozostającym pod dowództwem hetmana 
Stanisława Koniecpolskiego, udało się wówczas rozbić znaczne siły 
tatarskie. Bitwę tę opisał w swym pamiętniku Stanisław Oświęcim 
(1606—1657) dworzanin hetmana Koniecpolskiego.

(Stanislaw Oświęcim; Dyariusz, wyd. W. Czerniaka, Kraków 
1907 str. 36 — 45).Mając wiadomość jmp.1), hetman od sługi swego, którego do chana tatarskiego posłał expostulując z nim o exkursją2) przeszłego lata za Dnieprem tatarską, o jadowitym jego zawzięciu przeciwko państwom J. K. M., że sam chciał in persona3), nie czekając zwyczajnej pory ich wojennej i nie respektując na surowe zakazy tureckie . .. ruszyć się z wojskiem do państw J.K.M., obrócieł z obozu jmp. hetman część wojska ku Dnieprowi, dawszy nad nim komandę książęciu jm. Wiśnio- wieckiemu4), aby po obudwu stronach Dniepru na nieprzyjaciela pilne miał oko; drugą zaś część pod niesposobność zdrowia jmp. wojewody bracławskiego, hetmana polnego koronnego5), jm. panu staroście Winnickiemu6) w województwie bracławskim leżącą, aby jako na Kuczman7), tak na Czarny Szlak8 9) był intentus6). Nie zaniechał J. K. Mci o tych niebez

2) jegomość pan hetman (Stanisław Koniecpolski)
2) napad.
3) w swojej osobie.
4) Jeremiemu Wiśniowieckiemu.
5) Mikołaja Potockiego.
6) Janowi Odrzywolskiemu.
7) Kuczmański Szlak, jeden ze szlaków wojennych tatarskich.
8) Czarny Szlak, znany szlak kupiecki, karawanowy i wojenny tatarski.
9) zwracał uwagę
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pieczeństwach, coraz się ponawiających, dawać znać, obwieście! uniwersałami wojsko, aby w gotowości będąć, nigdzie się od chorągwi towarzystwo nie rozjeżdżało; poszły i uniwersały po grodach, aby w domach swoich, wiedząc o tym niebezpieczeństwie, ostrożnymi byli.Gdy tedy skupiło się wojsko i po śpiesznym odpoczywa ciągnieniu decima tertia januarii10) dali znać szpiegowie, że już ani chan ani sołtan na wojnę nie idzie, ale Tokaj Beja pe- rekopskiego, Murtaza Agę i Umerli Agę, nad którym żaden w męstwie, dzielności w Krymie nie przodkowa!, ze wszystką potęgą krymską, nawet i z dworem samego chana, pusto Krym ostawiwszy, wyprawili na wojnę ...Ruszył się zaraz i jmp. hetman, chcąc z tymi drugimi wojski, które się były różnych ich mościów ochotnie zgromadziły, tamże przechodzić wojsko pogańskie. Zaczym przyszedłszy na świtaniu do Stawiszcz die vigésima séptima januarii11), przyszła wiadomość od książęcia jin. Wiśniowieckego i od pana komisarza12), że przybieżał setnik z pułku czehryńskiego, z Zapo- roża posłany, dając znać, że orda na Kuczkasowie dwa dni leżąc, czekając ugruntowania lodu, przeprawiła się, na którą w Ingulcu13) u wierzchowiny Saksahani był napadł i ledwie z ręku ich uszedł, to affirmując14), że przed nim vigésima tertia15) ku Ingułowi Wielkiemu16) poszła. Co zrozumiawszy jmp. hetman i wiadom będąc tamtych miejsc dobrze, nie idąc dalej z Stawiszcz, zatrzymał się, oczekując na dalszą ponowę. Aż w też stopy od podstarościego korsuńskiego wiadomość przyszła, że za Lebedynem nad Wisią ciągniącą ordę widziano. Uweseliła tedy ta wiadomość wszytkich, ochotnie nieprzyjaciela wyglądających i barzo się obawiających, żeby był nie powrócił za Dniepr i nie wywrocie! na Morawskie Szlaki17).
13
14
15¡

10) 
lll
12)

, )
13 stycznia.
27 stycznia.
Mikołaj Zaćwilichowski, komisarz wojska zaporoskiego.
Ingulec albo Mały Inguł, dopływ Dniepru, 
stwierdzając.
dwudziestego trzeciego.
rzeka wpadająca do limanu przy ujściu Bohu, 
nazwa szlaku tatarskiego na wschód od Dniepru.
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A że dzień i drugi nie dawali straże znać nic, dawszy or- dynans jmp. hetman książęciu jm18), aby się z wojski tamtemi ku Bojarce19) ruszył, posłał vigésima nona januarii20) pana Szemberka, rotmistrza J. K. M.. w kilkudziesiąt koni towarzystwa Wołochów i Tatarów, przy którym także poszedł z rozkazania jmp. wojewody czernihowskiego21) pan Sułowski, sługa jego, w kilkudziesiąt człeka, wiadomych miejsc i uroczysk tamecznych, którzy ku Carskiemu Brodowi na Tykiczu przychodząc, uciekającą straż potkali, od których o następowaniu ordy zrozumiawszy, dał pan Szemberk znać jmp. hetmanowi, a sam się pozostał, chcąc z pewniejszą wiadomością albo i z językiem przybyć. Jakoż nie omyliła go nadzieja, bo poszedłszy pod samo wojsko, gdy noc nastąpiła, prawie pod samym koszem dwóch języków wziąwszy, z niemi w Stawiszczach o północy stanął. Dowodnie się tedy tych języków tak o liczbie wojska, jako i starszyźnie jego rozpytawszy, którzy się z pier- wszemi wiadomościami we wszystkim zgadzali, zaraz się kazał gotować wojsku, podjazdy dwa pod nieprzyjaciela wyprawie! i do książęcia 22) posłał, aby ku Achmatowi23), gdzie i sam obracał, pośpieszył z wojskiem.Ruszywszy się tedy na świtaniu, die trigésima januarii24), w dzień sobotni, po tak mroźnych, wietrznych, niepogodnych dniach uczynieł się dzień barzo wesoły, pogodny i ciepły, co sobie za dobry znak przyszłego zwycięstwa obiecując, wojsko ochotnie pośpieszało . ..Sprawiwszy tedy sam jak znowu wojsko, gdyśmy w pół drogi byli od Achmatowa, przybieżał posłaniec od pana Ołda- kowskiego, który z częścią ludzi jmp. hetmana szedł, dając znać, — że utarczkę miał z Tatary i że już pod Achmatów następuje orda. Po małej chwili tenże przysłał i języka tatarskiego, który tego potwierdził, to przydawszy, że dostawszy bej pe- rekopski języka, pytał się o hetmanie i o taborach; powiedział ____________ i
18) Jeremi Wiśniowiecki.
19) miasteczko na płd. wsch. od Taraszczy.
20) 29 stycznia.
21) Marcin Kalinowski.
22) Jeremi Wiśniowiecki.
23) Ochmatów.
z4) 30 stycznia.
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więzień, że jest hetman na dwoje wojsko, co usłyszawszy nos zwiesieł; ale gdy mu zaś powiedział, że trzecia część pogańskiego wojska większa, niż te obie, barzo się uweselił. Czym ucieszony, nie chciał iść dalej, ale tam odpocząć, konie dobrze nakarmić, a nazajutrz na samym świtaniu uderzyć na wojsko destynował. Tym ochotniej wojsko tedy pośpieszało, ale przychodząc już blisko, taka się niespodziewanie podniosła mgła, że jak w nocy ciemność uczyniła. Postrzegł jednak nieprzyjaciel wojsko, które mu się sporządzonym taborem tym straszniejsze i ogromniejsze zdało. Ale ten tabor jako siła nieprzyjacielowi postrachu przydał, tak też nie mało nam przeszkody uczynił; bo gdy wojsko polem, lodem wertebami mimo miasteczka przeszło, tabor i armata przez mieścinę lichą grobelką przechodząc, siła barzo czasu wziąć musiał. Tak tedy pod Ach- matowem stanąwszy wojsko, stanął i kosz tatarski pod Wron- nym tejże godziny, jeno przez rzekę Tykicz nazwaną. Nie mogło się zaraz na nieprzyjaciela natrzeć, patrząc na tak ciężką mgłę i tak przykrą przeprawę, a do tego na przeprawienie czekając armaty i taboru. Nie próżnowało się jednak, bo rzeźwym harcem następowało się na nieprzyjaciela (wojska mu wszyt- kiego nie pokazując), gdzie wiele ich trupem padało, wiele i znacznych żywcem brano .. .Właśnie jakoby zrządzenia Bożego poczęła ona opadać gruba mgła, a w tym, gdy się już ze wszytkim miało następować wojskiem, przybieżał pan Marek Gdeszyński, rotmistrz J. K. M. od jmp. kijowskiego25) i książęcia jm. Wiśniowieckie- go i p. komisarza wojska zaporoskiego26) do jmp. hetmana, prosząc, aby ich poczekał i miejsce w szyku naznaczył, którzy pode mgłę opadającą obaczywszy tabor nasz, a dla gęstości mgły rozeznać go nie mogąc, ale raczej rozumiejąc, że to wojsko nieprzyjacielskie było, z okrzykiem wielkiem zaraz wszyscy z chorągwiami, z dobytymi broniami skoczyli ku taborowi, który okrzyk i hałas usłyszawszy nasi, rozumiejąc, że Tataro- wie wymiot wojsku naszemu uczyniwszy, sami ze wszytką potęgą w tył taborowi zaszli i nań uderzyć chcieli, poczęli się by
25) Aleksandra Piaseczyńskiego, kasztelana kijowskiego.
®®) Mikołaja Zaćwilichowskiego.
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li z chorągwiami nazad obracać i pan Grodzicki, oberster27) artyleriej, kazał działa ku nim wyrychtować, aż za zbliżeniem się ich ku taborowi i oni naszych poznali i nasi wzajemnie trąby i bębny usłyszawszy, domyślili się, że ta część druga wojska z książęciem jm. Wiśniowieckim przybyła; którym, nie mając czasu jmp. krakowski szyku reformować, dał lewe skrzydło. Przybyli oraz i mlijowscy jmp. hetmana ludzie, przybyli drudzy z panem Kalińskim aż do Dniestru z inszego boku. Po przywitaniu i tak miłym obłapieniu nie trzymając długo na rzeczy nieprzyjaciela, zaraz ruszył jmp. hetman ku przeprawie wojsko; a że było na tejże przeprawie część nieprzyjacielskiego komunika28), kazał zaraz na nich nastąpić panu Czernieckie- mu29), porucznikowi chorągwi jpm. wojewody krakowskiego, z kilką chorągwi usarskich, przez kopiej będących, którzy z taką furią na nich napadli, że się im i obrócić nie dali.

27) pułkownik.
28) kawalerii.
29) Stefanowi Czarnieckiemu.
30) Aleksander Płaseczyński.
31) zazdrość, zawiść.

Poszedł i lewym skrzydłem jmp, kijowski30) i książę jm. Wiśniowiecki ochotnie; a że ciasna była przeprawa, musiał się szyk pierwszy złamać, a gdzie był jmp. wojewoda czernihow- ski na lewym skrzydle, tu, przez przeprawę przeszedszy, musiał stanąć na prawym, gdzie jako prędko te pułki przepadły, tak się potężnie o nieprzyjaciela uderzyły, że się go nie każdemu, chyba który miał rączego, dostało. Bieżały zadnie posiłki śpie- szno, ostawiwszy na zadzie w dobrym porządku porządnie idący tabor, z którym się był i kozacki złączył, nie bez inwidi-ej31) wielkiej . .. ale się nieprzyjaciel mało co obracał. Goniony tedy od wojska na kilka mil, wiele trupa swego zostawił, wiele w niewolę podał; siła ich porzuciwszy wszystko i konie nawet zbieżałe, w lasy pieszo poszli. Ostatek noc barzo ciemna,okryła. A że na oko widzieć się mogło, jako już konie zemdlone mieli, i więźniowie sami twierdzą, że czterdzieści i pięć dni w drodze wygorzałym polem idąc w tak ciężkie mrozy, konie ich tak posłabiały, żeby było ze dwie godzinie słońce trwało, nogaby ich była nie uszła.
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Zaczym posłany p. komisarz wojska zaporoskiego w piąci tysięcy ludzi w pogonią za nimi, aby, gdzie ich będzie mógł dognać, gonił i ten ostatek szczęśliwie kończył. Ale iż się przeszedłszy Sinią Wodę (na której załamawszy lód, tak wiele ich potonęło z pierwszych hufców, że pośledniejsi po trupach jak po moście przeszli) na troje rozdzielili, jedni ku Dnieprowi, drudzy ku Oczakowu32), trzeci ku Budziakom33), trudno im i nasi już z zmordowanymi końmi mieli co uczynić, nie wiedząc, którym się szlakiem udać. Trupów wieleby padło, wiedzieć trudno, bo siła ich zrazu pobitych we młyn i kilka domów pełno nakładłszy, spalili, drugich zaś, przez te kilka mil goniących, ktoby się naliczył; więźniów barzo siła i znacznych, nie tylko u jmp. hetmana §amego, ale u wszytkich ich mci, którzy mieli ludzie swoje, żadnemu ich nie odbierano.Mógł był jmp. hetman, puściwszy nieprzyjaciela głębiej w ziemię, gdyby był zagony rozpuścił, kosz wszystek znieść, a potym i zagony pojedynkiem zbierać, ale wołał servare cives34) i tak wielu szkód państw Rzeczypospolitej ochronić, a in ipsi limine33) nastąpić na karki jego i wygnać go, niżeli maiori strągę gaudere30), która i tak dosyć jest wielka; za którą niech będzie Bóg pochwalon, który tą okazją sustulit ono paradoxum nasze polskie, że Tatarzyna trudno bić wchodzącego do Polski, chyba wychodzącego, łupem obciążonego; co się teraz oczywiście inaczej pokazało, gdy nie in visceribus Regni37), ale w progu samem gromiony i zwyciężony przy łasce Bożej i odwadze wojska J. K. M. został.
XIII. ZDOBYCIE WYSPY ALSEN

Na osłabioną walkami wewnętrznymi Rzeczpospolitą chciwym 
okiem spoglądał król szwedzki Karol Gustaw, który najechał na Pol
skę w 1655 r. Szlachta prawie bez oporu poddawała się zaborcy (ka
pitulacja pod Ujściem). Karol Gustaw zajął Warszawę i Kraków, Jan 
Kaz.m.erz szukał schronienia na Śląsku. Tymczasem Karol Gustaw oka
zał się tylko okupantem, a nie dobrodziejem szlachty, szybko prysły

»

------------- •
dawna twierdza turecka na południowych wybrzeżach Morza Czarnego. 

') dawna nazwa południowej części Besarabii.
_ ) ochraniać obywateli.
a) na samej granicy.
”) cieszyć się z wielkiej klęski.

“71 w środku królestwa.
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wszelkie rachuby, jakie wiązała ona z osobą króla szwedzkiego. 
Doszło do ogólnonarodowego powstania, w którym dużą rolą óde- 

z grali chłopi. Wystąpili oni samorzutnie do walki i kierowani byli 
przez Stefana Czarnieckiego, który utworzył oddziały narodowe. 
Szwedzi zmuszeni byli wycofać sią z Małopolski i częściowo Wielko
polski. Jan Kazimierz zawarł alians z Austrią, Danią i Brandenbur
gią jednak za bardzo wysoką ceną, gdyż traktatem wielawsko- 
bydgoskim (1657) elektor brandenburski i jego następcy zwolnieni 
zostali od hołdu z Prus Książęcych, które tym sposobem odpadły od 
Polski. Wojna ze Szwecją przeniosła się na Pomorze Zachodnie i na 
terytorium duńskie. W tej wyprawie na czele oddziałów kawalerii 
polskiej stanął bohater wojny ze Szwedami —- Stefan Czarniecki. 
Jednym z najbardziej znanych czynójy naszego wojska na froncie 
duńskim była przeprawa przez odnogą morską na wyspę Ais (Alsen). 
Zdobycie tej wyspy opisał uczestnik wyprawy duńskiej Jan Chryzo
stom Pasek, autor nadzwyczaj ciekawych pamiętników z drugiej po
łowy XVII wieku.

(Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, wyd. J. Czubka — Lwów 
1924 str. 24 — 26).Mieliśmy jeszcze na przeszkodzie insułę Alsen1), która, że nam w tyle zostawała, dlatego też nam na wielkiej była przeszkodzie i czeladź nam na czatach porywano i zdobycz odbierano, bo tam praesidium2) było wielkie. Przeszło tedy koło niej wojsko brandenburskie i z armatą i z piechotami, a posta- remu uderzyć na nią nie chcieli czy też nie śmieli, jak to powiadają: „Kruk krukowi oka nie wykolę".

1) wyspa >lsen albo Ais.
2) załoga. '
s) Stefan Czarniecki.
4) zbadanie terenu.
5) niby.
6) żywność.
7) załoga, obrońcy (Szwedzi).

Wojewoda3) raz pojechał na rekognoscencję4) w trzysta koni, quidem5 6) na przejażdżkę; nic nie mówiąc, kazał otrąbić żeby nazajutrz gotowość była wszelka i wsiadać na koń. Juże- śmy tedy niezapomnieli o lepszym porządku, bo się kazało i w sakwy czeladzi nabrać ad victum®) i tak jechali. W pewnym miejscu odcięli lod siekierami, bo było morze jeszcze z brzega nie puściło, lubo było nie bardzo zimno i pogody były piękne; toż z drugą stroną także dragonia uczynili; a stało się to w lot, że nie wiedzieli praesidiavi7) ażeśmy już na drugim lądzie byli, bo sobie siedzieli w mieśce i po wsiach. Było pływać, jako na Pragę z Warszawy, ale w pośrodku tej odnogi
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było miejsce takie, gdzie koń zgruntował i mógł odpocząć, bo było takiego miejsca z pół stajania.Sam tedy, przeżegnawszy się, wojewoda wprzód w wodę, pułki za nim, bo jeno trzy były, nie cale wojsko, każdy za kołnierz zatknąwszy pistolety, a ładownicę uwiązawszy u szyje. Skoro przypłynął na środek stanął i kazał każdej chorągwi odpocząć, a potem dalej. Konie już były do pływania próbowane; który źle pływał to go między dwóch dobrych mieszano, nie dali im tonąć; dzień na to szczęście był cichy, ciepły i bez mrozu; już była trochę rezolucja8) poczęła następować, ale zaś potem zima tęgo ujęła.

8) odwilż.
9) rozkaz.

Żadna tedy chorągiew nie była jeszcze u lądu, kiedy Szwedzi przypadli. Strzelać tedy poczęli; chorągiew też, która wyszła z wody, a to zaraz na nieprzyjaciela skoczy. Szwedzi widząc, że choć dopiero z wody, a przecie strzelba nie zamokła, ale strzela i zabija, w nogi; owych też, co ich przybywało na- pomoc, przerżnęli końmi, dopierąż w nich, jako w dym. Powiadali więźniowie, „żeśmy rozumieli za was, żeście diabli, nie ludzie". O komendanta tamecznego przysłał król duński, prosząc, żeby mu go żywcem przysłać, bo miał do niego wielką jakąś pretensję; nie wiem, jako go tam witano.Po owej robocie jak się wojsko dorwało do ciepłej izby, kto kogo mógł złapać, lubo chłopa lubo też kobietę, to zaraz odarł z koszuli, żeby się przewlec.Przetrząsnowszy tedy ową insułę, bo to niewielka, jeno jej siedem mil, miast kilka a wsi kilkadziesiąt, osadził tam wojewoda na komendzie grzecznego kapitana, szlachcica duńskiego, z ludźmi nowozaciążnymi. Bo taki był ordynans9) że zaraz za nami, gdzieśmy weszli z wojskiem, oficerowie króla duńskiego werbowali i tymi ludźmi osadzali fortece, które się dostawały. Wziął jednak wojewoda sobie sto Szwedów dobrych i pomięszał ich między dragonia w nagrodę tych co przecie tu i owdzie musiało ich ubywać, jako to zwyczajnie, gdzie drwa rąbią, tam trzaski padają. Potem wróciło się wojsko do swoich kwater, już się nazad w statkach przewożąc.
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XIV. PIECHOTA ŁANOWA
Ciasne interesy klasowe szlachty sparaliżowały zdrową mVii 

Batorego stworzenia chłopskiej piechoty. Kiedy jednak w połowie 
XVII stulecia spadać poczęły na Rzeczpospolitą coraz to nowe kie
ski, kiedy to okazało się, że pospolite ruszenie szlachty nie przedsta
wia już żadnej siły wojskowej, znów powrócono do planów Batorego 
W czasach Jana Kazimierza stworzona została nowa organizacja pie
choty łanowej albo dymowej, która była wybierana podług ilości 
łanów albo domów, czyli dymów, w dobrach królewskich prywatnych 
i duchownych; tym też różniła się od wybranieckiej, powoływanej 
tylko z królewszczyzn i tylko ze wsi. Ciasny egoizm szlachty w zna
cznej części sparaliżował słuszne plany powołania chłopów pod 
broń, ledwie nieznaczna część właścicieli ziemskich usłuchała tych 
uchwał i wysłała żołnierzy do obrony kraju. Poniżej podane zostały 
uchwały sejmu z 19 maja 1655 r.

(Volumina Legum, wyd. J. Ohryzki, t. IV, str. 221— 224).Chcąc jako najdoskonalej ,.bezpieczeństwo"1) państw naszych ,,zapewnić", za zgodą wszystkich stanów postanawiamy, aby wszyscy „w ogóle" tej Rzeczypospolitej obywatele ,.jakiegokolwiek byliby stanu i stanowiska", do czego duchowni, którzy dobra ziemskie, tak dziedzicznym, jako i zastawnym sposobem .. . trzymają, należą, „bez wyjątku dla nikogo" ... piechotę łanową, według kwitów poborowych2), z piętnastu włók albo łanów, a którzyby tak wiele łanów .. . nie mieli, tedy kombinować ich ... mają, aby jednego pieszego do wojny sposobnego, z muszkietem lontowym, z szablą i z siekierką, prochu, kul, lontów, żywności na pół roka, z wozem. . . wypra- wowali... Co się zaś tycze miast wielkich, z tych żaden nie ekscypując3) się żadnymi libertacjami4), ze dwudziestu piąci domów osiadłych jednego pieszego, z mniejszych (miasteczek) zaś z pięćdziesiąt domów, z łanów jednak wyprawować nie powinni ... ' «
XV. WOJSKO POLSKIE W CZASACH JANA KAZIMIERZA

Stan wojskowości polskiej w drugiej połowie XVII wieku 
przedstawił w sposób obiektywny, współcześnie żyjący Włoch Seba
stian Cefalli, który przez długi czas przebywał w Polsce i był sekre- 
tarzem Jerzego Lubomirskiego.

x) wyrazy w cudzysłowie tłumaczone z łaciny.
2) wg. ilości łanów ustalonej przy ściąganiu podatku, zwanego poborem.
3) nie wyłączając.
4) uwolnieniami.
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|E, Przy czytaniu należy zwrocie uwagę na rodzaje (specyfikacja
Br broni) ówczesnego wojska. Ciekawą i charakterystyczną jest ocena

przez Cefaliego konfederacji wojskowych (rokosze), będących niczym 
innym, jak buntem wojska przeciwko dowództwu. Skonfederowani 
brali udział w rozgrywkach politycznych między królem a ugrupowa
niami szlachty inspirowanej przez magnaterię. Udział wojska zwykle 
rozstrzygał spór.

(Relacja o stanie politycznym i wojskowym Polski przez Seba
stiana Cetali sekretarza Jerzego Lubomirskiego. Relacje nuncjuszów 
apostolskich i innych osób o Polsce. Berlin — Poznań 1864 t. II, 
sir. 328 — 334).Kiedy Rzeczpospolita zagrożona jest wielką wojną, gdy zdaje się królowi, że wojsko nie jest dostateczne do jej obrony, i gdy sam za zgodą panów rad chce wyjść w pole, może nakazać pospolite ruszenie szlachty, przypisując czas i miejsce w których ma stanąć pod bronią. Sposób zwołania pospolitego ruszenia jest taki. Naprzód król rozsyła po wszystkich prowincjach pierwsze listy przypowiednie, w których rozkazuje szlachcie przysposobić się w broń i być na pogotowiu. Sie potem drugie z większym naleganiem, nakoniec trzecie po odebraniu których szlachta siada na koń i rusza na wojnę. Listy na pospolite ruszenie dla odróżnienia od innych zowią się wici, i w każdym grodzie do wiadomości publicznej są podawane.Szlachta dzieli się na chorągwie, wybiera oficerów, a mając ruszyć bierze z sobą żywność na kilka miesięcy. W niektórych przypadkach wymagających większego pośpiechu, pierwszy list przypowiedni liczy się za dwa. Po odbytej wyprawie król nie może przymusić szlachty do pozostania na czas dłuższy pod bronią. Prośby jego są w takim razie bezskuteczne.Jest jeszcze drugie pospolite ruszenie, pomimo króla czyli raczej przeciw królowi, kiedy szlachta poweźmie podejrzenie o postępkach króla, lub sądzi się być uciśnioną i pokrzywdzoną w swych wolnościach. Takie powstanie zwane rokosz jest naj- straszniejszem poruszeniem Rzeczypospolitej.Wojsko dzieli się na polskie i cudzoziemskie. Polskie zwane kwarciane od czwartej części dochodów ze starostw przeznaczonej na jego utrzymanie, jest teraz w lepszym stanie niż kiedykolwiek było, lubo dawniej Polska miewała liczniejsze wojska...
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Wojsko kwarciane składa się z husarzy, kozaków, Wołochów i Tatarów. Z tych husarze zasługują na szczególniejszą uwagę tak dla niezrównanego męztwa, jako też osobistej godności. Mają coś podobnego do dawnej jazdy włoskiej, chociaż w karności i uzbrojeniu różnią się od niej. Oprócz szabli broń ich jest lanca zwana kopią, wewnątrz próżna, zwierzchu opleciona surowym rzemieniem i oblana smołą, którą jeździec pędząc na koniu przebić może na wylot zbroję. Dłuższa jest od spisy, pod żelazem ma proporzec kitajkowy1), w środku przecięty, coraz węższy u dołu i tak długi że dotyka ucha końskiego. Chorągwie odróżniają się kolorem proporców i drzewców kopii, które wkładają się w rurkę rzemienną kilka razy złożoną, przymocowaną do kuli siodła i łącząca się ze strzemieniem. U łęku z lewej strony mają pistolet, pod lewym udem przywiązany do siodła koncerz2) bardzo długi, którego używają po skruszeniu kopii. Na zbroi noszą skórę tygrysią lub lamparcią spiętą pazurami na lewym ramieniu. Z tyłu mieli zwyczaj przyczepiać duże skrzydła sępie, które w pędzie czyniły wielki szelest, ale mało kto ich używa. Każdy służy najmniej za trzech, to jest powinien przyprowadzić z sobą do chorągwi dwóch ludzi dorodnych, równie dobrze uzbrojonych i na dobrych koniach, którzy dla różnicy od panów noszą skóry niedźwiedzie lub wilcze, skrzydła, i oprócz innego uzbrojenia karabin.Chorągwie husarskie były prawie zarzucone w wojnach z Kozakami i Tatarami, bo na mało się przydały z nieprzyjacielem nieznającym porządnej sztuki wojowania, ale gdy się zaczęła wojna ze Szwedami i Moskwą, powróciły znowu do dawnego znaczenia. Przedniejsza szlachta zaciąga się do tych chorągwi, i zasłużeni oficerowie, którzy dowodzili Kozakami lub w innych doborowych pułkach, nie mają sobie za ujmę służyć jako prości żołnierze w husarzach. Chorągiew husarska kosztuje daleko więcej niż pułk jazdy zwyczajnej lub piechoty cudzoziemskiej, a w szczególności rotmistrza, który prócz dostarczenia kopii swym podkomendnym, musi ich hojnie często-
-1) z materii jedwabnej.
2) długi miecz używany przez jazdę. 
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wać i udarować. Roku 1661 było tylko w calem wojsku sześć chorągwi husarskich. . .Z chorągwi złożonej z 200 ludzi nie masz więcej jak 60 szlachty, reszta przyprowadzona i uzbrojona przez nich dopełnia liczbę. Żołnierze szlachta tak husarze jak kozacy zowią się towarzysze, i zostają w takim poszanowaniu, że sami hetmani dając im rozkazy nazywają ich panowie bracia. W marszu naprzód idą towarzysze, za nimi muzyka złożona z trąb, surm i kotłów, za nią dopiero żołnierze nieszlachta.Kozacy3) jest to także lekko uzbrojona jazda szlachecka. Noszą kolczą4) zbroję, na głowie misiurkę5), z której siatka żelazna spada na ramiona i podpina się pod brodą. Na popisach szlachta ma łuki, ale w bitwie używa karabina. Nieszlachta jest podobnie ubrana i uzbrojona, i cała różnica zależy na tym, że równie jak w chorągwiach husarskich jedni idą przed, drudzy za muzyką. Ta jazda pomnożyła się znacznie po buncie Kozaków, dla zastąpienia ich ubytku.

3) trzeba odróżnić Kozaków zaporoskich od kozaków czyli pancernych jazdy 
lżejszej od husarii.

4) z żelaznych pierścieni.
s) czapka żelazna z siatką spuszczającą się na ramiona.

Roty pancerne podobne do naszych kirasjerów zostały zupełnie zaniechane, a na ich miejsce wprowadzono znaczną liczbę rajtarów niemieckich, których teraz jest mało.Wołosi jest to jazda złożona z ludu wołoskiego, dawniej podległego Polsce dziś Turcji. Używana do podjazdów, niepokojenia nieprzyjaciela, dostania języka, lekko jest uzbrojona. Łuk, pałasz i pistolety są jej bronią, niektórzy zamiast łuku mają karabin, przedniejsi odziani siatką żelazną. Są to wielcy rabusie, ale bitni, liczba ich w calem wojsku nie dochodzi do dwudziestu chorągwi.Tatarzy są z osad perekopskich przeniesionych do Polski i nadanych wielkimi przywilejami dla zachęcenia ich dla służby wojskowej: bo gdy Rzeczpospolita miała ich od najdawniejszych czasów na żołdzie, tym którzy przywiązali się do Polski i żądali w niej osiąść, wyznaczono grunta, żeby ich mieć pod ręką w każdej potrzebie. Wyznają religię mahometańską, za 

153



broń mają łuk i strzały. Nie masz ich w wojsku koronnym nad 10 chorągwi, w litewskim daleko więcej.Prócz pułku rajtarów w. marszałka, wszystkie inne ich chorągwie rozrzucone po wojsku zaledwie złożyłyby drugi pułk. Więcej jest dragonów, i ci prawie wszyscy są Polacy.Dawniej piechota w Polsce składała się z Węgrów, zwanych pospolicie hajdukami6), których teraz używają tylko do parady w publicznych uroczystościach i usług domowych. Kozacy nim się zbuntowali, służyli także w piechocie i dzielnie się bili mianowicie w wojnach z Turcyą. Później zaczęto zaciągać do piechoty cudzoziemców, dziś złożona pó większej części z chłopów polskich zatrzymała nazwisko cudzoziemskiej. Stanowiła niedawno znaczną część wojska, dziś dla braku pieniędzy prawie rozpuszczona. Piechota bardzo była liczna i bitna, lecz w ostatnich wyprawach króla przeciw Kozakom i Moskwie prawie cała dostała się do niewoli. Urządzona jest na sposób niemiecki, chociaż żołnierze są chłopi polscy, oficerowie ze wszystkich narodów. W wojnach kozackich a mianowicie pod Beresteczkiem było przeszło 12.000 piechoty. Zdawało się królowi dać jej wodza obeznanego z trybem niemieckim, i wyznaczył Bogusława Radziwiłła z niemałym szemraniem szlachty, której niepodobało się widzieć zaprowadzające się zwyczaje cudzoziemskie. Po jego przejściu na stronę Szwedów dana była komenda z tytułem generała Zamoyskiemu7), który go zrazu przyjął, potem zaniechał, bądź dla wkrótce potem powstałych konfederacji wojskowych, bądź że nie chciał narazić się żołnierzom i wodzom z zawiścią poglądającym na ten nowy stopień generalski.

6) Były to oddziały najemne, werbowane zagranicą.
7) Jan Zamoyski, wojewoda sandomierski.

Stopień generała artylerii jest także nowy w Polsce i dla tego nie ma miejsca między urzędami koronnymi. Nominuje go król, i w tych ostatnich latach zostawszy zarazem generałem piechoty przyszedł do wielkiego znaczenia.Konfederacja wojskowa jest to bunt wojska, które będąc niepłatnym, lub sądząc się w czym innym ukrzywdzonym, wypowiada posłuszeństwo zwierzchności krajowej. Nazywają ją 
154



pospolicie związkiem braterskim, bo wyrzekając się wszelkich względów prywatnych obowiązują się dopomagać sobie nawzajem aż do pełnego zaspokojenia całego wojska. Pierwszym aktem związkowych jest wypowiedzenie posłuszeństwa hetmanom, i wybranie na ich miejsce innego wodza z tytułem marszałka konfederacji wojskowej z władzą jaką im się nadać podoba. Dodają mu do pomocy wielu z pośród siebie, obradują publicznie aby każdy mógł wiedzieć cę postanowiono. Marszałek z dodaną sobie do boku starszyzną strzeże się odbierać listy lub rozmawiać prywatnie z osobami przysłanymi od rządu, bo za lada podejrzenie przypłaciłby życiem. Dla utrzymania karności przepisują sobie nowe bardzo surowe artykuły wojskowe, które ściśle zachowują karząc niezwłocznie gardłem najmniejsze przekroczenie. Rozkładają się po dobrach królewskich i duchownych, z których wybierają dochody, aż póki ich skarb zupełnie nie zaspokoi, poczem król puszcza w niepamięć wszystkie gwałty i występki popełnione przez nich w czasie konfederacji.Są także konfederacje na obronę króla i ojczyzny. Taka była zawiązana roku 1655 przez w. marszałka dla wydobycia wojska z pod władzy króla szwedzkiego i hetmanów, w której wszyscy żołnierze zobowiązali się przysięgą służyć bez żołdu swemu królowi aż do zupełnego uwolnienia kraju od najazdu. Dopiero po ukończonej wojnie szwedzkiej żołd miał im być zapłacony, na co dostali obligi od w. marszałka i Zamoyskiego, upewniające wybranie onego z własnych ich dóbr, jeżeliby przez króla i Rzeczypospolitą nie zostali zaspokojeni. Te obligi zwróciła tym panom komisja lwowska, gdy wojsko dopeł- niwszy przyjętego na siebie aktem konfederacyi obowiązku, odebrało żołd ze skarbu publicznego.
XVI. UPADEK POSPOLITEGO RUSZENIA
Pospolite ruszenie złożone z niekarnych tłumów szlacheckich 

nie przedstawiało już w XVII wieku żadnej wartości bojowej. Poda
ny poniżej list podkomorzego lwowskiego Wojciecha Miaskowskiego 
opisuje jak to prawie bez walki tłumy szlacheckie uciekły z pola 
bitwy pod Piławcami przed improwizowanymi oddziałami kozacko- 
chłopskimi. 155



.Jako działa w baszr-ie potajemnie zasadzić' 
Uffanp, Aichelra, 1645. 
Biblioteka Jagiellońska.

COrtmcnt il fault liyer ¿es piece.' (seret?' en TlSieheintliche (hwr nt?wtr pajlenen Znpehr^

„Jako municją prowadzić“. 
Uffano, Archelia, 1643. 
Biblioteka Jagiellońska.

„Jako działa kiedy koni niedostawa prowadzić". 
Uffano, Archelia, 1644. 
Biblioteka Jagiellońska.

Artyleria XVII wieku
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List Wojciecha Miaskowskiego podkomorzego lwowskiego 
do Krzysztofa Koniecpolskiego wojewody bełskiego

2 października 1648.Listy wmpana ze Stryja posłane dostałem wczora za Glinianami przez Kozaka powracając ze Lwowa, gdzie mnie nieszczęśliwa nowina doszła o nieszczęśliwym pogromieniu, nie przegranej, ale ucieczce naszych, i rozpuszczeniu wojska naszego marnym i niesławnym Rzplitej już ginącej. O czem krótko wmpanu oznajmuję. Po wszystkich szczęśliwych progresach wojska naszego i odebraniu Konstantynowa snadnem, zawarł się był Chmielnicki w Piławcach, lichym zamku, ota~ borowawszy się, czernią wojując ustawicznie . . . Nasi na to niewygodnie przyśli na Chmielnickiego, około obozami niezwar- tymi, gdzie który pułkownik chciał, szańcami, strażami, armatą ściśnięci. Przez dni cztery albo pięć nic nie sprawili. Harcow- ników fortuny na naszą stronę się odprawowały; a wojsko wszystkie uszykowane, świetne, ozdobne, pokazowali nieprzyjacielowi, aby go byli wielkością i strachem do pokory przyprowadzili .. .W poniedziałek miano dać ze stu dział salwę i dobywać taborów i kurnika tamtego (tzn. obóz kozacki). Ale nieszczęśliwa kommutacja, prolongacja, czyli niezgoda zaszła, i zajrzała nam tego szczęścia: a wtem we wtorek o zachodzie słońca Tataro- wie przyśli; których ujrzawszy Chmielnicki, z armaty uderzyć kazał; a na naszych huk poszedł; a Kozaków i czerń w pychę podniósł. Wyszli nasi w pole harce zwodząc. Skoczył jednak jmpan podkomorzy z. pułkiem swym na jedno skrzydło jako w ogień ale od nikogo nie posiłkowany, położywszy nie mało trupa nieprzyjacielskiego, odwrócić musiał, straciwszy porucznika męża dobrego pana Podolskiego, podstolego lwowskiego i drugich kilku. Kozacy z Tatarami w posiłku stojąc, nie nacierali. Wtem skoro wieczór nastąpił, panowie regimentarze i pułkownicy zjechawszy się cicho, ciemnej nocy uchodząc, wszystką siłą poczęli uciekać, i odbiegli chorągwi bez znaków, armaty, taborów i wozów niezliczonych, które na wielokroć sto tysięcy rachują. Wojsko to postrzegłszy, że nie masz ani wo
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dzów, rzuciwszy o ziemię zbroję, pancerze, kopie, wszystko poszło; piechotę wszystką na rzeź wydawszy. Chorągwie powiatowe i Króla JMci ś.p.1) długo się bawiły u przeprawy, póki im prochu stawało. We środę w nocy stało się to. Nasi wszyscy bieżą fessi na wszystkie strony, pieszo drudzy, konie ze sobą wiodąc, ku Lwowu najwięcej. A nieprzyjaciel patrzał a dziwował się tak wielkim łupom i dostatkom, które mu grzechy nasze i sroga fortuna, bez pracy, bez bitwy, ale osobliwie czary niesłychane z wielkiej konjenktury z widomych znaków posłużyły. Bo taki strach, taka konsternacja naszych objęła, że cwałem, dokąd konie mogły, bieżeli; twierdząc, że już za nimi Ta- tarowie bieżą .. .

!) Władysław IV.
h Jakub Kalinowski, łowczy podolski.
2) potknął się.

WOJCIECH MIASKOWSKI

Z pamiętników Paska
Jan Chryzostom Pasek, dawny żołnierz z dywizji Czarnieckiego, 

później osiadł na wsi i prowadził życie ziemiańskie, w barwny 
sposób opisywał swój udział w działaniach wojennych pospolitego 
ruszenia przeciwko Tatarom w r. 1672.

(Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, wyd. J. Czubka. Lwów 
1924 str. 270 — 276).Po wzięciu Kamieńca puścili Tatarowie zagony głęboko, aleć im się nie poszczęściło z łaski Bożej, kiedy wojsko nasze na imię króla pobożnego wszędzie ich potężnie biło; pod Nie- mirowem, pod Komarnem, pod Kałuszą naginęło tego jak psów; a w lasach, po błotach najwięcej tego nabili chłopi...Wtenczas, kiedy orda brali (jasyr) koło Komarna, posłano na podjazd komenderowanych z pospolitego ruszenia, ludzi wybierając i na koniach dobrych; rozdzielono na dwie watahy. Dano nad jedną watahą komendę Kalinowskiemu1), nad drugą zaś mnie. Poszliśmy dwoma szlakami nocą. Ja tedy wiedząc dobrze tryb podjazdowy, poszedłem, tedy na Bełżyce wszystko manowcami a lasami. Nie zdało się (t. zn. nie podobało się) to panom pospolitakom; poczęli narzekać, że to nie bitym gościńcem, że to czasem koń usterknął2) się na pniaku, czasem ga

158



łązka przez gębę zacięła. Nadedniem stanąłem pod Bełżycami w brzegu lasu, i żeby koniom trochę odpocząć, tak w rękach trzymając, paśliśmy konie. Jak świtać poczęło, rzekę: „Mości Panowie, trzeba się wywiedzieć, co się dzieje w mieście, jeże- libyśmy tu kogo nie napadli po swoich plecach, bo psy słychać szczekające, a ludzi nic; zatem podjechać trzeba w kilka koni, a nam dawać znać albo też, jeżeliby was postrzeżono, to ich wywabić w pole, żebyśmy zagonionych mogli obskoczyć i dostać języka". Z ochoty nie porywa się nikt; gniewno mi okrutnie i mówię: „Także się to będziemy słuchać, mości panowie? Jak pójdziemy dalej? Nic tu wprawdzie po moim starszeństwie, kiedy taka będzie oboedientia3); pojadęż ja sam, a wy przynajmniej bądźcie w pogotowiu, jeżelibym wam tu przyprowadził gości". Potrwożyło się to wielce, bo taka była fama4), że Tatarowie już są koło Bełżyc; jakoż i byli koło południa wczorajszego, ale coś niewiele. Rzecze Chociwski: „Jadę ja z Waścią"; Sieklicki „I ja". Bo to jakoby moi byli; jeden brat, drugi wielki przyjaciel. Stroński młody rzecze: „Kiedy Waść sam jedziesz, to i ja jadę, ale z kim inszym nie pojadę".

3) posłuszeństwo.
4) wieść.

Pojechaliśmy tedy. Przyjedziemy pod miasto; nic nie słychać; wjedziemy w miasto, nic; tylko znowu psy się podrażniły, co już były trochę umilkły. Do domów, szukać ludzi — człowieka niemasz; co żywe w lasach. Wyjechaliśmy znowu z miasta, stanęliśmy cicho między folwarkami — cicho. Już też oświ- tło, aż chłop wyjrzał z stodoły przez poszycie, snopka podniósłszy. Do stodoły owej — wołać go szukać, żadnym sposobem znaleść go nie mogli, bo pełna stodoła zboża. Aż dopiero pocznę wołać: „Chłopie! a toż swojej zguby pragniesz i co się kryjesz przed Tatarami, od chrześcijanów zginiesz; bo mnie tu nic więcej nie trzeba tylko wypytać się, co się dzieje, bom ja od króla, a tu nie mogę w całym miasteczku znaleźć człowieka, a ty się nie pokażesz, chocieśmy cię już widzieli; a toż się nie możemy inaczej nad tobą zemścić, tylko cię tu zapalemy". Aż dopiero chłop: „Mości panie, już wylezę". Wylazł tedy. Pyta- my: „Byli tu Tatarowie?" —- „Byli wczora w południe: gonili 
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chłopów dwóch, ale im uciekli w las. Oni też zaraz stanęli w brzegu ale jednego chłopa postrzelili z łuku po plecach, kiedy już wpadł w las. Znowu zaś przed samym wieczorem widzieliśmy ze trzydziestu konnych, ale nie wiem, kto to byli, bo zdaleka".Posłałem ja tedy po owych swoich ludzi; przyszli tedy, w radę, a tymczasem po snopie zboża koniom położono. Jedni mówią: „Iść dalej"; drudzy; „Nie iść, wrócić się: pogubisz nas. Dość na tem, cośmy tu dotarli; nie wódź nas dalej". Przecież praevalui8), żeśmy poszli. Idziemy milę i drugą: już tu vestigia* 6) tatarskie, co to niektóre rzeczy upuści, zgubi, niektóre też i rzuca, kiedy mu się co lepszego trafi. Tchórz ich oblatuje; ja jednak cieszę, że to ludzie, uciekając, upuszczali, nie tatarskie (zagony).

B) przemogłem.
6) ślady.
7) stworzyła. —

Wtem szlachcic wyjechał do nas z łasa i ten dopiero prawi, że tu, milę tylko pojechawszy, nabierzemy Tatarów co chcemy, bo się włóczą po wsiach, nietrudno będzie o języka: „Jam wczora między nimi jeździł, a nie śmieli się na mnie porwać; tak są obciążeni i konie mają pomordowane. Sam was poprowadzę ścieżkami, chróstami”. Po tych jego powieściach chwyciło się mnie tego serce bardzo i mówię: „Nu,, mści panowie, teraz nam trzeba pokazać, że nas Bóg i natura formavit7) ludźmi, nie grzybami; będziemy mieli nad inszych, kiedy się z tym popiszemy królowi, że przyprowadzimy języka. Sam to Bóg podaje nam tę okazję, tak snadną do nabycia dobrej reputacji; pokażmy, żeśmy ludzie' . O Boże! kiedy to okrzyk na mnie: „Albo my to kwarciani, albo ludzie służebni! Mamy my wojsko kwarciane, któremu płacimy, żeby się za nas biło. Nie posłano tu nas dla języka, tylko dla wiadomości, którą już wziąwszy, nie pójdziemy stąd dalej. Mam ja żonę, mam ja dzieci; nie będę się tak szarzał, jak się komu podoba, bom nie powinien".Perswaduję jak mogę, że „to i my ludzie, jako i kwarciani; bądźmy polską szlachtą; pamiętajmy na Boga i ojczyznę; 
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wstydźmy się słońca tego, które nam świeci, gdy się ludzi nie wstydzimy''. Surdis fabuła narratur8), swoje oni prowadzą, że „nie powinniśmy, nie pójdziemy". Pytam: „Kiedyście z domu wyjeżdżali, qua intentione9) wyjeżdżaliście: czy jak na wojnę, czy jak na wesele?" Żadnym sposobem nie wyperswadowałem. Uczyniwszy Votum10) i wymówiwszy „Póki żyw będę, nigdy się już takiej komendy nie podejmę i wołałbym paść świnie, niżeli z pospolitego ruszenia komenderowanych prowadzić na podjazd", wróciliśmy się tedy nazad z owej wojny.

8) do głuchych się nie mówi.
9) w jakim celu.
10) ślub.
11) prowadził.
121 a tymczasem.
13) wiedzący.

Miałem wyrostka Leśniewięza, co mi konia powodował11) a frant był wielki i mówię mu: „Miły bracie, każ od siebie konia wziąć inszemu, a ty znajdzij sposób, żebyś nam jaką uczynił trwogę". Pojechał że ów i uczynić deklarował et interim12) powiedziałem niektórym konfidentom, że tu wnet będziemy mieli trwogę: „Tylko nic nie mówcie; doświadczymy tu wnet dobrych pachołków".Przyjeżdżamy już wieczorem przed wioskę, aż ów wyrostek zapalił kupę konopi ułożonych w ogrodzie, jak to zwyczajnie w jesieni układają opodal od chałup. Kiedy to huknie, dopieroż cale rozumieli że to Tatarowie; uczynił się szelest po wsi, hałas. Ja mówię: „mści panowie do nich"! a mści panowie od nich, każdy w swoją drogę co żywo. Na mnie wołają: „mści panie komendancie, lepiej uchodzić, bo i nas zgubisz i wojsko zawiedziesz i króla, kiedy na sobie przyprowadzimy nieprzyjaciela".Ja po staremu mówię: „Ej, nie wytrwam; skoczę pod ogień, dowiem się, co się dzieje". Owi też już conscii13) tego terminu mówią: „Jedźmy, skoczmy; dyć nas całkiem nie połkną".Skoczyliśmy tedy pod wieś, a ichmościowie w drogę. Powróciwszy nazad, niemasz nikogo; ponajdowaliśmy tylko, co poodbiegali sakiew z sucharami, a z wędzonkami, z serem, opończy, kańczugów i inszych drobiazgów. Między inszymi 
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rzeczami cynowa ładownica została na rzemiennym pasie, a w skórę powleczona, pełna gorzałki zacnej, ze dwa garnce w niej: to się tak za nie wstydzili że się nikt do niej przyznać nie chciał, choć ją (pokazowaliśmy) na wysokie tyce uwiązawszy.Tak tedy myślę sobie, powróciwszy i do drugich mówię: „Niedobrześmy uczynili, kiedy tamci tchórzowie przybieżą i potrwożą wojsko!". Jaki taki: „Prawda, prawda; cóż z tyni czynić?" — „Posłać trzeba takiego, coby wszystkich wyminął i tam, jeśliby który tchórz co powiedział żeby świadczył, aby mu nie powierzono". Rzecze pan Adam Sieklicki: „Niech je- dzie mój Wilczopolski. Z koniem mi służy; przykażę mu, żeby go nie żałował". W lot tedy stało się tak. Daliśmy mu łyknąć owej gorzalice i mówię mu: „Nie żałujcież, Panie konia, bo to o wielką rzecz chodzi; strzeż Boże po trwożyć wojsko i króla dla naszych żartów: i twoja szyja byłaby w strachu (bo też to tam był z moim wyrostkiem jako wiadomy miejsc, bo Lublinianin był szlachcic); (nie żałujcie) jeżelibyć koń miał zdechnąć". On jakoś nieochotnie podejmuje się bojąc się konia jako chudy pachołek. Dopieroż ja rzekę: „Wsiadajcie na mego, a swego oddaj pod mego czeladnika".Tak się stało. Podoganiał ich, powymijał i owszem bardziej doganiając, postraszył, powiedając: „Otoć i ja już nie na swoim koniu siedzę, bom go stracił i musiałem na cudzego wsiadać". Skoro już wszystkich wyminął, jechał sobie powol- niej z przodownikami; dopiero kiedy już wydrapali się z lasów, tylko polami jechać było potrzeba, perswadował żeby się gdzie na paszy zabawili, gdy tam „nasi panowie są na obwodzie; gdyby im ciężko było, już by ich tu za nami widać było". Owi też, uważając, żeby to ich wielka była sromota, gdyby bez komendanta i w inszej kompanii powrócili, zatrzymali się już w mili tylko od obozu, bo i nie było (z czym śpieszyć). Nadra- pawszy się po owych lasach na łbie, nautykawszy, i do tygodnia drugi nie mógł przyjść do siebie, oliwę pijąc i boki smarując.
14) jadąc powoli.
15J i różne rzeczy
le) podołać.
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My zaś na owym koczowisku zanocowaliśmy, mieliśmy się dobrze i sami i konie. Jak świtać poczęło, ruszyliśmy za nimi powolej człapią14), zbierając po szlaku czapki, kańczugi et varia15). Wyjeżdżamy z łasa aż też oni nas zobaczywszy, biorą się do koni i wsiadają. Mówię do nich przyjechawszy: „A mści panowie, trzeba się wstydzić Boga i ludzi; upuściliśmy dla nieposłuszeństwa okazję taką, żebyśmy byli i języków nabrali i dobrą otrzymali sławę; ato było kilkanaście Tatarów, a pouciekali nam, że nie miał kto wioski obskoczyć; nas było mało, sprawa nocna, nie mogliśmy temu sami sufficere16), przecie, gdy(by) kilkaset ludzi było pewnieby żaden nie uszedł". Nie wierzyli zrazu mówiąc, że „tak nami łudzisz’’. Ale jak obaczyli szkapę, co ją wziął pachołek w krzakach, co też to od niej ktoś uciekł, uwierzyli, dopiero; bo też podobna była do bachmatka i łączek na niej goły, skórą tylko powleczony nakształt mody tatarskiej. Dopiero ucieszyli się, poczęli prosić, żeby nie powie- daćt żeśmy Tatarów widzieli, „boby ta wszystka wina i sromota na nas przyszła".Staliśmy na tym trakcie z godzinę w polu, czeladź relego- wawszy na stronę, których potem informowano, żeby też powiedzieli, że nie widzieli Tatarów. Dopieroć obiecałem im to z wielkam ukontentowaniem, że nie będę powiedał, mówiąc, że „wy Pana Boga nie obrażacie, nieprawdę powiedając, żeście Tatarów nie widzieli; ale uważajcie, jaka to jest infamia i obelga narodu, kiedyśmy ludzie bez serca: po sejmikach, po kołach generalnych siła mówimy, hałasy robimy, a kiedy przyjdzie do czego, to nie umiemy nic". Wymawiałem ja to jednak w ka- żdem posiedzeniu, chwaląc ich quidem17): „Toto komiliton18) nioj! Odprawowaliśmy z sobą podjazdy, bywaliśmy w okazjach, stawaliśmy tak i owak’’. Kto wie termin19) to się tylko śmieje.Zabieramy się potem ku obozowi, aż też Kalinowski ze swoją partią idzie. Złączyliśmy się tedy. Pyta, jak mi się powodziło. Powiedam, że wołałbym świnie paść przez ten czas,póko się podjazd nie powróci, niżeli komendę. nad takimi ludźmi mieć
1T) niby.
18) towarzysz broni.

/ 19) znaczenie.
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XVII. WOJNY PRYWATNE
Wiek XVII był okresem rozrostu sił i samowoli magnaterii, 

która faktycznie rządziła krajem opierając się na tłumach zależnej od 
siebie gospodarczo, ciemnej, drobnej szlachty. Magnaci utrzymywali 
wojska prywatne, często liczniejsze od wojsk królewskich (np. Radzi- 
wiłłowie, Sapiehowie, Lubomirscy). Pomiędzy magnatami istniała sil- 
na rywalizacja i walka o wpływy, którą rozstrzygały wojny 'pry
watne. Pewni bezkarności ze strony króla i sejmów magnaci zała
twiali swe porachunki osobiste na drodze walki zbrojnej. Również 
znaczniejsi posesjonaci (posiadacze ziemscy) prowadzili zbrojne za
jazdy przeważnie na tle sporów granicznych i wzajemnego wyrywa
nia sobie wsi wraz z poddanymi. Do prowadzenia tych walk zmusza
no często pańszczyźnianych chłopów, którzy napędzani przez pana 
i jego dwór musieli staczać bratobójcze walki, które były dowodem 
anarchii państwowej. Poniżej podajemy dwa wyjątki z kroniki mia
sta Żywca ułożonej przez miejscowego wójta Andrzeja Komonieckie- 
go (1658—1729), które przedstawiają właśnie takie zajazdy.

(Andrzej Komoniecki, Dziejopis Żywiecki, wyd. S. Szczotki, 
Żywiec 1937, s,tr. 145 i 244 — 5).Tegoż roku (1600 j.m. pan Mikołaj Komorowski starosta oświęcimski, mając nienawiść z j. m. panem Podlaskim, starostą Zatorskim ruszył przeciwko niego lud swój poddaństwa, chcąc mu niektóre wsi do granic żywieckich odjąć i starostwo Zatorskie sobie przywłaszczyć. Szkody mu znaczne czynił i tytuł mu odbierał, pisząc się j. m. pan Komorowski, księstwa oświęcimskiego i Zatorskiego najwyższy starosta. I mało na tym było, aż pod Kęty miasteczko zgromadziwszy, niemałą kupą chłopstwa podjechał, przeciwko któremu j. m. pan Podlaski wyprawił się i szańce, gdzie Werona tak nazwana stoi karczma, usuł, mając balonów1) na 150 dobrych strzelców, okrom inszej kupy chłopstwa. Gdy tedy dnia 10 listopada, to jest w sarnę wigilią świętego Marcina, dał j. m. pan Komorowski okazją, pan Podlaski na niego się ruszył i lud jego rozpło- szył i uciekających wielu przez rzekę Sołę postrzelał, któremu niemało ludzi poraził, jako według rachunku na osiemdziesiąt onych naliczono, tamże na wyspie pogrzebieni, a drudzy pouciekali, którą sprawę kęcką wojną nazywają. . .

*) wyraz nie dający się objaśnić, oznacza prawdopodobnie pachołków, służbę.
2) tak nazywano dobra żywieckie.

Roku Pańskiego 1673 wojna słotwińska nastała, iż po śmierci Jana Kazimierza, króla polskiego państwo żywieckie2) osierociało. Jego mość pan Stanisław z Warszyc Warszycki, 
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kasztelan krakowski, trzymając łodwigowskie państwo, wieś Słotwinę, do żywieckiego państwa należące, chciał sobie do Łodwigowic i państwa jego przyłączyć i przywłaszczyć, twierdząc, iż za granicą jego jest i jemu należy, o co zebrawszy chłopstwo, chciał mocą tę wieś Słotwinę odjąć. Ale j. m. ksiądz Andrzej Trzebicki, biskup krakowski, jako opiekun państwa żywieckiego, posłał tu do Żywca kielkadziesiąt ludzi swoich na obronę tejże wsi i j. m. pan Wawrzyniec Wodzicki, dzierżawca żywiecki, zesławszy także chłopstwo z państwa żywieckiego ku nim, będąc też tam i lud konny j. m. pana Warszyckiego. Z którymi na Słotwinie w poniedziałek świąteczny utarczka była, lecz żywiecka strona łodwigowską rozgromiła, iż nic nie skurali, pojąwszy dwu chłopów do Żywca przywiedli i do grodu oświęcimskiego odesłali. Lecz j. m. pan Warszycki rozkazał zasadzkę uczynić i onych odbić na drodze albo kędy. Jakoż w Oświęcimiu pod most zamkowy utaiwszy i gdy na most onych prowadzono, wypadłszy z pod mostu, odbili i wolnych uczynili i ta sprawa tym się rozeszła.
XVIII. BITWA POD WIEDNIEM

Zwycięstwo wiedeńskie było ostatnim wielkim sukcesem? 
jakie odniosło wojsko polskie przed rozbiorami. Czysto militarne zwy
cięstwo przysłoniło na pewien okres czasu w oczach zagranicy tra
giczny obraz naszej anarchii i słabości wewnętrznej. Przy ocenie 
„viktorii wiedeńskiej" uznajemy bohaterstwo żołnierza i wielkie ta
lenty króla, lecz równocześnie stwierdzamy, że wyprawa ta politycz
nie oznaczała nowe odwrócenie się od reform, od polskich ziem na 
zachodzie, a równocześnie dogodzenie ambicjom szlacheckim i aspi
racjom monarszym zdobycia nowych ziem na południowym wscho
dzie.

(M. Diakowski, Dyariusz wiedeńskiej okazji. Lwów, 1876, str. 
39 — 45).Jak tylko słońce poczęło wschodzić, kazał król i hetman wojsku na konie wsiadać, które jak z pod umbry1) z lasu wychodziło. O czym dają znać wezyrowi, że polskie wojska wielkie następują, bo wezyr nigdy temu wierzyć nie chciał, aby się król z swymi wojskami tak daleko znajdował. Które wojsko polskie zobaczywszy wezyr, (jakośmy mieli z relacji pokojo-

*) cienia.
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wych jego) rzeki o królu: „Nie mogłeś czynić tej krzywdy panu memu". Zabierało się tedy wojsko nasze polskie do szyku, które respektem komendy królewskiej trzymało prawe skrzydło; na lewem zaś skrzydle było wojsko cesarskie. Wojsko nasze polskie miało miejsce niepoczciwe i niesposobne do szyku; bo się na Winogrady trafiło naszym; co zaś winograd, to gospodarz każdy sobie swoją winnicę podmurował, na kształt miedzy, albo granicy. W tem przyjeżdżają dwóch książąt do króla o precedencją2), kontrując3) z sobą, to jest: książę łotaryński i drugi książę, ale nie pamiętam jaki, między którymi była luk- ta, kto się z nich miał pierwej potykać z nieprzyjacielem; król ich inaczej pogodzić nie mógł, aż przez losy, do czego przyniesiono bęben i kostki, które rzucali z koni na bęben, trzymany w górę od dwóch piechoty; któremuby zaś los padł, tego nie wiem, bom daleki był wtenczas od tego, a do tego żem najbardziej konsyderował strój księcia lotaryńskiego, który siedział na koniu rosłym i dzielnym, w karacenę ustrojonym; sam zaś książę był kirysem od głowy do stóp przybrany. Drugi zaś książę w samych tylko był sukniach, i dla tego mniej uważaliśmy go, i niepytali się o niego. Król zaś nasz był w czarnym kontuszu grodetorowym: siedział na płowym koniu, którego zwano Pałasz: król był przepasany złotym łańcuchem i rozkazał, aby od największego żołnierza polskiego autoramentu, do najmniejszego ciury, któryby się znajdował w okazji, każdy był przepasany powrozem słomianym, a to dla dystynkcji4) naszych od Turków . .. żeby Niemcy nie strzelali naszych zamiast Turków, którzy takowego stroju zażywają jak i my.

2) pierwszeństwo.
3) sprzeczając się, rywalizując.

Jak się już uszykowało wojsko, i król stanął na swojenr miejscu, zawołał król: „A jest rezydent od królewicza Aleksandra?" — (Bo takowa jest reguła wojskowa, aby od każdej chorągwi przy wodzu był rezydent). Przybiega zaraz do króla tej chorągwi rezydent, któremu rozkazuje król: „Biegnij wa- szeć do chorągwi swojej, aby tu pan porucznik do mnie z nią przychodził". — W tym punkcie przyprowadzono chorągiew; porucznik natenczas Zwierzchowski, podkomorzy łomżyński,
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mówi do króla: „Przyszedłem tu ze znakiem pańskim, czekam dalszego ordynansu W. K. Mci '. Król wziąwszy perspektywę, a rekognoskując5) tureckie wojsko, mówi do porucznika: „Widzisz waszeć tę kupkę, panie poruczniku?" Odpowiada: „Widzę miłościwy królu". — Król do niego mówi: „Otóż to tam, sam wezyr stoi". — I znowu król wziąwszy perspektywę, przypatrując się mówi; „Dopiero sznury rozciągają sejwanowie. (Sejwan zaś jest ten, którego dla chłodu i cieni zażywają, a tego dnia był wielki upał). Żebyś mi waszeć panie poruczniku tam z nim kopią skruszył, rozkazuję". — Odebrawszy ten ordynans ustny, porucznik ruszył się na tę imprezę swoją jedną chorągwią, złożywszy kopią w pół ucha końskiego, według reguły i zwyczaju husarskiego, i prosto pod samego wezyra poszedł, któremu od żadnej chorągwi posiłku zakazał dać król, i owszem z tą pre- kaucją posłał do niego Matczyńskiego, koniuszego królewskiego, żeby mu powiedział: iż jeżeli weprze go nieprzyjaciel, żeby na króla nie nawodził nieprzyjaciela, ale żeby on tamtą ścieżką salwował się, którą mu z rozkazu królewskiego pokazał koniuszy koronny. Turcy widzą tak małą garstkę ludzi, bo ich tylko 200 ludzi było pod tą chorągwią, nic ich nie atakowali, ale im jeszcze miejsca ustępowali, i umykali się, gdy widzieli, że pod samego wezyra szli, rozumiejąc, iż się na turecką stronę prze- dają. Jak się tedy już podsunęli pod samego wezyrą, tak też w ten tłum co przy wezyrze byli, uderzyli kopiami. Co widząc Turcy, tak jakby kto w ul pszczół dmuchnął, rzucili się na tę jedną chorągiew, to z dzidami, to z szablami, oni zaś jak się tam salwowali, już nie mogliśmy rozeznać dla wielkiego tumanu z prochów, który jak trochę osiadł, to też widzieliśmy, że kiedyś niekiedyś błysnęła się chorągiew, która była w pół czarna z żółto-gorącą kitajką6), na niej orzeł biały. W ten czas zaś gdy widział król, że już Turcy na nich wsiedli i nic ich widać nie było, tylko tuman nad nimi, dobył krzyża z drzewa świętego, i karawaki z odpustami wielkimi, żegnał ich . . .Tu już król kazał się szczęśliwie z Turkiem potykać, naprzód Szczęsnemu Potockiemu, natenczas wojewodzie sieradz-
4) odróżnienia.
5) oglądając
8) materia jedwabna.
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kiemu, teraźniejszego wojewody wołyńskiego ojcu, z husarską chorągwią swoją, którego rodzony synowiec, a brat starszy teraźniejszego wojewody kijowskiego, Stanisław Potocki, starosta halicki, z miłości ku stryjowi swojemu, bez ordynansu hetmańskiego z swoją chorągwią pancerną, posiłkować swego stryja porwał się, który uczyniwszy ze stryjem swoim znaczną klęskę w Turkach, sam zginął; ale z wielkim podziwieniem, bo Turczyn dojeżdżając go ściął mu głowę w misiurce, która ile u takiego pana, nie podłą być musiała; głowa z denkiem odleciała, a czepiec, że dostatni był, został na ramionach tej głowy jako powiadali, bom ja tego nie widział, znaleźć potem nie mogli, ale inną do ciała przyłożyli.W tem dają znać królowi, że janczarów przysądziło się do murków, czyli tysiąc czyli więcej, i bardzo rażą konie i ludzi wszystkich; król posyła z cesarskiego wojska regiment, aby ich stamtąd wyrugować, i w krotce dają znać, że tego regimentu nie staje bo przy dobrych murkach są janczarowie. Rozkazuje król drugiemu regimentowi następować, w którym było 1200 ludzi pięknych i okrytych; płaszcze mieli szare, kamizele białe, których dobrze uważał, bo wedle nas szli. Dają znać, że i z tego regimentu mało jest ludzi, którzy byli jak na cel wystawieni, a Turcy się przy fortelu trzymają. Dopiero król wydaje do kirasierów cesarskich ordynans aby skoczyli i szpadami wykłuli. Turcy też już byli nadwątleni od pierwszych dwóch regimentów, ten trzeci już ich kończył; i już poczęli się regimenty z janczarami, jazda nasza z jazdą turecką ucierać, i gdy już nasi poczęli tureckie łamać szyki, król mówi: „Że za Bożą pomocą dziś tę górę opanuję, jutro tamtę, co nie daleko była, a we wtorek, co komu Pan Bóg przysądził". Aż wtem dają znać królowi, że lewe skrzydło już jest w namiotach tureckich od Dunaju. Zawołał tedy król: „Biegajcie mi po pana Miączyńskie- go starostę lidzkiego i krzepickiego,' (a potem wojewodę wołyńskiego), niechaj mi tu przychodzi z pułkiem swoim". — Który już przyszedł mówi do niego król: „Zaraz mi wać idź z pułkiem i opanuj namioty wezyrskie ' —I poszedł.Nasi też Polacy wsiedli mężnie na Turka, cesarscy ich pędzili do Dunaju tak dobrze, że jak który na koniu siedział Turczyn, tak uciekać musiał, zostawiwszy nam wszystkie łupy 
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w obozie, które jakeśmy opanowali, tośmy jeszcze zastali potrawy w kociołkach, pieczenie na rożnach, ryże w mlekach; nawet im nie pomogło i to, co już w ostatnim niebezpieczeństwie za największą salwę mają, iż mahometańską chorągiew rozwijają i podnoszą, przy której do ostatniego trup na trupie padać musiał i powinien, a tej chorągwi nie odstępować Jakoż wtenczas, niepraktykowanym tego wieku w ich narodzie na wojnach sposobem, rozwiniętą i podniesioną tę chorągiew bardzo bogatą, którzy przeciw Alkoranowi swemu, jako pod nią nasi zabili chorążego i konia, odbiegli.Jakeśmy się już rozkwaterowali w obozie tureckim, to le- dwośmy z wojskiem cesarskiem czwartą część zastąpili namiotów zostawionych, w którycheśmy nocowali; król zaś na swoim zwyczajnym taboretku tylko przesiedział całą noc, który po

Jan III Sobieski pod Wiedniem. 
Według współczesnego miedziorytu.rozproszonym Turku jak prędko stanął w namiocie na noc, zaraz przyszły dwa regimenta cesarskie piechoty, której cir- citer7) na dwa tysiące było, i stanęły w cyrkuł około namiotu, w którym był król, tak gęsto, że ramię przy ramieniu stykało się i kogo przy królu zastali, już nazad wyniść nie pozwolili; a kto do króla wniść chciał, już go nie dopuścili, oprócz jedne

7) w przybliżeniu
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go z raportem, który dał znać, że janczarowie jak atakowali Wiedeń tak jeszcze i atakują, nie wiedząc, że wezyr uciekł. Zarazże ordynował król część wojska, która wycięła janczarów w aproszach; gdy zaś król, podczas dniowej bataliji, widział turecką przegraną, w głos przy nas wszystkich rzekł: „Nie będę królem, jeżeli jutro Sztaremberga (to jest komendanta) wśród rynku obwiesić nie każę: Widząc ż,e nieprzyjaciel uchodzi, i mając w Wiedniu dwanaście tysięcy wojska, a on go nie przerzyna". A król o tym nie wiedział, że się Turcy z nami bili, a janczarowie Wiednia dobywać nie przestawali, który Wiedeń tak był w wielkiem niebezpieczeństwie, że gdyby był król nie pośpieszył, to już miał we wtorek kapitulować komendant z Turkami, i poddać fortecę, bo już jeden lud był pomordowany pracą, drugi pozabijany, trzeci głodem wielkim zmorzony, tak dalece, że już koty i szczury jedli. . .Tejże samej pierwszej nocy, którą nocowali w obozie tureckim, hultaj jakiś z polskiego wojska zapalił wszystkie tureckie prochy, pozostałe na milion blisko taksowane, z których tak wielki był ogień i strach, żeśmy rozumieli, iż się niebo na ziemię wali. Wojsko wszystko wsiadło na konie i stało w paradzie poty, póki się nie dowiedziano, że to prochy zapalono. Jak zaś dzień się dobry uczynił, aż się pokazał drugi taki obóz turecki za rzeką (którego z wieczora nie widzieliśmy, bo już było ze trzy godziny w noc, nim wojsko ukartowało, i nim się luźni od rabunku owego pierwszego obozu, i palenia prawie całą noc namiotów tureckich, których nie było na co brać, bośmy żadnego wozu nie mieli, pouspakajało), który postrzegłszy, luźna czeladź hurmem rzuciła się na konie, mniemając, że albo jeszcze ludzie w nim jakowi, albo że owa rzeczka głęboka; ale zmiarkowali, że woda na niej mała, bo ledwie w pół goleni była, porzucili konie, a pieszo się rzucili, tak, że aż woda wyżej nich wytryskiwała; a przybiegłszy, tak prędko'zrabowali ów obóz, że w godzinę żadnego namiotu nie było widać ...Tegoż tedy poranka wyprawił król w pogoń za wezyrem Miączyńskiego, starostę lidzkiego, z pułkiem dwutysiącznym, którzy tak dojeżdżali Turków na lada przeprawie, że im aż ręce ustawały od rąbania nieprzyjaciela, a żaden się nie oparł; taki 



to strach na nich przypuścił Bóg; i powrócił ten pułk aż trzeciego dnia z dobrą zdobyczą.
XIX. WOJSKO POLSKIE W CZASACH PANOWANIA 

AUGUSTA III
Czasy panowania Augusta Ii i Augusta III są okresem najwięk

szego upadku Polski jako państwa.
Stan wojska polskiego w czasach saskich przedstawia w sposób 

bardzo ciekawy Jędrzej Kitowicz (1728—1804). Za młodu służył on po 
dworach możnych panów, później zaś przyjął święcenia kapłańskie 
i osiadłszy na parafii zajął się pisaniem swych wspomnień z czasów 
dawniejszych. Cechą charakterystyczną pamiętników jest tendencja 
do usprawiedliwiania tego smutnego okresu.

(Ks. Jędrzej Kilowicz; Opis obyczajów i zwyczajów za pano
wania Augusta III. Kraków 1925 str. 155 — 215).

O stanie żołnierskim za Augusta IIIWojsko polskie za Augusta III było bardzo szczupłe; kom- put1 2) jego, przez konstytucję sejmową za Augusta II determinowany, wynosił 12 tysięcy koronnego, 6 tysięcy litewskiego.

1) poczet, liczba.
2) obliczały, wykazywały swoje wydatki i należności.
3) wierzchnie wygięcie kulbaki; tu rodzaj siodła.
4) drzewo w kulbace; tu rodzaj siodła.
5) rodzaj siodła lekkiego.
6) część siodła wygiętego do góry.

Suma wszystkiego wojska była 18 tysięcy, ale go nigdy tyle nie było; bo choć się wszystkie chorągwie likwidowały3) w Radomiu i wszystkie regimenta, jednak chorągwi i w każdym regimencie wiele do kompletu brakowało.
Autorament polskiA w nim chorągwie husarskie, pancerne i lekkie albo przedniej straży; w litewskim wojsku petyhorskie chorągwie toż samo znaczyły, co w koronnym pancerne. Nazywał się ten gatunek wojska dlatego autoramentem polskim, iż zażywał stroju polskiego i siądzeń na konie polskich, to jest kulbak, które nie były jednoforemne, ale podług gustu każdego jeźdźca rozmaite, to jest łąk3), terlica4), jarczak5) i turecka kulbaka. Łęk był o dwóch kulach6) równych, z przodu i z tyłu w górę podnie- 
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słonych, między które kule siadał jeździec na poduszkę skórzaną, sierścią bydlęcą wypchaną, rzemieniem pod brzuch konia przechodzącym przywiązaną. Terlica była o jednej kuli, z przodu w górę wydanej, i o ławce okrągłej, z tyłu na ćwierć łokcia szerokiej, z poduszką w środku takąż, jak i łęk. Jarczak była to terlica albo łęk gładki, skórą obklejony bez poduszki, na którym to jarczaku chłopcy ciurowie7) i towarzystwo rękodajni do twardego siedzenia na koniu bywali przyuczani; turecka kul- baka była podobna do terlicy z tą tylko różnicą, iż przednia kula była wyższa i ostrzejsza, a zadnia ława szersza; miasto zaś poduszki cały wierzch kulbaki miękko włosem wysłany i suknem powleczony; i takiego najwięcej siedzenia husarze do potrzeby zażywali. Można stąd ciągnąć derywacją8) autoramentu polskiego, iż to był rodzaj milicji polskiej najdawniejszy krajowy, starszyznę wszystką pod nazwiskami polskimi mający. A tymi byli: hetmani, rejmentarze9 10), pułkownicy, rotmistrzowie, porucznikowie, chorążowie, namiestnicy i całemu wojsku służący pisarze polni, sędziowie wojskowi, buńczuczni19) hetmańscy.

7) luzacy wojskowi, czeladź obozowa.
8) pochodzenie. •
9) regimentarz, w dawnej Polsce wódz, zastępujący hetmana.

10) noszący buńczuk.
71) sandomierskiej.

Hetman samowładnie rządził całym wojskiem, wielki koronny koronnym; wielki litewski litewskim; polni hetmanie nie mieli żadnej władzy, tylko wtenczas, kiedy hetman wielki umarł, a król zaraz po jego śmierci buławy wielkiej nikomu nie oddał.Rejmentarzów w koronie było czterech: jeden partii ukraińskiej, drugi partii sandomirskiej11), trzeci partii małopolskiej, czwarty partii wielkopolskiej. Tych kreował podług upodobania hetman wielki koronny, bardziej dla pompy jak potrzeby; bo, prawdę rzekłszy, wszyscy nie mieli nic do czynienia w całym wojsku i głębokim pokoju.Rotmistrze znaków pancernych, petyhorskich i husarskich bywali wielcy panowie, książęta, senatorowie i ministrowie, sam król i hetmani; a to też osobliwsza, że w tym wojsku pol- 
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skini i stan duchowny miał swoje umieszczenie; książę prymas był rotmistrzem jednej chorągwi husarskiej, książę biskup krakowski drugiej, a w litewskim kompucie biskup wileński trzeciej. Należały te poważne znaki do rozdawczej łaski królewskiej, która była w niepoślednim szacunku; dosługowano się jej rozmaitymi dworowi aplikacjami tudzież zabiegami i instancjami . ..Porucznik i chorąży, ci już, jeżeli chcieli, mogli się interesować do swoich powinności, lecz i to rzadko się trafiało; pospolicie rząd cały chorągwi i komendę trzymał namiestnik, którym bywał jeden z towarzystwa z pomiędzy starszych. Ten już zawsze przy chorągwi siedział, wszystkimi pocztowymi i całym gospodarstwem chorągwianym zawiadywał. Towarzystwo tylko wtenczas podlegało subordynącji12) jakiejkolwiek namiestnika, kiedy chorągiew bądź cała bądź część jej jakowa za ordynansem rejmentarskim ruszała z miejsca. Wtenczas znajdujący się przy chorągwi towarzyszowie obowiązani byli słuchać komendy namiestnika, tak co do stawania w szyku, jako też co do marszu i stacji, i to było wszystko, czym mógł namiestnik komenderować; nie było albowiem więcej nigdy rezydujących przy chorągwi towarzystwa13) nad czterech, pięciu, a najwięcej sześciu; a i ci nie ustawicznie, ale więcej po sąsiadach, obywatelach, przyjaciołach, trybunałach, komisjach lub po swoich interesach zabawiali. Musztry do tego lub innych ćwiczeń żołnierskich nie znało wojsko polskie, oprócz tych dwóch tempów14), w przysłowiu częstym, w używaniu rzadkim będących: „nabij, zabij". A jeżeli w jakiej chorągwi była musztra i egzercerunki15), to nie z regulamentu16) wojskowego, ale z ochoty i fantazji pana porucznika, chorążego lub namiestnika, który miał gust w rzemiośle wojskowym . . .
12) podporządkowanie, posłuszeństwo.
13) tutaj: żołnierzy szlachty, należących do chorągwi.
14) miarowość, takt wg którego wykonywane są ruchy.
lo) ćwiczenia w robieniu bronią i w obrotach wojskowych.
18) regulamin.

Ci, którzy zaciągali się pod znak husarski lub pancerny, obowiązali się zaraz albo służyć osobiście albo też dać za siebie pocztowego. Każdy towarzysz zaciągał się podwójno, to 
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jest towarzysz i pocztowy; który zaś nie miał woli traktować żołnierskiej profesji17), tylko dla honoru być towarzyszem Jego Królewskiej Mści lub pana hetmana lub innego jakiego pana, stawiał za siebie dwóch pocztów, na których należącą płacę odciągał namiestnik, a resztę oddawał towarzyszowi.

17) zawodu, zajęcia.
1S> osobiście.
iy) bez pozwolenia.
20) usprawiedliwiał go.
21) prawomocnie.
22) pobytu.

Towarzysz służący w osobie18), nie mógł się oddalać od chorągwi bez urlopu po teraźniejszemu, a po dawnemu bez permisji19), której nie mógł otrzymać od kogo innego, tylko od samego hetmana; co tylko wtenczas potrzebne było, kiedy chorągiew zabierała się do jakiego marszu, albo gdy z komenderowaną częścią pocztów na jaką wyprawę, naprzykład łapanie jakich rabusiów, zbójców, cyganów lub hajdamaków ukraińskich, na niego ciągnąć z regestru kolej wypadała; z takowych powinności urlop otrzymany ekskuzował20) go legitime21); bywał też dawany z łatwością za jakąkolwiek wymyśloną przyczyną, powinność zaś jego zastępował drugi po nim lub przed nim w regestrze następujący towarzysz podług ordynansu, jak szedł za regestrem, czy z góry na dół, czy z dołu do góry. Taki zastępca brał gażę za tego, którego zastępował, do proporcji czasu wyprawy przystosowaną. Kiedy zaś chorągiew leżała na swojej kwaterze i nie było żadnej ekspedycji, niepotrzebny był nikomu urlop, gdyż rezydencji22) aktualnej przy chorągwi towarzystwa ściśle i wcale nie wyciągano; dosyć, że był na regestrze i że, nie mając urlopu, musiał stanąć, kiedy potrzeba wyciągała.Chorągwie husarskie nie były do innych ekspedycji tylko na asystencję jakiemu wjazdowi pańskiemu na starostwo lub województwo albo pogrzebowi podobnemuż; dlatego pancerni husarów nazywali żołnierzami pogrzebowymi, lubo asystowali także pierwsi i drudzy obrządkom kościelnym.Kiedy na taką wyprawę ruszała się chorągiew husarska, prowadziła za sobą wielką moc wozów czterokonnych i parokonnych, ludzi przy tym trzy razy tyle,' ile komplet cho
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rągwi zabierał, a to z tej przyczyny: najprzód szły wozy naładowane zbrojami, których w ciągnieniu ani towarzysze, ani szeregowi nie zażywali, aż na samym miejscu; raz dla lekszego siedzenia na koniu, druga dla deszczu, po którym potrzebowały chędożenia i polerowania, a zatem się darły; po wozach zbrojowych następowały wozy z bagażami Imci pana namiestnika i towarzystwa, przy chorągwi się znajdującego, z sukniami od podróżnych paradniejszymi, z rzędami, kulbakami w srebro oprawionymi, z pościelami, pawilonami28), makatami, kobiercami, namiotami, treptuchami, to jest z żłobami płóciennymi, na kołkach rozpinanymi, w Których koniom, gdy w polu trzeba stać było, obroki dawano; z dekami, dywdykami* 25), derami, z rondlami, misami, półmiskami, talerzami cynowymi, kociołkami miedzianymi, z wędzonkami, szyiurami, kiełbasami, schabami, legummami, mięsiwami, Chlebami i obrokami, zgoła ze wszystKlmi potrzebami, do żywności ludzi i koni należącymi. Jeżeli chorągwi komplet był koni 50, to z woźnicami, marszałkami i inną czeladzią służącą można ją było rachować na 300 głów, a koni 500. Trzeba było bardzo obszernej wsi, ażeby się w niej cała pomieściła. Najczęściej się rozkładała na trzy części: na towarzystwo z potrzebniejszymi wozami, na szeregowych z takimiż wozami i na resztę taboru, w drodze potrzebnego.

2S) rodzaj lekkiego namiotu.
25J bogate przykrycie na konia.

Nim się chorągiew ruszyła, poprzedzały ją zazwyczaj trzy ordynanse: za pierwszym namiestnik rozpisywał listy do towarzystwa, aby się do chorągwi ściągali, co czynił w dwojakim przypadku: raz, kiedy był ordynans do wszystkich z towarzystwa nie uwalniający żadnego od asystowania aktowi nakazanemu; drugi raz, kiedy nie było żadnego towarzysza przy chorągwi, aby dla jej honoru mógł przynajmniej kilku ściągnąć; ordynans za ordynansem najprędzej wychodził we dwie niedziele jeden po drugim. Więc towarzystwo, uwiadomione od namiestnika, każdy podług odległości swojej zabierał się ku chorągwi, jedni przybywając na samo miejsce stancji, drudzy łącząc się z nią w marszu, trzeci dopiero tam, dokąd chorągiew była ściągniona.
176



Dniem przed ruszeniem chorągwi poprzedzał jeden towarzysz z młodszego końca z dwoma szeregowymi i kilku luźnymi wszystkie stacje, które chorągiew przechodzić miała, dla obmyślenia wczesnego furażu i prowiantu. Co się wojskowym trybem nazywało szachownicą, podobieństwem wziętym od tablicy, na której grają w szachy lub w arcaby26) przystosowanym do rozmaitego koloru sukien, które się na tej garstce ludzi znajdowały.Po wyprawionej szachownicy nazajutrz ruszyła się chorągiew, tym porządkiem uszykowana: najprzód jechało dwóch trębaczów, potrębując tędy owędy marsz; za trębaczami następował dobosz, bijący pałkami w dwa kotły miedziane, z obu stron konia na przedniej kuli u kulbaki zawieszone; w odległości kilku kroków sadził na dziarskim koniu namiestnik, mając goły pałasz w ręku, w pół człeka trzymany; za namiestnikiem maszerowało towarzystwo parami, trzymając pałasze na ramionach; któremu brakło pary, jechał trzeci między dwoma w ostatnim rzędzie. Za towarzystwem szła chorągiew, piastowana od starszego z regestru towarzystwa; za chorągwią maszerowali szeregowi, trzymając przed sobą karabiny, kolbą o kulbakę oparte, na ukos ku głowie końskiej pochylone Kiedy chorągiew szła bez prezentowania broni, to pan namiestnik trzymał nadziak27) czyli obuch w ręku. Towarzystwo i szeregowi mieli ręce próżne, karabiny zaś u szeregowych wisiały w tokach28) przy kulbace, rurami w tył obrócone po prawym boku.Wyprowadziwszy chorągiew w pole o jedno lub drugie staje, namiestnik i towarzystwo przesiadali się do kolasek i ka- rabonów; jeden tylko młodszy z regestru zostawał na koniu do prowadzenia chorągwi. Tym sposobem pochód był ciągniony aż do miejsca; chyba jeżeli przyszło chorągwi przechodzić przez miasto, w którym stała jaka komenda cudzoziemskiego autoramentu lub polskiego, to znowu towarzystwo wsiadało na konie i czyniło paradę broni, co się po wojskowemu nazywało: maszerować ostro. Należy i to przydać do wiadomości czytel-
2®) warcaby.
27) rodzaj broni ręcznej.
2®) wgłębienie przy siodle, w które się wkłada broń palną. 
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nika, iż chorągiew przy dobytej broni bywała rozwinięta, a kie- I dy maszerowano bez broni, to w pokrowcu aby się nie szarzałaTowarzystwo usarskie i pancerne oprócz szabli przy boku I i pistoletu w olstrach przy kulbace do potrzeby i parady używali dzid, przy których były małe chorągiewki kitajkowe, u I husarów29) dłuższe, u pancernych krótsze; kolor tych chorągie- I wek najczęściej bywał czerwony z białym, acz pod niektórymi chorągwiami używano takich, jak mundur. Nazwisko takim I dzidom z chorągiewkami dawano: husarskim kopia, pancernym I proporce, lekkim chorągwiom znaczek.

28) husarzy.
30) tutaj: futro z pewnego gatunku kota centkowanego.

Jak oficerowie przesadzali się na dzielne konie i siądzenia, tak i towarzystwo, z tą tylko różnicą, iż towarzysz nie miał buń- czuka ani zbroi, odmiennej od drugich, ani dywdyka czyli cza- I praka na koniu inakszego, ale kolorem i fasonem musieli się wszyscy stosować do równości, chociaż w gatunku materii i roboty jedni się na drugich przesadzali.Szeregowi husarscy zamiast lampartów30) używali wilczej skóry takim sposobem na zbroi zawieszonej, jak i lamparty towarzyskie. Zamiast strusich piór szeregowi husarscy mieli z tyłu do zbroi przyśrubowane drewno od pasa, nad wierzch gło- 'wy wysokie, nad tęż głowę zakrzywione, piórami długimi od końca do końca rzędem natknięte, rozmaitymi kolorami wraz z piórami malowane, gałąź laurową lub palmową naśladujące, co czyniło dziwnie piękny widok, lecz takiego lauru nie wszystkie chorągwie używały. Pod innymi chorągwiami szeregowi na szyszakach mieli tylko kity z piór, pospolicie gęsich farbowanych, albo też gałkę mosiężną okrągłą, na pręcie żela- ♦ <1 znym grubym, na 3 cale długim, osadzoną. Czapraki u szeregowych były długie do kolan konia i okrywały cały tył jego, wszystkie były jednakowego kroju, koloru i gatunku, sukna ordynaryjnego, akomodowanego kolorem do munduru szeregowych, który mundur u wszystkich chorągwi husarskich i pancernych zdawien dawna był używany, choć go jeszcze towarzystwo nie nosiło.
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Pancerne chorągwie w powadze i szacunku w narodzie nie ustępowały znakom husarskim: tak się do nich dobijano jak do husarskich; jedne obyczaje, jeden regulament trybu żołnierskiego obydwóch znaków; przeto, co się pisało względem konsystencji31), marszu i parady chorągwi husarskiej, to wszystko służy pancernym; czym się różnili pancerni od husarskich, to opiszę.

31) miejsca postoju, kwatery.
32) naramienniki metalowe.
33) rodzaj czapki żelaznej.

Pancerni zamiast zbroi zażywali pancerzów; był to kaftan żelazny, w pół człeka długi, z rękawami po łokieć długimi, robiony z kółek maleńkich, płaskich, okrągłych albo też podługo- watych ogniwów, jedne za drugie zakładanych, z rozporem małym na piersiach, na haftki zapinanym, do obłóczenia i zdejmowania pancerza służącym; po ręku szły karwasze32) żelazne, od łokcia do pięści długie, na glanc polerowane, pół piszczeli obejmujące, rzemiennymi paskami na rękę zapinane; sama pięść ręki nie uzbrojona żelazem, tylko rękawicą grubą łosią okryta; od pasa do nóg szarawary, tak jak u husarów; na głowie misiurka33) to jest na samym wierzchu głowy okrągła blacha żelazna, z gałką mosiężną lub srebrną pozłacaną, według osoby; do tej blachy był przyrobiony kawał pancerza, który otaczał niższe części głowy, czoło i kark tudzież policzki twarzy, nie zasłaniając oczów, nosa, ust, brody i szyji.Lampartów ani wilków nie używały chorągwie pancerne: oficerowie znaków na misiurce zażywali kitków z piór farbowanych albo z włosia szklanego, w tulejce kameryzowanej osadzonego. W koniach, siądzeniach, rzędach, buńczukach, dy- wdykach, bynajmniej nie ustępowali pancerni husarskim; zgoła we wszystkim aparacie wojennym jedni się na drugich przesadzali; a gdy oficer pancerny włożył na lewą rękę tarczę, perłami lub drogimi kamieniami sadzoną, przypiął do boku lewego z strzałami rozmaicie pofarbowanymi sajak, podobnież, jak tarcza, perłami i kamieniami ozdobiony, to jeszcze przesadzał husarskiego: acz tego rynsztunku za czasów Augusta III już mało co używali. Nosili go jako znaki starożytne sławnych zwycięstw przodków swoich nad Turkami i Tatarami.. .
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Postać chorągwi, w pancerze ubranej, w szyku stojącej, z daleka patrzącemu stawiała podobieństwo deszczu rzęsistego, co czyniły owe punkta próżne między kółkami i ogniwkami, cień między blaskiem samych kółek i ogniwków polerowanych rzucające, oku z daleka grubego deszczu krople reprezentujące34).

34) przedstawiające.
wpisany w poczet, prosty żołnierz.

W połowie panowania Augusta III chorągwie pancerne zatrzymały tylko imię swoje, to jest imię pancernych. Pancerze zaś pozarzucali i na końcu panowania Augusta III nie było więcej chorągwi zażywających pancerzów, jak cztery w Koronie.Miejsce pancerzów wzięły blachy żelazne, tylko na piersiach jeźdźca, szyszak na głowie zamiast misiurki i karwasze na ręku. Ta odmiana stała się dlatego, że pancerze bardzo wiele kosztowały, że prędko darły się od częstego chędożenia że od kul muszkietu były przenikliwsze niż blacha żelazna, po której, gładko wypolerowanej, prędko się zemknęła . . .
O znakach lekkichLekkimi znakami czyli chorągwiami nazywali jazdę polskiego autoramentu, nie używającą żadnej zbroi ani pancerza. Składała się ta jazda, tak jak husarska i pancerna, z towarzystwa i pocztowych35). Broń towarzysza była szabla i pistolet i dzida z małą kitajkową chorągiewką.Ubiór; kontusz, żupan, pas, a na tym szarawary, na głowie czapka z barankiem siwym albo czarnym. Broń pocztowego: karabin, pistolety i szabla. Ubiór: katanka do kolan krótka, żupan, pas, szarawary, na głowie czapka z barankiem czarnym, dwa razy tak wysokim jak u towarzysza; oprócz którego odzienia, przestronnym krojem robionego, od słoty i zimna pocztowy miał płaszcz, towarzysz zaś jeden płaszcz, drugi opończę, inny burkę, jak się któremu podobało i na co którego stać można było; długi albowiem czas i lekkich znaków towarzystwo nie używało mundurów, wyjąwszy pocztowego, których już zaznałem w mundurach. Prędzej atoli daleko lekkie towarzystwo wzięli
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mundury niżeli husarscy i pancerni. Kolor mundurów lekkich znaków był niemal jeden w Koronie i w Litwie; żupan siarkowy36), kontusz albo katanka błękitne z wyłogami żupanowymi.Różniły się chorągwie jasnością lub ciemnością, większą lub mniejszą, jedne od drugich pomienionych kolorów. A nawet pod jedną chorągwią bywała pstrokacizna, albowiem, iż takowe kolory z natury swojej prędko pełzną, przy tym nie będąc mundury z jednego postawu37) krajane, ale każdy towarzysz, sprawując sobie i pocztowemu swemu mundur podług upodobania i potrzeby, tyle się różnił jeden od drugiego, ile na jednym nowszy — na drugim wytartszy znajdował się mundur. Pod te znaki nie dobierano na towarzystwo koniecznie samej szlachty; wolno tu było być towarzyszem i nieszlachcico- wi i Tatarowi; dlatego też wielu tu bardzo służyło Tatarów. Niemało jednak znajdowało się szlachty chudych pachołków, których fortuna pod znakami husarskimi i pancernymi umieścić nie raczyła, a którzy, mając gust być żołnierzami, nie lubili jednak zostawać pod rygorem cudzoziemskiego autoramentu, w regimentach zachowanym. Nie zważano także na urodę; mógł pod tymi znakami służyć i stać w szyku garbaty i jednooki. Płaca roczna na towarzysza i szeregowego, tudzież dwa konie, była sześćset złotych, z których musiał wszelkie potrzeby swoje i szeregowego opatrywać. Była to płaca dosyć szczupła; w głębokim atoli pokoju, ile przy leżach nieodmiennych, w pastwiskach i żywność obfitujących, dosyć wystarczająca; byle się towarzysz skromnie obchodził i nie doznał upadku w koniach, mógł się dobrze utrzymać, osobliwie który umiał handlować końmi, albo był zręczny do myślistwa. Takowy, szczując i strzelając lisy, okrył nimi grzbiet, albo, skórki prze- dając Żydom, nazbierał na suknią, zające zaś, sarny, kuropatwy i inną rozmaitą zwierzynę stołową: jedną do swojej kuchni adresując, drugą sąsiadom szlachcie podarunkiem rozsyłając, wypasał konie wet za wet darowanym owsem i sianem.

38) jasnożółty.
37) zwój sukna
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Dwie atoli wady były w tym regulamencie, które wielu z towarzystwa tego ciemiężyły. Pierwsza, iż płacą odbierali razem roczną i że każdy towarzysz wszystkich swoich potrzeb był opatrzycielem. Namiestnik tu nie miał żadnej opieki o stole towarzyskim i pocztach, tak jak w chorągwiach poważnych, przeto, który towarzysz był pijaczek albo kostera albo się nie umiał rządzić, prędko roczną płacę stracił; skąd potem nie stać go było na potrzeby przystojne tak dla siebie jak dla szeregowego; u takowego też pospolicie koń gałgan albo pożyczony od kogo, na odbycie powinności przypadłej; pistoleciska złe, na szabli pół pochwy, kulbaka skrzypiąca, mundur podarty, zgoła cała figura jeźdźca i konia odartusa jakiego borowego38) nie żołnierza reprezentująca.

38) leśnego.
39) wyłogi.

Druga wada, że pod tymi znakami towarzystwo nie należało do likwidacji ani egzekucji płacy chorągwianej; często więc żołd nieregularnie dochodził. W tych lekkich znakach byli rotmistrze i inni oficerowie i Tatarowie.Lekkie chorągwie dzieliły się istotnie na pułki, mając rzeczywistych pułkowników, a tymi pułkownikami w Koronie bywali sama szlachta, w Litwie Tatarowie i szlachta.Kiedy na jaką wyprawę ściągano w obóz lekkie pułki, wtenczas pułkownik komenderował chorągwiami, do swego pułku należącymi; kiedy zaś pojedyńczo chorągwi używano, ordynanse szły prosto do rotmistrza, nie zatrudniając pułkownika , . .
O wojsku autoramentu cudzoziemskiegoAutoramentem cudzoziemskim nazywano wojsko polskie, które używało sukni, języka i trybu niemieckiego. Były to re- gimenta piesze i konne tudzież artyleria. Artylerii było regimentów dwa; jeden składał się z puszkarzów, którzy z harrnat strzelali, race i inne ognie do iejerwerków robili, drugi, który był jakoby obroną i strażą w czasie wojny harmatników; pierwszy z puszkarzów nosił mundur zielony z obszlagami39) i kamizelkami czerwonymi, kapelusz na głowie z dwoma mosiężnymi
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m
harmatkami zamiast kokardy na krzyż przypiętymi; do odbywania warty używał karabinu tak jak inny żołnierz, obszlagi, kamizelkę i spodnie zielone, a kapelusz z kokardą białą.Litewskich regimentów, tak jak koronnych, było artylerii także dwa.Wszystkie regimenta, piesze i konne, w Koronie i Litwie, używały na zwierzchnich sukniach koloru czerwonego, wyjąwszy artylerię wyżej wspomnianą; różniły się jedne od drugich kamizelkami i obszlagami tudzież pludrami40), które to ubiory spodnie u każdego regimenta były odmienne: żółte, granatowe, błękitne, zielone, piaskowe, czarne i białe; którym zaś nie stało odmiennego koloru, różniły się guzikami, kapeluszami i ga- lonkami, które gwardie koronne i litewskie miały, inne zaś regimenta połowę nie miały . . .Powinność generałów i inspektorów była objeżdżać regimenta na ich konsystencjach, lustrować one i hetmanom o stanie ich raportować; jeden inspektor należał do regimentów pieszych, drugi do konnych. Tę lustrację czynili oni z wiernością taką, jaką im zachowanie ścisłe lub obojętne z generałem komenderującym i jego subalternami przypisywało. Gdzie lustracja była ścisła, kazano jak należy stanąć razem całemu regimentów;, pościągawszy nawet szyldwachy; a wtenczas wnet się defekta, jeżeli jakie były, pokazały. Gdzie zaś była z faworem41) lustracja, rozpołowiono regiment i jednego dnia lustrowano jedną połowę, drugą drugiego.Lustracja odbywała się tym sposobem: czy cały regiment, czy jego połowa stanęła na placu naznaczonym, generał inspektor stanął przeciw nięmu w pewnej dystancji, odebrał regestr regimentu całego lub pół-regimentu, który się miał tego dnia popisywać, czytał głośno każdego po imieniu albo komu przy sobie będącemu dał do czytania. Najprzód czytane były osoby sztab składające, jako to: generał, pułkownik, obersztlejtnant, major, kwatermistrz, ks. kapelan, audytor, regiment-felczer, re- giment-dobosz, generał-profos42), stopka43), a u konnych fan-

40) spodnie.
z pobłażaniem.

42) główny dowódca aresztu
43) dozorca aresztu.
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szmit po niemiecku a po polsku konował regimentowy, za tymi kapela regimentowa.Z osób sztabowych nikogo nie brakło, ponieważ do rangów oficerskich jako wszyscy aspirowali, tak też pilnowali tego mocno, aby i jednej godziny nie wakowały; inne miejsca służebne, wyżej wyliczone, czasem musiały jaki czas wakować, kiedy po zejściu lub ustąpieniu jednego, drugiego zdatnego na pogotowiu nie było. Po przeczytanym sztabie czytano kompanie porządkiem starszeństwa, zaczynając od kapitana, a kończąc na ostatnim doboszu i trębaczu, u piechoty zaś na ostatnim fajfrze44), wołając każdego po imieniu i urzędzie.

44) trębacz.

Każdy z zawołanych odezwał się po niemiecku ,,hier" to jest: jestem. Tu ruszył się z miejsca konny na koniu, piechotny na nogach, poszedł mimo generała inspektora, oddał mu przyzwoitą swojej randze i służbie salutację: oficer konny szpadąr piechotny piką czyli szpontem, granaderski karabinem, gemejn konny pałaszem, piechotny flintą, kapelista i trębacz instrumentem, do jakiego służył, fajfer piszczałką, dobosz bębnem, każdy swoim krótki odgłos uczyniwszy; inni zaś słudzy regimentowi, których talent i służba nie były promptu czyli na do- ręczu, tylko w okazji, niskim ukłonem, i to odbywszy, szedł na drugą stronę do placu, na który się miał przenieść cały popis.Po skończonym regestrze żołnierzy czytano woźniców sztabowych i chorągwianych.Do przejścia całego regimentu z jednej strony na drugą rachowano potem głowy w ogól, jeżeli są wszystkie podług sumy w regestrze wyrażonej, która się musiała w zupełności pokazać.Gdy zaś nie mogło być kompletu, wtenczas oficerowie od generała inspektora publiczną otrzymali naganę;często generał lub kapitan został przymuszony do przedaży swojej rangi.Zakończywszy rachunek głów, generał inspektor pytał się ogólnie żołnierzy, jeżeli który ma jaką krzywdę od swego kapitana, aby wystąpił z szeregu i u skarżył się przed nim; natenczas głos z trudna się który odezwał, wiedząc, iż nic więcej nie wskóra, tylko napomnienie kapitana i obietnicę nagrodzenia 
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krzywdy, a po skończonej lustracji za lada wyszukaną okazją sto kijów lub fuchtlów45 46) na plecy, które śmiałków takowych jeżeli się znalazł który, często trafiały; ależ i gdzie indziej, nie- tylko u żołnierzy; tak się często na świecie dzieje. Kapitan, kupiwszy najczęściej kompanią, musiał poszukiwać z krzywdą swoich żołnierzy wydanej sumy i lepszego, niż mu gaża przynosiła, mienia; tak właśnie jak dzierżawca, zapłaciwszy drogo arendę, dobiera, jak może, a często z oszukaństwem tego, czego mu z pożytków ziemi brakuje; a za to nie broniąc żołnierzom kradzieży i łupiestwa, byle się nie wydali.

45) uderzfenia.
4e) badania, śledztwo.
47) ruchy.
48) ćwiczeni.
49) było zależnym.

Po skończonej tej ostatniej inwestygacji46) przerobiono raz i drugi karabinami rozmaite handgryfy47). Generał pojechał do stancji a żołnierze rozeszli się do kwatery i rzeczy zostały się w takim stanie, w jakim były przed lustracją, aż do roku następującego, w którym taż znowu, co i roku zeszłego, wychodziła na plac scena.Jeżeli generał szef był kontent z dobrze udanej figury regimentu swego, to kazał podczas obiadu na honor generała inspektora dawać ognia żołnierzom; i to była niby druga próba ćwiczenia żołnierskiego, czasem jak na złość niezdarna, czego mniej zważano, spędziwszy na proch zły lub na omyłki rekrutów, choć ich nie było i gdy w samej rzeczy pif paf stąd pochodził, że żołnierze do ognia nie byli egzercytowani48), bo Rzeczpospolita na proch nic nie dawała i żaden też generał nie chciał jej w tym zastępować, chyba pod jaki festyn albo akt pogrzebowy.■ Co jako się rzadko trafiało, tak też sprawności dawać nie mogło, lecz od zdarzenia dependowało49).
O gwardii pieszej koronnejGwardia koronna piesza nie miała ludzi dobranych co do wzrostu, przyjmowała każdego, kto tylko chciał służyć, chociażby najniższej miary, byle nie chromy, ślepy, kulawy i garbaty. Była to matka powszechna wszystkich kosterów, szule
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rzy, krnąbrnych rodziców synów, utracjuszów lub jakim ciężkim występkiem do ucieczki przymuszonych, przytym rozmaitych rzemieślników warszawskich, od starszyzny cechowej dla niezapłaconego cechu wolnego używania rzemiosła nie mających. Ktokolwiek z takich oblekł się w gwardiacką suknię, już był wolny od wszelkiej mocy napaści i ścigania.Mieli też między sobą gwardiacy i ludzi zacnych, dla promocji i wykrzesania od rodziców albo krewnych do tego nowicjatu zarekomendowanych. Na ostatek mieli ludzi przystojnych hajduków, lokajów, parobków hożych gdzie w szynkow- ni na ustroniu przydybanych, podpojonych, kapelusz gwar- diacki włożyć sobie na głowę dopuszczających; a po takim przy-

Piechota z czasów saskich. imierzeniu, jakby najuroczystszym słowie danym bez ceremonii chcąc niechcąc porwanych i do komendy za rekruta stawio-



Gwardia tedy koronna, mająca najwięcej ludzi hazardowych50), na wszelkie przygody śmiałych, przytym w ustawicznych ćwiczeniu się w ręcznej bitwie po trybunałach, komisjach ' radomskich, zjazdach warszawskich, z rozmaitymi grasanta- mi51), szałaputami, i zuchwalcami znajdująca, była w reputacji najsprawniejszego żołnierza. Jakoż nikt prędzej tumultu bitwy rąbaniny zajuszonej nie uspokoił jak gwardiacy; ale też żaden inny żołnierz prędszym nie był do zaczepki jak gwardiacy. Oni się ustawicznie snuli po wszystkich szynkowniach i zgrajach, szukając z kimby zadrzeć a potem go pobić mogli, nie hamując się wspacznym szczęściem, nieraz doświadczonym, ani karą rejmentową52). Najmilszą mieli zabawę z drabantami królewskimi, (był to regiment saski koronny konny, z ludzi najpiękniejszej twarzy złożony i wzrostu niemal olbrzymiego). Za tymi drabantami gwardiacy chodzili jak myśliwi za zwierzem, a gdzie tylko z nimi zwarzyli53' bitwę, regularnie się porąbali, a najwięcej po twarzach haniebnie szpecąc przeciętymi nosami, policzkami, odwalonymi uszami, pięknych wcale ludzi, nie szukając z nich żadnego innego pożytku, tylko sławę, że karłowie zbili olbrzymów.Król haniebnie się gniewał o swoich drabantów na oficerów gwardii i generała, że nie mogą utrzymać żołnierza, aby mu tej psoty nie wyrządzał. Wołał po kilka razy w tej mierze oficerów sztabowych i samego generała, przekładając im swoje z tej okazji dolegliwości i żądając skutecznego onej powścią- gnienia. Generał i oficerowie czynili z siebie, co tylko mogli, karali niemiłosierdnie, ile tylko przestępców takowych dociec mogli; nareszcie gdy wszystko nie pomagało, uradzili, aby gwardiakom odebrać pałasze, przy których dotąd wszyscy żołnierze tak na powinności jako też extra niej będący chodzili. Lecz był wtenczas zwyczaj, ii żołnierze nie zasadzali bagnetów na flinty, tylko stawiając na poczcie i podczas musztry, a w inne czasy nosili je przy boku nad pałaszem; więc gdy gwardiakom pałasze zostały odebrane, oni chodzili z kijami i kiedy
50) śmiałych.
51) łupieżca, napastnik
°2) pułkową.
®3) doprowadzili.
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się mieli potykać z cLrabantami, pozasadzali bagnety na kije i tak dobrze nimi albo jeszcze gorzej wycinali pyski draban- tom, jak pałaszami; bo drabanty chłopy ciężkie i niesprawne do szabli, żadnego układu szermierskiego nie umieli, tylko z góry, niby cepami cięli na gwardiaków. Ci zaś podsadziwszy się z układem gładkim i szybkim pod drabów kiedy ich nacechowali34) umknęli.

54) naznaczyli, skaleczyli.
55) w tym wypadku szramami.
56) handel.

August król widząc, iż na każdym zaciągnieniu warty coraz więcej stawa w szyku drabantów oszpeconych paragrafami54 55 56) nareszcie odesłał ich do Saksonii, a na ich miejsce przyzwał regiment karabinerów, chłopów tak jak i drabanci rosłych, lecz nie tak urodziwych, o których nie był tak troskliwy; i gwardiacy nie mieli na nich takiego apetytu jak na pierwszych ...Mieli także gwardiacy doskonalszy od innych regimentów talent oszukaństwa o sztucznej kradzieży; księgę by nimi spisał, k.toby wszystkie miał wyszczególniać; dosyć więc będzie ogółem namienić o ich sztukach, że najprzezorniejszy wdawszy się z gwardiakiem w jaki frymark36) został oszukany; kupił niejeden zamiast pasa bogatego garść konopi; albo gałga- nów w takiej że miąszości w zawinieńciu. w jakim był pas pokazany; zamiast zegarka rzepę, zamiast bogatej karabeli kawał drewna krzywego i innych tym podobnych rzeczy. Gdy się zbiegło do jakiego woza masłem, serem, ptactwem domowym i innymi żywnościami naładowanego kilku gwardiaków, już się tam przedający nigdy towaru nie dorachował, choć żadnego kradnącego nie dostrzegł.Oni wymyślili blaszki ołowiane, monecie kurs natenczas mający w kraju ze wszystkim podobne a do tego moneta krajowa, będąca stara, bo jeszcze za Jana Kazimierza bita, dlatego wcale wytarta, równą gładkość Pśliskość jak blaszki ołowiane palcom dotykającym sprawowała; z tymi tedy blaszkami roz- biegłszy się gwardiacy po ulicach warszawskich na przymro- czu przechodzącym przedawali różne fanty, pożyczone gdziekolwiek za niską cenę, które takim sposobem prędko przedawszy,
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■gniądze wzięte za rzecz sprzedaną do kieszeni schowawszy, odobnych blaszek ołowianych równą liczbę w garść nabraw- ży w tropy kupców doganiali i udając przednimi jakoby tkniętych sumieniem z racji rzeczy kradzionej którą przedali i bo- jaźnią kary stąd pochodzącej, rzecz przedaną odbierali a zamiast pieniędzy za nią wziętych, owe blaszki ołowiane oddawali; każdy, kupiwszy jaką rzecz, pogoniony od gwardiaka z pobudki owych skrupułów, frantowską miną za prawdziwe udanych, rzecz nabytą z łatwością oddawał, kontent, że się bez szkody (jak mniemał) wyplątał z grzechu i intrygi z gwar- diakiem. Ale przyszedłszy do światła, albo nazajutrz za potrzebą spojrzawszy do worka, postrzegł, że został oszukanym. Ta sztuka niedługo trwała, bo przez oszukanych prędko się po Warszawie rozgłosiła.Dłużej służyły gwardziakom kubki; była to gra; trzy kubki drewniane, jak półbalsamki57) małe, gwardiak gdziekolwiek na ulicy na stołku ustawiwszy, przerabiał nimi sprawnie, przemykając postawiony na prawej stronie na lewą, z lewej na prawą, średni na bok i tak kilka razy tu i owdzie owe kubki przemykając; pod tymi kubkami była jedna gałeczka mała woskowa, raz tym drugim raz innym kubkiem przykryta; kto trafił na kubek, pod którym ta gałka była, ten wygrał, kto nie trafił ten przegrał. Lecz gwardiacy mieli taką sprawność w ręku, iż z trudnością można było upatrzeć ową gałeczkę, pod którym kubkiem po przerobieniu nimi została, choć czasem gwardiak z umysłu kubkami robił. A. gdy już kto pieniądze wstawił w punkcie gwardziak kubki przemieszał a zatem grający gałeczki Pod podniesionym kubkiem nie znalazł, którą gwardiak natychmiast pod innym kubkiem pokazał i stawione pieniądze ze stołka zagarnął. Żeby mu zaś na grających nie zbywało, tędy owę- dY grającemu jednemu i drugiemu wygrać pozwolił, więcej razy natomiast każdego oszukawszy, umiał bowiem szybko i bez postrzeżenia między palce chwytać, iżby pod kubkiem od grającego znalezioną nie była, pod drugi podłożył.Miewali też takich ludzi, namówionych, którzy grając w te kubki, często wygrywając, innych przechodzących swoim
571) niewielkie naczynie. 
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szczęściem obłudnym do gry zachęcali. Tym sposobem gwar- diacy oszukiwali bardzo, wiele ludzi, mianowicie prostych chłopów i kobiet po sprzedaniu jakiegoś bydlęcia lub innego towaru wiejskiego, chciwością nabycia pieniędzy do gry zachęconych, także służebne kucharki warszawskie i inne sługi, tak miejskie jako też i dworskie, z pieniędzmi po sprawunki posła
ne. O co gdy częste zachodziły skargi, surowo tej gry zakazano gwardiakom, lecz nie zaraz i za wielką pilnością zwierzchności zaniechanej; mieli bowiem długo sposób ustrzeżenia się oficerskiego oka przez ustawionych około siebie kamratów, na oficera, skądkolwiek się pokazał, pilne oko mający, za postrzeżeniem którego pilnujący, zbliżony do gracza, rzekł do niego: „porzuć to bracie, co ci to potym?". Za takim hasłem gwar- diak co prędzej porywał kubki i stołek i skrył się do kamienicy lub domu najbliższego, a skoro oficer minął znowu ciągnął grę; aż wyszedł rozkaz, żeby takich graczów każdy miał moc z przed swego domu rugować albo do którejkolwiek najbliższej warty końcem zabierania ich dawać znać lub, jeżeli przemógł gwar- diaka, z pieniędzy i narzędzi grackich obedrzeć, dopiero po takim rygorze gra pomieniona ustała . ..Ci, którzy nie mieli przemysłu i sumienia do oszukaństwa, w pracy rąk szukali lepszego wyżywienia, niż go mieć mogli z lenungu58), półdziewiąta grosza miedzianego na dzień wynoszącego, z którego jeszcze żołnierz opatrywać glinkę do patron- tasza59), szwarc60) do wąsów, kamaszów i trzewików, i jeżeli któremu podarł się mundur, albo trzewiki, albo co się zepsuło w monderunku, to wszystko sporządziwszy kapitan odciągał z traktamentu, bez czego ztrudna który obszedł się żołnierz, biorąc na dwa roki mundur, parę koszul, parę trzewików z kamaszami i parę podeszew, co jednym przy pracy drugim przy łotrostwie, nigdy na dwa roki nie wystrczało. Drugi posiłek mieli najmowania się na wartę jedni za drugich, mianowicie za tych, którzy będąc rzemieślnikami żadnej powinności nie odbywali i tylko dla protekcji mundur gwardiacki nosili; tacy 

58) żołd.
59) ładownica.
60) czernidło
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obowiązani byli raz w miesiącu prezentować się kapitanowi swemu w mundurze, wząść od niego urlop od miesiąca do miesiąca, podług lustracji regimentu stanąć w szeregu osobiście, lub podczas jakiej wielkiej parady, w innych zaś powinnościach mieć za siebie najemnika, którego jeżeli nie miał, kapitan to potrafił, że się bez niego powinność obeszła, ale żaden z takich rzemieślników, co tylko mundur przyjęli; nie brał traktamentu, ani małego moderunku, wszystko się to w kieszeniach kapitańskich zostawało.
XX. WOJSKO POLSKIE W CZASACH STANISŁAWA 

AUGUSTA
Józef Rudkowski, szlachcic-ziemianin, w swych pamiętnikach, 

pisanych już w późnej starości, dał ciekawy obraz życia epoki sta
nisławowskiej, którą pamiętał ze swej młodości. Nie pominął on 
również i spraw wojskowych, które opisywał w interesujący sposób.

(Urywek wspomnień Józeia Rulikowskiego wydany z obszerniej
szego rękopisu. Warszawa 1862 str. 252 — 266).Po konfederacjach przeciw elekcji Stanisława Augusta, Rzeczpospolita liczyła na papierze wszelkiej broni wojska szesnaście tysięcy, lecz istotnie pod bronią ledwie połowa tego była, oprócz regimentów niekompletnych gwardii królewskiej. Był żołnierz nieforemnie ubrany, nie znał służby, strzelać umiał tylko na wiatr i utrzymywać jak wtedy mówiono hauptwachty. Używano wojska koronnego na egzekwowanie podatków i na straż pograniczną od Rosji, ale prawdę powiedziawszy nie stało tam wojsko dla utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, lecz więcej dla nieprawych korzyści, jakie ciągnęło z przemycania towarów. Do tego doszło, że niżsi oficerowie płacili wyższym za arendę luki pogranicznej; naprzykład pan porucznik komenderujący szwadronem kawalerii narodowej, za lukę-metnicką1) panu brygadjerowi kwaterującemu ze sztabem w Białocerkwi, płacił rocznie dzierżawy tysiąc dukatów. Żołnierz na kwaterach, i w pochodach nieznośny i wiele wymagający stawał się przyczyną częstych manifestów i po

1) miejscowość w okolicach Białej Cerkwi.
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zwów za nadużycia które się gradem sypały od obywateli po różnych ziemiach i powiatach.W kawalerii narodowej każdy stopień oficera był wyższym od oficera regimentów pieszych i konnych, bo jeźdźcy nasi uważali się za gwardię narodową Rzeczypospolitej, i tak porucznik kawalerii narodowej był równy majorowi innej broni, rotmistrz pułkownikowi. Takich panów, co to z rotmistrzów a nawet poruczników pozostali za własną nominacją pułkownikami znałem wielu. Oprócz tego, za starego autoramentu przy urzędzie cywilnym, można było przyjmować urząd wojskowy, i tacy panowie podwójnej służby, do swych ziemiańskich kontuszowych mundurów, przyczepiali szlify, jak to można jeszcze widzieć po wielu domach obywatelskich na portretach familijnych. Tak Rusianowski obywatel podolski mieszkający około Winnicy, a oraz obywatel galicyjski, posiadający wieś Komuchy, był tylko w regimencie prostym porucznikiem; a że król jegomość był rotmistrzem w tejże samej co i on chorągwi, Rusianowski mianował się już bez skrupułu pułkownikiem. W kawalerii narodowej na miejscu pułkowników byli bryga- diery; coś to wyższe od pułkownika, a niższe cokolwiek od jenerała.Tacy to panowie oficerowie, nie przez zasługi otrzymywali rangi, lecz jeden drugiemu z wolnego targu, sprzedawał rangę, a król te zmiany zatwierdzał. Był to środek dania funduszów w miejscu płacy dożywotniej dla wysłużonych, na którą skarb Rzeczypospolitej już nie wystarczał.Ze starego autoramentu można było być oficerem i nie widzieć swego regimentu lub chorągwi, a siedząc spokojnie w domu gospodarować. Można było z tytułu wojskowego i nie pracować, tylko swą gażę odstąpiwszy zastępcy, który na czynnej służbie zostawał, o nic się w życiu więcej, a zupełnie o służbę nie troszczyć.Regimentarze byli na wzór późniejszych jenerałów dywizji. Takim regimentarzem był sławny Stępkowski wojewoda kijowski, dziedzic Łabunia2) i pięknego w nim pałacu, teraz zmienionego w gruzy, faworyt króla Stanisława. — Był on także je
2) Łabuń — miejscowość w okolicach Zastawia na wsch. Wołyniu.
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dnym z komisarzy do dóbr pojezuickich i wszystkich pozostałości po tych bogatych zakonnikach. Skarby stąd pochodzące, marnotrawił zbytkami i rozrzutnością, choć ta znakomita spuścizna przez konstytucję sejmową, przeznaczoną była na fundusz oświaty narodowej. Sekretarzem tej komisji w naszych stronach był Dobrowolski brat starszy ks. prałata łuckiego i kanonika, którzy rządzili dobrami fastowskiemi3) za władania metropolity Cieciszewskiego. Dobrowolski wiernik Stępkowskiego, pokrywając zręcznie jego nadużycia, najwięcej się przyłożył do marnotrawstwa dóbr pojezuickich, chociaż dla siebie osobiście nawet nic nie korzystał.

3) Fastów — miasto w okolicach Kijowa.
4) antenat — przodek.

Stępkowski tyle mając na sobie różnych urzędów i z nich równie, wiele mając obowiązków, gdy mu nieraz fantazja przychodziła, zbierał wojska do Łabunia na lustracją i komenderował z sześciokonnej karety, lub z okna otwartego w pałacu.Przytaczam tu jedno zdarzenie, jak mi je opowiadano, żeby dać wyobrażenie co to były za wojska starego autoramentu. Obywatel Wereszczyński dziedzic Wereszczyna, sąsiad Świerszczowa majętności moich przodków z ziemi chełmskiej, młody, majętny i literat, wróciwszy z podróży po cudzych krajach, przytem zdolny i obdarzony piękną wymową, żądał jakiegoś zaszczytu w ojczyźnie, bo chciał jej służyć i dlatego kupił sobie rangę rotmistrza, "jednej chorągwi kawalerii narodowej w partii ukraińskiej, której dotąd nigdy nie widział i nie znał. Razu pewnego ta chorągiew odebrała rozkaz stawienia się na jedną podobną lustrację do Łabunia. Wereszczyński chcąc zabrać znajomość z panem wojewodą regimentarzem partii ukraińskiej, pośpieszył w sześciokonnej karecie do Łabunia i w niej siedząc wprowadził chorągiew swoją na dziedziniec na którym się wspaniale roztaczał pałac wodza. Tu się starły z sobą dwie arystokracje, starożytna z nowożytną. Wereszczyński albowiem znał siebie panem z antenatów4) i sam do tego był synem kasztelana lubelskiego, Stępkowski zaś wszystko winien samemu sobie czuł to, że jest przychodniem pomiędzy panami, no- vus homo, i kontent był, że może upokorzyć starożytnego 
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arystokratę. Postrzegłszy więc z pałacu, że pan rotmistrz jak powiedzieliśmy w karecie zaprowadza chorągiew na dziedziniec, otworzywszy okno zakomenderował sam; rotmistrz z karety komenderówkę wojewody powtórzył; ale regimentarz rozjadł się sierdziście i krzyknął:— Nie tak! pan rotmistrz za front, wachmistrz wystąp i komenderuj chorągwią, tu nie potrzebują literatów.Ten afront publicznie wyrządzony, przyprawił Weresz- czyńskiego o pomieszanie zmysłów. W czasie bytności mojej w Lublinie żył jeszcze zamknięty w domu pod strażą familijną.Mógłbym wiele podobnych pociesznych zdarzeń przytoczyć o tern wojsku starego autoramentu i o dawniejszych jeszcze chorągwiach pancernych, z których jednej był pułkownikiem stary Golejewski, później starosta dymirski w pow. kijowskim mieszkający, bom się w młodości mojej dostatecznie nasłuchał o tern różnych opowiadań, lecz nie chcę zatrudniać czytelników moich tymi drobnostkami.Przystępuję teraz do podań o wojskach nowego autoramentu, które wzięły swój początek w czasie nadzwyczajnego sejmu czteroletniego. Uchwalił sejm reformę wojsk i pomnożył liczbę jego do sześćdziesięciu tysięcy żołnierzy rozmaitej broni. Brygady wielko i mało polskie oraz litewskie, przyjęły z chęcią reformę. Lecz wojska partii ukraińskiej, jakiś czas obstawały przy swoim starym autoramencie, tak gustowały w nieczynności i wygodzie, a razem zbyt zamiłowane były w buchastych szarawarach, w kurtkach długich z szerokimi stanami przestronnych i niekiedy futrem podszytych, w czapkach wygodnych różnej miary, beleby amarantowych i z kitą białą.Wojska reformowane czyli nowego autoramentu w nowe brygady i pułki porozdzielane, przybrały całkiem porządek wojsk zagranicznych i karność czyli ich służbę naśladowały, a może nawet w manewrach wyćwiczywszy się przewyższały obcych.Mundur tej kawalerii narodowej był następujący: czech- czery5) granatowe opięte z dwoma lampasami amarantowymi, 
5) spodnie.
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kurtka granatowa z kołnierzem i rabatami amarantowymi, opięta z wąskim stanem, z guzikami i szlifami srebrnymi u oficerów i towarzyszów; czapka amarantowa z barankiem czarnym w kije pikowana, jak dzisiejsze czapki ułańskie, z kordonem srebrnym z amarantem przebijanym i takimiż kutasami6), z lewej strony czapki wychodził fontaż z blachy srebrnej z cyfrą królewską i z niego trzy piórka z lanego srebra, a z nich wychodziła na fiszbinie kitka z białych piór kapłonich co w powietrzu bujała; taśma od ładownicy srebrna z przetyczkami 

6) kitami.
7) pas.
8) haczyk.

srebrnymi na piersiach, na niej ładownica łosia lub z czarnej skóry lakierowanej, na klapie naokoło obwiedziona pół okrągła srebrna blacha, w rogach obwódki serca, w pośrodku w lau- rach cyfra królewska. Pendent7) od pałasza z klamrą i cyfrą królewską srebrną, taśma sama srebrna przerabiana w ukośne prążki amarantowe z takąż obwódką podwójną w zygzak, pałasz oprawny w szajdy stalowe, z falcechem srebrnym, szlify i ostrogi srebrne, but okrzentny. Taki strój kawalerii narodowej zbyt kosztowny, a tym samym powabny w czasie wojny dla nieprzyjaciela-. Spostrzeżono się prędko na tym i stąd plakowa- ne srebrem ozdoby, zaczęły zastępować srebro istotne. Konie w brygadzie były jednomaściste i miarowe; lekkie, dzielne; cały ich moderunek ze skóry czarnej, u oficerów czapraki amarantowe z frendzlą srebrną, u szeregowych granatowe ze szlakiem amarantowym.Towarzysz nosił szlify obie gładkie, broń, pałasz, parę pistoletów w olstrach, proporzec na powodzie z chorągiewką wpół białą, wpół amarantową. Szeregowy chodził*w kaszkiecie czarnym sukiennym z kitą białą, włosienną; broń, pałasz, proporzec, pistolety w olstrach, karabinek na kruczku8). Towarzysz miał szlify gładkie, namiestnik z jedną gwiazdą na szlifie amarantowej, chorąży na srebrze jedną gwiazdkę, porucznik dwie, rotmistrz trzy, major jednę, wice brygadier dwie, brygadier trzy belki złote na srebrze. Srebro było wyłączną ozdobą kawalerii narodowej, inne wojska i pułki konne używały złota. Na
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miestnik różnił się od chorążego taśmą od ładownicy amarantową i takąż szlifą. Szeregowi nosili rajtuzy9) szare z lampasami amarantowymi. Oficerowie zaś oprócz pałasza i pistoletów w olstrach innej broni nie używali, oznaki rangi w mundurach po. odbytych rewiach otrzymały niektóre zmiany. . .

°) spodnie do konnej jazdy.
J) styczeń.

Chciałem jaknajprędzej zostać żołnierzem, myśli i zabawy moje były całkiem wojskowe. Szanowne zgromadzenie księży pijarów w Chełmie, do zabaw studenckich wprowadziło wtedy musztry wojskowe. Studenci więc od 1-go maja bez różnicy, bogatsi i ubożsi nosili mundury z szarego płótna lamowane tasiemką zieloną. Broń i karabiny były drewniane różnej długości podług wzrostu studenta.Widzieć było przyjemnie jak malce od siedmiu do dziesięciu lat z całą zręcznością wieku dojrzałego wyrabiali swą bronią różne manewra wojenne; starsi zaś z klas wyższych, używając broni palnej i dając z niej ognia, nieraz zawstydzali nowo sztyftującego się pułku żołnierzy. Ksiądz prefekt obecny w dnie rekreacji na placu musztry, mianował oficerów podług odznaczających się zdolności. Taka zabawa wielki wpływ wywierała na umysły. . . Każden malec cenił się wyżej nad wiek swój, a nawet policja księdza prefekta nabrała tęgości, bo kaprale i gifrejtery tej zaimprowizowanej gwardii, czuwali nad zdrożnościami młodzieży.
XXI. KŁOPOTY DOWÓDCY BRYGADY ZA CZASÓW 

STANISŁAWA AUGUSTA
*

Stan rozprężenia, jaki panował w wojsku polskim jeszcze 
w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta doskonale ma
lują wspomnienia pewnego dowódcy brygady kawalerii narodowej.

(Notaty generała brygady wielkopolskiej kawalerii narodowej 
z lat 1775— 1778, wyd. J. I. Kraszewskiego. Drezno 1871 str. 34 — 36).... 12 januar') 1776, Dobiłem się jakoś do Kalisza, po diabelskiej drodze, com ją i konno i wozowo odbywał, a w części i pieszo po apostolsku. Śliczne tu zastałem rozporządzenia komendy, musiałem z osobna każdego towarzysza i pocztowego
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spisywać, gdyż dawniej nie było żadnej listy ani protokółu, a ludzi jest dosyć, tylko porządku brak. Co gorzej, że to wszystko gołe i bose jak święci tureccy, nawet katanek2) nie mają, konie generaliter3) wszystkie kaleki i okrutne harhary4) takie, że ledwie z Kalisza wyjdą na drodze to gdzie pozdycha. Kasować niepodobieństwo, bo ich muszę utrzymać, żebym miał przecie czym komenderować; jakby przyszło brak robić, zostałbym się sam jeden na bułanym.

2) kurtek.
3) przeważnie.

chudy, zabiedzony koń.
5) podoficer.
6) żołd.
7) dawać zaliczki.
8) pasza dla koni.

Teraz przyjmuję na nowo wachmistrzów i unteroficerów5), ale ci jeszcze pieszo mi będą robić służbę, ale koni nie ma i pieniędzy na nich ditto. Pieniądze . .. wszystkie poszły na zapłacenie lenungu6), nawet na zadatek na sukno nie pozostało; po- ślę też hetmanowi regestra, co która chorągiew wzięła, niech się sam przekona. O sobie nie mam potrzeby pisać, zrobią to inni, gotowi zawsze przyjaciele, którzy do ucha przyniosą co było i o czym się nie śniło.Musiałem się nie mało napocić z wypłatą, przy niej niemal unteroficerską służbę samem pełnił, każdegom człowieka zapytał, co który wziął i co się mu należy, a swojej mizernej służby z kasy nie ruszyłem nawet i szeląga. Bo też w kasie widzi mi się pająki przędą i z własnej kieszeni ciągle forszusować7) muszę. Jeśli mi komisja wojskowa nie odda pieniędzy i nie dostarczy co potrzeba, żadnym sposobem komendy w porządku utrzymać nie potrafię. Komplet towarzystwa będzie, bo z dawnego dużo się meldują do chorągwi. ..To wielka bieda, że goło, i wojsku i polityce mojej zdałyby się dukaty, których nie słychać, nie widać. Komendę koniecznie potrzeba okryć choćby dla wstydu, żeby plecami nie świecili, a co niemniej trudna, to też i fuferaże8) teraz bardzo nie łatwe, bo nikt nie chce sprzedać a rosyjscy wszędzie kupują przed nami, Nie wiem czy pomoże co list hetmański do
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starostów i kapituł proszący, zęby za pieniądze futerażów mieć można, ceną przynajmniej nie taką, jak za granicą płacą, bo niepodobna by jej naszym workiem wystarczyć. Ja dotąd kupuję owies korzec warszawski po złotych cztery, ale już chcą po sześć, a tu futeraże nie wystarczają. Utrzymuję jak mogę żeby wszystko co biorą płacili regularnie, ale konie licho jadają, a lubo niewiele warte, ale głodne jak najlepsze. Żebyż mi choć pieniądze asygnowali, żebym ich nie szukał. Teraz tylko z samych dilat coś kapnie i kwestować muszę, a te egzekucje przyjaciół mi nie zrobią. Drą mnie panowie bracia za to na futerażach, a ja im chcę pokazać, że się na mnie poskarżyć nie będą mogli, a ktoby chciał ze skargą, dobrze się nagotować musi, bo komendzie mojej nikt nie dowiedzie żeby co wykroczyła. Ekscesu żadnego nie masz, żołnierze jak panienki.Patrole ustawicznie chodzą i powinny koniecznie, bo wer- barze9) pruscy co chwila wpadają, a obywatele dają coraz znać o nich, muszę ich osłaniać ile możności, żeby nam najlepszych ludzi z przed nosa nie brali. Wczorajszego dnia ledwie odratowałem człowieka co go byli od żony i dzieci upoiwszy odbili i już wiedli z werbunkiem. Patrol idący napędził ich, rozpierzchli się, a tego nieboraka rzucili, który gdy się wytrzeźwił, to mi do nóg padał dziękując. Ot tobie z masłem kurku. Jeszcze mu się para talarów została na pociechę po wielkim strachu, ale od granicy zmykać musi na czas, bo by go może znów już jak swego napadli . ..

9) agenci werbujący żołnierzy do służby pruskiej.

Pieniądze w Poznaniu na komorze są, a tu mi na złość asy- gnacji nie dają, trzeba znów o to pisać i uprzykrzać się, bo u nas, byle milczeć, chętnie zapominają. W przeszłym raporcie kompletu nie podawałem, bo się dużo jeszcze nie meldowało i nie byli przytomni, ale się teraz meldują i przybywają, przybędzie ich więcej, oznaczę na marginesie kto jest pro praesenti albo dopisać potrzeba explikacją.Przez tych sześć niedziel ostatnich dużo się przywlokło; dla mnie to tylko nie dobrze, bo płacy wiele brakuje, a ja wiem, że na początku marca płacy nie dostanę, kiedy tu na nią 
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borszusy10), i na lenungi11) i na futeraże12), potrzeba by mieć koniecznie zapas w kasie. Skompletowany nie wydołam na to co się należy, a lękam się kwitków, bo do nich nie przywykłem, zła to moda. Tymczasem ludzie nowozawerbowani, bardzo piękni, nadzy i gdy ich nie umundurują, gotowi dezerterować. Pisałem o konie, pisałem o pieniądze i o inne punkta ważne, żadnego dotąd ordynansu, wszystko tak leży, dlatego żaden un- teroficer nie ma konia, i wiele pocztów pieszo całkiem. Jakże tu co robić, kiedy nie ma czym, a wreszcie boję się nadto ze swojej kieszeni sypać, bo może być bieda z odebraniem póki się domodlę, żeby mi oddali.

10) zaliczka.
11) żołd.
12) pasza. , '

W tej (chorągwi) co z Krakowa przyszła, jest jeden towarzysz i kilku pocztowych takich, co na słomie zamiast kulbak przywlekli się; niechaj sobie wracają skąd przyszli do tamtej partii...
XXII. REFORMY STANISŁAWOWSKIE

Reformy wojskowe w ostatnich latach istnienia dawnej Rzeczy
pospolitej opisał Kosmowski, żołnierz, a później oficer z czasów 
Stanisława Augusta i powstania kościuszkowskiego.

(Stanisław Kosmowski; Pamiętniki z końca XVIII wieku. Poznań 
1867 str. 6—11).Król (Stanisław August) obrócił swą uwagę na wojsko liniowe; to było w liczbie małej, bo 14.000 żołnierza liczyło, a w Litwie 12.000 kawaleria zwana narodową była z szlachty towarzyszami zwanej i szeregowych złożona. Nazywano szwadron chorągwią, takowa chorągiew składała się z 14 towarzyszów szlachty, i 14 szeregowych nieszlachty. Tymi towarzyszami byli możniejsi obywatele, lub ich dzieci, którzy nie służyli we froncie, a tylko dawał każdy za siebie dwóch szeregowych (żołnierzy) zwanych sowity poczet z końmi i umundurowaniem, a towarzysz brał ze skarbu na tych dwóch żołnierzy czyli szeregowych 1000 zł. polskich, z czego byli szeregowi żywieni i utrzymywani. Starszy wachmistrz w tej chorągwi nazywał się 
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namiestnik. W każdej chorągwi takiej był rotmistrz, porucznik i chorąży, lecz ci byli z magnatów, z wojewodów, kasztelanów lub podkomorzych, żadnego wyobrażenia o służbie wojskowej nie mający, tak jak towarzysz. Ci wszyscy tylko dla honoru noszenia munduru mieli te rangi; bo rotmistrza ranga oznaczała generała, porucznika ranga pułkownika, a chorążego ranga podpułkownika; zaś namiestnik miał rangę kapitana, a towarzysz rangę chorążego, i wszyscy nosili mundury i znaki na szlifach takich stopni. Raz tylko w rok obowiązani byli tacy porucznicy, chorążowie i towarzysze zjechać do miejsca, gdzie ich chorągiew konsystencję1) miała, a ten zjazd nazywali Koło rycerskie; wtenczas odbierali swoje pensje i wypłacali żołnierzom. Widziałem nie raz tych oficerów i towarzyszów przybywających do swych chorągwi; każdy jechał karetą w sześć koni, za nimi wozy kuchenne, a przed i obok nich kilkunastu dworskich, albo luzaków, co znaczy wolny żołnierz, ubranych w granatowe kurtki z żółtymi guzikami i żółtymi albo paliowy- mi obszlegami2).Za przybyciem tych do miejsca, gdzie chorągiew konsy- stowała3), zaczęły się bale i fetowania, żadnej tam mustry nie było, nawet na wartę zaciągać nie umieli; jeżeli wystąpiła cała chorągiew w pole, więcej nie umiał nikt komenderować, jak: marsz, nabij broń do ataku! a obroty wszelkie nieznane im były; takie chorągwie napełniali możniejsi. Król miał swoje gwardie piesze i konne, i artylerią, tudzież nadwornych ułanów, oraz piechotę, którzy doskonale znali wojskowe ewolucje, lecz tych nie śmiał użyć do nauczenia manewrów tej kawalerii, gdzie same możne osoby składały ich liczbę, nie śmiał wreszcie dla oburzenia umysłów nominować tam oficerów, bo miejsca oficerskie, zacząwszy od rotmistrza aż do towarzysza były kupne. I tak, za rangę rotmistrza trzeba było zapłacić 2000 duk.r za rangę porucznika 1000 duk., za rangę chorążego 500 duk., za rangę namiestnika 250 dukatów, za rangę towarzysza 100 dukatów.
postój.

2) wyłogami.
3) stała.
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W takiej to był sytuacji król Stanisław, że choć widział nadużycia, nie mógł ich zmienić, boby postawił naród przeciwko sobie; szukał więc sposobu w swej głowie, bo tyle pieniędzy nie miał, aby tyle rang zapłacił dla pomieszczenia znających służbę wojskową. Wymyślił więc ten sposób, aby każdy rotmistrz, porucznik i chorąży znajdowali się przy swych chorągwiach, a dla porządku połączył dwie chorągwie w jedną, i nazwał to szwadronem, do czego nominował4) komendantów szwadronów, z nazwiskiem szwadronista, dawszy im rangę majorów, a rotmistrzów im subordynował5) by zaś nie obrazić miłości własnej rotmistrzów, poruczników, którzy byli wojewodami i kasztelanami, posłał do tej kawalerii na majorów (których dotąd w kawalerii nie bywało) swoich generał-adiutantów, ja- koto Dąbrowskiego, Byszewskiego, Dzierzbickiego.Wyszły stąd wprawdzie nieukontentowania; bo wojewodo- ' wie, kasztelanowie, będąc rotmistrzami, porucznikami lub chorążymi, nie chcieli być posłuszni szwadronistom: z tego powodu zaczęli magnaci sprzedawać swe rangi, lub ich darmo odstępować, —- towarzysze zaś staniali, gdy król każdą chorągiew z 28 żołnierka złożoną, posunął do sześćdziesiąt kilku głów, a lubo król nie miał dostatecznej liczby oficerów zdolnych do egzercycji6), przeto awansując niektórych z gwardii, umieszczał tych w brygadach kawalerii, i innych do egzercerowania7) posłał, w liczbie których i ja do egzercerowania wielkopolskiej kawalerii byłem użyty. Oprócz tego zawezwał Polaków oficerów w zagranicznej służbie będących, z pomiędzy których najznakomitsi, jako to: ze służby amerykańskiej generał Kościuszko, z pruskiej Brodowski i Grochowski, którzy później generałami byli; z francuskiej książę Lubomirski; z saskiej Henryk Dąbrowski pułkownik, a później generał. . .Król na wzór ułanów kazał, aby kawaleria narodowa zamiast używanych przez tęż proporców, uzbrojona była w lekkie piki, czyli lance okute prętami żelaznymi do środka. Karabiny
■*) mianował.
5) podporządkował.
B) ćwiczeń.

ćwiczenia.
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u naszej piechoty były bardzo ciężkie i niedogodne; król zakupił przez Gdańsk kilka tysięcy karabinów lekkich z bagnetami; chcąc zaś zastosować rangi w wojsku polskim do rang zagranicznych wojsk, zmienił już dawniej tytuły regimenta- rzów, vice-regimentarzów, i ustanowił brygadierów, co znaczyło pułkowników z rangą generał-majorów; ustanowił szefów pułków ułańskich, oraz generałów lejtenantów, i generałów inspektorów kawalerii. Takim sposobem wojsko nasze nabierało postaci prawdziwie wojennej, dla którego wydano jednostajny regulamin wojskowy z przepisami kar na dezerterów, i na prze- stępujących subordynacją, obostrzone ścisłe posłuszeństwo dla władz wojskowych. Powoli tak wprowadził się porządek, że ranga randze posłuszną być musiała. bez uwagi na urodzenie, wyższość majątku lub dostojeństwo familijne. Przyznać muszę, że przykładem tej subordynacji byli dopiero ci, którzy zawer- bowani byli z mniej majętnej szlachty, równie i ci, którzy z nowo fundowanych szkół przez króla weszli do wojska. W wojsku udało się dosyć dobrze zrobić reformę, ale cięższa dla króla była zawada zniszczyć nieograniczoną władzę hetmanów, którą chcieć naruszyć, było to wystawić siebie na prześladowanie, a kraj na zaburzenia; gdyż hetmani mieli taką władzę nad wojskiem, że to rozkazów królewskich słuchać nigdy nie chciało, bo od dawna przywykło było ślepo być posłuszne hetmanom, których za tarczę wolności narodowej uważać przyzwyczaiło się.
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CZĘŚĆ III

EPOKA WOJSKA NARODOWEGO





I. BITWA POD RACŁAWICAMI

Proklamowanie powstania w Krakowie i tworzenie armii naro
dowej przez Tadeusza Kościuszkę zaskoczyło wroga. Jego próby 
ofensywy były chwiejne i niepewne, natomiast Kościuszko, wykorzy
stując zapał i dzięki przewadze moralnej swych oddziałów, odniósł 
zwycięstwo pod Racławicami 4 kwietnia 1794 r. W bitwie tej odzna
czyli się kosynierzy, których atak na artylerię rosyjską miał rolę de
cydującą dla przebiegu bitwy.

Poniżej podany obraz bitwy pod Racławicami napisany został 
przez generała Józefa Zajączka (1752—1826), który w niej uczestni
czył. W młodym wieku wstąpił on do wojska, w którym doszedł do 
stopnia generała. Brał udział w bitwie pod Racławicami, odegrał 
znaczną rolę w Powstaniu Kościuszkowskim, a następnie w armii 
napoleońskiej. Po utworzeniu Królestwa Kongresowego powołany 
został przez cara Aleksandra I na stanowisko namiestnika. Ze wzglę
du na swój konserwatyzm i ścisłe wypełnianie zarządzeń cara znie
nawidzony został przez całe społeczeństwo. Gen. Zajączek przeszedł 
ewolucję wsteczną. Za młodu zwolennik haseł postępowych, później 
wielbiciel zaborczej polityki Napoleona, wreszcie wierny sługa cara, 
gnębiciel własnych rodaków.

(Józef Zajączek; Pamiętnik. Poznań 1862 str. 94 — 99).Kościuszko . . . wychodzi więc dnia 1 kwietnia z garnizonem krakowskim i 12 armatami całą artylerię miasta tego składającymi. W drodze wzmocnił się brygadą jazdy Man- getta1 2) o dwie mile od miasta obozującą i brygadą Madaliń- skiego3), który, dniem wprzódy z stanowiska swego ruszywszy, nagłym marszem ku niemu ciągnął. Mała ta armia wynosiła ze wszystkiem 3000 piechoty i 1200 konnicy.
*) brygadier wojsk polskich, Francuz z pochodzenia.
2) brygadier kawalerii narodowej, odegrał znaczną rolę w powstaniu 1794 r.

Kościuszko strawił cały dzień następujący na urządzeniach tyczących się służby; 3 dnia poszedł pod Koniuszą, gdzie mu przyprowadzono 300 wieśniaków w kosy uzbrojonych, 4 zaś 
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dnia zbliżał się ku Racławicom, gdy przednia straż polska spotkała się z przednią strażą moskiewską, która w oczach in- surgentów ku głównemu swemu cofała się korpusowi. Polacy postępując dalej aż do wzgórków pod Racławicami będących postrzegli Moskali w bardzo mocnym stanowisku, gdyż w rzeczy samej zajmowali dosyć nieprzystępną górę.Kościuszko uszykował swe wojsko w porządku bitwy na wzgórku przeciwległym obozowi moskiewskiemu; kazał na prę- dce usypać kilka bateryj po skrzydłach, z których prawe opierało się o bardzo głęboką dolinę, za to lewe żadnej naturalnej obrony niemiało. Z frontu potoczystość tego wzgórka dochodziła aż do góry przez Moskali opanowanej. Mały gaik, w wzmiankowanej dolinie będący, zakrywał lewe skrzydło. Kościuszko posłał tam 2 kompanie piechoty i 100 strzelców.Tak postawione wojska patrzyły na siebie więcej niż dwie godziny bez najmniejszego poruszenia, ale nakoniec Moskale uszykowali się w 3 kolumny i ruszyli naprzód. Każda z tych kolumn w inną udała się stronę; prawa i lewa tak zasłoniony- mi były: pierwsza łańcuchem wzgórków, druga zaś lasem, że żadną miarą niemożna było poruszeń ich dostrzedz. Zaczęto już w wojsku polskiem mniemać, iż nieprzyjaciel cofać się zaczyna, gdy nagle środkowa kolumna krętą drogą spuszczać się z góry zaczęła. Baterya polska, 6-ciu armatami obsadzona na prost owej drogi usypana, dawała ognia przez cały ciąg ich marszu i wielu ludzi nieprzyjacielowi ubito. Tymczasem prawa kolumna moskiewska pokazała się na lewem skrzydle Polaków i szykować się poczęła.Gdy Zajączek i Madaliński, potrzykroć z jazdą swoją przypuszczając ataki, zawsze odpartymi byli, Kościuszko na czele wieśniaków, dniem wprzód do obozu przybyłych, i jednego batalionu wojsk regularnych ruszył przeciw rozwijającej się środkowej kolumnie, która, tylko co się atak rozpoczął, złamaną i pobitą została. Pomiędzy środkową i prawą nieprzyjacielską kolumną był głęboki wąwóz mający brzegi drzewami i zaroślami zakryte, co było przeszkodą, że Moskale ani się widzieć, ani posiłkować niemogli. Położenie Polaków lepsze nierównie było. Zajączek więc, widząc z lewego skrzydła, co się 



■u/ środku działo, oddzielił jak najspieszniej część konnicy i posłał ją dla dokonania rozsypki środkowej moskiewskiej kolumny To się stało właśnie w moment, kiedy lewa nieprzyjacielska kolumna nadciągnęła, ale, oddzielona od Polaków głęboką doliną, miała przestać na samem do nich z armat strzelaniu.Wojsko powstańcze, środek nieprzyjacielski atakujące, tak się nagłem uderzeniem połamało, iż trzeba było wiele czasu do przywrócenia szyku. Kościuszko zebrał resztę batalionów jeszcze w ogniu niebędących i uderzył na prawą kolumnę nieprzyjacielską. Atak ten trwał nierównie dłużej, niż do środka przypuszczony, ponieważ piechota polska bawiła się plutonowym ogniem, co ją więcej nierównie ludzi kosztowało, niż gdyby była z bagnetem w ręku uderzyła.Kościuszko, niekontent z tego potykania się sposobu, nie mógł inaczej zaczętego ognia uśmierzyć, jak tylko rzuceniem się na nieprzyjaciela na czele najbliżej siebie stojącego pół- batalionu. Reszta wojska poszła za jego przykładem, a tym sposobem i druga kolumna została złamaną, ściganą i będące przy niej armaty utraciła. Już wtenczas z całego korpusu nieprzyjacielskiego lewa kolumna została, która armatny tylko na Polaków sypała ogień, ale widząc, że środkowa i prawa w rozsypkę poszły, cofać się zaczęła.Kościuszko, chociaż zupełne otrzymał zwycięztwo, nie- mógł jednak więcej z niego korzystać. Piechota albowiem jego i jazda tak się połamały, że ani jedna kompania w porządku nie została. 1 lubo oficerowie wszystkich usiłowań do zebrania żołnierzy dokładali, chciwość atoli obdzierania trupów przemogła nad obowiązkami karności. Polacy otrzymali plac bitwy i zyskali 12 armat obok 400 trupów przez nieprzyjaciela zostawionych. Z swojej zaś strony utracili zabitych 150 żołnierzy i 200 rannych mieli.Noc, przy końcu bitwy zapadła, przedłużyła nieład w wojsku panujący, co taką niespokojnością Kościuszkę nabawiło, iż wołał w tym stanie marsz rozpocząć, niż wystawiać się na niebezpieczeństwo zupełnego zniesienia, gdyby był nieprzyjaciel o świcie do ataku wrócił. O północy więc ruszył z pobojowiska i stanął pod Słomnikami, w stanowisku o 3 mile od 
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owego miejsca odległem. Moskale zaś z swej strony 5 mil ubiegli tej samej nocy, a tak obydwa wojska 8 mil od siebie odda- lonemi zostały.Kościuszko, donosząc o tem zwycięztwie mieszkańcom Krakowa, oddał sprawiedliwość waleczności Zajączka, Madaliń- skiego, Mangetta, którzy się w dniu tym szczególniej popisywali. Goniec z oznajmieniem zwycięstwa tego przybyły zastał miasto Kraków w największej trwodze. Kupa albowiem jezdnych żołnierzy, znanych pod imieniem jazdy narodowej, uciekł- szy z placu bitwy zaraz na początku potyczki, przybiegła do Krakowa i rozgłosiła, że Kościuszko zginął, że wojsko do szczętu zniesionem zostało i że oni tylko z pomocą największej waleczności i cudem prawie przebiwszy się środkiem armii nieprzyjacielskiej uratować się zdołali.Żeby czytelnikowi dać dokładne wyobrażenie tej jazdy, wspomnieć należy, że zwyczaj służenia w konnicy był od niepamiętnych czasów samej tylko szlachcie zostawiony. Ta część wojska zawsze stanowiła najcelniejszą siłę kraju, po największej części z samych płaszczyzn złożonego, dopóki niebyło innego żołnierza, prócz obywateli kochających ojczyznę swoją, posiadających grunta i należących do pisania ustaw, a tem samem i w uszanowaniu ich własny upatrujących interes. Lecz skoro, jak się wyżej powiedziało, miękość opanowała szlachtę w zbyt długim spoczywającą pokoju, konnica polska inną także na siebie przybrała postać. Wojsko to ciągiem próżnowaniem osłabione i nadęte niebezpiecznemi przywilejami, które go nad inne korpusa wywyższały, zniewieściało i stało się nie- zdolnem do zniesienia trudów wojennych. Ustawicznie myślące o zrzuceniu z siebie jarzma koniecznie potrzebnej karności wojskowej, stało się nieszczęściem ojczyzny swojej i przełożonych nad niem komendantów. Oficerowie tej jazdy przepychem tylko i wspaniałością ubioru innych celowali, a kontenci z przyznanej im ustawami wyższości, niedbali bynajmniej o wyższość cnót i waleczności. Ta to konnica szlachecka rozpuściła po Krakowie trwogę, a gdy Kościuszko okryty zwycię- ztwem powracał, wszyscy mieszkańcy miasta łzami się nad śmiercią jego zalewali.
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II. ODEZWA O WZGLĘDY DLA WALECZNEGO 
WOJCIECHA GŁOWACKIEGO

Bohaterem bitwy racławickiej był chłop ze wsi Rzędowice — 
Wojciech Bartos, poddany starosty Szujskiego. Jak dalece sięgała 
władza pana względem poddanego, świadczy o tym przytoczona po
niżej odezwa Kościuszki, który o względy dla rodziny bohatera musi 
prosić jego pana.

TADEUSZ KOŚCIUSZKO
Najwyższy Naczelnik Siły ZbrojnejWojciech Głowacki, grenadjer regimentu milicji krakowskiej, rodem ze wsi Rzędowic, starosty Szujskiego, na potyczce dnia czwartego miesiąca i roku bieżących okazał męstwa swego dowody, pierwszy skoczywszy na baterię nieprzyjacielską, jego odwagę nagradzając placowałem onego chorążym w tymże regimencie grenadjerów krakowskich, Komisja zaś porządkowa zobowiąże starostę Szujskiego, aby o tego poczciwego oficera żonie i dzieciach miał staranie.t)an w obozie pod Bosutowem dnia 13 kwietnia 1794 r.

TADEUSZ KOŚCIUSZKO, • »P. S. Ja też sam zanaszam prośby do starosty Szujskiego za nim, aby raczył ulżyć pracy i familii jego stać się ojcem w niebytności jego.
TADEUSZ KOŚCIUSZKO

III. ODEZWA ZA WŁOŚCIANAMI O ULGĘ W PANSZCZY- 
ŻNIE I LUDZKIE Z TYMIŻ OBCHODZENIE SIĘ

Kościuszko wiedział, że jedyną drogą prowadzącą do masowe, 
wojny narodowej są reformy' socjalne i polityczne. Jak każdy idea
lista łudził się, że miłość ojczyzny będzie wyższa od interesu klaso
wego. Płomiennymi odezwami pragnął pchnąć szlachtę na drogę prze
prowadzenia koniecznych reform. Wysuwał program minimalny, nie 
zniesienie pańszczyzny, a jedynie jej ograniczenie. Jednak i ten pro
gram został przez szlachtę odrzucony, gdyż pragnęła ona jedynie ta
kiej Polski, w której chłop nadal byłby darmową siłą roboczą. Do 
szlachty przemawiały nie odezwy, a brutalna siła. Na użycie tej 
siły Kościuszki; nie mógł się zdecydować.

*1 mianowałem.

Dzieje wojskowości polskiej —14 209



TADEUSZ KOŚCIUSZKO

Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej NarodowejNikt nie może czuć więcej utraty ojczyzny i wolności jak ci, którzy od wieków najmłodszych swobód na jej łonie używali. Dla nich życie przy wolności tylko jest miłe, dla nich śmierć mniej straszna jest od więzów despotyzmu. Od nich więc największej gorliwości, najkosztowniejszych ofiar spodziewać się należy. Moc tej prawdy okazuje się w całej dzielności swojej na obywatelach województwa krakowskiego; dusza moja przejęta jest najżywszym ukontentowaniem, zapatrując się na widok ich pracy i usiłowań w podżwignięciu upadłej Ojczyzny, w odzyskaniu droższej nad wszystkie dobra świata wolności. Przekonani wszyscy jesteśmy, iż uskutecznienie tak wielkiego przedsięwzięcia wymaga ruszenia znacznej części ludu. Mając walczyć z mnogimi hufcami despotyzmu musimy wielką liczbę rąk uzbroić. Lecz aby te ręce dźwigały dzielnie i chętnie broń za Ojczyznę, przezorność i obywatelstwo Komisji postrzeże łatwo, iż trzeba zagrzać serca przez najskuteczniejsze sposoby. Konieczną jest rzeczą, aby lud czuł, iż bijąc się przeciw nieprzyjacielowi powszechnemu znajduje w tym polepszenie losu swego, że stan jego nierównie będzie szczęśliwszy w uratowanej z niewoli Polsce, aniżeli gdy w niej obcy przewodzić będą. Do tego gdy tyle rąk zawołanych jest do broni za Ojczyznę, nie podobna wyciągać tychże samych prac i ciężarów od pozostałych w domach familii; przynajmniej w czasie wojny należy im koniecznie uczynić ulgę. Szlachetne dusze, które kochacie wolność i Ojczyznę, które ważycie dla niej życie i majątki wasze, przychylcie się chętnie do wniosku, za którym głośno mówi ludzkość i sprawiedliwość, a interes kraju i szczęśliwy skutek powstania naszego nieodbicie go wyciąga. Woła do was o tę ofiarę ten. który nie ma innego zamiaru, tylko przywrócić Wam Polskę całą, wolną i niepodległą i który Wam zaręcza szczęśliwy i pożądany od Was skutek oswobodzenia Polski, jeżeli całą możnością przyłożycie się do tego, aby lud nie z przymusu, nie gwałtem prowadzony, lecz uczuciem polepszenia stanu swego i zamiłowaniem wspólnej Ojczyzny zagrzany ochoczo brał się do
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broni. Zniósłszy się zatem z obywatelami Komisja przełożywszy im powody i cele, następujące uczyni obwieszczenie po wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach:1- mo. Iż pańszczyzna tam, gdzie jej było dwa dni, na dzień jeden; tam, gdzie było trzy dni, na półtora dnia; tam, gdzie było cztery dni lub więcej, na dwa dni jest zredukowana.2- do. Obligować1) będzie dziedziców, żeby zalecone było ekonomom, podstarościm i wszelkim dóbr administratorom ludzkie i sprawiedliwe obchodzenie się z ludem, zakazując arbitralnych2) kar i surowości wyjąwszy przypadek nieposłuszeństwa lub niedopełnienia swoich powinności.
TADEUSZ KOŚCIUSZKO

IV. ARMIA KOŚCIUSZKOWSKA
W jaki sposób wyobrażał sobie Kościuszko rozbudowę armii 

narodowej widzimy z jego listu do Franciszka Sapiehy. Armia ta by
łaby inną ze swego ducha i składu społecznego od wojsk Polski 
szlacheckiej. Kościuszko chciał pozyskać do walki cały naród drogą 
reform społecznych i politycznych.

(Pisma Tadeusza Kościuszki — wybrał Henryk Mościcki, 
str. 113—114. Warszawa, 1947).. . . Dobierz sobie radę wojskową z oficerów pewnych cnotą i zdatnością, w czym wolę, abyś się własnego radził rozsądku niż ustronnych insynuacji1). Rozmyślnie się decyduj, czynnie i dzielnie wykonywaj. O sile nieprzyjaciół staraj się być jak najlepiej i zawsze informowanym, siły zaś swoje utrzymuj w porządku, subordynacji i w duchu cnotliwego zapału.Dbaj o żołnierza, o jego żywność i wygodę. Daj twym podkomendnym przykład z siebie co do oszczędności osobistej, co do pracy, co do pilności. Szczególniej radzę, aby bagaże obozowe były jak najmniej liczne. Nie przerażaj się niedoświadczeniem wojennej sztuki, to tylko pamiętaj, że wojna nasza ma swój szczególny charakter, który dobrze pojąć n a- ^eży, jej ponyyślność zasadza się najwięcej

*) obowiązywać. 
) samowolnych. 
) podszeptów. 
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Ina upowszechnieniu zapału i na uzbrojeniu generalnym wszystkich ziemi naszej mieszkańców. Do tego wzbudzić potrzeba miłość kraju w tych, którzy dotąd nie wiedzieli nawet, że Ojczyznę mają. Postawić do razu sto tysięcy wojska liniowego jest trudno w naszych okoli cz n o ś c i a c h, lecz postawić masę trzech kroć stotysięczną łatwo przyjdzie, byle szczerze chcieli ziemianie i księża, którym lud powodować się daje. Wiem ja, iż wojskowi do zwyczajnej metody w prowadzeniu wojny przywiązani, a osobliwie z służby zagranicznej, znajdować będą w moment trudności w obracaniu sił takowych, ale należy umieć odstry- ąhnąć się czasem od reguł2) pospolitych. Kto by uwierzył, że z dwiema kompaniami infanterii3) i z trzechset tylko ludźmi

2) prawideł, przepisów.
3) piechoty.

z kosami w wigilię do obozu zebranymi złamaliśmy pod Racławicami piechotę moskiewską, zabraliśmy 12 armat i kosami zwycięstwo decydowane było. Infanterią przeto takową robić potrzeba, która złączona z wojskiem liniowym, byle dobrze prowadzona, zawsze zwycięstwo decydować będzie. I dla te-

V. BITWA POD SZCZEKOCINAMI
Prusacy bali się, że powstanie kościuszkowskie rozszerzy się- 

również i na zabór pruski, dlatego doszło do układu między Kata
rzyną II a królem pruskim w sprawie współdziałania wojskowego 
przeciwko wojskom narodowym. Pod Szczekocinami Kościuszko za
mierzał działać zaczepnie przeciwko armii Katarzyny II, nie wiedząc 
o tym, że oddziały pruskie w sile około 16.000 żołnierza i 64 dział 
połączyły się z Denisowem. Z winy złego rozpoznania wojsko pol
skie wdało się w beznadziejną walkę, która pomimo bohaterstwa żoł
nierza zakończyła się naszą przegraną.

Opis bitwy podajemy wg raportu Kościuszki, pisanego w cza
sie odwrotu.

(Pisma Tadeusza Kościuszki — wydal Henryk Mościcki, 
str. 125—123. Warszawa 1947).
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Wierny przyrzeczeniu mojemu, wierny prawdzie i uszanowaniu, które ci winienem, Narodzie, dobre i złe wypadki powstania twojego wiernie ci donoszę. Zdradzałbym cię, gdybym taił czy pomyślności, czy klęski twoje; oboje jest konieczne w kolei rzeczy ludzkich . . .Od dnia otrzymanego zwycięstwa pod Racławicami przez wojsko Rzeczypospolitej nieprzyjaciel unikał bitwy i oprócz drobnych z tylnymi jego strażami utarczek, nigdy go dojść dogodnie w chęci atakowania nie można było. Szukając ciągle kolumny generała Denisowa, wzmocnionej już komendą Chru- szczowa i innymi z dawniejszych rozsypek cząstkami, stanąłem pod Połańcem wtedy, kiedy jeszcze korpus generał-majora Grochowskiego Wisły nie przeszedł. Nieprzyjaciel, zbliżaniem się tego korpusu spłoszony, przyszedł pod Połaniec zostawiwszy małą cząstkę na bronienie przeprawy Grochowskiemu. Przez dni kilka będąc naprzeciw siebie, nieprzyjaciel w codziennych utarczkach zawsze z korzyścią naszych utracił więcej sta ludzi.Gdyby trudności w przeprawie, które generał Grochowski na koniec zręcznością zwyciężył, mogły były nie opóźnić zbliżenia się jego w lewy bok nieprzyjacielowi, z pewnością powiedzieć można, że zniesienie zupełne tej kolumny byłoby nowym męstwa wolnego ludu dowodem. Lecz kiedy generał Grochowski pod Rachowem przeprawił się, wtedy nieprzyjaciel w nocy z pośpiechem uszedł lasami z pozycji swojej. Szliśmy zawsze za nim; dochodziły nas wiadomości, że do granicy pruskiej dąży i że tam puścić go Prusacy nie życzyli sobie; wtedy przymusić go do potyczki spodziewaliśmy się. Przyszedłszy za Sieńsko pod wieś Rawkę, zobaczyliśmy obóz nieprzyjacielski pod Szczekocinami i przednie straże jego, daleko od obozu posunięte, miały z naszymi do czynienia. Przepędzone, zwinęły się do korpusu swojego. Wzięliśmy im wtedy oficera kozackiego, który nam potwierdził wiadomości nasze o liczbie Moskałów. W porządku więc batalii1) uformowani, posunęliśmy się do ataku. Bliski wieczór i błota, które nas od nieprzyjaciela dzieliły, nie pozwoliły nam w ten dzień pójść 
-1) bitwy.

Z
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wprost na niego; cofnęliśmy się zatem na miejsce obozu. Nieprzyjaciel stał całą noc pod bronią; my w najmilszej nadziei zwycięstwa czekaliśmy niecierpliwie poranku.Dnia 6 czerwca wróciły się flankiery2) kozackie około godziny 10 na miejsce wczorajsze i zaczęli z naszym utarczkę. Wkrótce znać dano, że nieprzyjaciel namioty zebrał, korpus swój ruszył i że w prawo i lewo omijając błota ku nam awansuje. Spostrzegliśmy wtedy, że nie z samymi Moskalami mieliśmy do czynienia, albowiem prawe skrzydło nieprzyjacielskie było złożone z wojska pruskiego, które, jak wszystko dowodzi, z Żarnowca w nocy przybyło. Na tym skrzydle zaczął się atak. Z daleka ogień z wielkiego kalibru armat sypano na linie nasze, któremu bateria na lewym skrzydle odpowiadała z największym skutkiem. Dwudziestoczterofuntowe armaty pruskie długo nas przenosiły, nasze nie miały próżnego wystrzału. Wkrótce zaczął się ogień ogromny ze wszystkich stron, który dowodził wielką liczbę i wielkich dział« nieprzyjacielskich. Postępował nieprzyjaciel, poprzedzany rzęsistym ogniem, po którego dwugodzinnym wytrzymaniu poszliśmy pierwsi do ataku, i wtedy regiment drugi z największą odwagą zmieszał infanterię pruską, wpadł na armaty, jedną z nich skutecznie zagwożdził, kilka zaś nie mając gwoździ piaskiem zasypać usiłował; a ubiwszy znacznie nieprzyjaciela, cofnąć się przecież musiał, bo śmierć generałów Grochowskiego i Wo- dzickiego, łechciwość3) nieoswojonego z ogniem w niektórych batalionach żołnierza, niektórych subalternów4) nieprzytomność, a śmiem powiedzieć, i zadziwienie znalezienia się w batalii naprzeciwko niespodziewanym Prusakom, wprawiło w zamieszanie naszych, przeszkodziło poparciu batalionów awansujących5) i dało czas nieprzyjacielowi wzmocnić się drugą swą linią, dotąd w akcji nie będącą. Nie dość było na tym, że z batalionem kosynierów pułkownik Krzycki dwakroć awansował do ataku i że regiment pierwszy, godny dawnego swego komendanta, odważnego generała Grochowskiego, w drugiej 
2) podjazdy.
3) bojażliwość.
4) młodszych oficerów.
3) nacierających.
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już kampanii dzielnie i z niewzruszoną stałością w każdej okazji znajdujący się, i w tej do ostatniego znosił przewyższającą siłę. Wzwyż wymienione przyczyny nie dały uskutecznić generalnego nieprzyjacielowi oparcia się i ten obrót zaczętej dzielnie i odważnie akcji przymusił nas do cofnienia się z placu i porządnego uchronienia odurzonych niespodziewanym wydarciem sobie zwycięstwa żołnierzy. Godne jest wspomnienia męstwo regimentu pierwszego, który tak w oficerach, jako i żołnierzach najwięcej ucierpiał; przykładem być powinni jedni i drudzy całemu Rzeczypospolitej wojsku, jak należy w obronie Ojczyzny pilnować naznaczonego sobie miejsca. Odwaga Ponińskiego generała oraz przytomność w zręcznym zasłonie- niu rejterady generałów Kamieńskiego i Sanguszki godne są niemniej wiadomości publicznej. Wielu innych dało męstwa i gorliwości dowody. Są to ludzie cnotliwi i odważni, ale do zbawienia narodu potrzeba, aby takimi byli wszyscy! Wspomnę tu sierżanta regimentu drugiego, imieniem Franciszka De- rysarza, który mając obydwie nogi od kuli armatniej urwane, wołał jeszcze na swoich: „Bracia, brońcie Ojczyzny! śmiało brońcie, zwyciężycie!"Strata naszych z rannymi do tysiąca ludzi wynosi; ośm sztuk armat nam zabrano. Lecz gdyby nieprzyjaciele nasi tak jak my szczerymi być umieli, przyznać by musieli zapewne, że drogo tę korzyść zapłacili. Dezerterowie pruscy i nasi ludzie mówią o śmierci dwóch generałów, szczególniej o śmierci księcia Wirtembergskiego, i znacznej liczby oficerów pruskich. Pewniejsza jest śmierć generała Denisowa, o której z wszelkimi szczegółami upewniają nas z różnych stron jednostajnie. Komenderował przeciwko nam generał Szwerin, królewicz znajdował się w akcji, sam król był nazajutrz w obozie moskiewskim6).

6) Krój Fryderyk Wilhelm II i syn jego Fryderyk Wilhelm.

Narodzie! pierwsza to jest stałości ducha twojego próba, pierwszy dzień twego powstania, w którym ci się zasmucić, ale nie przerażać wolno. Poprawią się winni twej szkodzie w najpierwszej okazji, a ci, co W swej odwadze nigdy cię nie. zawiedli, zemścić się pragną momentalnej twej niepomyślności.
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Byłżebyś godnym wolności i samowładztwa, gdybyś odmian losu znosić nie umiał? Podłe i nikczemne wyrodki twoje zech- cą korzystać z tego momentu, aby cię trwożyć; ale oni się ze zwycięstw twoich smucą, udając radość, a z klęsk twych się cieszą udając smutek!Narodzie! ziemia twoja będzie wolną, niech tylko duch twój wyższym nad wszystko będzie. Nie żałuj się, abyś żałowanym lub pogardzonym nie był7).

7) Komisarz Kociełł, przy swoim raporcie do Rady Najwyższej pod datą 14 
lipca 1794 roku przesłał list pisany przez jednego z Prusaków do księcia Kurlandz- 
kiego, a przejęty przez powstańców. W tym liście czytamy następujące słowa 
o bitwie szczekocińskiej: „Za dzisiejszego panowania nie było tak upartej bitwy; 
okazali Polacy taką wytrwałość i zaciętość, że w tym samych Francuzów prze
wyższyli, i gdyby nie przytomność króla, zachęcającego i biegającego wszędzie, 
nie wiedzieć, co by się z nami stało” („Gazeta Rządowa”, nr 19 z dnia 19 lipca 
1794 roku).

Dan w obozie pod Kielcami d. 9 czerwca 1794 r.
TADEUSZ KOŚCIUSZKO

VI LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH
Legiony polskie we Włoszech powstały z myśli o współdziała

niu z wojskami Wielkiej Rewolucji Francuskiej, oraz nadziei, które 
związano z osobą Napoleona. Ideologię Legionów tak określił Dąb
rowski w wezwaniu: „Polacy! Powstaje nadzieja! Francja zwycięża: 
Ona bije się za sprawę narodów. Starajmy się osłabić jej nieprzyja
ciół . .. bijmy się za sprawę wspólną wszystkich Narodów ... Triumfy 
Rzeczypospolitej Francuskiej są naszą jedyną nadzieją, za jej po
mocą możemy zobaczyć jeszcze domy nasze, któreśmy z rozrzewnie
niem porzucili” Na wezwanie Dąbrowskiego licznie stawili się Po
lacy. Legiony stały się wojskami wyzwalającymi spod cudzej i ro
dzimej tyranii naród włoski. Po rozbiorach na obcej ziemi nadai 
istniało i walczyło wojsko polskie z myślą o powrocie do kraju. 
Prawne stanowisko legionów zostało określone w ugodzie, którą po
niżej przytaczamy.

(Jenerała Henryka Dąbrowskiego pamiętnik wojskowy legionów 
polskich we Włoszech. Poznań 1864 str. 184— 189).

UGODAzawarta między administracją jeneralną Lombardii w imieniu ludu lombardzkiego z jednej strony, a obywatelem Dąbrowskim, jenerałem-porucznikiem polskim w imieniu swych współrodaków działającym z drugiej strony, ofiarujących swe służby
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w celu odzyskania wolności lombardzkiej, poparta przez naczelnego wodza armii włoskiej Bonapartęgo.1. Korpusy polskie które się zformują w Lombardii, zatrzymają tytuł: Legionów Polskich posiłkujących Lombardię.2. Ubiór, znaki wojskowe, i organizacja tego korpusu, zbliżać się będą jak można najwięcej do zwyczajów polskich.3. Lud lombardzki widziałby z przyjemnością przy uniformie noszących szlify kolorów narodowych lombardzkich, z napisem ,,Gli uomini liberi, sono fratelli1). Prócz tego, wszyscy oficerowie i żołnierze nosić będą kokardę francuską jako narodu protegującego ludzi wolnych.4. Żołd, utrzymanie, i to wszystko co jest przyznanym wojskom narodowym, będzie wspólnym korpusowi polskiemu, to jest: rozumie się według regulaminu wojsk francuskich.5. Administracja jeneralna Lombardii wydawać będzie pa- tenta na oficerów i urzędników w wspomnianym korpusie na przedstawienie jenerała Dąbrowskiego, lub tego, który naczelnie będzie dowodził swym korpusem, zastrzegając sobie prawo przedstawienia natychmiast swych uwag co do osób, jeśli tego uzna potrzebę. Wyżej wspomniane patenta mają być potwierdzone i podpisane przez jenerała gubernatora Lombardii, jako wprost do tego upoważnionego od jenerała naczelnego wodza armii polskiej.6. Lud lombardzki deklaruje niniejszym, iż uważać będzie zawsze Polaków uzbrojonych na obronę wolności, jako prawdziwych braci swoich, nie zaś jako wojsko cudzoziemskie, i wskutek tego administracja jeneralna przyznaje im najformal- niej prawa obywatelstwa lombardzkiego, które nie będzie im wcale przeszkadzało udać się do ognisk własnych w przypadku potrzeby, tak w razie gdyby Lombardia była rzeczywiście uznana wolną, lub' też gdyby się taką niemogła utrzymać w teraźniejszej wojnie. To zobowiązanie ma być ogłoszone w odezwie wystosować się mającej do Polaków przez administrację lombardzką.
1) „Ludzie wolni są braćmi".

Artukuły 7 — 8 i 9 propozycji dotyczące się szczegółów, będą wykonywane bezwłocznie i ile można najenergiczniej.
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10. Cały ten układ będzie przedstawionym naczelnemu wodzowi armii włoskiej do potwierdzenia i podpisu.Działo się to w Mediolanie w pałacu administracji jeneral- nej lombardzkiej, dnia 16 Nivôse Roku V-go Rzeczypospolitej francuskiej, a Igo wolności lombardzkiej*).

Generał Henryk Dąbrowski. 
Według współczesnej litografii.
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Wódz naczelny zatwierdza układy powyższe.(podpisano) Buonaparte. Porcelli prezydent. Visconti reprezentant. Clevera sekretarz. Jan Dąbrowski generał-porucz- nik polski.
VII. ODEZWA RZĄDU REPUBLIKAŃSKIEGO LOMBARDII 

DO POLAKÓW

W IMIENIU LUDU

Administracja Generalna Lombardii do wszystkich Polaków 
opuszczających lub chcących opuścić ojczystą ziemię z przy
wiązania do wolności.

SZLACHETNI POLACY!Wasze cnoty wznieciły zachwycenie i podziw całego świata, a o ile jest znana niegodziwość waszych ciemiężców, o tyle wspominana ze czcią wasza stałość i odwaga, z jaką walczyliście sami tylko, ze sprzymierzonymi tyranami. Przelewano w owym czasie wiele krwi w całej Europie za świętą sprawę wolności. Było zamiarem wszystkich królów poddać pod jarzmo despotyzmu wszystkie narody, było więc wspólnym zadaniem wszystkich ludów, znających własne prawa, gwałt gwałtem odpierać.Wasze nieustraszone zastępy pierwsze się zasłużyły całej ludzkości, poświęceniem imienia i samego nawet życia, które mało ceniono, aby tylko odeprzeć obrzydłych gwałcicieli wszelkiego prawa: i jeżeli przez zbieg nieprzyjaznych okoliczności, przez nieszczęśliwe położenie kraju, przez to nareszcie, że siły nieprzyjaciół bez porównania były liczniejsze, byliście zmuszeni ustępować stopa za stopą z waszej ziemi okrytej trupami bohaterów waszych, nie zostaliście jednak pokonani, kochani Polacy, dopóki żyjecie.Bratnie więc dłonie wyciąga do Was lud Lombardii i wzywa Was do współudziału w walce o wolność. — Zwycięska Francja dopomagająca do wyswobodzenia się wszystkim tym, co usiłują zerwać i zdeptać więzy właściwe tylko niewolnikom, wskazuje w tych tu okolicach, również jak gdzieindziej, 
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przez nieustające tryumfy jak ustalać z bronią w ręku na podstawach niezachwianych jedyne panowanie ludu.Pośpieszajcie, drodzy Polacy! Pomiędzy nas, my Was przyjmiemy jako braci, będziecie zawsze mieli z nami wspólną ojczyznę tak długo, dopókąd czas, może niezbyt odległy nie sprowadzi Wam pory szczęśliwszej, w której ujrzycie z radością Wasze rodziny i odbudujecie jako zwycięzcy waszą ojczyznę. Tymczasem walcząc z nami walczyć będziecie przeciw tyranom. Tak, waleczni Polacy, bijmy a pokonamy ich i imię ich nawet zginie. Będziemy tym sposobem uznani przez ów naród okryty sławą, który pokonawszy i niszczywszy straszliwą koalicję tyranów, jest dla nas przewodnikiem i podporą pouczając nas z godnością na ziemi naszej i gdziekolwiek bądź, jako naród, który nas za-wsze potrafi nazywać się wolnym i niezwyciężonym.Wskutek przeto tych zasad głęboko wpojonych w serca ludu lombardzkiego, administracja generalna Lombardii, upoważniona przez naczelnie dowodzącego armią włoską, generała Buonapartego stosowne poczyniła układy z jenerałem Dąbrowskim, Polakiem, mającym odpowiednie upoważnienie. Te więc układy mieć mają znaczenie aktu uroczystego, i wszystko co zostanie uchwalone pomiędzy administracją jeneralną Lombardii, w imieniu ludu lombardzkiego z jednej, a pominionym jenerałem w imieniu patriotów jego narodu z drugiej strony, takie samo ma mieć znaczenie.
VIII. SPRAWOZDANIE KNIAZIEWICZA O POWODZENIACH 

LEGII NADDUNAJSKIEJ

Legiony polskie zostały podzielone na dwie tzw. legie. I legia 
generała Dąbrowskiego waiczy we Włoszech, II legia naddunajska, 
weszła w skład armii generała Moreau i walczyła na terenie Niemiec 
oraz odznaczyła się w bitwie pod Hohenlinden. Przytaczamy poniżej 
sprawozdanie gen. Kniaziewicza, dowódcy II legii:. . . Stojąc z brygadą moją obozem pod Bomheim, 13 lipca 1800 r., dosięgając brzegu Menu pod Rieverhof, zostaję w samym środku dywizjów, prawej pod Isenburg ku Offenbach i lewej pod Bergen. Obydwie te dywizje były mocno atako
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wane od nieprzyjaciela dnia 12 lipca. Dywizja prawa . . . mimo najżywszego ataku nie mogła opanować Offenbach, a prawe jej skrzydło przymuszone było do cofniencia się zupełnego; spostrzegłszy to, przeprawiłem natychmiast kilka kompaniów moich przez Men, które natychmiast wyparły nieprzyjaciela z Offenbach, a manewrując po lewym brzegu Menu tak ta dywizja była wsparta przez nas, iż odparła nieprzyjaciela z wielką stratą i pozycje jego opanowała.Szef brygady Sokolnicki komenderował w tej stronie; w czasie tej akcji stawiano most mimo gęstego ognia. Dywizja lewa, którą nieprzyjaciel mocno atakował z siłą, tak w kawalerii, jak i artylerii daleko przewyższającą między Bischhofs- heim i Bergen, już się zaczęła chwiać i byłaby się zupełnie za miasto Bergen cofnęła, gdyby szczęściem półtora batalionu naszego nie nadeszło i dawszy naprzód mocny odpór z stratą nieprzyjaciela nie przymusili do cofnięcia się, goniąc go do Hochstadt, pół godziny od Hanau. Batalion drugi, prowadzony przez szefa Drzewieckiego, z największą odwagą i roztropnością, zabrał dwie harmaty i z 50 niewolników.
IX. NA SAN DOMINGO

Pokojowe traktaty Napoleona z Austrią (w Lunevi)le) i Rosją 
(w Paryżu) 1801 r. były wyrokiem śmierci dla legionistów. Pierwszy 
konsul, a następnie cesarz, pragnąc unicestwić polską siłę zbrojną 
jako niewygodny czynnik polityczny, oddał ją na służbę zależnych 
od siebie państewek włoskich. Zaniepokojony postępującą opozycją 
i wrzeniem rewolucyjnym przemianował piechotę legionową na 113 
i 114 półbrygadę francuską i wysłał je na wyspę San Domingo (obe
cnie Haiti w Ameryce Środkowej) dla zwalczania powstania ludności 
tubylczej. O straszliwych losach polskich legionistów zagnanych do 
walki z powstańcami pisze uczestnik tej kampanii Filip Józef Kiesz- 
kowski, który jako oficer legionów brał udział w tej tragicznej wy
prawie. Legioniści wysłani na San Domingo wyginęli niemal do
szczętnie wskutek zabójczego klimatu i walk z tubylcami.

(F. J. Kieszkowski: Pamiętniki. Warszawa 1903, sir. 78 — 85).Po opatrzeniu w żywność naszej floty, wyruszyliśmy w dalszą drogę a przy pomyślnym wietrze w 36 dni stanęliśmy w San Domingo śród lata 1802. Dla nąs było przeklęte Domingo, gdzie nam grób Napoleon w przeciągu sześciu miesięcy
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wykopał . . . Gdy podpłynęliśmy pod San Domingo, ujrzeliśmy owe okropne góry, nasze przyszłe groby.Wybiegł naprzeciwko nas pilot o jednym żaglu z rozkazami od generała naczelnie tam dowodzącego Leclerc'a do naszego szefa brygady Bernard a i wprowadził nas do portu Cap ‘ Français. Na przywitanie nowego posiłku dawano z armat kilkadziesiąt wystrzałami ognia. O godzinie 10-ej przed południem zarzucono kotwice; cały ten dzień pozostaliśmy na statkach, odmieniono żołnierzom mundury, wszystko co sukiennego pozdejmowano, a płócienne spencery i pantalony na siebie pobraliśmy, oficerowie nankinowe wdziali. Gdy się ściemniało, pierwszy batalion pod komendą szefa batalionu Wodzińskiego wylądował w Cap Français i tej samej nocy poszedł do ataku, dla ćleblokowania Francuzów, którzy byli otoczeni naokoło przez Murzynów; trzeci batalion nasz wylądował w Borgno i przededniem atakowaliśmy Murzynów z drugiej strony, gdzie byli Francuzi blokowani. Drugi batalion popłynął do Port au Prince i tam wylądował; zaraz od miasta tego odpędzili Polacy Murzynów.Generał Dessalines i Krzysztof byli dowódcami kilkunastu batalionów czarnych, którzy służyli rzeczypospolitej francuskiej. Wiedzieli oni dobrze, że klimat Europejczykom nie służy, bo przez jeden dzień więcej zginęło i zmarło białych, niżeli przez jfeden miesiąc czarnych. Z tego powodu czarni, będący w służbie francuskiej, przechodzili na stronę wojsk Murzynów i tym sposobem wzmacniały się ich siły a francuskie coraz bardziej osłabiały, a posiłków z Francji mało co przychodziło. Generał Leclerc, szwagier Napoleona, umarł na żółtą febrę. Małżonka jego kazała zabalsamować ciało jego i zabrała je z sobą na fregacie do Europy. Po nim odebrał komendę generał dywizji Rochambeau, największy łotr z pomiędzy Francuzów. Kazał w nocy wsadzić na statki Murzynów starych i małe dzieci, odpłynąć od wyspy na morze o parę mil drogi i w morzu utopić. Trupy których ryby nie pojadły, powyrzucały bałwany morskie na ląd San Domingo. Pospólstwo czarnych, spostrzegłszy owe trupy, rozjątrzone na białych, 
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zaczęło białych nawzajem wyrzynać i żywcem palić. Z tego wywiązała się wojna barbarzyńska. Dessalines i Krzysztof generałowie przeszli na stronę czarnych.Nasz batalion pod komendą generała Krzysztofa rozłożony był po jednej kompanii i po dwie między górami. Okopani byliśmy na stanowiskach mocnych, gdzie nas Murzyni atakowali. Ja, stojąc z moją kompanią w górach, niedaleko for- teczki Mollo zwanej, dostałem rozkaz, abym z mojej kompanii wysłał z porucznikiem Sangowskim połowę ludzi na rekonesans. Dano dwóch przewodników Murzynów do prowadzenia połowy mojej kompanii, Sangowski porucznik nie był to człowiek roztropny, przydałem mu więc feldfebla, niejakiego Ruszkowskiego, na którego więcej liczyłem niżli na Sango- wskiego. Wymaszerował z tą komendą, wysłał awangardę z jednego kaprala Kierestyni i 8 ludzi i przydał jednego przewodnika Murzyna. Awangarda szła dobrze tak jak przewodnik prowadził, za którą porucznik Sangowski miał maszerować. Gdy awangarda daleko była od porucznika Sangowskiego, on wszedł na dwie ścieżki; przewodnik wskazywał tę samą ścieżkę, którą awangarda szła.Sangowskiemu coś do głowy przyszło, że nie wierzył przewodnikowi, ani nie zważał na przedstawienia feldfebla, że nawet znać naszą awangardę. Tak się uparł, że przeciwną ścieżką się puścił i wszedł między góry, na których Murzyni się zaczaili, otoczyli go naokoło i wyrżnęli pół kompanii, tylko jeden żołnierz przypadkiem rzucił się w tę stronę, gdzie awangarda była; ta się zatrzymała, słysząc strzelanie. Potem się wróciła na powrót i ten żołnierz dobiegł awangardy. Sangowski sam wpadł w wąwóz, zarosły tatarakiem, schował się w łabuzie, że go czarni nie znaleźli.Kierestyni kapral powrócił z swoją awangardą i zdał raport. Posłałem czym prędzej do Borgno i doniosłem generałowi komenderującemu, że połowa mojej kompanii z porucznikiem Sangowskim zginęła. Generał komenderujący rozkazał z kilku punktów wojsku w to miejsce dotrzeć, z Borgno przyszła do mnie jedna kompania Francuzów, a z forteczki Maiło jeden batalion z pułku francuskiego. Połączyliśmy się 



tak, że o jednej godzinie stanęliśmy na pobojowisku, znalazłszy trupy, gdzie jeszcze ogień tlił się z ubiorów.Żołnierze nasi, szukając wody do picia, znaleźli porucznika Sangowskiego ledwie jeszcze żywego. Zaraz mu dano posiłek; przyszedł do siebie i powrócił z nami, a Murzyni, obawiając się, ażebyśmy ich nie otoczyli, opuścili swoje stano- wisko i cofnęli się tak, żeśmy z nich żadnego nie spotkali. Sangowski zaraz zachorował i z tego umarł. Na niego wyznaczono już poprzednio sąd wojenny, co jeszcze żadnego Polaka nie spotkało.Gdy generał Krzysztof postanowił przejść na stronę Murzynów, był naszym dowódcą. Jednego już dnia ułożyli sobie plan, Dessalines z Cap Français a Krzysztof z Borgno. W dzień przejścia swego Krzysztof generał wyszedł na góry sam piechotą dla obejścia pocztów ostatnich, na których stali Polacy. Podporucznik Pretwicz, z 30 ludzi ria pikiecie ostatniej stojący, przybiegł do niego. Generał Krzysztof rozkazał Pretwiczowi ściągnąć wszystkie swoje poczty i za sobą maszerować, mówiąc, że na rekonesans pójdą. Widział podporucznik Pretwicz przed sobą swego dowódcę, musiał jego rozkazy wypełnić. Podporucznik Pretwicz kazał podoficerowi, aby z 4 ludźmi szedł w awangardzie, nie oddalając się za daleko od generała, który już wzbronił, aby awangarda nie dawała ognia wprzódy do Murzynów, boby może do swoich strzelili, którzy od Cap Français mają tu wyjść na rekonesans.Gdy już podeszła awangarda niedaleko widety nieprzyjacielskiej, zatrzymał się podoficer, aż nadszedł generał z podporucznikiem Pretwiczem. Oznajmił Pretwiczowi, że tu juz stoi pikieta nieprzyjacielska. Generał na to oświadczył, że potrzeba dotrzeć i przekonać, się o nieprzyjacielu, ponieważ generał Dessalines idzie od Cap Français. Dlatego też nie mamy strzelać do Murzynów, aż oni pierwsi zaczną, bo wtenczas dopiero przekonamy się, że to nieprzyjaciel. Polacy uwierzyli Krzysztofowi, ruszyli naprzód, ale widząc, że to nieprzyjaciel zabierali się do strzelania. Generał nie dał atoli strzelać, Murzyni wiedząc o jego przybyciu, stanęli pod broń. Krzysztof powiedział do Pretwicza, że to są nasi, a sam dał znak chustką, 
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że przybywa według umowy. Murzyni zaczęli krzyczeć: „niech żyje Krzysztof!" i przybiegli, widząc, że nasi do nich nie strzelali. Otoczyli wokoło naszych biednych 30 Polaków i chcieli ich zaraz mordować.Pretwicz prosił generała Krzysztofa, aby im życie darowali i jako niewolników uważali. Przyrzekł Krzysztof i rozkazał czarnym, aby żadnej przykrości nie robili Polakom. Murzyni też odstąpili ale zabrali naszym broń i ładunki i przez noc ich pilnowali. Nazajutrz przywołał Krzysztof podporucznika Pret- wicza do siebie i rzekł: „Ja was wymienię za muzykę murzyńską, pozostałą w Cap Français, ale wyślij jednego żołnierza polskiego z moim listem do generała Rochambeau". Pretwicz wysłał więc żołnierza z listem i od niego dowiedzieli się nasi o losie towarzyszów.Generał Rochambeau odpowiedział, że nie odda muzyki murzyńskiej, a Polaków niech sobie zatrzymają. Rochambeau był tyranem nie tylko czarnych, ale nawet Polaków, których na okrutne męczarnie i śmierć oddał. Z nich żaden nie powrócił a wojnę zaciętą dalej prowadzono. Francuzi opuścili stanowisko koło Borgno, ambarkowali1) nasze niedobitki na fregaty i do Cap Français przewieźli, resztę zaś batalionu naszego postawili w cytadeli Petittans, gdzie najzaraźliwsza choroba panowała i na nią wielu zmarło.

1) załadowali.
2) poszli naprzód.

Pod Cap Français na nowo Murzyni z gór awansowali2), przed samym dniem atakowali Francuzów i resztę Polaków z I-go batalionu, gdzie pomiędzy Francuzami i Polakami stanął jeden batalion Murzynów, który jeszcze nie przeszedł do swoich. Gdy się zaczęło strzelanie, wysypało się z gór mnóstwo Murzynów. Wtem Murzyni co 'służyli u Francuzów, dali ognia na prawe skrzydło do Francuzów a druga połowa na lewe skrzydło do Polaków i sami przeszli do Murzynów. Francuzi cofali się pod armaty, które z cytadeli strzelały do Murzynów, a kapitan Krzyszkowski z swoją kompanią odcięty cofał się nad morzem do małego opuszczonego domku. Czarni otoczyli ów dom. Polacy bronili się do ostatniego ładunku. Francuzi
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nie dali im żadnej pomocy. Murzyni podpalili dom a z nim pa- dła ofiarą resztka niedobitków z całej naszej brygady polskiej Później przypłynęła wyprawa druga Polaków z pod komendy Aksamitowskiego pułkownika, który pozostał w Europie, i ta wylądowała do Port-au-Prince. Nieboracy1 Z tych dwóch brygad powróciło nas kilkunastu oficerów, a może 150 żołnierzy i podoficerów.
X. LISTY LEGIONISTY Z SAN DOMINGO '
Legioniści pragnęli walczyć w imię haseł Wielkiej Rewolucji

Francuskiej o wyzwolenie swego kraju, stali się jednak narzędziem 
zaborczej polityki Napoleona. Przytoczone niżej listy Józefa Roga
lińskiego świadczą o tym, jaką nagrodę otrzymali od Napoleona;Cap, 28 stycznia 1803.Zadziwisz się znając mnie robuste1), iż piąty miesiąc zaczynam de mon séjour à l’hôpital2). .. Z 30 oficerów batalionu naszego zostało nas tylko pięciu. Resztę choroba zabrała. Cap, 23 lutego 1803.Odbywszy chorobę krajową, która cztery miesiące trwała, przecie teraz przychodzę do zdrowia, ale jak nadejdzie pora letnia, wątpię, abym gorąco tego kraju wytrzymał. Powietrze jest tu bardzo niezdrowe, osobliwie od czasu zbuntowania się czarnych, to jest od lat 12. Wszystkie wojska tu przysłane wymarły, od lat dwóch wymarło na wyspie Saint Domingo z' wojska z Europy przysłanego do 40.000, jeden generał en chef, dwunastu generałów dywizji i w proporcji generałów i szefów brygady etc. My od siedmiu miesięcy tu przybyli straciliśmy do 2.000 ludzi i wszystkich prawie oficerów-, nasz brat Jan zabity od czarnych, a koledzy podróży wszyscy wymarli, w ten sposób, że ja tylko sam został, który klimat kraju tego wytrzymał. Nie spodziewam się, ażebym mógł kiedyżkol- wiek powrócić, gdyż dymisję bardzo ciężko otrzymać, a jak gorąca nadejdą, tak choroba znowu prendra son essor1)..-• r

-1) krzepkim.
2) mego pobytu w szpitalu.
1) rozwinie się bujnie.
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Kolonia tutaj jest w najgorszym stanie. Handel upadł zupełnie, gdyż okręta przychodzące z Francji z towarami próżne na powrót powracać muszą. Wojna, która do tego czasu uśmierzoną być nie może, wypędza najbogatszych kolonistów, cała kolonia albowiem znajduje się w ręku czarnych, miejsca tylko portowe niektóre w naszych znajdują się rękach. . .
XI. WOJSKC^ KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

W pamiętnikach Franciszka Gajewskiego mamy wiele opisów, 
dotyczących wojsk Księstwa Warszawskiego. Autor — typowy przed
stawiciel mentalności szlacheckiej — opisuje to, co jego zdaniem było 
najważniejsze, a więc barwny strój, piękną defiladę i żołnierskie 
kawały. Zapomina o tym, że ter. barwny strój miał osłodzić zależność 
od Napoleona, defilady były dekoracją zewnętrzną, a kawały wyni- • 

. kały ze złego zaopatrzenia wojska, gdyż „musiał żołnierz sam sobie 
radzić, skoro starszyzna o tym nie myślała".

(Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego pułkownika 
wojsk polskich, wyd. S. Karwowskiego, Poznań 1915, str. 184 — 186).Nowo sztyftujące się wojsko polskie przybrało zakrój tradycyjny w początku swoim, później odmieniono takowy. Piechota i konnica ubrane były początkowo w granatowe kurtki z kołnierzem amarantowym i wypustkami takiemi po szwach, nosili szarawary granatowe z karmazynowym lampasem, czapki czworograniaste na głowie, obszyte czarnym barankiem. \ Szlify srebrne i guziki białe. W następstwie ubierano piechotę w mundury granatowe według kroju mundurów francuskich, wyłogi, kołnierz i łapki były karmazynowe, żołnierz nosił białe płócienne spodnie na kamaszach letnią porą, a granatowe pantalony w zimie. Miał białą kamizelkę z łapkami, okrągłe szako* 1) na głowie z pomponem i kordonami. Wyborcze kompanie nosiły bermyce2). Cała piechota miała białe płaszcze według zakroju francuskiego. Guziki i szlify były białe. Tak samo jak u Francuzów, mieliśmy także i naszych cieśli pułkowych, także z dużymi brodami, postępujących przed muzyką pułkową. I orzeł polski wznosił się nad batalionem, wiernie go strzegli żołnierze. . .

■*) wysoka czapka wojskowa.
2) futrzana czapka wojskowa. i —
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Cała piechota miała lederwerki3) białe, nieglansowane i broń francuską, tak samo jak piechota francuska mieli grenadierzy i woltyżerzy szlify włóczkowe i numera pułków swych, na guzikach wybite i blachach u szaka, każdy żołnierz miał białą kokardę u szaka.

3) obszycia skórzane na obszyciach wojskowych.
4) spodnie do konnej jazdy.
5) pelerynka.
6) krótkie płaszcze.

Konnica polska składała się ostatecznie po roku 1809 z 16 pułków ułanów, z 3 pułków strzelców konnych, 2 pułków huzarów i 2 szwadronów kirasjerów. Cała jazda miała bieżącą liczbę według pułków, bynajmniej według broni. Ułani byli ubrani w mundury granatowe z odmiennymi wyłogami, nosili łapki czarne skórzane, ozdobione blachą białą od przodu, wyobrażającą pół słońca promieniejącego, na której był przykuty żółty numer pułku, czapka była ozdobiona kordonami białymi, przy prawej stronie jaśniała kokarda narodowa, a na niej krzyż biały posrebrzany. Do parady powiewało pióro na czapce. Cała konnica polska nosiła szaraczkowe rajtuzy4), skórą obszyte, w codziennym stroju, w czasie parady mieli ułani szarawary granatowe z lampasem w barwie kołnierza. Lanca z chorągiewką na wpół karmazynową, na wpół białą, pałasz szeroki i jeden pistolet składały uzbrojenie ułana, roty flankier- skie miały karabinki. Strzelcy konni byli całkowicie ubrani jak francuscy strzelcy konni. Husarzy mieli mantylki5 6) i dolmany4*) granatowe, jedni z sznurami białymi, drudzy z sznurami żółtymi. Kirasjerzy wcale się nie odróżniali od francuskich kirasjerów.Artyleria polska była przyodziana w mundury ciemnozielone z kołnierzem, wyłogami i łapkami czarnymi, a pąsowymi wypustkami, nosiła pantalony zielone z pąsowym lampasem w paradzie, a płócienne białe pantalony w czasie codziennym letnią porą. Miała kamasze krótkie pod pantalonami. Nosiła szako z kordonami pąsowymi, pomponem i kokardą narodową na przodku. Artyleria miała mosiężne guziki, a oficerowie nosili szlify złote. Na przodku szaka były dwie mosiężne lufy armatnie na krzyż. Artyleria konna nosiła sza-
228



serskie kurtki zielone z czarnym kołnierzem i łapkami, a pąsowymi wypustkami. • Oficerowie nosili bermyce na głowie z złotymi kordonami, żołnierze mieli szaka z kordonami pąsowymi i dwie mosiężne lufy armatnie z przodku. Żołnierz w artylerii konnej miał pałasz i parę pistoletów, w artylerii pieszej był uzbrojony w karabin i pałasz piechotny, nosił ładownicę, lederwerki były białe.Sztab wojska nosił mundur granatowy z karmazynowym kołnierzem bez wyłogów o dwóch rzędach guzików białych ¡•kapelusz na głowie, szlify srebrne. Generał dywizji miał dubeltowy haft srebrny na kołnierzu, generał brygady miał pojedynczy haft, haft taki nosili generałowie i na łapkach.' Generałowie nosili kapelusze, wyłożone czarnymi strusimi piórami. Książę Józef nosił zwykle granatową kurtkę ułańską z kołnierzem, z wyłogami i łapkami amarantowymi, na których był haft generałów dywizji. Miał ułańską czarno-pikowaną czapkę na głowie, rajtuzy amarantowe z lampasem srebrnym. Nadzwyczajnie było mu do twarzy w tym mundurze. Adju- tanci księcia nosili amarantowe mundury huzarskie, srebrnymi sznurami wyszywane, błękitne kołpaki, kołnierze i łapki haftowane srebrem, obcisłe spodnie amarantowe, srebrem wyszywane, węgierskie buty i srebrne ostrogi. . .Nie wyjdzie mi z pamięci obraz wodza mojego na pysznym karym koniu, z gwiazdą Orła Białego i Legii Honorowej na piersiach, gdy przed nim, świetnym orszakiem otoczonym defilowały pułki polskie; zaiste był to obraz, przejmujący zapałem, owe piękne wojsko, pełne zaufania w-sobie i w swoim wodzu, prowadzone honorem, ale nie kijami, owa młodzież polska stworzona na żołnierzy. . .Byłem przytomny w paradzie wojska francuskiego, odbytej przed Napoleonem w Saskim ogrodzie w miesiącu styczniu 1807 r.; cesarz, przyodziany w historyczny swój surdut sza- raczkowy, pod którym miał mundur szaserów gwardii, siedział na arabskim siwym koniu. Miał mały kapelusik na głowie bez jakiejkolwiek ozdoby, z małą kokardą trójkolorową. Nosił białe kaśmirowe7) spodnie i wpół palone buty wysokie, 
7) delikatna tkanina wełniana.
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zachodzące aż za kolana, nosił małą szpadę przy boku; na piersiach jego jaśniała gwiazda Legii Honorowej. Liczny orszak marszałków, generałów i oficerów rozmaitej broni otaczał go; każdy, kapał od złota, wszyscy nieomal byli ozdobieni Legią Honorową, on sam jeden odznaczał się prostym swym ubiorem.Pułki defilowały jedne po drugich przy odgłosie muzyki i okrzyku „Vive l’empereur!8)" Orły nachylały się przed bohaterem, a on stał milczący i spoglądał na żołnierzy swoich. Najpierw defilowała piechota, później konnica, a na końcu artyleria. Oddziały szykowały się następnie na boku. Po odbytym defilowaniu ogłosił generał Mouton Duvernois, adiutant cesarski, olbrzymim głosem rozmaite awanse, przez cesarza w wojsku poczynione, wymieniając po nazwisku każdego, posuniętego oficera, z oznaczeniem nowego przeznaczenia jego, od generała aż do podporucznika. Każda nowa nominacja przywtórowaną została odgłosem muzyki wojskowej, która krótkim odtrąbieniem i uderzeniem w bębny salutowała posuniętego oficera . . .

8) ,.Niech żyje cesarz!”.

Duch ówczesnego wojska nie pozostawiał nic do życzenia, oficerowie pilnowali wszyscy prawideł honoru, niecierpieli pomiędzy sobą jakiegokolwiek czynu dwuznacznego, a jeżeli przypadkiem który kolega skaził mundur brudnym czynem, taki pomimo wszelkiej protekcji musiał się podać o uwolnienie od służby. Natomiast panowała wielka wolność w pułkach, nie wglądano w drobnostki, a postępki, które były by pociągnęły za sobą niezawodnie uwięzienie w fortecy w czasie organizacji za w. ks. Konstantego, uchodziły bezkarnie. Dla przykładu podaję następujący wypadek: Znajdowaliśmy się krótko przed rozpoczęciem wojny r. 1812 w cukierni u Sedla w Warszawie, już wypito ponczu parę waz. Potworowski znalazł, że poncz, świeżo nam podany, nie był dobry. Sedel, obecny temu, odezwał się: „Może pan nie piłeś nigdy Sedlowskiego ponczu, dlatego ci nie smakuje." Na te słowa wylewa Potworowski całą wazą gorącego płynu Sedlowi na głowę powiadając: „Kiedy ci tak smakuje, to go masz." Sedel poszedł, 
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oblany jak był, do ówczesnego komendanta Warszawy, generała Stasia Potockiego9), który posłał adiutanta swego po nas wszystkich. „Cóż to, odezwał się, panowie uchybiacie obywatelom tak słusznym, jak pan Sedel?" „Nie, panie generale, odpowiada Potworowski, my go tylko częstujemy." Połajawszy nas, kazał się udać na kwatery. Za czasów w. ks. Konstantego bylibyśmy niezawodnie odsiedzieli po kilka tygodni na od- wachu.

9) Stanisław Potocki (1778— 1830) generał wojsk polskich. Walczył w szere- 
gach wojsk Kościuszki, później adiutant ks. J. Poniatowskiego. W Królestwie Pol
skim zajmował wysokie stanowisko. Zabity został przez powstańców 29 listopa
da 183O'\r. za odmowę wzięcia udziału w walce przeciw caratowi.

Kary cielesnej nie było w wojsku, żołnierz, prowadzony honorem, poznał wnet własną godność, a, jeżeli się splamił brudnym czynem kompania go sądziła. Taki sąd kompanii był okropny, żołnierze nie mieli litości nad delikwentem, wybierali z pomiędzy siebie sędziów, a wyrok, przysłany dowódcy kompanii, musiał tenże każdego 'razu złagodzić. Dezercja śmiercią była karana, jeżeli się zdarzyła w czasie wojny; jeżeli w czasie pokoju, szedł dezerter w kajdany. Występek przeciwko subordynacji był karany rozmaicie, od aresztu aż do kary śmierci, według wielkości winy. Kradzież była karana kajdanami, pijakowi lano wodę na głowę aż do otrzeźwienia. Dla mniejszych przestępstw był szyldwach kilkodniowy, warta kilkodniowa, stanie kilkogodzinne pod bronią przy odwachu, maszerowanie pieszo przy tylnej straży. Jeżeli cały oddział zawinił, musiał występować z mundurami przewróconymi albo wypełniać służbę za drugich. Najsroższą karą jednakże był sąd kompanii.Nasze wiarusy byli nadzwyczajnie przemyślni, potrafili rozmaitymi sposobami wyłudzić żywność od mieszkańców, albo też i kraść zboże dla koni. Jeden z nich np. będąc na kwaterze w marszu u gospodarza, który mienił się być tak biednym, że nie miał rzekomo nic do jedzenia, kazał gospodyni podkowę ugotować. Baba, zdjęta ciekawością, pyta się, w czym ma podkowę gotować? „A nie inaczej jak w mleku", odpowiada żołnierz. Kobieta poskrobała się w głowę, ale wydobyła garnek z mlekiem i nalała nim ową podkowę, po chwili 
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kazał jej wiarus osolić i zasypać jagłami ową strawę, a, gdy się ugotowały jagły wylał sam na miskę i zaprosił gospodynię do uczty. „Wszakże to jagły poprostu" zawołała kobieta, „podkowa twarda!" „To się wygotuje inną rażą, matko, odpowiedział żołnierz, a teraz jedzmy co ugotowane". Baba dopiero po niewczasie poznała się na fortelu.Inny znów przykład: Maszerując we Francji ze szwoleżerami Krasińskiego1*1), nocowaliśmy w miasteczku małym, nazajutrz wyruszyliśmy o świcie.Pułkownik Kozietulski prowadził pułk. Zaledwo minęło pół godziny od wyjścia z miasta przybiega zadyszany plackomendant na chmyzie10 11) pocztowej, zatrzymuje cały pułk i żąda ścisłej rewizji, ponieważ ukradziono mu cały jego drób tej nocy, obwinia więc żołnierzy o złodziejstwo. Stało się wedle jego woli, nastąpiła ścisła rewizja; przetrząsano mantelzaki12), kieszenie u czapraków, rewidowano żołnierzy, ale nie znaleziono żadnego drobiu. Kozietulski wygadał plackomendanta, który odjechał, przepraszając tysięcznie za posądzenie swoje.

10) Dowodził przybocznym pułkiem Napoleona.
X1) Mały konik.
12) Pakunek, tobołek.

Po upływie niejakiego czasu odezwał się kogut w drugim szwadronie, kaczka mu odpowiedziała, indyk się dołączył do rozmowy, zgoła powstała kompletna wrzawa drobiu. Śmiech i wesołość powszechna, chałas i powtarzanie ptasiej mowy. Pułkownik, zaciekawiony, wysłał adiutanta swego, ażeby się dowiedział o przyczynie tej wrzawy. Ten powrócił wkrótce i śmiejąc się do rozpuku, mówi: ,,Wystaw sobie .pułkowniku, te diabły mają drób komendanta placu już upieczony". „Nie może być", odzywa się pułkownik, „a gdzież ci go potrafili ukryć?" „Otóż drób mieli w czapkach nad samym dnem, przykryli go furażerką, chustką i rozmaitymi drobiazgami. Nikomu nie przyszło na myśl rewidować czapek do dna, a tym sposobem uszła sztuczka bezkarnie."
Edward Bignon, z ramienia 

denta francuskiego w Warszawie.
Napoleona, pełnił obowiązki rezy-
Ksiestwo Wa.szawskie tyło wscho'
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dnim bastionem zabór« zej polityki Napoleona. Ten charakter uwy
datnia się w organizacji wojskowej tego „francuskiego protektoratu". 
Napoleon kładł specjalny nacisk na rozbudowę armii księstwa. Częś
ciowo używał jej do realizacji swego planu podboju Hiszpanii, 
częściowo miała ona służyć do zaszachowania Prus i Austrii. Poza 
tern Księstwo Warszawskie w planach Napoleona miało odegrać rolę 
bazy wypadowej przeciwko Rosji. Relacja Bignona przedstawia nam 
w formie dyskretnej właściwe cele Napoleona — wykorzystanie Pola- 
Ków jako żołnierzy w jego rozgrywkach międzynarodowych.

(Edward Bignon. Polska w r. 1811—1813, wyd. J. Iwaszkie
wicza Wilno 1913, t. I. str. 34 — 35).Najpiękniejszą stroną Księstwa Warszawskiego było wojsko. Wojsko W. Księstwa acz nieliczne, ważyło jednakże na szali armii kontynentalnej. Po roku 1809 podniosło się od 30 do 50 tysięcy; z lftzby tej przeszło dziesięć tysięcy biło się w Hiszpanii.Żołnierz polski zdolnym jest do wszelkiego rodzaju służby, szczególniej jednak do kawalerii. W Polsce każdy chłop rodzi się jeźdźcem, przeto pułki kawalerii można tam formować z taką łatwością, jak gdzieindziej formują piechotę. Mianowicie ułani odznaczyli się wybornym użyciem lancy i dostarczali instruktorów pułkom francuskim. Przeciwnie do artylerii i inżynierii brakowało zdolrfych, ponieważ trudno było o ludzi z pewnym wykształceniem potrzebnych do służby tego rodzaju, a to z powodu skasowania szkół początkowych po ostatnim rozbiorze. Lecz już zaczęto je zaprowadzać, a Francja mogła - dostarczyć zdolnych kierowników.

XII. BITWA POD RASZYNEM
W roku 1809 ponownie wybuchła wojna między Napoleonem 

i Austrią. Arcyksiążę Ferdynand wkroczył na teren Księstwa War
szawskiego. Szczupła armia pod dowództwem księcia Józefa Ponia
towskiego po zażartej bitwie pod Raszynem musiała oddać Austria
kom Warszawę, powetowała jednak tę stratę wtargnięciem do Ga
licji i akcją partyzancką na tyłach armii austriackiej. Opis bitwy pod 
Raszynem podajemy wg pamiętników Romana Sołtyka (1791—1843). 
Brał on udział w tej bitwie. Materiał do pamiętników czerpał nie 
tylko z własnych wspomnień, ale i licznych dokumentów oraz re- 
lacyj naocznych świadków. Pamiętniki te mają charakter informa- 
cyjno-sprawozdawczy.

(Roman Sołtyk. Kampania 1809 r. Warszawa 1906, str. 58 — 69).■ . . 15-go kwietnia (1809) o godz. 8-ej rano, Austria wypowiedziała wojnę Księstwu, za pośrednictwem zwykłego biletu, 
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przesłanego ks. Poniatowskiemu przez arcyksięcia Ferdynanda; bilet opiewał, że ,, 15-go, o godz. 7 rano, wojska austriackie wkroczą na terytorium Księstwa i traktować będą wszelki napotykany opór według praw wojennych".Wobec dokonanego faktu wybuchu wojny, Poniatowski skierował swoją armię w stronę Pilicy. Wieczorem 15-go kwietnia udał się z głównym korpusem do Raszyna i zwrócił na Tarczyn swoją przednią straż pod dowództwem generała Biegańskiego1); poruczył jednocześnie generałowi kawalerii Roż- nieckiemu misję obserwowania wszystkich ruchów nieprzyjacielskich. . . .

*) Biegański Łukasz (1755— 1839), dawny adiutant Kościuszki, w r. 1809 do
wódca brygady piechoty.

2) oficer francuski odkomenderowany do wojska Księstwa Warszawskiego.

Rankiem 16-go kwietnia książę chciał opuścić Raszyn i podążyć na spotkanie arcyksięcia, lecz z jednej strony raporty generała kawalerii oceniały armię nieprzyjacielską na 26 do 30.000 ludzi; z drugiej generał Pelletier2), który słusznie cieszył się całkowitym zaufaniem Poniatowskiego, wykazał mu niebezpieczeństwo podobnego przedsięwzięcia, wojsku polskiemu groziło odcięcie od Warszawy, czyli konieczność cofnięcia się aż do Warty dla zachowania komunikacji z linią Odry. Generał Pelletier twierdził, że wykonanie podobnego manewru wielce byłoby ryzykowne wobec liczebnej przewagi nieprzyjaciela, którego organizacja o wiele przewyższała armię -Poniatowskiego. Książę zdecydował się tedy pozostać w Raszynie i bronić tu przystępu do Warszawy . . .Tymczasem armia arcyksięcia zbliżała się do Warszawy; przednia straż polska opuścić musiała Tarczyn i cofnąć się do Raszyna. Pozycji tej broniła rzeczka Rawka, która uchodzi do Bzury i przecina dwie drogi: z Nadarzyna do Jaworowa i z Tarczyna do Raszyna. Rawka jest błotnista w okolicach Raszyna; w danej chwili armia austriacka przedostać się mogła na przeciwny brzeg w trzech tylko miejscach, odległych o pół mili jedno od drugiego: w Jaworowie, Raszynie i Michałowicach, gdzie były łatwe do obrony groble i mosty. Na przodzie, w samym środku pozycji wojska polskiego, była wieś Falenty, a niecó dalej na prawo lasek olszowy. Za groblą raszyńską 
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ciągnął się las większy, przecięty drogami z Falent i Piaseczna. Było to dość mocne stanowisko. Na przodzie leżała równina, wielkimi otoczona lasami. . .• Armia austriacka ciągnęła od Tarczyna lasami, o których wspomnieliśmy powyżej. Przednią straż, złożoną z trzech batalionów piechoty, dwóch batalionów strzelców, całej lekkiej kawalerii arcyksięcia i dwunastu, armat — prowadził generał Mohr. Główny korpus austriacki szedł trzema jednocześnie drogami: od Nadarzyna, Tarczyna i Piaseczna. Mohr ukazał się po południu. Jazda polska maskowała jeszcze stanowiska Poniatowskiego; dopiero około pierwszej godziny, idąc za obrotem flankowym austriackich szwadronów — odsłoniła księcia, który przez Michałowice wysłał natychmiast generała Rożniec- kiego na tyły swojej armii. . .Mógł wówczas arcyksiąże obejść łatwo lewe skrzydło polskie, którego Rawka nie broniła już dostatecznie powyżej Jaworowa, lecz tego nie uczynił... •O godzinie trzeciej Austriacy zdobyli lasek olszowy, a wkrótce później i wieś Falenty. Batalion 8-go pułku, broniący tych dwóch stanowisk, cofnął się w nieładzie; książę uszyko- <wał go, sam stanął na czele pierwszego batalionu pierwszego pułku, z bagnetem w ręku uderzył na Austriaków i odebrał im pozycję; artyleria polska dzielnie pomogła księciu celnymi strzałami. Nadciągnęła tymczasem brygada generała Civalar- da i Mohr ponowił atak zwiększonymi siłami, przy udziale baterii złożonej z dwudziestu czterech dział. Mimo niezwykłej waleczności, artyleria polska nie mogła długo wytrzymać ich ognia; zagwożdżono kartaczownicę, kilka jaszczyków wyleciało w powietrze, a wśród kanonierów wielu było zabitych i ranionych. Pociski austriackie zapaliły wieś Falenty; piechota sformowana w kolumny, zdobyła powtórnie lasek olszowy, a wkrótce potem i wioskę. Poległ wówczas pułkownik Godebski, dowódca 8-go pułku piechoty, człowiek wielkich zdolności i nieposzlakowanego charakteru. . .Austriacy, ośmieleni tym pierwszym powodzeniem, postanowili uderzyć na Raszyn. Mimo gęstych strzałów piechoty polskiej, postępowali groblą i opanowali część wioski; Po- % lacy jednak nie dali się wyprzeć z tej części, która bliższą była 
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ich linii bojowej. Wojska austriackie zaatakowały również wsie Jaworowo i Michałowice, lecz słabo i bezskutecznie. Około siódmej wieczorem podwoiły wysiłki przeciw środkowi armii polskiej. Jedna kolumna ruszyła ptzez Raszyn, druga usiłowała przebyć bagno, leżące z lewej strony wioski. Ks. Poniatowski kazał wówczas ustawić po prawej stronie traktu warszawskiego baterię, złożpną z 16-tu armat, z których dwanaście było saskich, a cztery polskie. Przez godzinę działa te nieustannie sypały kartaczami na piechotę austriacką i zmusiły ją do odwrotu. Austriacy ponieśli w tym miejscu wielkie straty. Ks. Józef zsiadł był z konia i osobiście zagrzewał do walki kanonierów. Przez cały ciąg bitwy raszyńskiej niejednokrotnie narażał swoje życie; wszyscy generałowie sztabu generalnego byli ranieni lub też konie pod nimi ubito.Granaty polskie zapaliły Raszyn, a rozsypana w tyraliery piechota, dzięki niezwykłej waleczności, utrzymała się na powierzonym jej stanowisku. Próżnymi były wszystkie usiłowania Austriaków, gdyż układ terenu nie dozwalał na ustawienie baterii dla poparcia arcyksiążęcej piechoty. O dziewiątej wieczorem strzały ucichły. Austriacy cofnęli się poza most raszyń- ski, poprzestając na zajęciu grobli i lasu, położonego za wioską. Zatem, oprócz Falent, Polacy nie utracili ani jednej piędzi ziemi i utrzymali się na polu bitwy.W dniu tym straty wojska polskiego wynosiły 450 zabitych, 900 rannych i 40 wziętych do niewoli; straty Austriaków, którzy, walcząc prawie ciągle na otwartym polu, bardziej byli wystawieni na strzały nieprzyjacielskie ■— dochodziły do 2500 ludzi.Mając na względzie ogromną mniejszość sił polskich, śmiało zaliczyć można bitwę raszyńską do najchlubniejszych w tej kampanii; jeżeli weżmiemy nadto pod uwagę okoliczność, że armia Ferdynanda składała się z wypróbowanych w bojach weteranów, a wojsko Poniatowskiego było — rzec można — wojskiem rekrutów, którzy nigdy ognia nie widzieli — należy podziwiać tym bardziej okazaną przez Polaków waleczność.Zaledwie ucichł ogień, Sasi, którzy mężnie walczyli podczas bitwy, rozpoczęli odwrót ku Warszawie, a stamtąd do 
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Saksonii, stosownie do otrzymanego przed kilku dniami rozkazu. . .O dziesiątej wieczorem ks. Poniatowski zwołał na polu bitwy radę wojenną. Poniesione w czasie walki straty, oddalenie z szeregów wielkiej liczby żołnierzy, którzy musieli odnieść rannych, odwrót wreszcie Sasów — zredukowały siły Poniatowskiego do niespełna 9.000 ludzi. Zdecydowano się wobec tego na odwrót, który należało wykonać w ciągu nocy, dla uni- knienia pogoni. Odwrót, rozpoczęty o godzinie jedenastej wieczorem,doprowadzono do skutku bez żadnej innej straty, prócz dwóch armat, zostawionych w błocie, które miejscami czyniło drogę wprost nieprzebytą.Niezwłocznie po bitwie książę wysłał nad Wisłę generała Sokolnickiego z 2-gim pułkiem jazdy. Sokolnicki stanął koło Wilanowa i przez całą noc bacznie obserwował, czy nie ciągnie przypadkiem którędy ku Warszawie nieprzyjaciel, dla odcięcia od stolicy wojska polskiego.Lecz Austriacy, znużeni walką, zadziwieni niespodziewanym oporem Polaków, niczego w tym kierunku nie przedsięwzięli i generał Sokolnicki cofnął się 20-go rano do okopów warszawskich, wśród których wojsko polskie pozajmowało już było stanowiska. Okopów broniło 45 armat, w tym sześć dział dwudziestoczterofuntowych. Jednakowoż książę nie miał nadziei utrzymania się w Warszawie, choć siły jego zwiększył w ciągu dnia 12-ty pułk piechoty, przybyły z Torunia oraz 800 rekrutów, przyprowadzonych z Kalisza przez kapitana Rybińskiego; armia polska liczyła zatem obećnie 12 do 13.000 ludzi pod bronią. Gwardii narodowej i ochotników liczono do pięciu tysięcy, lecz siły te, rozproszone na znacznej przestrzeni 6.000 sążni, nie wystarczały do powstrzymania Austriaków, którzy z któregokolwiek punktu przedrzeć się mogli do stolicy. Wszyscy generałowie oświadczyli, że niepodobna bronić okopów Warszawy; Dąbrowski, który połączył się z armią pod koniec bitwy raszyńskiej, i Zajączek, który przybył z Warszawy w ciągu nocy, dzielili pod tym względem zdanie ogólne.Tymczasem Austriacy ostrożnie posuwali się ku Warszawie. Jazda ich ukazała się pod miastem około południa 
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i przywitana została ogniem z dział dwudziestoczterofunto- wych ...Stanąwszy pod Warszawą, arcyksiążę zapragnął rozmówić się zaraz z Poniatowskim; w rzeczy samej obaj wodzowie zjechali się tegoż jeszcze dnia, o godz. czwartej po południu przed rogatkami Jerozolimskimi . . . Bezpośrednim skutkiem tej rozmowy było zawarcie dwudziestoczterogodzinnego zawieszenia broni.Nazajutrz, 21-go, dwaj wodzowie zjechali się znowu. Ułożyli punkty zasadnicze umowy, na skutek której wojska polskie ewakuować miały Warszawę . . . Pogrążyła ona w smutku wojsko i mieszkańców Warszawy. Książę sam czynił sobie z tego powodu gorzkie wymówki i tymi słowy zwrócił się do generała Pelłetier, który przyszedł po rozkazy: „Generale, lękam się, czy nie podpisałem mojej niesławy". Pelłetier odpowiedział: „Mości książę, bądź spokojnym; sprawa Polski nie straci, lecz zyska na tej umowie. Przeszedłszy na prawy brzeg Wisły, będziesz mógł działać swobodniej, Austriacy zaś uwiężą w Warszawie znaczną część wojsk swoich' .
XIII. WOJSKO KRÓLESTWA POLSKIEGO W LATACH 

1815—1830
Ubogi szlachcic, Józef Patelski, zanim został oficerem, przejść 

musiał przez różne, niższe stopnie w armii Królestwa Polskiego. 
W pamiętnikach swych w ciekawy sposób opisywał ciężką dolę żoł
nierza za rządów w. księcia Konstantego.

(WsDomnienia wojskowe Józeia Patelskiego z lat 1823 —1831. 
Wilno 1914 r., sir. 20 — 34).Zostałem więc żołnierzem w 1-ym pułku strzelców pieszych, a przeznaczony przez pułkownika Szembeka do kompanii woltyżerskiej!) kapitana Przyborowskiego, doznawałem od niego prawdziwie ojcowskiej opieki i rady.Karność w wojsku polskim, zaprowadzona według wzorów rosyjskich, przypominała czasy spartańskie.Dla młodzieńca wypieszczonego w domu lub rozzuchwalonego w szkołach, wdrożenie się do tego rygoru wojskowego,

1) doborowe oddziały piechoty przeznaczone do walki w tyralierze. 
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do tej czystości ubrania i mieszkania było zgryzieniem twardego orzecha, nie tyle dla zębów, jak dla grzbietu niebezpiecznym. Dlatego błogosławiłem życzliwość pułkownika, że mnie oddał na początek pod komendę szlachetnego i na wybryki młodości wyrozumiałego człowieka.Stary żołnierz, Stepaniak . . . zajął się gorliwie moją edukacją . . Zadanie nie było łatwe szczególnie dla mnie, który widziałem się jakby nowonarodzonym dzieckiem, gdy nauka rozpoczęła się od przyswojenia sztuki chodzenia, podnoszenia nóg, przystawania, zwracania i biegania lub też, gdy się na nowo uczyłem rozbierania i ubierania sukni, czyszczenia broni, blach i pasów, pakowania tornistra itp. . . .Z nastaniem cieplejszej pory roku rozpoczęły się ćwiczenia w polu i marsze na większą odległość. Pułki strzeleckie, uważane za lekką piechotę, obowiązane były do szybkich obrotów i przyśpieszonego pochodu. Jedno i drugie wykonywane było z wielką ścisłością, przechodziło jednak siły mojego wieku.Karabin z bagnetem ważył około 15 funtów, tornister z płaszczem i manierką mniej więcej 30, pasy z ładownicą, pałaszem i bagnetszajdą 8, kaszkiet z kordonami i łuskami 10, chleb 3 funty, razem funtów 66. Doliczywszy do tego 12-to funtowy kociołek do gotowania żywności, który naprzemian co dwudziesty żołnierz na pasie przez ramię nosić powinien, a w czasie kampanii i 60 ładunków z kulami, to łatwo wytłumaczyć sobie można, dlaczego znużony żołnierz upadał często w marszu pod ciężarem pakunku.W tych czarnych pasach, skórach, ceratach, zaledwie ruszać się mogłem i wyglądałem z początku jak chudy koń huzarski.Mundur naszego pułku był granatowy, kołnierz i wyłogi tego samego koloru, wypustki i łapki żółte, guziki białe z numerem pułku, naramienniki żółte z numerem dywizji (I.) wykrojonym z pąsowego sukna.Z przyborów toalety żołnierskiej najdokuczliwszym były dla mnie tornister i kaszkiet dla tej prostej przyczyny, iż żołnierz nie mógł mieć kieszeni ani w płaszczu, ani w mundurze lub w spodniach; nie nosząc zaś torby na chleb i drobiazgi, mieścił wszystko na grzbiecie lub na czubie głowy.
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Ileż to przedmiotów pod rygorem surowej kary w tym przeklętym cielęciu pomieścić potrzeba było. Bielizna dolna i górna, furażerka, trzewiki, śrubokręt, grajcar, łyżka, mantel- zaczek2) sukienny z igłą, nićmi, naparstkiem, szydłem i dratwą, wosk czarny z korkiem i drewnianym przyrządem do roztarcia i polerowania tegoż, szczotki do sukna i butów, sukienny skalnik z 12 skałkami w ołowianej oprawie, a wszystko tak ściśle

Grenadierzy z czasów Królestwa Kongresowego. 
Według współczesnego obrazu J. Łukaszewiczai wzorowo w swym miejscu ułożone być musiało, ażeby w każdej chwili przez przełożonych, od podoficera zacząwszy, z łatwością przejrzane i sprawdzone być mogło. Nawet w. książę zwracał szczególniejszą uwagę na pakunek żołnierza, a gwałtowne zdarcie tornistra z posyłki pułku pierwszego w celu przejrzenia garderoby było jego ostatnim aktem, jako na

2) zawiniątko, woreczek.



czelnego wodza wojsk polskich, dokonanym własnoręcznie na 7 godzin przed wybuchem Listopadowego powstania.Ciężar tornistra wypełniała blaszana manierka na klapie i płaszcz, przez ramię lub na wierzchu tornistra umieszczony, równiuteńko w trąbkę skręcony, obwinięty w ceratę, rozciągniętą na dwóch kołkach drewnianych, połączonych szpagatem.

Strzelec konny Królestwa Kongresowego. 
Według współczesnego obrazu J. Łukaszewicza.Na głowie w kaszkiecie, ozdobionym rr^alowym orłem, a przy kompaniach karabinierskich i włosiennym piórem, wysokości 20 cali, mieścił się już istny magazyn ruchomości prywatnych. Tam chleb i kiełbasa, chustka do nosa i tytoń, fajka, karty i pieniądze najbezpieczniejsze miewały schowanie.Opakowanie to, o którym dzisiejszy żołnierz nie ma nawet w przybliżeniu wyobrażenia, umieszczone na ciele, wy- ściąganym do figury, obleczonym w ciasny mundur, przystrojo-
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nym w krawatę jak chomąto, nie dozwalało zginać się lub schylać, gdy cośkolwiek na ziemię upadło; połączone ze sztywnością i zegarową akuratnością ruchów, daje też niejaką miarę trudów, nie tylko na placu ćwiczeń i przeglądów wojskowych, lecz szczególniej na dalekich pochodach i marszach . . .Brutalne obchodzenie się z żołnierzami, bicie, szturchanie i przezywanie obelżywymi słowami... było i w wojsku polskim tak powszechne i zwykłe, iż nikogo nie dziwiło, jeżeli wyższy niższego przed frontem wypłazował lub karczemnymi wyrazami zwołał. Pułk nasz, wobec tego, co się działo w innych pułkach, a w szczególności u naszych sąsiadów, związanych z nami węzłem brygadowego małżeństwa, a dowodzonych przez pułk. Sierakowskiego, liczył się do wyjątków od powszechnej reguły postępowania.
XIV. ŻOŁNIERSKA DOLA t

Nauczyciel wiejski, Kazimierz Deczyński, sam syn chłopski, 
stanął w obronie uciskanych przez szlachcica Czartkowskiego wło 
ścian. Za karę oddany został jako rekrut do wojska. W pamiętniku 
swoim, który powstał już po r. 1831 na emigracji, opisuje on ciężką 
dolę żołnierza, wreszcie zwraca specjalną uwagę na niespiawiedli- 
wość społeczną, występującą w wojsku w czasach Królestwa Kongre
sowego i powstania listopadowego. Służbę w wojsku traktowano ja
ko karę. Że tak było w rzeczywistości, dowodzą fakty podane w ni
niejszym fragmencie.

(Żywot chłopa polskiego na początku XIX stulecia, wyd. M. Han
delsmann. Warszawa 1907, str. 87— 97).Przepędziwszy znów trzy dni i trzy noce w Piotrkowie na gołej podłodze w gromadzie rekrutów, trzymanych jak świnie na targu, i nawąchawszy się smrodu do sytości, czwartego dnia wychodzę razem z innemi do Warszawy pod eskortą wojskową oddziału z pułku 1-go strzelców konnych, na samym wychodzie z jahjj^goś więzienia na ulicę, przychodzi do mnie kapitan Patek i kilku oficerów, gdzie po przywitaniu mię kpt. Patek obraca się do tych oficerów i natrząsając się ze mnie po szydersku mówi do nich te słowa: „Zaręczam panom, że tego człowieka będziecie widzieli wkrótce generałem, bo to jest najmędrszy chłop ze wszystkich chłopów."Żona zaś kapitana Patek, a córka pana Czartkowskiego, wyglądając oknem z kamienicy, woła na mnie: „Ach cóż to 
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panie Deczyński! Gdzież to idziesz? Szkoda cię człowieku" Opuściwszy Piotrków zrozumiałem, że przecież już zniknąłem z oczu mych nieprzyjaciół, lecz bynajmniej, ścigają mnie wszędzie, gdyż za przybyciem do Warszawy około 20 stycznia 1829, gdy już wącham smrody w Saskim Placu, przychodzi do mnie ten człowiek, którego wysłałem naprzód z petycją do wielkiego księcia Konstantego, przynosi mi smutną odpowiedź, że wielki książę już miał sobie zaraportowane o mnie, gdyż mu zaraz ustnie odpowiedział te słowa: ,,Ja go znam, musi służyć w wojsku."Na taką odpowiedź straciłem już nadzieję znalezienia wy- •»miaru sprawiedliwości, jednak jeszcze próbuję szczęścia, posyłam moich przyjaciół, jakich miałem w Warszawie do Komisji Rekruckiej, tam major Hubę, kapitan Kruszewski i podpo- rucżnik Skowroński zobaczywszy mnie, iż nie tylko że wyszedłem z wieku popisowego, ale nawet na pierwszy rzut oka nie zdatny do służby wojskowej dla braku sił fizycznych przyrze- kli, iz starać się będą uwolnić rnię, jakoż trzeciego dnia doktór Baldoff dał mi kartkę słusznie uwalniającą od wojska, a przyszedłszy generał dyżurny Rautenstrauch, gdy zobaczył kartkę, uwalnia mnie i każę wypuszczać z Saskiego Placu. Tutaj ja kontent już schodzę sam na dół, tylko co mam wymknąć się na ulicę, wtem pędzi po schodach czterech podoficerów za mną i wracają mnie napowrót do generała dyżurnego Rautenstrauch, który mówi do mnie te słowa: ,.Ptaszku, nie pójdziesz do domu, uwolniłem cię, bo nie wiedziałem, że to ty jesteś, o którym tu mam piękny raport od pana prezesa. My cię tu nauczymy być spokojnym."Wtem ja proszę go, aby przez wzgląd dla samej ludzkości raczył przekonać się, czy zasłużyłem być tak źle traktowanym za to, że za wyrządzone krzywdy mnie i mej familii domagam się i nie chcę nic więcej jedynie wymiaru sprawiedliwości, lecz gdy generał dyżurny Rautenstrauch nie chce słuchać mego tłómaczenia się, proszę go, kiedy słowa moje na wiarę nie zasługują, aby z tych dowodów na piśmie, (które dobywając z kieszeni podaję mu) przekonać się zechciał. „Żadnego dowodu na twoje usprawiedliwienie, ptaszku, mieć nie możesz" odpowiada mi generał Rautenstrauch, a zbierając moje papiery 
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zgniótł je w swym ręku nic me przeczytawszy. Wyprowadzają mnie do drugiego salonu, jako niewolnika lub zbrodniarza jakiego, a gdy generał dyżurny wyszedł, kapitan Kruszewski i podporucznik Skowroński zaczęli wyizucać złośliwą zemsto i niegodziwe postępowanie ze mną pana prezesa Komisji Województwa Kaliskiego obecnemu adiunktowi z tej że Komisji panu Bilczyńskiemu, mówiąc mu te słowa: „Jak śmiecie, jak sumienie macie tak potępiać i gubić niewinnych ludzi. Wstydźcie się waszych postępków".W tym momencie ucicha wszystko, gdyż wchodzi Wielki Książę Konstanty, który’wybrawszy rekrutów do gwardii grenadierów zbliża się do generałów przy nim stojących, z których generał Rautenstrauch wskazał mnie Wielkiemu Księciu, przychodzi więc do mnie tenże Wielki Książę i powiedział mi tylko te słowa: „A co, umiesz pisać,", gdy ja już otwieram usta chcąc do niego mówić, w ten moment odchodzi ode mnie, a zbliżywszy się do generała piechoty Potockiego nie wiem, co mu powiedział, i wyszedł.Zniknęła tedy zupełnie nadzieja znalezienia wymiaru sprawiedliwości, trzeba było być przygotowanym do znoszenia dalszych cierpień bez końca; po wyjściu z salonu wielkiego księcia, generał piechoty Potocki przychodzi do mnie i powiada, że jestem przeznaczony na fagasa1) oficerskiego, na co ja odzywam się: „Jaśnie Wielmożny Generale, czy nie ma litości nademną odsyłać mnie na fagasa oficerskiego przez wzgląd na dziesięcioletnią służbę nauczyciela, nieskazitelnie sprawowaną, o czym raczy się JW. Generał przekonać z świadectwa dozoru szkolnego, które dobywając z kieszeni oddaję mu; takowe przeczytawszy jenerał Potocki odpowiada te słowa: „To nie moja wina, że takiemu przeznaczeniu podpadasz" i wychodzi, lecz w kilka minut powróciwszy powiada: że już nie pójdę na fagasa oficerskiego, ale na żołnierza do pułku 8 piechoty liniowej, i to przeznaczenie rozkazuje podoficerowi zapisać. Czyliż i tu generał Potocki nie robił szyderstwa ze mnie i nie dał mi uczuć dumy szlachty polskiej, że ja będąc wieśniakiem, nie powinienem być nawet, czym byłem,
-1) ordynansa.
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to jest nauczycielem, gdyż to jest prawdziwe przeznaczenie moje być poddanym szlachcicowi.Po zapisaniu tedy na żołnierza, leżę w Saskim Placu na gołej podłodze dni cztery w oddziale dc pułku 8-go piechoty liniowej przeznaczonym, lecz piątego dnia Komisja Rekrucka w Saskim Placu odbiera rozkaz od generała piechoty odesłać mię do pułku 2-go piechoty liniowej. Przeleżawszy przeto dziesięć lub dwanaście dni w Saskim Placu, odesłano mię do pułku 2-go piechoty liniowej, na ten czas w mieście Końskich garnizonem stojącego, gdzie około 15 lutego 1829 r. przybyłem, a leżąc znów w odwachu na kamieniach słucham co żołnierze i podoficerowie o kapitanach komendantach kompanii rozmawiają i radzą sobie, w której kompanii dobry, a w której najgorszy kapitan znajduje się. Słyszę że wszyscy kapitana Sakowskiego z kompanii 5-tej fizylierów człowiekiem najnieznośniejszym wystawiają i ubolewają nad rekrutem któryby się dostał do tej kompanii. Ja zaraz myślę sobie, że niezawodnie do tej kompanii 5 fizylierów odesłany zostanę, gdyż widziałem oddzielny rozkaz z Saskiego Placu względem mej osoby do pułkownika Słupeckiego pisany, jakoż na drugi dzień pułkownik Słupecki przeznacza mię do kompanii 5-ej fizylierów, proszę więc pułkownika, aby mię do którejkolwiek innej kompanii przeznaczył, lecz on odpowiedział mi, że nie może odesłać mię do innej ponieważ tylko kompania 5 fizylierów jest nie kompletna, wszystkie inne nadkompletne. Trudno, trzeba sposobić się do znoszenia nowych przykrości. Pułkownik Słupecki każę mię tedy odsyłać do kompanii 5 fizylierów i słyszę, jak mówi do adiutanta pułkowego, aby napisać stosowny rozkaz do kapitana Sakowskiego z dołączeniem kopii rozkazu odebranego. Za przybyciem moim do sztabu kompanii 5 fizylierów w mieście Gawarczewie stojącej, gdy kapitan Sakowski odczytał rozkaz pułkownika Słupeckiego i kopię rozkazu generała piechoty; porywa się nagle ze stołka i biegnie do mnie szybkim krokiem z taką furią, iż zrozumiałem, że na przywitanie każę mi wyliczyć na plecy z kilkaset kijów, lecz krzyczy tylko te słowa: ,,Ah! co ja jestem za nieszczęśliwy, zawsze tylko takich łotrów, ludzi niespokojnych, przysyłają mi pod komendę! Co ty buntowniku przeciwko wielkiemu księciu chciałeś zrobić? '
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Ja skromnie odpowiadam: „Panie kapitanie, mój interes, z oka- zyi którego jestem dziś nieszczęśliwy, prześladowany i gnębiony, żadnej nie miał styczności z wielkim księciem."Kapitan Sakowski odpowiada „Nie wierzę ci, jucho burzycielu, to zapewne przy szklance krzywdziłeś wielkiego księcia, lecz ja ciebie tu utrzymam."Rozkaz geneiała piechoty, który później także w kancela- ryi pułkowej widziałem w oryginale, był napisany co do słownie, jak następuje:
Do Pana Pułkownika Słupeckiego

Dowódcy pułku 2-go piechoty liniowej.

Z rozkazu Jego Cesarzewiczowskiei Mości Wielkiego Księ
cia Konstantego Naczelnego Wodza Kaźmierz Deczyński od
syła się na żołnierza do pułku dowództwa Pana Pułkownika z 
poleceniem, ażybv miał pilne baczenie na tegoż, gdyż znany 
jest Wyższej Władzy z burzliwego umysłu.

Generał Piechoty 
(podpisano) Stanisław PotockiGdy kapitan Sakowski nakrzyczał mi przykrych słów tego dnia, ile mu się podobało, przychodzi żołnierz na dziadka2) mi przeznaczony i zaprowadza mię na swoją kwaterę nie pozwalając mi krokiem nigdzie oddalać się od niego, strzeże mię, jak zbrodniarza jakiego, a gdy codziennie musztrowano mię na placu, kapitan Sakowski zawsze przychodząc krzyczy na mnie, wymyśla mi najprzykrzejszymi słowy, nazywając mnie ciągle buntownikiem.

2) starszy żołnierz przeznaczony do ćwiczenia rekruta.

Takie codzienne traktowanie mnie było mi tyle nieznośne, iż każdego momentu nie myślałem nic więcej, tylko odebrać sobie życie, aby tym prędzej zakończyć cierpienia moje, lecz ta jedynie ambicja wstrzymywała mię od wykonania takiego zamysłu, że nieprzyjaciołom moim sprawiłbym przez to tym większą radość i ukontentowanie. Znoszę przeto codziennie takie przykrości miesięcy pięć nieznośnie wynędzniały z gryzo-
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Piechota z czasów Królestwa Kongresowego 
Według współczesnych obrazów J. Łukaszewicza.



do kancelarii puł-
PODCHORĄZYCH
listopada kierownicy 

dokonanym, natomiast

ty, iż ledwie chodzić mogę. Gdy jednak w przeciągu tych pięciu miesięcy kapitan Sakowski, nie mogąc upatrzeć nic złego do mej osoby, każę mi opowiadać sobie moje przypadki, które gdy mu określiłem, przyznaje mi, że jestem nieszczęśliwy, jeżeli mu prawdę opowiadam. A zatem dla przekonania go, że tylko z tego względu, a nie dla czego innego jestem prześladowany i gnębiony, kazałem sobie przysłać z domu wszystkie akta sprawy włościan z dzierżawcą dotyczące się i dałem nrn takowe do przeczytania.Kapitan Sakowski po przeczytaniu tychże akt przyznał mi prawdę, odtąd był dla mnie dyskretniejszym i sprawiedliwszym, a dawszy dobrą opinię o mnie przed pułkownikiem szóstego miesiąca mej służby wojskowej, to jest w miesiącu lipcu 1829 r. awansowany zostałem na pisarza kowej.
XV. WYBUCH POWSTANIA W SZKOLE

wieczorem 29
przed faktem A .
arenie wypadków znaleźli 'się /ludzie

Po wybuchu powstania 
sprzysiężenia postawili naród 
nie stanęli na jego czele. Na 
zasadniczo przeciwni samej idei walki zbrojnej. Chłopicki, Lubecki, 
Skrzynecki, Krukowiecki nie reprezentują sił rewolucyjnych, marzą 
jedynie o pojednaniu z carem. Sprawcami nocy listopadowej byli 
podchorążowie oraz spiskowcy, przeważnie młodsi oficerowie i pod
oficerowie oraz młodzież cywilna. Oni swym śmiałym wystąpieniem 
porwali lud warszawski i większość żołnierzy garnizonu. Podajemy 
moment wybuchu powstania w Szkole Podchorążych wg pamiętni
ków Józefa Patelskiego.

(Wspomnienia wojskowe Józeia Patelskiego z lat 1823—1831. 
Wilno, str. 84 — 87).Nie będąc wtajemniczony w szczegóły sprzysiężenia, zawiązanego w szkole podchorążych jeszcze w grudniu 1828 r. przez współucznia Aleksandra Łaskiego, i nie biorąc udziału w obradach spiskowych w mieście, dopiero w niedzielę 28-go listopada wieczorem zawiadomiony zostałem o zapadłem postanowieniu zbrojnego powstania i odebrałem od jednego z kolegów rozkaz udzielenia tej wiadomości zaufanym kolegom z mojego pułku i uporządkowania amunicji w stosownej chwili.Od lata zbieraliśmy bowiem krzesiwo, proch i kule, gdyż na naszych karabinach były skałki drewniane, a w koszarach 
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nabojów nie dostawaliśmy nigdy. W obozie, na manewrach lub strzelając do tarczy, oszczędziliśmy nieco ołowiu i prochu, i takowy w szkole, po różnych dziurach mieliśmy w ukryciu. Z tych zasobów porobiliśmy naboje, których jednakże nie więcej jak 4 — 6 na jeden karabin wypadło.Ranek dnia następnego, pochmurny i zimny, przeszedł w wielkiem zachmurzeniu naszych umysłów wskutek wieści, dolatujących z miasta, że spisek odkryto i postanowienie zwinięcia szkoły podchorążych przez w. księcia powzięte zostało. Obawa nadejścia wojsk rosyjskich, otoczenia szkoły i uwięzienia wprawiły nas w niewysłowione rozdrażnienie i gorączkę. Minuty zdawały się być godzinami i gniotły nasz umysł na przemian nadzieją słodkiej wolności lub obawą strasznej kary.Ze zmierzchem rozchodzić się zaczęli podchorążowie, wyznaczeni do schwytania żywcem w. księcia, do wzniecenia pożaru na Solcu, jako umówionego znaku do zbrojnego wystąpienia, na przeszpiegi do koszar jazdy rosyjskiej i na czaty wokoło naszej szkoły. Z gaju łazienkowskiego, okalającego nasz budynek, przywlokłem z Antonim Proszkowskim podrzuconą poduszkę, czy pierzynę, wyprałem z niej naboje, ukryłem pod szopą i pilnie wpatrywałem się w okno, rychło oświeci je łuna zamówionego pożaru.Poczciwy Tylski, podchorąży z pułku 6-go piechoty, kiepsko się wywiązał z roli podpalacza, i jeszcze z godzinę po pierwszym nieudanym alarmie ogniowym i nad czas umówiony, jak śruby ruchome, wierciliśmy się na ławkach, słuchając z roztargnieniem wykładu profesora taktyki wojennej.Wskazówka na zegarze dochodziła już godziny 7-ej, gdy przeraźliwy krzyk szyldwachów, napadniętych nagle i broniących się przy wydarciu broni z ręki, zerwał nas na równe nogi.W tej samej chwili wpadł jak kula do sali nasz oficer instrukcyjny, podpor. Wysocki, a wywijając w powietrzu szpadą, zawołał:— Polacy! godzina zemsty wybiła, dzisiaj umrzeć lub zwyciężyć potrzeba. Idźmy! ... a piersi wasze niech będą Termo- pilami dla wrogów . . .
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Na grzmiący głos wyzwania profesor taktyki, zwijając swe zeszyty, zawołał:— A więc ... do broni, chłopcy! . . •.— Do broni! .... — wołali oficerowie: Karol Szlegel i Józef Dobrowolski, którzy po rozbrojeniu wewnętrznej straży, wraz z kilku cywilnymi, wpadli za Wysockim do sali.Jak iskra, dolatująca miny prochowej, w oka mgnieniu sprowadza gwałtowny wybuch, tak i okrzyk oficerów, wzywających do broni, wyrwał odrazu z naszych piersi jak grzmot potężne i przeciągłe ,,Hurra!" i wyrzucił nas w jednej chwili na dziedziniec budynku.Żaden język wysłowić, żadne pióro opisać nie zdołają tej zmiany sceny, jaką wśród gwałtownego ruchu trzechset osób przedstawiała naraz owa, do klasztoru podobna, dawna oficyna królewskiego pałacu Stanisława Augusta.Krzycząc, śmiejąc się i z radości plącząc, jak szaleni, biegaliśmy po salach, wybijając dizwi i rozchwytując broń i płaszcze. Równocześnie rozbrajano junkrów,1 * * *) rozdawano ładunki i na głos oficerów, nawołujących do pośpiechu, formowano się w plutony do krwawego pochodu.

1) W szkole podchorążych kształciła się pewna ilość młodzieży rosyjskiej,
która miała oddzielnie wykłady i ćwiczenia, natomiast zakwaterowana była
we wspólnym budynku. Junkrzy odnosili się życzliwie do akcji powstańczej swych
kolegów Polaków i wycofali się bez walki z terenu szkoły.

Ilu nas było, nie wiem, lecz powinno być 220, jeżeli w tern strasznem zamieszaniu, powstałem wśród egipskiej ciemności, bo jeszcze nie oświeconem powtórną luną pożaru, nie ukryły się gdzie tiwożliwsze serca lub nie zbiegły z Olędzkim i z rosyjskimi junkrami do pobliskiego lasku.Jak dla odbycia szkoły batalionu, skupialiśmy się pułkami, z których pochodziliśmy, w plutony. Mój pluton składali: Babski Kasper, Baczewski Jędrzej, Januszewski Jan, Kozłowski Benedykt, Lipiński Leon, Mazurkiewicz Stanisław, Markowski Hieronim, Marecki Józef, Różański Nereusz, Rydecki Stanisław7, Szymanowski Feliks, Wierzbicki Antoni, Wędrogowski Adam i znani z opowiadań: Peterek z Jasiem Szembekiem.Pluton podchorążych z 3-go pułku strzelców pieszych wr sile 13 ludzi zlał się z nami w zaimprowizowaną kompanię, a w
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ten sposób prędzej, niż pomyśleć można, dokonaną została organizacja i ustawienie w szyk bojowy naszego oddziału.Na komendę nabito broń, dobosze szkoły uderzyli w bębny. Wysocki krzyknął ,,Naprzód!" i pędem, do lotu błyskawicy podobnym, wysunęliśmy się na drogę, do poblizkich stajen trzech pułków jazdy rosyjskiej wiodącą...

Noc listopadowa na ulicach Warszawy. 
Według współczesnego sztychu.

XVI. CHŁOPICKI — DYKTATOR POWSTANIA
LISTOPADOWEGO

Generał Ignacy Prądzyński w ciągu powstania w codziennej 
swej pracy jako generalny kwatermistrz stykał się z wodzami tego 
powstania, dla; ego praca jego pt. „Czterej ostatni wodzowie polscy 
przed sądem historii" w partiach dotyczących Chłopickiego i Skrzy- 

• neckiego jest odbiciem jego własnego sądu o tych ludziach, sądu 
opartego na osobistym z nimi kontakcie i obserwacji ich postępowa
nia; ma ona charakter współczesnego źródła historycznego. Niniejszy 
wyjątek przedstawia sylwetkę gen. Chłopickiego.

(J. Prądzyński: Czterej ostatni wodzowie polscy przed sądem 
historii. Warszawa 1907. I. 11. sir. — 51).Rzadko się komu zdarzy i to tylko szczególniejszym ulubieńcom fortuny, ażeby zastał grunt tak doskonale przysposobiony do stanięcia na czele narodu chcącego koniecznie żyć, jak jenerał Chłopicki...
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Wszystko czuło potrzebę wydźwignienia się z upodlenia. Dość długi pokój dozwolił krajowi podnieść się i przyjść do sił, 30.000 wybornego wojska opatrzonego w wszelkie zasoby do prowadzenia wojny, było wybornym zawiązkiem do rozwinięcia sił narodowych . ..Zawzięte postępowanie carskiego rządu dotknęło całą Polskę, upokorzyło cały naród w pierwszej jego magistraturze, w senacie, i usposobiło go do powstania, które zdeterminowało hasło wydane w Paryżu powstaniem lipcowym. Odgłos powszechny wykrzyknął Chłopickiego zbawcą, wodzem naczelnym.Jakiż to zbieg okoliczności wykształcił tak pochlebną dla niego opinię? Dlaczego ten człowiek tak źle odpowiedział oczekiwaniom i ufności narodu? — To poszło stąd, iż rzeczywiście nikt nie znał Chłopickiego i wystawiano w nim sobie męża, jakiego Polska właśnie potrzebowała; resztę złego zrobił jego osobisty charakter. Musimy się przeto bliżej z nim zapoznać.Powierzchowność Chłopickiego jest imponująca, a umysł zupełnie odpowiada tej powierzchowności: nieugięty, o ile tylko człowiek być może, stałość jego przechodziła częstokroć w upór, a do tego gniewliwy i niecierpliwy, zbyt łatwo się unosił. Waleczny z natury, urodził się żołnierzem, zdawało się, że jemu jest raźniej podczas bitwy; umysł jego wzmagał się podczas nich, a myśli, które nie zawsze z dokładnością objawiał, nabierały tam jasności i wtedy lepiej się wyrażał. Skoro się znajdował między ludźmi, miał zawsze ton wyższości i władzy, bo mu to było wrodzone, i nieomal każdy musiał mu ulegać.Nie wiem, czy mu się zdarzyło mieć ścisłych przyjaciół; bo przyjaźń nie przypuszcza wyłącznego panowania z jednej strony, lecz równości wymaga. Alę zapewnić mogę, że wzbudzał powszechnie bojaźń i posłuszeństwo.Chłopicki urodził się z rodziny szlacheckiej. Powołanie wcześnie się w nim odezwało; wstąpił więc szukać szczęścia do polskiego wojska; należał do dywizji ukraińskiej, która w skutku przystąpienia do Targowicy przez Rosjan zakordonowaną została, i której na wierność Katarzynie przysięgać kazano. Chłopicki umknął stamtąd i dostał się do Kościuszki; przybył atoli, ażeby już tylko widzieć bitwę pod Maciejowicami; następnie był w legionach.
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■V.Słyszałem nieraz od jenerała Dąbrowskiego, że on należał do małej liczby tych, których za oficerów wyższych miano. Zdarzyło mi się także czytać relacje z wojen włoskich, w których wymieniany dowódzca batalionu Chłopicki.Za Księstwa Warszawskiego był umieszczony w dywizji tak nazwanej nadwiślańskiej, będącej na żołdzie francuskim i która zaledwie utworzona do Hiszpanji bojować poszła, co miało być nieszczęściem dla Polski i dla samego Chłopickiego. To przedłużone oddalenie od Ojczyzny, lubo go doskonale do wojennego rzemiosła zaprawiło, uczyniło prawie obcym dla kraju, dla rodaków, a zwłaszcza dla swego pokolenia, które pełne życia i przyszłości dorastało. Chłopicki rozwinął swój umysł wojenny w tej wybornej szkole hiszpańskiej, gdzie zasłużył na pochwały, jakie mu udziela marszałek Suchet w pamiętnikach swoich, które to pochwały niemało przysłużyły się do utorowania Chłopickiemu drogi do naczelnictwa narodu, ustalając opinję o jego zdolnościach wojennych; co więcej, przepowiednię Sucheta względem niego przyjęto za wyrocznię.Ale Chłopicki w Hiszpanii przestał być Polakiem; stał się „un officier de fortunę" albo tem, co przez długi czas nazywano Bonapartystą. Do tego może i wiek, może i widok nieustającej wojny przytępił w nim uczucie z natury i urodzenia już nie- miękkie, a rozwinął ów egoizm, dosyć właściwy wojskowym, gdy dojdą do pewnego wieku, znakomite osiągną stopnie i gdy niejaką pozyskali sławę.Chłopicki raniony w Moskwie, zakończył w r. 1812 swój zawód wojenny pod Napoleonem, nie tyle podobno dla rany, jak raczej rozdąsany z pominionego awansu. Gdy wskutek wiedeńskiego kongresu cesar^ Aleksander zrobił próbkę Polski, jenerał Chłopicki dostał dowództwo jednej z dwóch dywizji na nowo uorganizowanych i składających piechotę wojska polskiego.Człowiek tak nieugięty, jakim był Chłopicki, i napojony wyobrażeniami Napoleona, które się w istotę jego przelały, nie mógł długo znosić szału i śmieszności nowego naczelnika narodu wielkiego księcia Konstantego, z którym jednak w codziennych trzeba było stać stosunkach; toteż wnet zaszły między nimi starcia i wreszcie zupełne zerwanie, co było nie
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uchronne; Chłopickiemu przyszło oczywiście ustąpić cesarskiemu bratu.Po długich a osobliwych zatargach dostał oddawna żądane uwolnienie od służby, dosyć szczupłe zachowując sposoby utrzymania, a mianowicie szczupłe uposażenie do baronji przywiązane i we Francji uratowane. Opinja powszechna w Polsce, a mianowicie w wojsku, bardzo dobrze przyjęła ze strony Chłopickiego jego zatargi z księciem i usunięcie się. Przypisywano je miłości ojczyzny i dotkniętym uczuciom; ale mylono się najdokładniej. Był to poprostu skutek starcia się dumnego umysłu z szalonemi uniesieniami despoty.Próbowano w imieniu cesarza, czyliby się nie dało przywrócić Chłopickiego do służby, który do czynnego życia nawykły chętnieby na to przystał, aie nie cłiciał się już wystawiać pod dziwaczną władzę księcia; podał więc swoje warunki, aby jej nie być na przyszość uległym.Nie zdawało się przystać cesarzowi na takowe, nie chcącemu zapewne brata upokorzyć — i rzecz ta upadła. Odtąd Chło- picki chciał żyć wygodnie, spokojnie. Przez tę całą tak drażliwą epokę tajnych związków, będącą wstępem do powstania, Chłopicki w postępowaniu swem tak różny od owych jenerałów, co dla naocznego żołdu poświęcali ob.owiązki, honor i sumienie, policzonym został i bardzo właściwie, jak się zdawało, między celniejszych malkontentów. Zarówno ściągał na siebie uwagę rosyjskich władców i zawojowanych Polaków, ciemięży- cieli i uciemiężonych.Nie mogło tak nie być. Książę i Nowosilcow otoczyli go szpiegami; Chłopicki zaś, nie chcąc narazić lubej spokojności, jeszcze się bardziej miał na ostrożności i niewiele się udzielał; a gdy niektórzy członkowie tajemnych towarzystw, znający go tak mało, iż mogli powziąć myśl wciągnienia go do związku, przedsięwzięli zbliżyć się do niego w tym celu, on ich odrazu w taki przyjął spoób, że im zupełnie odeszła ochota powtórzenia takowego doświadczenia ...Z innej znowu strony nie smakując ani w książkach ani w umysłowej pracy, przepędzał czas w Warszawie w nielicz- rem gronie na grze; i to grubej grze. Tymczasem zbliżał się 
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wybuch; powszechność przeczuwała błizką potrzebę naczelnika narodu.Instynkt publiczny niezawsze się mylący, zwracał oczy ku Chłopickiemu, którego wystawiano sobie utyskującego nad upadkiem ojczyzny i układającego plany w ciszy do jej oswobodzenia. Znowu się zupełnie omylono; Chłopicki o niczem takiem nie myślał.Po wybuchu powstania głos publiczny wywołał go na wodza. On przyjąwszy dowództwo wojska, z własnej woli uchwycił ster sprawy narodowej i ogłosił się dyktatorem; co z jednomyślnym oklaskiem przyjęto, bo wszyscy rozumieli dyktaturę i czuli jej potrzebę.Wielkiem, niepowetowanem miało być nieszczęściem dla Polski, że kierunek powstania dostał się w ręce Chłopickiego, zastając go dla siebie tak niechętnego; pomimo tego, że on był jednym z najwaleczniejszych żołnierzy wojska polskiego; pomimo tego, że posiadał nieugiętość charakteru, który to przymiot daleko mniej pospolity u Polaków od tamtego; a przytem miał dar równie rzadki a niemniej dla wodza potrzebny rozkazywania ludziom, wzbudzania w nich posłuszeństwa, uszanowania i bojaźni; nakoniec pomimo tego, że z wszystkich jenerałów polskich bez żadnego wyjątku, nietylko z tych, których powstanie zastało, ale i z tych, których wyniosło, on był najzdolniejszy, a może jeden tylko zdolny do przewodzenia w walnej bitwie.Te jego przymioty, które jeszcze nie stanowią tych wszystkich, jakie miećby powinien wódz naczelny, robiły jednak z Chłopickiego bardzo znakomitego jenerała i były dostateczne do uratowania sprawy polskiej. Chłopicki zostawszy dyktatorem, dwie tylko miał przed sobą możebne drogi; a na każdej potrzebną była cała energia, jaką był od natury obdarzony: stłumić powstanie i oddać Mikołajowi Polskę uległą — albo też wziąść się do oręża, cisnąwszy pochwę.Nie zdaje mi się, ażeby pierwsze uskutecznić było w mocy ludzkiej; sam Chłopicki sądził, że bezwarunkowa uległość byłaby hańbą. Ale zdawało mu się także, iż siły były zanadto nierówne, ażeby się można było naprawdę opierać. Przez oso
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bliwe skrzywienie zdrowego rozsądku Chopicki umyślił trzecią, pośrednią wynaleźć drogę; i jemu jedynie do boju stworzone-' mu przywidziały się negocjacje, mające być poparte uzbrojeniami, w które atoli sam nie wierzył.Było to grubo się mylić względem położenia, w którem powstanie Polskę położyło, również względem cesarza i jego osobistego charakteru; było to nie znać własnego stanowiska i koniecznego biegu rzeczy. Toteż Chłopicki wystawiwszy sobie, że powstaniem owładnie, że cesarzowi zaimponuje i że wypadkami rządzić będzie, ujrzał się na wszystkie strony omylonym i przez potok uniesionym.Natenczas zamiast zmodyfikowania w czemkolwiek raz powziętego zdania i postanowień, uzbroił się w nieugięty upór przeciwko wszystkim, przeciwko rzeczywistości.A postawiwszy się raz na fałszywem stanowisku, same tylko mógł popełniać błędy, z których atoli każdy śmiertelną zadawał ranę sprawie polskiej. Nakoniec w potężnym paroksyzmie gniewu usunął się od wszystkiego, wyrządziwszy Polsce niepowetowane szkody.Popęd rewolucyjny został przez niego zahamowany; pierwsze dni najkorzystniejsze dla powstania zmarnowane, ludność po wszystkich częściach Polski obałamuconą została, urządzenia wojenne, na błędnych oparte zasadach albo raczej ślepemu rzucone trafowi, odebrały opłakany kierunek; częścią nie dostały właściwego popędu, częścią wstrzymane wcale. Nakoniec dyktatura, jedyny kształt rządu mogący się przydać w ówczesnych okolicznościach, została zdyskredytowaną.Zastąpił ją rząd anarchiczny, będący dziwactwem i który safn był dostatecznym do zgubienia sprawy mocniejszej nawet, niż była wtedy sprawa polska. Chłopicki z wszelkiego wyzuty znaczenia niedługo zostawał w bezczynności. Skoro się wojna zaczęła, konieczność postawiła go na stanowisku jemu się na- leżącem, to jest na czele wojska.Przecież książę Radziwiłł, aczkolwiek bez żadnego znaczenia osobistego był nominalnym wodzem; Cnłopickiego zatem stanowisko było fałszywe, a zatem działania wojenne wiele ucierpieć musiały. Jeżeli z jednej strony ogień podniecał wzajemne przywiązanie między Chłopickim a żołnierzami, owymi
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doskonałymi sędziami swojej starszyzny, .to niszczyły ten dobry skutek Chłopickiego dąsy nieustanne; bo on nie przyjął szczerze stanowiska, do jakiego go Radziwiłł dobrodusznie zaprosił, i nikt w wojsku nie wiedział, jak się rzeczy mają z na- czelnem dowództwem; Radziwiłł ze wszystkiem odwoływa się do Chłopickiego — - a ten przyjmując wszystkich opryskliwie zrażał do siebie.Opłakana droga, na którą wszedł Chłopicki spowodowała Jjotężne uchybienia polityczno-wojskowe, które się odbiły na cały bieg powstania.Jużeśmy wskazali, że z tegc powodu siła zbrojna nie stanęła ani tak liczna, ani tak doskonała, jak było można ...Teraz przychodzi nam mówić o działaniach czysto wojennych w lutym, na które wpłynęło niemało fałszywe stanowisko Chłopickiego, ale jego jedynie winą, że znajdował się w ta- kiem położeniu, i od jego dobrej woli zależało wyjść z niego każdego momentu Jeżeli więc w tym pierwszym okresie kampanii popełnione zostały błędy przeciwko sztuce wojennej, jednego Chłopickiego jest jedynie w tern wina.Otóż niestety! Były popełnione takie błędy — i to nawet nader grube. Już się to niemało powiedziało, że stanowcze powodzenia wojenne mogą się tylko zyskiwać przez działania zaczepne, że nawet broniący się, słabszy jedynie w zaczepnem działaniu może mieć dla siebie ratunek, że słabszemu szczególniej należy działać masą. Otóż przeciwko tym kardynalnym zasadom sztuki wojennej, jest ciągłym grzechem kampania Polaków w miesiącu lutym.Bitwy ich przed Pragą ograniczają się na biernem odpieraniu nieprzyjaciela; zamiast się masować dla uderzenia w jeden punkt, dzielą się w miarę jak nieprzyjaciel jest podzielony. Na samym wstępie wojny niespodziewana odwilż przymusza Rosjan zmienić zupełnie cały swój plan kampanii, przerzucić na lewy brzeg Bugu główne swoje siły, nie czekając na Szachow- skiego, idącego przez Augustowskie. Bierne zachowanie się ze strony polskiej wypuszcza z rąk okazję, jaką im podawało to przymuszone rozdzielenie nieprzyjaciela; drażliwa jego przeprawa przez Bug i marsz flankowy ku szosie siedleckiej.
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SA. >I Ruch zaczepny, na ten manewr uskuteczniony, mógł Roli sjan przyprawić o niemałą klęskę. Rosjanie tedy nie z planu.I ale przymuszeni, postępują ku Warszawie w trzech kolumnach,niemałemi rozległościami i przeszkodami natury rozdzieleni. Szachowski ciągnie szosą augustowską; Rosen traktem oko- I niewskim; reszta wojska szosą siedlecką, ale ta reszta wojska, ■ dla ulżenia wojsku w uciążliwym marszu jeden od drugiegoS- oddzielony.Rzadko się trafia na wojnie przyjaźniejsza sposobność, do i odniesienia zwycięstwa na nieprzyjacielu, w ten sposób po-H dzielonym; i zjawia się w sztabie polskim myśl korzystaniaH z niego.[ W dniu 18-go lutego, masa wojska polskiego, kilkadziesiąttysięcy, zostaje skoncentrowaną w Okoniewie, w myśli zgniecenia Rosena przewagą sił i manewrami, wprost z pola do szosy siedleckiej, w tył Pahlena, który parł — Żymirskiego ku Pradze. Cały dzień wojsko czeka pod bronią na zjawienie się Rosena; wieczorem zjawiają się Rosjanie; po krótkiej kanonadzie Chłopicki daje rozkaz ustąpienia pod Grochów, niespokojny o kanonadę między Pahlenem a Żymirsłśm, która na polskiem k prawem skrzydle posuwała się ku Pradze. Tego i Chłopicki niezrozumiał, że im dalej się Pahlen ku Pradze zbliża, tern bardziej skompromitowany zostaje, tern większe powodzenie dla Polaków zapewnia. Wypuścił Chłopicki z rąk sposobność zadecydo- ■ ' wania całej kampanii przez stanowcze rozdzielenie sił rosyj-W skich.Nazajutrz zaszła krwawa bitwa pod Wawrem, która była przypadkowem spotkaniem, lubo obie strony były od siebie w takiej bliskości. Ze strony polskiej miały w niej udział tylko ’dwie dywizje piechoty i jedna jazdy; — i w tem właśnie wielki błąd Chłopickiego. Gdyby był tę bitwę zwiódł z planu i użył całego wojska, które miał pod ręką, zwycięstwo dla Polaków było niewątpliwe, wnosząc po skutku, jaki miała ta bitwa, lubo tak nędznie powadzona.Postawienie w niej dywizji jazdy Łubieńskiego na prawem skrzydle, gdzie miała plecy oparte o niziny gosławskie, a przed frontem lasy, gdzie zatem ani jednego ruchu, ani w tył, ani naprzód, uskutecznić nie mogła, żadnej krytyki wytrzymać nie 
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zdoła. Toteż ta dywizja z wielką tylko biedą wylazła z tej matni i to z niemałą stratą.Pięć dni stoją wojska naprzeciw siebie, Rosjanie czekają na przybycie Szachowskiego; ale na cóż czekał Chłopicki?! — Nieczynność nieprzyjaciela powinna być dostatecznym powodem do uderzenia, zanim nieprzyjacielowi posiłki przyjdą. Dwóch niższych oficerów występuje przed Radziwiłła i Chło- pickiego z propozycją atakowania Rosjan1). Masa naszej piechoty zajmowała olszynkę tam, gdzie się kończyło prawe skrzydło rosyjskie, i nie dalej, jak o strzał karabinowy; była więc wielka łatwość manewrem przygotowawczym, wykonanym do dnia, wyciągnąć linję prostopadle na linję bojową nieprzyjaciela (en polance) i zepchnąć nieprzyjaciela na niziny Saskiej Kępy.Wypadek bitwy grochowskiej, wskutek zaprojektowanej bitwy, byłby niewątpliwy; tymczasem podanie tego projektu wywołało tylko paroksyzm złości Chłopickiego i zgromił potężnie wobec Radziwiłła nieproszonych doradców.Przyjęcie bitwy grochowskiej, po przybyciu Szachowskie- go, a z rzeką za plecami, stawało się już bardzo niebezpiecz- nem, a było niepotrzebne; przez owo przybycie Szachowskiego, wojsko polskie uszczuplało się o całą dywizję Krukowieckiego.Szachowski, zwiódłszy bój z Krukowieckim pod Białołęką, ustąpił z placu i poszedł wielkiem kołowaniem łączyć się z swoim wodzem-j i wziął jeszcze udział pod wieczór w toczącej się walce; tymczasem Krukowiecki, który miał daleko krótszą drogę, bo prostą drogę na plac bitwy, nie zjawił się na nim; okoliczność niezaszczytna wcale dla polskich jeherałów. Krukowiecki w tern zdarzeniu pełnił wprawdzie ściśle rozkazyL jakie odebrał, ale nie umiał się wznieść do wysokości jenerała dywizjonera, które mu nakazywało, skoro Szachowski odstąpił, z całą swoją siłą maszerować tam, gdzie bitwa najsrożej wrzała.Samo prowadzenie bitwy grochowskiej przez Chłopickiego było dobre. Była to jedyna rzecz dobra, którą w tej wojnie I
tymi oficerami byli Prądzyński i Rybiński.

2) to znaczy z głównymi siłami, będącymi pod dowództwem feldmarszałka 
Dybicza. 
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zrobił. Był w niej najwaleczniejszym żołnierzem i rozgarnio- nym jenerałem. Zdawało się, że huk dział ocucił jego duszę, bo zresztą postępowanie jego w tej krótkiej kampanii upoważnia niemal domysł, że on — podobny do dziecka upartego i krnąbrnego — nie chciał prawie powodzenia, któreby najoczywistszą stało się krytyką jego postępowania.Chłopicki pod Grochowem, w najtęższym zawsze ogniu, ciężką poniósł ranę — ale, przelaną nawet krwią, nie powetował szkody, jaką Polsce wyrządził.
XVII. BITWA POD IGANIAMI

10.IY-1831 r.

Okres od bitwy pod Grochowem (25.11.) do połowy marca zużyt
kowano na zreorganizowanie wojska. Była to zasługa Prądzyńskiego •
i oficerów kwatermistrzostwa, którzy intensywnie przygotowali armię 
do walki. Lecz w tymże czasie wódz naczelny — Skrzynecki myśli 
o czym innym, o zakończeniu wojny drogą układów, dlatego odrzuca 
plany działań przeciwko głównym siłom Dybicza rozłożonym na 
leża zimowe. Pod naciskiem oficerów kwatermistrzostwa i opinii pu
blicznej Skrzynecki zgadza się na operację ograniczoną przeciwko 
oddziałom Geismarai Rosena, rozlokowanym na linii Warszawa —
Siedlce. 30 marca rozpoczęły się działania uwieńczone zwycięstwami 
pod Wawrem, Dębem Wielkim i Iganiami. Po mistrzowsku prowa
dzona kampania powinna była doprowadzić do zupełnej klęski Geis- 
mara i Rosena oraz uderzenia na siły główne, lecz Skrzynecki ha
mował rozwój działań, wypuścił Rosena z pułapki i nie nadesłał 
Prądzyńskiemu odwodów w trakcie walki pod Iganiami, a po zwy
cięstwie nakazał odwrót ku Warszawie.

W bitwie pod Iganiami dowodził sam Prądzyński. Obcy histo- 1
ryk wojny 1831 r. tak scharakteryzował tę bitwę: „Była to jedyna 
bitwa, w której po stronie polskiej przewodniczyła jakaś myśl tak
tyczna". Podajemy przebieg bitwy wg pamiętników Prądzyńskiego.

(Pamiętniki generała Prądzyńskiego, Kraków, t. II str. 117 — 130).Przeszedłszy przez wieś Żelków, spostrzegł Prądzyński częścią w Iganiach i pod tą wsią, a częścią poza Muchawcem około 16.000 wojska w gotowości i z bardzo przemagającą artylerią, a obawiać się należało, że ta siła co chwila wzmocniona być może owymi 6.000, które lada chwila z ponad Kostrzynia wrócić musiały . . .Minąwszy tedy Żelków, stanąłem w obliczu nieprzyjaciela z ośmioma batalionami, czterema szwadronami i czternastoma działami lekkimi, w ogóle 7.000 ludzi. Była godzina pierwsza.
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X

Wojsko potrzebowało wypoczynku po długim maszerowaniu, ale i sam dowódca potrzebował się zastanowić, co mu uczynić wypada. Więc wtedy rozwinął nasamprzód swoje wojsko w zaroślach. Polecono wojsku odpoczynek, sam zaś Prądzyński wyjechał z Kickim i Bemem z zarośli dla dokładnego rozpoznania nieprzyjaciela i wzięcia postanowienia . . .Przezorność zdawała się radzić poczekać z atakiem na przybycie przynajmniej jazdy Łubieńskiego, która nie mając jak półtrzeciej mili od Suchy, nie potrzebowała i dwóch godzin do przebycia kłusem tej przestrzeni i jużby u karczmy Wesołej na szosie w tyle Igań debuszować mogła. Tymczasem już przeszło godzina upłynęła, a o wodzu naczelnym i o Łubieńskim ani słychać, wojsko zaś wypoczęte, pałało chęcią do boju. Prosili o uderzenie oficerowie, otaczający Prądzyńskiego, a zwłaszcza Eem. . .Tymczasem Prądzyński, śledząc bacznem okiem wszystko, co się działo u nieprzyjaciela, spostrzega wychodzące z lasu od karczmy Wesołej i dążące przez groblę ku Siedlcom w różnych oddziałach tabory i artylerię. Oczywistą było dla niego rzeczą, że się zaczynał objawiać skutek jego ruchu flankowego, że Rosjanie rozpoczęli swój odwrót z przed Kostrzynia j, że wysłali przodem swoje odłogi. Czekając dłużej w nieczynności, popadał w niebezpieczeństwo widzenia owych kilku tysięcy, którym miano przynieść zupełną zgubę, defilujących bez przeszkody pod jego oczyma, pod jego działami i dokonywujących bezpiecznie swój powrót poza Muchawiec, i całe przedsięwzięcie z takim trudem przez tyle dni kartowane, spełzłoby na niczym. Na to nie mógł przystać. Więc tedy o godzinie wpół do drugiej daje rozkaz uderzenia i to w następujący sposób.Na samym końcu lewego skrzydła znajdował się ponad bagnem pagórek, tam każę wprowadzić cztery działa artylerii pieszej Ramoriny i puszczać zwolna kule na jazdę rosyjską, Ramorinie rozkazuje posunąć się z 1-szym pułkiem z krzaków na równinę, uformowawszy batalionowe czwproboki o zupełnych odstępach. Dalej w takimże szyku rozkazuje posunąć się naprzód, w kierunku dworu igańskiego, 5-mu pułkowi. Na prawo 5-go pułku posunął się naprzód Bem ze swojemi dziesięcioma działami i rozpoczął ogień, a miał polecenie starać się, aże
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by jego kule rykoszetowały poza Iganiami na szosie i raziły to, co po niej ku Siedlcom ciągnęło. Po prawej Bema i formując prawe skrzydło, pułkownik Węgierski uszykował pozostające mu dwa bataliony 8-go pułku w dwie kolumny do ataku i poprzedzony tyralierami ruszył podwójnym krokiem prosto na koniec wsi Igań od Siedlec. Za baterią Bema i za 8-mym pułkiem postępował 2-gi pułk ułanów w tymczasowej rezerwie, albowiem Prądzyński zamierzał ściągnąć ten pułk ze stanowiska, dość drażliwego dla konnicy, skoro go będzie mógł zastąpić 4-ym pułkiem...Zaledwie linia polska wysunęła się z krzaków, bateria rosyjska postawiona pod wsią Iganiami rozpoczęła swój ogień, ale baterje rosyjskie z poza Muchawca, zbliżywszy się, o ile tylko mogły, do brzegów tej rzeki, poczęły sypać grad pocisków, krzyżujących się na całej równinie, rozciągającej się między krzakami a Iganiami.Pod tym ogniem któremu nie było czem odpowiadać przeszła cała linia polska w najpiękniejszym porządku. Dla Węgierskiego ogień ten stał się tylko powodem do przyśpieszenia swojego biegu ku Iganiom, bo w tej wsi dopiero spodziewał się znaleźć od niego niejakie zabezpieczenie. Węgierski dopiął swojego: po krótkim czasie, ale bardzo żwawym boju zdobył część wsi Igań od Siedlec, usadowił się tam i zdobył następnie owe cztery działa rosyjskie, którym Bem już był poprzednio i konie i kanonierów pozabijał. Bem także zbliżywszy się do tej wsi, znalazł od niej cokolwiek osłony od morderczego ognia artylerii z tamtego brzegu i miotał dalej swoje pociski na szosę.W tej chwili Polacy formowali linię ukośną od owego wzgórza, na którym stały działa Ramoriny, a które z miejsca nie były się ruszyły, we schody aż do ostatnich domów Igań, zajętych przez Węgierskiego ... W tym stanie pragnął Prądzyński utrzymać bój, aż do przybycia tak gorąco wyglądanego Naczelnego wodza, a którego nie zjawienie się już go napełniło niespokojnością i obawą.Przez usadowienie się Polaków we wsi Iganiach widzi wódz rosyjski zagrożony odwrót swojego wojska, które z ponad Kostrzynia oczekuje, ażeby ich więc stąd wyrugować, wysyła za groblę całą brygadę jegierską (pułki 13-ty i 14-ty),
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Bitwa pod Iganiami, według sztychu F. Lampego.



która najbliżej grobli stała. Brygada ta formuje się w kolumnę, przechodzi cieśninę podwójnym krokiem, przeszedłszy ją, zwraca się na lewo i rozpędziwszy się, uderza we wsi na owe dwa bataliony 8-go pułku, już uporczywym bojem w nieporządku i odbiera napowrót stracone działa. Ale zamiast przestać na tem powodzeniu jegrzy, uniesione pomyślnością, połączywszy się we wsi ze swoim czwartym batalionem, postępują dalej za 8-mym pułkiem, któremu nie dają się zreformować. Szerokość owej kolumny rosyjskiej była zatem wąska a bardzo długa. Dowódca jej, wychodząc z Igań, popełnia błąd, że jej nie rozdziela na zwyczajne kolumny batalionowe. Z błędu tego Prą- dzyński nie omieszka korzystać. Kolumna ta rosyjska, wyszedłszy z Igań, postępując naprzód, wyciągnęła się w całej swojej długości na równinie. W tej chwili Prądzyński spostrzega ruch za Muchawcem, widzi, że Rosjanie formują nową kolumnę z grenadjerów, która zbliżając się do mostu na Muchaw- cu zdaje się chcieć pójść za jegrami dla uzupełnienia zwycięstwa. W tej chwili gen. Faezy nadchodzi od Jagodnego z przednią strażą rosyjską. Czoło jego kolumny, opuściwszy szosę u karczmy Wesołej zaczyna się ukazywać w lasach. W tej jeszcze chwili milkną działa polskie i Bem nadjeżdża do Prądzyń- skiego z zawiadomieniem, że już ani jednego ładunku nie ma. a Bogusławskiego ani widno . . .Wtedy Prądzyński posyła Kożuchowskiego do Bogusławskiego, ażeby przyśpieszył swoje przybycie, do dowódcy batalionu oddzielnego 8-go pułku, ażeby nie myślał o opuszczeniu zajętej przez niego przeprawy na drodze żelkęwskiej, ale i owszem, ażeby dał się z całym batalionem ubić w jej obronie, posyła Kickiemu rozkaz, ażeby z prawem skrzydłem wciąż ustępował przed jegrami dopóki oni nacierać będą, w najlepszym jak będzie mógł porządku. Sam zaś Prądzyński udaje się na swoje lewe skrzydło, gdzie miał sześć batalionów nietkniętych Dobywszy pałasza sam komenderuje: „Formuj kolumny do ataku!’’ W mgnieniu oka czworoboki zamieniają się na takowe, zaczem dalej komenderuje: „Naprzód marsz!" i owe sześć kolumn, gdy się wyrównały na jedną wysokość prowadzi wspaniale przy odgłosie bębnów i muzyk pułkowych prosto na prawe skrzydło rosyjskie, wyżynę wiatrakową zajmujące. W mia
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rę postępu tych kolumn Rosjanie ustępują ku szosie, gdzie ich wzmacnia Faezy, już całkiem z lasu wyszły. Więc tedy dotychczasowy szyk polski zupełnie się zmieniał: co najprzód prawe ich skrzydło było naprzód posunione, a lewe cofnięte, tak teraz lewe szło naprzód, a prawe cofało się i cały szyk bojowy stawał się znowuż ukośny, ale odwrotnie ...Skoro Prądzyński spostrzegł cofnięcie się prawego skrzydła rosyjskiego w tył wsi, zdeterminowanie rozkazuje Ramori- nie, ażeby z trzema batalionami trzeciego pułku zdobył zabudowania dworskie, stanowiące tutej koniec wsi Igań, ażeby się koniecznie utrzymał w ich posiadaniu i nie przestał zatrudniać wstępnym bojem wzmocnionego teraz prawego skrzydła nieprzyjacielskiego . . .Sam zaś staje na czele 5-go pułku, zwraca się w prawo i prowadzi go przez środek gorejących Igań prosto ku grobli na Muchawcu.Skutkiem tego ruchu naprzód bataliony polskie zasłoniły się ową długą kolumną jegierską od morderczego ognia działowego z tamtej strony Muchawca; musiały zwolnić swój ogień a na koniec i zaprzestać go, ażeby swoich nie razić. Tę kolumnę jegierską wskazuje Prądzyński pałaszem swoim piątakom. . .Dla przejścia przez wieś bataliony zbliżyły się i prawie jedną uformowały masę. Przed jej impetem wywracają się płoty wsi. Napotkani w niej tyralierzy rosyjscy po drodze wykłuci, ani na chwilę biegu tej groźnej kolumny nie wstrzymują. Wychodząc z Igań już ona pędzi tak, że wódz porządnym kłusem jechać musial i posłuszna na jego głos, ani jednego nie da- je strzału. Prądzyński, czując brak chorągwi w tak stanowczej chwili, ażeby go jakkolwiek zastąpić, unosi na końcu pałasza swoją czapkę i robi z niej znaki zbioru i zwycięstwa. Tymczasem jegrzy spostrzegli się jakie im grozi niebezpieczeństwo. Zatrzymują swoją pogoń za prawym skrzydłem, chwieją się niepewnie, co począć, robią front i rozpoczynają ogień na kolumnę Prądzyńskiego. Ale widząc, że ten ogień żadnego nie robi wrażenia na Polakach, których postęp coraz bardziej staje się zgubniejszym obracają się jeszcze w prawo i nuż cwałem biegną ku grobli. Były to prawdziwe wyścigi między kolumną rosyjską a polską, które w tym biegu coraz się bardziej do sie-266
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bie zbliżały. Ale już się jegry zanadto spóźnili, nie mogą uprzedzić Prądzyńskiego, który znowuż ze swojej strony, nie zdołał całej kolumnie rosyjskiej powrotu zagrozić. Dochodząc do szosy blisko grobli pa Muchawcu nastąpiło spotkanie. Masa polska całą swoją siłą, zwiększoną rozpędzonym biegiem, uderza w kolumnę zbyt długą nieprzyjacielską, a która się jeszcze rozciągnęła swoim ruchem odwrotnym. Kolumna ta rozdzieliła się na trzy części. Tam, gdzie Polacy uderzyli, nastąpiło zmieszanie i bój krótki, ale nader morderczy, w którym bagnety i kolby główną odegrały rolę i który miejsce to trupami rosyjskimi zasłał. Przodkowa część kolumny schroniła się przez groblę za Muchawiec. Cały zaś jej ogon odcięty od grobli, po krótkim oporze, broń złożył i poszedł do niewoli. Piąty pułk, uniesiony swoim zwycięstwem, zapędził się za uciekającymi na groblę i aż poza most. Gdyby tylko było cokolwiek świeżego wojska, gdyby się w tej chwili była zjawiła choć część korpusu Łubieńskiego jakiejkolwiek bądź broni, tedy nicby ani na chwilę nie mogło opóźnić wzięcia Siedlec i nie byłohy nawet zdobywania przeprawy na Muchawcu, która w tej chwili w naszym ręku była, ale prawe skrzydło rosyjskie nie było jeszcze pokonane, i owszem wrzała jeszcze walka między niem a pierwszym pułkiem, który był dwór igański zdobył. Prowadzić trzy bataliony i to z morderczego boju wychodzące, i to bez pomocy artylerii i konnicy na pozycję nieprzyjacielską byłoby szaleństwem, byłoby prowadzić je na najwidoczniejszą zgubę. Prądzyński za- tym rozkazał 5-mu pułkowi cofnąć się na tę stronę grobli z pozostawieniem pikiety przy moście, która się tymże mostem i groblą od wznowionego ognia artylerii rosyjskiej zabezpieczyła.Gdy Prądzyński swojem prawem skrzydłem rzecz już skończył i 5-ty pułk na szosie porządkował, wrzała jeszcze i dogorywała walka koło dworu Igań między Ramoriną na czele pierwszego pułku a prawem skrżydłem rosyjskiem. Wszystko — co z wsi Igań z wzgórza wiatrakowego nie zdołało ujść przed zapędem kolumny Prądzyńskiego przez groblę za Muchawiec, i to, z Fraezym przybyło i ciągle jeszcze sponad Kostrzynia przybywało, tłoczyło się w największym nieładzie, ciśnie się szosą ku Siedlcom w kierunku swojego naturalnego odwrotu, ale tu 
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zagradza im drogę Prądzyński z 5-tym pułkiem w groźnej postawie. Rosjanie przeto rzucają się machinalnie prosto za siebie w lasy, po których rozbiegają się w zupełnym rozprzężeniu. Wielu z nich, wyzbierani nazajutrz, dostaje się do niewoli, ale większa część, ocalona nie zjawieniem się na czas korpusu Łubieńskiego, dopada Liwca i tam, jak kto może, już to przez most pod Chodowem, już to kupami, , już pojedynczo przeprawia się. Wielu jednak w tym ogólnym popłochu w nocy tonie na trzęsawiskach Liwca i Muchawca . . .Z czterech dział, które bezpośrednio Igań broniły, trzy pozostały w rękach zwycięzców i jedna chorągiew pułku wołyńskiego. Oprócz tego Rosjanie stracili przeszło 4.000 ludzi, z których więcej niż połowa jeńców . . .Strata Polaków wyniosła 400 Judzi zabitych i rannych, najwięcej od ognia działowego z poza Muchawca, dotknęła zaś najbardziej baterię Bema, ułanów i dwa bataliony 8-go pułku, który stracił bardzo godnego oficera szefa batalionu Karskiego, śmiertelnie ranionego przy zdobywaniu Igań . . .Celem całego przedsięwzięcia było pokonanie Rosena i wzięcie Siedlec. Pierwsza połowa tego zamiaru została osiągnięta: szósty korpus rosyjski odebrał tutaj ostatni cios tak materialny jak i moralny, a przy nim i brygada czysto moskiewska, jegierska. Szósty korpus został tak dalece zgnębiony, że ju^ tylko pozostałe cząstki jego odesłane zostały do Brześcia i przez kilka miesięcy dalszej wojny ani już o nim było słychać.Druga zaś część przedsięwzięcia, wzięcie Siedlec, spełzła na niczym.
XVIII. BITWA POD OSTROŁĘKĄ

Po bitwie pod Iganiami i wypuszczeniu z rąk inicjatywy strate
gicznej Skrzynecki unikał działań stanowczych i dał czas Dybiczowi 
na ściągnięcie posiłków._Pod naciskiem opinii publicznej przyjął 
wreszcie plan operacyjny gen. Prądzyńskiego wyprawy przeciwko 
korpusowi gwardii rozłożonemu nad Narwią. Wskutek niedołęstwa 
Skrzyneckiego gwardie miały czas na cofnięcie się. Dybicz przybył na 
pomoc z siłami głównymi. Skrzynecki nakazał odwrót, w czasie które
go doszło do bitwy pod Ostrołęką. Podajemy dwie relacje o tej bi
twie wg pamiętników Prądzyńskiego oraz wg wspomnień gen. Kru
szewskiego. Przy czytaniu należy posługiwać się załączonym szkicem 
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bitwy. Opis Prądzyńskiego jest obiektywny, przedstawia rolę w niej 
naczelnego wodza — Skrzyneckiego, który jest odpowiedzialny za 
klęskę. Gen. Kruszewski jest stronnikiem Skrzyneckiego, stara się po
minąć te momenty, które przemawiają przeciwko naczelnemu wodzo
wi, usprawiedliwia jego postępowanie.

Z pamiętników Prądzyńskiego
(Pamiętniki generała Prądzyńskiego, Kraków 1909, t. II, str. 658 — 685)O godzinie dziesiątej zbliżyli się Rosjanie do Ostrołęki: na prawo Nostitz, na lewo Nabokow, mając z jednej strony huzarów, a z drugiej ułanów gwardyjskich. Na pierwszych Rosjan, którzy się od Troszyna zbliżali, natarł Bogusławski ze swoimi dwoma batalionami, odparł ich. zabrawszy im kilkudziesięciu tyralierów, którzy na tył odesłani, sprawili chwilową otuchę gen. Skrzyneckiemu, na lewym zaś skrzydle polskim kilka szarż jazdy Nostitza zostało także ze stratą odparte przez stojące tam dwa bataliony polskie. Ale wnet Gorczakow1) w środku posunął naprzód aż do dwudziestu sześciu dział, z którymi rozpoczyna koncentryczny ogień na Ostrołękę. Pac, widząc, że daremną byłoby rzeczą chcieć uti zymywać dalszą walkę artylerii z czterema działami przeciwko takiej potędze, odsyła Jabłonowskiego za most, który szczęśliwy, że dostawszy się na sam koniec Łubieńskiego, przeszedł na chwilę przed zrobieniem owej przerwy w moście. Granaty rosyjskie wnet zapalają miasteczko; siedem batalionów Nabokowa formują kolumny do ataku . . .Rosjanie uderzają z największą natarczywością. Kartaczo- wy ogień ich artylerii przymusza bataliony polskie ustąpić w miasto. Pomiędzy płonącymi domami ciągnie się dalej zacięta walka, w której zamiast, coby dopomódz miały dwa bataliony posiłkowe, przez Działyńskiego przyprowadzone, sprawiają tylko zapchanie, bo plac boju dla Polaków coraz bardziej cie- śnieje. Pierwszy generał Bistrom na czele trzech batalionów karabinierskich przedziera się aż do mostów. Zaraz potem z drugiej strony zbliża się Martinów z pułkami astrachańskim i Suworowa. Jeden batalion astrachański sadowi się w domach ponad samym mostem. Pułkownik artylerii gwardyjskiej, Sma-

*) generał rosyjski.
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gin, zaprowadza działa pod sam mur cmentarza bernardyńskiego, rozbija go i otwiera przez to wstęp Rosjanom. Bogusławski, ranny, broni się uporczywie, ale musi ustępować. Doszedłszy do mostu, zastaje odwrót już przecięty; nie namyślając się, uderza na nieprzyjaciela. Ciasne było miejsce; zmieszali się przeciwnicy, mordują się nawzajem i do rzeki się spychają. Przeciwnicy nie tylko mordują się po ulicach, ale nawet po domach i podwórzach; przecież szerzący się coraz bardziej pożar nie dozwalał uporczywej obrony w domach, po większej części drewnianych . . .Była godzina jedenasta. Gen. Bistrom przybywał do Ostrołęki z rozkazem opanowania mostów. Na rynku szykuje pułk astrachański i rozkazuje mu opanować most. Idzie na czele kolumny drugi batalion pod przywództwem kapitana Jakowlewa, przodem idą kawalerowie św. Jerzego. Pomimo zrzuconego w małej części pokładu, kolumna ta po legarach postępuje z determinacją . . .Formuje się na moście ściśnięta masa z ponsowymi kołnie- lzami, na którą teraz Turski, mając otwarte pole z góry swojej, potężne granaty z jak największym skutkiem miotać poczyna. Przyszła kolej i na Rosjan spadać z mostu i tonąć w Narwi.Raport. . o ustąpieniu z Ostrołęki brygady Bogusławskiego i o postępowaniu za nią Rosjan. . . ocknął dopiero wodza naczelnego2) z letargu. Dopiero teraz siada na konia i udaje się na główny punkt, do baterii Turskiego ... Wszystkie niebezpieczeństwa jego sytuacji stawają mu naraz przed oczami i ćmią jego wzrok tak dalece, że nie spostrzega korzyści, jakie ma jeszcze za sobą. Nie był już panem siebie. Jedna myśl owładnęła nim wyłącznie, jakby Rosjan na tamtą stronę rzeki jaknajprędzej przerzucić. Widzi najbliżej siebie baterię Turskiego, chce, ażeby ta bateria bliższym ogniem kartaczowym dokonała tego . . Turski nie może wierzyć takiemu rozkazowi, sądzi, że się przesłyszał, poważa się więc zrobić wodzowi uwagę, że tu ma doskonale stanowisko, że odległość jest jaknaj- przyzwoitsza, prosi wodza, ażeby się przypatrzył, jak piękne skutki granaty jego sprawiają w ściśniętej masie nieprzyjacie
2) Skrzyneckiego.
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la na owym wysokim i szerokim moście. Wódz przerywa mu z uniesieniem . .Skoro umilkł ogień Turskiego, cała brygada Martinowa pomknęła naprzód, usadowiła się tam, gdzie się szosa załamuje, czyli o stto sążni od mostu, a jej tyraliery rozsypały się naprzód. Pomiędzy tych tyralierów wjeżdża bateria Turskiego, pchnięta bez żadnej eskorty przez samego wodza naczelnego. Następuje krótka walka między tyralierami i kanonierami, którzy się bronią wiszorami nawet. W niewielu minutach piękna ta bateria, nie mógłszy dać ani jednego strzału działowego, mając dużo ludzi nie tylko strzałami ale i bagnetami pokale- cżonych i koni wiele zabitych, zostaje rozstrojoną, zwłaszcza przez stratę koni . .Gdy bateria Turskiego tak nieszczęśliwemu uległa losowi, wódz naczelny ściąga na ten punkt gen. Węgierskiego z brygadą i każę mu uderzyć na nieprzyjaciela, wzmacniającego się z każdą chwilą, na czele 8-go pułku piechoty liniowej. Był to dawny pułk Skrzyneckiego, dlatego uważał go za swoją starą gwardię. Rozkazuje mu uderzyć na nieprzyjaciela bagnetem i wyrzucić go za rzekę. Węgierski formuje swoje dwa bataliony w kolumny i z każdą po jednej stronie grobli rusza naprzód przy odgłosie bębnów.Tymczasem gen. Bistrom, mający sobie oddane dowództwo w Ostrołęce i za rzeką, rozkazał gwardyjskim ułanom, ażeby się udali w pomoc grenadierom. Generałowie Nostitz i Ołfie- riew przeprowadzili dwa szwadrony, ale wnet się przekonali, iż w tej ciasnocie wśród przeszkód, jakimi była szosa i błotniste smugi, konnica wcale działać nie mogła. Bistrom przeto kazał im niezwłocznie wracać. Odwrót ten odbywał się za prędko; pod końskim przeto stąpaniem zerwał się most pływający, będący dotąd główną komunikacją, gdy na wielkim moście jęto się pracy dla przywrócenia pokładu; a co więcej pożar miasta zbliżał się do niego i groził opanowaniem jegoż. W tej chwili, gdy komunikacja z lewym brzegiem przerwaną była, zbliżają się kolumny Węgierskiego, zmiatają przed sobą tyralierów nieprzyjacielskich, co byli zwiedli walkę z kanonierami Turskiego, i dwa działa tej baterii stracone opanowały. Rosjanie chronią 



się do batalionów swoich poza szosę. Położenie grenadierów rosyjskich, stawało się drażliwe, ale na pozór tylko .. .Węgierski wyprawiony z dwoma tylko batalionami, był oczywiście za słabym, ażeby podołać temu nieprzyjacielowi, który się sam za straconego uważał.Tymczasem te dwa bataliony polskie coraz bardziej się zbliżają i dochodzą nakoniec do drugiego brzegu szosy tak, że już tylko szerokość tej ostatniej rozdziela przeciwne strony. Tutaj dopiero Polacy spostrzegają się, jak daleko od swoich odeszli, spostrzegają się, jak znacznie przeciwnik od nich liczniejszy; więc się machinalnie zastanawiają. Nastąpiła tedy chwila nieruchomości, milczenia; żadna strona nie czyni strzału. Kilka głosów odzywa się ze strony polskiej: ,,Precz wy Moskale!" i ciskają gruzem przez szosę. Kamień uderza jednego grenadiera rosyjskiego, który dopiero rozdrażniony, zawołał na swoich: „Kamraci, czyliż mamy znieść takową zniewagę? Dalej za mną!” Gdy się tak Rpsjanie z kryjówki swojej wysypali, na stąpiła zacięta walka, w której 8-my pułk, nie liczący półtora tysiąc^, uledz musi równemu męstwu, a zbyt wielkiej przewadze liczbowej grenadierów rosyjskich. Gdyby Węgierski był został wyprawiony odrazu z całą swoją brygadą.. . ani jeden nieprzyjaciel z tych co przeszli, nie byłby uszedł i pewnieby Rosjanom po takim krwawym doświadczeniu ochota byłaby odeszła nowe za rzeką czynić doświadczenia. Ale dopiero, gdy Węgierski powrócił z 8-mym pułkiem rozbitym i zdemoralizowanym, Wódz naczelny ■ rozkazuje mu ponowić atak całą swoją brygadą . ..Następuje znowu zacięta walka, do której podniety dodawały dwa działa, przez Turskiego bez zaprzęgów zostawione, a które w boju tym zażartym z rąk do rąk przechodziły. Przecież Polacy biorą teraz stanowczo górę, odbierają działa, przepędzają grenadierów poza szosę i już im ostateczną zgubę w nurtach Narwi zapowiadają, gdy ich zbawia niespodziana pomoc, przez gen. Berga przyprowadzona ...Po rozbiciu i ustąpieniu brygady, Węgierskiego i gdym ja się zajmował wyprawieniem nowego oficera do Giełguda Wódz naczelny przywołuje pułkownika Langermanna i daje mu rozkaz, ażeby na czele 1-go pułku strzelców pieszych ude-
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Bitwa pod Ostrołęką, według litografii Schelveja,



izył naprzód, wyrugował nieprzyjaciela z tej strony rzeki i odebrał mu mosty, jako też i Ostrołękę —- Ostrołękę około której już się w tej chwili szykowała znaczna część armii rosyjskiej !Pierwsze nawet zadanie Langermanna było już niepodobieństwem. Grenadiery rosyjskie, zakryci zupełnie szosą, a mając już teraz potężne wsparcie z obu stron od swojej licznej artylerii, bez której Polacy ataki swoje prowadzili, byli dla Langermanna nie do pokonania. Jednak ten waleczny Francuz idzie naprzód z determinacją, uformowawszy czterobataliono- we kolumny, poprzedzone tyralierami. Zbliżył się do szosy. Przypuszczał osobiście kilka ataków na nią, ale nadaremnie 1-szy pułk mnóstwem kul i granatów, które Rosjanie z drugiego brzegu sypią, jako też i ręcznym ogniem zostaje rozbity i odparty.Trzy tedy brygady, liczące w sobie najdoskonalsze pułki, połowa piechoty polskiej i dwie baterie pozycyjne, główna siła artylerii polskiej, pod doświadczonymi i najmężniejszymi dowódcami zostały rozbite i na resztę dnia zniweczone przez niewłaściwe ich użycie, zawsze pojedynczo przeciwko jednemu zawsze nieprzyjacielowi, i to nawet niezbyt licznemu. Lewe skrzydło polskie, ten najważniejszy punkt stanowiska, było zupełnie złamane; nie było już na nim żadnego porządnego hufca: ani jednego batalionu zebranego ani jednego działa.Tymczasem Rosjanie wzmacniali się na prawym brzegu posiłkami, które im doprowadzono w miarę, jak tego dozwalało naprawianie mostów . . W miarę, jak te posiłki przybywały nieprzyjacielowi, a Polacy odstąpili, oddziały rósyjskie, mniej więcej znaczne, i tyraliery przekraczały szosę i wzdłuż grobli, idącej prosto od mostu, posuwały się naprzód zwolna; a gdy zostawały naciśnione nowymi Polaków atakami, chroniły się pod mosty, będące na tej grobli lub nawet aż za szosę wracały.Niepowodzenie ataków Langermanna odebrało widocznie resztki przytomności gen. Skrzyneckiemu... Adiutanci wodza pędzą na wszystkie strony dla udzielenia wojsku niewczesnego ognia, który ogarnął naczelnika. Wszyscy więc opuszczają pozycję i zakrycie w zaroślach i wysuwa ją się naprzód na niską i zupełnie odkrytą równinę w ogień artylerii rosyjskiej, która 
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dopiero teraz w masach tych zyskuje doskonały przedmiot do działania swojegc .. .Sam wódz naczelny polski wyprowadził całą piechotę swoją na pastwę tych kilkudziesiąt dział, które za rzeką na wzgó rzach doskonałe miały stanowisko, nieprzystępne dla nas były i najmniejszemu nie ulegały niebezpieczeństwu. To też strzelanie do polskich hufców było d!a tej artylerii prawdziwą zabawą, dziesiątkowała je, a co więcej, odbierała naprzód piechocie polskiej tęgość do dalszych ataków, które jej przez wodza naczelnego nakazywane być miały.Odtąd ład w polskich szeregach już nie został przywrócony. Byłoby niepodobieństwem opisać wszystkie wypadki i szczegóły boju, co się dalej ciągnął zawsze z tymże samym skutkiem. Ataki na Rosjan zostawały wznawiane przez wodza naczelnego jeden za drugim, zawsze bez związku, zawsze kilkoma tylko batalionami, które mniej więcej naprzód się posuwały, najczęściej aż do szosy, przerzucając za nią nieprzyjaciela, skoro się za ustępującymi z kryjówki tej pomykał. Skoro jeden oddział wracał rozbity, wysyłał drugi. Rozbite hufce kazał zbierać, jak się dało i znowu do ataku prowadzić. Gdy dywizja Henryka Kamieńskiego cokolwiek wypoczęła, przyszła na nią także kolej, ale także pojedyńczymi pułkami. Pułkownik Krasicki, waleczny oficer napoleoński, prowadząc na nieprzyjaciela 14-ty pułk przez siebie uformowany, zsiadł z konia, wziął karabin do ręki i jeden z pierwszych przedarł się poza szosę. Tam, walcząc jak grenadier, uderzeniem kolby o ziemię powalony, dostał się do niewoli, żołnierze zaś jego, ulegając równemu losowi, jak inni, wrócili w nieładzie.Brak znaku zbiorowego (chorągwi) czynił niepodobnym zebranie się na nowo, zwłaszcza, gdy dowódca był zabity lub ranny; to też pod Ostrołęką bataliony raz do ataku poruszone, były już prawie na resztę dnia stracone Żołnierze rozrzuceni po zaroślach zbierali się po kilku i zakładali ognie. Niektórzy ciągnęli aż za Omulew i szukali wsi. Najodważniejsi tylko wracali za oficerami swoimi naprzód, wychodzili znowu z zarośli, ale już nie jako uorganizowane korpusy, lecz po większej części w mieszaninie bezładnej ogień tyralierski sypali.
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Jakiż mógł być cel, jakiż mógł być skutek tych dalszych wysileń, tego krwi rozlewu i dalszych strat? Cel zawsze ten sam: przerzucenie nieprzyjaciela za mosty, który jak fiksacja jaka ciągle zajmował umysł naczelnego wodza; ani skutek nie mógł już być inny, tylko zniszczenie reszty wojska polskiego. Chwila, w której Rosjanie do Narwi wrzuconymi być mogli, już dawno minęła. Odtąd jak brygada Langermanna rozbitą została a reszta piechoty polskiej już nawet piętnastu tysięcy nie wynosiła, Rosjanie zaś siły swoje z tej strony mostu aż do piętnastu tysięcy wzmogli, gdy te piętnaście tysięcy przeszło siedemdziesiąt działami pozycyjnymi zabezpieczone były, a polska artyleria znikłą, wyprowadzenie piechoty polskiej na odkrytą równinę, dalsze ciskanie, batalionów polskich na nieprzyjaciela było prawdziwym szaleństwem, które podwójną zgubę na tę nieszczęśliwą piechotę ściągało. Najgorszy wróg polskiej sprawy nie byłby mógł nic innego w tej chwili przedsiębrać . . .Już nie bvło w piechocie polskiej organizacji; znikły dywizje,brygady, bataliony, a jeszcze nie ustawały uderzenia na nieprzyjaciela, do których wódz naczelny ciągle napędzał. Waleczni oficerowie z poświęceniem nieograniczonym zbierali nie już porządne hufce, ale nieforemne kupy z różnych pułków i szli z nimi na nieprzyjaciela, nie już w nadziei zwycięstwa, ale po męczeński zgon. Gen. Skrzynecki jeździł po tym krwawym polu wśród odmętu, przez siebie samego sprawionego, wszystkim widomy wysoką postawą. Kilka kul ręcznych dostał to w suknię, to w konia; sam nietknięty, jakby dla zaspokojenia sumienia swojego, jakby dla dania odpowiedzi naprzód zarzutom, jakieby na niego za ten dzień opłakany spaść mogły, stanął na czele takiej improwizowanej kolumny i poprowadził ją naprzód. Ale nim się mógł zbliżyć do szosy już pociski artylerii nieprzyjacielskiej rozbiły tę improwizowaną kolumnę, nie mogącą mieć żadnego warunku tęgości; wnet się rozsypała i wróciła, a z nią razem i wódz ku zaroślom.Gdy już nie było piechoty polskiej, którąby władać można, wódz naczelny jeszcze nie przychodzi do siebie. Woła teraz: „Kawalerii, kawalerii! ' Lecą adiutanci i wnet przyprowadzają mu na to pole krwawej rzezi z jednej strony korpus jazdy Skarżyńskiego, z drugiej Łubieńskiego; przyprowadzają je w/ . • 277



w ogień działowy na pole, gdzie jazda wcale użytą być nie mogła. Wnet się to jawnie udowodniło. Wódz naczelny przywołuje do siebie Michała Mycielskiego. I on i 2-gi pułk ułanów, którym dowodzi, są doświadczeni z męstwa. Ukazuje mu wódz pole z tej strony szosy, pokryte nieprzyjacielem, który się naprzód posunął, i zwodząc walkę z tyralierami polskimi, także się w tyralierów rozsypał. Rozkazuje mu, ażeby to całe pole oczyścił, zmiatając z niego nieprzyjaciela. Mycielski zatem wraca do swojego pułku, rozwija go i idzie naprzód. Rosjanie, widząc to, kupią się instynktowo w masy mniej więcej liczne, jak oni to doskonale umieją. Mycielski, widząc się już blisko swych przeciwników, komenderuje: .,Marsz, marsz!" Ułani pędzą co konie wyskoczyć mogą, ale między nimi a nieprzyjacielem ciągnie się jeden z tych smugów, co przerzynają plac boju. Ułani nie widzą w nim przeszkody; ale skoro na niego się dostali, konie grzęzną w niewidocznym błocie, i piechota rosyjska, co ją przed sobą mają, sypie na nich bliski ogień, a artyleria z drugiego brzegu zwraca na nich swoje działa. Ułani ponoszą srogie klęski, wydobywają się z błota i reformują się nad brzegiem kałuży.Gen. Skrzynecki patrzy na to, co się dzieje i nie zostaje nauczony tym pierwszym doświadczeniem: posyła rozkaz My- cielskiemu, ażeby starał się obejść tę przeszkodę dla uderzenia na nieprzyjaciela. Rozkaz nie był podobnym do wykonania, ponieważ smug ciągnął się aż do samej Narwi. Jednak Mycielski chce wykonać polecenie. Ciągnie ze swoim pułkiem wzdłuż- tego nieszczęsnego smuga, szukając lepszej przez niego prze prawy i defiluje w podwójnym ogniu piechoty i artylerii i gdy mu się zdaje, że znalazł przeprawę pozorniejszą komenderuje’ ,,Stój! front, marsz — marsz!". Przecież skutek był ten sam, co i pierwszą rażą. Białe ułany, przez kilka minut wy dziesiątkowane, musiały odstąpić wielce zdemoralizowane. To się działo przed prawem skrzydłem piechoty polskiej. Przed jej lewym skrzydłem . . miał dokonać oodobne przedsięwzięcie, jak pułk Mycielskiego, 3-ci pułk ułanów z korpusu Łubieńskiego .. .Męstwo, poświęcenie się, zawziętość były równe z obu stron; obie ponosiły wielkie straty ...
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Cała piechota polska była już w zupełnej rozsypce; krwawe doświadczenia pułków 2 - go i 3 - go okazały dowodnie niepodobieństwo użycia jazdy na tern, polu rzezi. Ale nadeszła gen. Skrzyneckiemu jedna jeszcze ostatnia bateria świeża o dziesięciu działach lekkich konnych, należąca do korpusu rezerwowego jazdy, którą dowodził^major Bem1). Tę baterię pchnął na sam ostatek wódz naprzód. Bem, zawsze odważny, wykonał rozkaz, podjechał w galop i zaczął sypać ogień karta- czowy na piechotę rosyjską, która usunęła się wprawdzie ku szosie do kryjówki swojej, ale odkryła przez to zupełnie baterie pozycyjne drugiego brzegu, które sypnęły jednym razem pociski swoje na baterię Bema. Ten nie mógł oczywiście podołać takiej nawale, śpiesznie więc ustąpić musiał ku zaroślom. Była to ostatnia czynność dnia tego. Już się zmrok robił. Rosjanie byli w posiadaniu szosy przed mostami, Polacy całych zarośli naprzeciwko i rzeki Omulewa...Ku schyłkowi dnia wyglądałem z niemałą niespokojnością debuszowania z mostu większych mas rosyjskich, i niema wątpliwości, że gdyby nieprzyjaciel ku schyłkowi dnia był przeprowadził resztę swoich sił, gdyby był opanował swoj^ piechotą całe pole bitwy i gdyby był puścił za Omulew liczną swoją jazdę z artylerią konną, juźby się armia polska nie była potrafiła zebrać i rzecz powstania byłaby się w kilku dniach ukończyła.Tymczasem dzień się kończył, a obawa moja nie zostawała ziszczoną; i owszem, jadać przez ten plac rzezi, gdym się udawał na radę, widziałem z obu stron zawieszenia wszelkiej czynności, słyszałem z obu stron zupełną ciszę; powstawały coraz liczniejsze ognie tak w zaroślach z jednej strony, jako też i za Narwią, około Ostrołęki Wszystko okazywało mi widocznie, iż z obu stron uważano robotę dzienną za ukończoną.
Z pamiętników Kruszewskiego

(J. Kruszewski: Pamiętniki z roku 1830—1831, Warszawa 1930, str. 120—128).Miasto Ostrołęka położone jest na lewem brzegu Narwi w okolicy piaszczystej, poprzerzynanej lasami i moczarami, le-
x) W bitwie pod Ostrołęką Bem brał udział w randze podpułkownika. 
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wy brzeg rzeki jest o kilka łokci wyższy od prawego. Wielka droga, szosa1) przychodzi od Łomży w kierunku wschodnio- północnym, a przebywszy miasto, obraca się zupełnie na południe prawie pod kątem prostym, i tak ciągnie się dalej wzdłuż prawego brzegu Narwi w oddalenia 200 do 300 kroków. Druga droga, nie szosa( ale także wyniosła, szła prosto od mostu w kierunku zachodnio-północnym ku granicy pruskiej. Obydwie te drogi formowały niejako naturalne okopy podczas bitwy na korzyść Moskali. O małe ćwierć mili od mostu wpada do Narwi prostopadle mała rzeczka Omulew, do której dochodziło prawe skrzydło naszych obozów.

1) w tym wypadku trakt wytyczony. Kruszewski pisał to słowo z francuska 
,, chaussée”.

Njlarszałek Dybicz połączył się dnia 25-go maja z korpusem gwardii, siły jego były bardzo przeważne; 26-go maja kazał piechocie złożyć tornistry i tak lekko usposobiony do boju stanął z rana przed wsią Ławy.Rozpoznawszy pozycję gen. Łubieńskiego, która nadto była wysuniętą, kazał silnym kolumnom obejść jego prawe i lewe skrzydło, aby wzdłuż rzeki, zbliżając się z dwóch stron do miasta, odciąć cały korpus polski. Z frontu i na obydwu skrzydłach nagle rozpoczął się gwałtowny atak, generał Łubieński nie był i nie mógł być wspartym przez inne korpusy, które rozłożone z drugiej strony rzeki, nie myślały bynajmniej o bitwie; sztab główny był jeszcze dalej we wsi Krukach. Nie pozostało mu, jak śpiesznie rejterować. Generał Bogusławski dowodził tylną strażą, większa część korpusu przeszła szczęśliwie, gdy ostatnie kolumny przechodziły przez Ostrołękę, miasto gorzało w płomieniach od granatów moskiewskich; przy moście piechota nieprzyjacielska tłoczyła się już z bocznych ulic razem z naszymi. Waleczny 4-ty pułk piechoty znalazł się odciętym, lecz nie ustraszony, jak zwykle bagnetem otworzył sobie drogę przez nieprzyjaciół wśród palących się domów i przybył do mostu. Tu się nowy rodzaj walki rozpoczął; — aby Moskali wstrzymać, wystąpili z 4-go pułku mistrzowie na bagnety, stanęli przed mostem i kupę trupów przed nim usłali, nim się dali przemóc liczbą.



Gdy się to działo, naczelny wódz odebrawszy doniesienie przez adiutanta generała Łubieńskiego o gwałtownym ataku, spieszył ku Ostrołęce; widać już było bój krwawy na moście, bagnetami spychali się nawzajem w rzekę, ogień armatni i z ręcznej broni szedł bardzo gęsty. ,,Jedź mi po generała Paca!" krzyknął do mnie Skrzynecki. Puściłem się pędem dla dopełnienia rozkazu; waleczny i patriotyczny Pac, który miał pod swoją komendą dwie dywizje piechoty, nie czekał rozkazu by się rzucić na nieprzyjaciela, z jednym pułkiem „Dzieci Warszawskich", który miał pod ręką poszedł w pomoc 4-mu pułkowi, — a gdym się zbliżał do mostu, już go niesiono na powrót rannego. Moskale most zdobyli, podpalenie źle przygotowane nie udało się . . .Bateria pozycyjna kapitana Bielickiego rozwinęła się była między szosą a Narwią, aby strzelać na most i na przeciwny brzeg rzeki; dwie inne armaty pod protekcją batalionu z 4-go pułku piechoty broniły jeszcze przejścia i rozwijania się nieprzyjaciela, lecz podczas mojej krótkiej niebytności znaczne zmiany zaszły na placu boju. Te dwie armaty straciwszy większą część artylerzystów i koni, zabrane były przez tyralierów moskiewskich, cała dywizja ich grenadierów przeszła na tę stronę rzeki i zajęła pozycyę między szosą a Narwią, jakby w oszańcowaniu. 70 armat ciężkiego kalibru rozwinęło się na wysokim lewym brzegu Narwi i otworzyło ogień. Bielicki nie mógł długo stawić czoła takiej przewadze; poniósłszy ciężkie straty, musiał opuścić swą pozycyę i nie wiem, czy bateria jego była jeszcze zdolną do walki, bo jej już więcej nie widziałem dnia tego. Przybywamy z kawalerią, okropny ale malowniczy widok przedstawia nam się przed oczy. Ostrołęka i po obydwóch jej stronach kilkanaście wiatraków goreje w płomieniach; 7Q armat ustawionych w zupełnym bezpieczeństwie na przeciwnym brzegu rzeki, miota na nas pociski—• dym i huk dział grzmi na tej linii zniszczenia, — wzdłuż której szliśmy w kolumnie plutonami kłusem. Każda kula, która trafiła, wyrywała nam po kilku ludzi, waleczny pułk 2-gi ułanów srogo był przedziesiątkowany jeszcze przed szarżą. Piechota rosyjska rozszerzała się coraz bardziej i formowała wielkie i gęste półkole przed mostem, gdzie obydwie drogi się schodzą.



Plan bitwy pod Ostrołęką 26.V. 1831 r. Według współczesnego szkicu.
Moment w chwili wydania przez Skrzyneckiego rozkazu zepchnięcia Rosjan do rzeki. Kolejne ataki polskie idą wzdłuż 
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Gen. Kicki rozwinął swoją brygadę na lewo szosy i w momencie, gdy stojąc przed frontem patrzał, gdzieby do szarży poprowadzić, kula armatnia urwała mu nogę w samem udzie. Poszedł jednak pułk 2-gi ułanów do szarży pod swoim pułkownikiem Michałem Mycielskim, poszedł i pułk 5-ty ułanów za nim, — ale tak jeden, jak i drugi pod niesłychanym ogniem armatnim i karabinowym trafili na moczary pod groblą i szosą, do mas piechoty ledwo dojść mogli i straciwszy wiele ludzi i koni, powrócili w nieładzie. Szarże nie udały «się, bo się udać nie mogły. Generał Skrzynecki chciał Moskali za most na powrót wyprzeć, ale do tego stosownych środków nie użył; pokazał się niecierpliwym generałem, bez wyobrażenia, kiedy i jak kawalerię na nieprzyjaciela rzucić należy.Od tego momentu sama prawie piechota miała udział w bitwie. Godzina może była 11-ta lub 12-ta, gen, Skrzynecki zachęcał i prowadził osobiście bataliony dc ataku z największą odwagą, chciał koniecznie wyprzeć za most piechotę, rosyjską; kilka razy znalazł się wśród nieprzyjaciół tak, że jego adiutanci dobyliśmy pałaszy, zasłaniając go od bagnetów.W takiej nieustającej walce i wzajemnem przepieraniu się piechoty toczyła się batalia cały dzień pod straszliwym i ciągłym ogniem artylerii rosyjskiej, — długie zdawały się chwile i obawa, jak to się skończy, cisnęła się do myśli. Gen. Skrzynecki swym przykładem i odwagą osobistą utrzymywał bitwę, ale szeregi nasze bardzo się przerzedziły, straciliśmy wielką liczbę oficerów, — w ich nieprzytomności żołnierze zgłodniali i zmęczeni rozchodzili się do bliskiego lasu, tam spoczywali i gotowali sobie jedzenie.Artylerii naszej już od dawna nie widziałem na polu, bateria Kołyszki trzymała się dosyć długo w środku naszych pozycji, ale nareszcie musiała się cofnąć z pod ognia tylu dział ciężkiego kalibru i zapewne z braku amunicji.Kawaleria stała uszykowana w liniach i lubo nieczynna, przez swą groźną postawę, wstrzymywała przedsięwzięcia nieprzyjaciela . . .Naczelny wódz przybył na to lewe skrzydło około godziny 3 ej, Moskale coraz się więcej zbliżali, ogień armatni i karabinowy szedł gęsty i coraz większymi siłami zagrażali nam z tej 
283



strony. Gen. Skrzynecki dał rozkaz pułkownikowi Zielonce, aby zrobił demonstrację szarży na ich kolumny. W pięknym szyku poszedł pułk 5-ty strzelców konnych naprzód kłusem, naczelny wódz towarzyszył mu na skrzydle. — gdyśmy się posunęli ze 300 kroków na Moskali, pułk stanął na komendę — zrobiwszy nie małe wrażenie i wstrzymał postępy nieprzyjaciela. . .W pół godziny potem gen. Skrzynecki posłał rozkaz pułkownikowi ZWonce, aby się cofnął z swym pułkiem, co wyko- nanem zostało wśród tej morderczej fusilliady1) z spokojnością stępa, wyrównani, jakby na paradzie.Była może 4-ta godzina, wtem na moście widzimy znaczną liczbę jeźdźców. „Kawaleria idzie!" zawołano. Musiał to być marszałek Dybicz, który nas obserwował, otoczony swym szlabem. Niektórzy wzięli to za kawalerię, — w każdym razie była to niebezpieczna dla nas nowość, bo gdyby liczna jazda rosyjska była natenczas przeszła most i uderzyła na zmęczone, przerzedzone nasze wojska, ogołocone z artylerii, największe nieszczęścia mogły nas spotkać. Różnica, która zachodziła między gener. Chłopickim a gener. Skrzyneckim na placu bitwy była ta, że pierwszy pamiętał o wszystkiem i działał podług ogólnego planu, jaki sobie ułożył w głowie, drugi nie wiedział, gdzie, ani jakie ma wojsko, unosił się niecierpliwością, działał, jak go popchnęły momentalne wrażenia.Jadąc zrana po kawalerię, widziałem za Omulewem podpułkownika Bema stojącego tam ze swoją baterią, — teraz przypomniałem sobie o tern i powiedziałem to naczelnemu wodzowi. „To jedz do Bema!" odebrałem odpowiedź. Nowych sil mi przybyło, miałem właśnie pod sobą świeżego konia, odległość mogła być ćwierć mili, — pędzę jak najśpieszniej, zastaję Bema w tym samym miejscu za Omulewem, — spostrzegłszy w całej jego postawie ochotę do boju. „Poznaję cię Bem!" zawołałem do niego przez rzeczkę „przybywaj ze swą baterią!" „Czy można przejechać przez wodę!" zapytał mnie Bem. „Można" i wjechałem wśród rzeczki, aby pokazać, że nie głęboka.
*) strzelanina z ręcznej broni. •;
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Przeszła bateria bez trudności i zaraz ruszyliśmy kłusem. Przybywszy na plac boju Bem udał się do naczelnego wodza po ustne rozkazy, potem rozpatrzywszy się, na czele swej rozwiniętej artylerii podsunął się galopem pod kolumny rosyjskie na strzał pistoletowy i tak ich zaczął prażyć kartaczami, że jedni rzucili się na ziemię, drudzy skupili się koło mostu pod zasłonę szosy i grobli. Artyleria rosyjska z gwałtownością zaczęła znowu sypać pociski na całej linii. Bem prażył na kolumny w półkole stojące, oraz wzdłuż grobli i mostu, — lecz gdy nareszcie połowę ludzi i koni kuie nieprzyjacielskie mu przewróciły, odstąpił i odleglejszą pozycję zajął ze swą baterią.Ten morderczy ogień Bema wstrzymał wszelkie przedsięwzięcia nieprzyjaciela; podobno marszałek Dybicz rozumiał, że korpus Umińskiego przyszedł nam na pomoc. Ogień ustawać zaczął i do samej nocy z obydwóch stron słabo już był utrzymywanym.Noc zaszła, gen. Skrzynecki zwołuje radę wojenną . . . Żadna rada wojenna energicznych postanowień nie przyniesie, — tego nas uczy historya; kto chce działać odważnie, nie powinien się radzić. (Wyniosłem z naszej wojny wielką nienawiść do rad wojennych). Tak się i tu stało. Wystawiono generałowi Skrzyneckiemu niebezpieczeństwa, na jakie się naraża, pozostając na miejscu i zdecydowano odwrót do Warszawy. Natenczas naczelny wódz postanowił wysłać całą dywizję Giełguda, będącą w Łomży, na Litwę; gener. Dembiński z dwoma szwadronami poznańskimi, poprzednio przeznaczony do tej wyprawy, pomaszerował na całą noc i wziął z sobą ten nowy rozkaz. Gen. Turno z dywizją kawalerii pozostał na pobojowisku, aby nazajutrz zastawić odwrót do Warszawy,Naczelny wódz z swym przybocznym sztabem opuścił pole bitwy około 11-ej w nocy (śpiesznie podążając do Warszawy).
XIX. GEN. KRUKOWIECKI DO RZĄDU NARODOWEGO

(Krytyka gen. Skrzyneckiego)
I

Gen. Krukowiecki, dowódca dywizji w początkach powstania, 
później gubernator wojskowy Warszawy, wreszcie prezes rządu
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powstańczego, był człowiekiem niezwykle ambitnym, uważał, że 
właśnie on powinien być naczelnym wodzem, później jako prezes 
rządu okazał swą nieudolność a nawet złą wolę i podpisał kapituła' 
cję Warszawy nie wyczerpawszy możliwości obrony. Przyczynił się 
do rozkładu armii i władz administracji cywilnej oraz powszechne
go upadku ducha. Przytoczony memoriał, pisany po klęsce pod 
Ostrołęką, pomimo przejrzystych aluzji osobistych przedstawia isto
tne błędy popełnione przez Skrzyneckiego. Memoriał ten został zba
gatelizowany przez ówczesnego prezesa rządu, księcia Adama Czarto
ryskiego.

(B. Pawłowski. Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 
1830— 1831 r. Warszawa 1933 r. t. III str. 130—133).W Warszawie, dnia 28 maja 1831 r.Spotkanie wojska narodowego pod Ostrołęką z wojskiem nieprzyjacielskim pod dowództwem marszałka Dybicza, wzmocnionego korpusem gwardii, powinno Rząd Narodowy przekonać o istocie tych wad i niezdarnośći tak Sztabu Głównego jako i Naczelnego Wodza, o których po tyle razy miałem zaszczyt, tak Prezesa w szczególności, jako i cały Rząd Narodowy w komplecie, ustnie ostrzegać, wykrywając błędy i nieład, jakie miały miejsce i jakie koniecznie ten nieszczęśliwy wypadek sprowadzić musiały, którym wszyscy jesteśmy zasmuceni i którego żaden najwymowniejszy raport nie potrafi przeistoczyć, bo nie słów, ale rzeczywistości narodowi i sprawie naszej potrzeba.Waleczność osobista jest niezaprzeczoną zaletą w wodzu, ale waleczność nie jest dostatecznym talentem do prowadzenia wojska, a jakkolwiek generał Skrzynecki podczas wyboru Naczelnego Wodza zapewnił, że uczył się i posiada mechanikę sztuki wojennej, skutek trzechmiesięczny okazał, że się w tym pomylił i że jej nie posiadając, nie umiał nawet znaleźć kogo, któryby w tej ważnej posłudze umiał go zastąpić i pomysłom jego nadać ten rozkład, jaki jest niezbędnie potrzebny, ażeby pizedsięwzięcie mogło być pomyślnym skutkiem uwieńczone.Celem mego przedstawienia nie jest interes osobisty, bo wiadomo Rządowi Narodowemu, że wtenczas kiedy zostawały nam jeszcze dostateczne środki zmuszenia nieprzyjaciela do uznania naszej niepodległości, — jak tylko spostrzegłem rozdwojone zdania względem wyboru wodza, nie pozwoliłem miłości własnej mojej odezwać'się za sobą. Chociaż wtenczas już, 
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zjak najlepiej ze wszystkich obecnych, mając rzetelną miarę zdatności generała Skrzyneckiego, przekonany byłem, że nie jest zdolny odpowiedzieć skutecznie tak wysokiemu powołaniu, — nie zrobiłem jednak najmniejszego kroku, nie wyrze- kłem jednego słowa, dobijającego się o dowództwo wojska, mnie ze starszeństwa, z zasług i mogę mówić z większej zdatności jak jemu należącego, jedynie tylko ze względu ażebym nie dał powodu do rozdzielenia umysłów i utworzenia dwóch stronnictw, przez co już siły narodowe osłabione by zostały. Te same uczucia i postanowienia dziś jeszcze dla mnie są niezmiennemi. Nie jest także chęć wymagania od Rządu Narodowego pociągnięcia do odpowiedzialności Naczelnego Wodza:— Za obroty, które przez złą dyspozycję, przez nieostrożność lub z innych powodów pozbawiły nas tak ogromnej liczby generałów, wyższych i niższych oficerów — a przez ustawiczne nocne marsze, nieprzygotowane dla wojska pożywienie, stąd wynikający głód, przez nieład, nieporządek, ściągnęły zniszczenie fizycznych sił żołnierza, a przeto jego zdemoralizowanie.— Za obroty, wskutku których mamy odcięte korpusy generałów Giełguda i Chłapowskiego.— Za instrukcję, jaką miał generał Dwernicki, a która pozbawiła nas tego wojownika i jego korpusu. . .— Za nadużycie władzy w przeskakiwaniu wielu oficerów i faworyzowaniu swoich przybocznych, bo prócz ostatniej okoliczności, reszta nie będąc do naprawienia, niewieleby takie choć sprawiedliwe postępowanie było Ojczyźnie pożyteczneZamiarem moim jest jedynie okazać Rządowi Narodowemu konieczną potrzebę niestracenia najmniejszego momentu zaradzenia temu złemu i wstrzymanie niszczących skutków, jakie z zupełnego teraz rozprzężenia większej części wojska pod Ostrołęką w walce byłego, wyniknąć mogą, a nawet muszą.Popędem najsilniejszym waleczności wojska polskiego jest waleczność jego oficerów; — strata ich tak liczna jest przeto wielkim ciosem. Poniesiona w walnej bitwie, mającej na celu wielkie rezultaty, byłaby znośną, — przyniosłaby jakieś pocieszenie ale tam gdzie wojsko nie oczekuje napadu
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Xi nieprzygotowane do oporu, będąc bez rozkazu, bez dyspozycji długi czas, tę bolesną stratę poniosło, jest nie tylko mocno dotkliwą, ale mogącą mieć straszliwe skutki. Dziękujmy Opatrzności, której opiekuńcza ręka nad nami i w nieszczęśliwych wojennych wypadkach okazuje się, że nieprzyjaciel nie poszedł w tropy za Naczelnym Wodzem. Widok stanu wojska, w jakim powraca, okazuje w jakiem nowem nieszczęściu bylibyśmy pogrążeni. Wstrzymanie jego ruchu w te strony zwraca jednak obawę w inną okolicę, gdzie 12.000 naszego wojska pozostało, którego straty oczekiwać trzeba, jeśli zaradcze kroki Rząd Narodowy nie przedsięweźęnie1).Wiadomo jest Rządowi, że ścieśnieni w coraz mniejszycii obrębach przestrzeni — i w ludziach i w materiałach do prowadzenia wojny potrzebnych i w zapasach żywności, stajemy się codziennie uboższymi. Marnienie ich zatem zagraża niebezpieczeństwem, od którego mniemam że koniecznie trzeba odwrócić nasz naród — a chociaż mam zupełne zaufanie w mądrości Rządu Narodowego i najżywszej chęci odwrócenia od nas niebezpieczeństwa, jakiem jesteśmy zagrożeni, czułem w sobie jednak obowiązek i jako gubernator stolicy i jako dawny generał, a dawniejszy jeszcze żołnierz i jako Polak, chcący być niepodległym cudzemu rządowi, zrobić to przedstawienie i upraszać, że ponieważ wiele jest takich okoliczności, które pismem trudno i nieprzyjemnie wyrazić, ażeby Rząd Narodowy chciał mi dozwolić posłuchania dla wyłożenia szczegółów takich, które mogą za sobą wielkie i zgubne konsekwencje pociągnąć.
XX. PRZEJŚCIE GRANICY PRUSKIEJ PRZEZ WOJSKA 

POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Wskutek nieudolności i złej woli dowództwa i konserwatyw
nego rządu powstanie listopadowe skończyło się samobójstwem, nie 
wyczerpawszy środków i możliwości walki. Przytaczamy wyjątki 
z pamiętników Sierawskiego, który z goryczą przedstawia ostatnie

h Krukowiecki ma tutaj na myśli odcięte oddziały Giełguda i Chłapowskiego, 
którym Skrzynecki rozkazał wzniecić powstanie na Litwie. Akcja ta szybko za
kończyła się klęską odciętych i niezaopatrywanych oddziałów. 
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chwile powstańczej armii i moment przekroczenia granicy pruskiej 
przez cofające się z Warszawy oddziały polskie.

(Napoleon Sierawski. Pamiętniki oficera konnego pułku gwar
dii. Lwów 1907 r. str. 272 i hast.).Rząd i sejm zebrał się w Zakroczymiu o pół mili od Modlina. Izba sejmowa liczyła jeszcze kilkudziesięciu członków, posiedzenia odbywały się w miejscowym kościele. W uwiezionym skarbie było z górą siedm milionów w monecie. Zliczone wojska okazywały 25.000 piechoty, 6.000 jazdy, armat 95, z amunicją dostateczną. Z korpusem Ramoriny, którego nadejścia co chwila się spodziewano, wojsko polskie dochodziło do 52.000 żołnierza, prócz garnizonu Zamościa i oddziału Różyckiego w krakowskim województwie. Co do Rosjan, drogo okupili wzięcie Warszawy — ubyłyćh z szeregu, zabitych i rannych było przeszło 17.000, oficerów do 500. Poległo generałów dwóch, dziewięciu pułkowników; ośmiu generałów i dwunastu pułkowników było mocno rannych.Narady w tem rozpaczliwem położeniu do niczego nie doprowadziły: jedni chcieli napowrót zdobywać Warszawę, inni radzili iść na Litwę, inni znów rozdzielić wojsko i rzucić się na wojnę partyzancką.Wszystkim tym zamiarom stanął na przeszkodzie zupełny upadek ducha w wojsku, któremu w tylu krwawych starciach wybito najodważniejszych i najdzielniejszych oficerów — młodzież już ich zastąpić nie mogła. Uprząż też w pociągach artylerii była w najgorszym stanie; w jeździe konie schudzone i słabe; żołnierz w obozach i marszach zdarł mundury i obuwie.Na domiar złego nie zdążono uprowadzić z Warszawy do 20.000 par trzewików, tyleż płaszczy i kilkadziesiąt tysięcy • koszul żołnierskich, a to już była połowa września i noce zimne. . .Zebrany rząd i sejm w Zakroczymiu piętnaście dni wyczekiwał dyplomatycznych interwencyj obcych gabinetów, a głównie francuskiego, którą minister Sebastiani przyrzekł — ale i to zawiodło: mocarstwa milczały. W naszym korpusie rady wojenne następowały jedne po drugich, większość zgadzała się na udanie się pod Płock, według manifestu cesarskiego, 
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i na wysłanie deputacji do Petersburga z zupełną submisją1), inni wołali za przedłużeniem wojny. Niezgoda zapanowała w c-bozie: była chwila, że zapaleńcy chcieli w nim powtórzyć rzeź i noc 15 sierpnia.

T) poddanie się.
2) pułkownik.

» z

Rosjanie tymczasem zewsząd nas otaczali i przecinali drogi — cofaliśmy się groźnie. Nieprzyjaciel zdawał się nas popychać jedynie. Tak minęliśmy Włocławek, a 29 września Lipno . . .Rozkaz dzienny generała Rybińskiego uwiadomił wojska, że przechodzimy granicę pruską. Dzień 4 października zeszedł na porozumienu się z wojskowymi władzami pruskiemi, które tak pewne były tej ostateczności, że już nas na granicy oczekiwały. Przyparci do słupów granicznych, widzieliśmy na drugiej ich stronie obozy pruskie, mianowicie liczną piechotę i dwa pułki kirasjerów. Z przeciwległej, czerniały na odległość dwóch strzałów armatnich długie linie wojsk rosyjskich. . .Nazajutrz, dnia 5 października, równo ze świtem zagrz- miały w naszych obozach trąbki głoszące pobudkę. Mieliśmy ją usłyszeć raz ostatni . . . Około 10 godziny rannej uderzono w bębny — u nas rozkazano wsiąść na koń. Prusacy też na drugiej stronie stali już pod bronią, wyciągnięci w szyku bojo- wym. Jak zapowiedzieliśmy, w plutonowym pułkowym marszu, bez dobycia pałaszy, bez żadnego odgłosu muzyki, pierwsi przeszliśmy ten wąski pas graniczny. Przyjął nas zaraz generał pruski z eskortą huzarów i prosił pułkownika, by pułk rozwinął się frontem do granicy Królestwa. Manewr ten uskuteczniliśmy w całym pędzie koni i z wzorową precyzją. Generał przejechał pułk po całym jego froncie, salutował wszystkich oficerów — myśmy stali niemi, z zaciśniętymi zębami. Przejście granicy innych pułków trwało dwie godziny i po jego ukończeniu, zasłonili Prusacy ścianę od Królestwa. . . Nam się zdało, że jakaś czarna zasłona nam na oczy spadła. . . .Zaledwie godzina upłynęła, generał pruski z swym sztabem i naszymi dowódzcami wojsko objechał. Rozkazano nam zsiąść z koni. Zielonka2) zebrał oficerów, mówił i prosił, aby- 
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śmy tę klęskę z wytrwałością przyjęli; wezwał, aby w szeregach spokojność i powaga zachowaną była! Prosił jeszcze, abyśmy w przyszłości w braterskim a ścisłym pożyciu, honor pułku i pamięć jego zachowali. Zawiadomił, że według ułożonej konwencji, oficerowie broń swoją i konie zatrzymują. Żołnierze mają tylko mantelzaki od siodeł odpiąć, życzył sobie, aby zachowali na wieczną pamiątkę orły polskie, kaszkiety ich zdobiące . . .Nastąpiła ostateczna chwila . . . Spieszona część jazdy pruskiej przystąpiła i po kilkudziesięciu stanęła przed szwadronami, by nam konie i broń odebrać . . . Nareszcie należało wypowiedzieć ostatnie to słowo: ,,Odpinać pałasze!. . . zdejmować karabinki..." Śzmer głuchy dał się słyszeć po szeregach, minęło kilka minut pod tym wahaniem się wiarusów — Prusacy nalegali. . . nareszcie zaczęto się rozbrajać. Żołnierze powoli odpinali pałasze, całowali je, do piersi tulili, potem pod nogi rzucali je Prusakom. Kilka wystrzałów dało się słyszeć... zmięszali się Prusacy, dopadamy — to kilku naszych swe konie zastrzeliło!...Nakoniec otoczeni wojskiem pruskim poszliśmy, niedaleko też było miasteczko Brodnica, którą sobie Niemcy Strasburgiem przezwali. Wpędzono nas jak trzodę w jakieś kolano rzeki Drwęcy, na grunt błotnisty, zamknięty z frontu wojskiem pruskim. ,Resztę dnia i noc następną spędziliśmy bez ognisk i pożywienia, bo nikt o nim nie pomyślał. Nade dniem wypłacono wojsku całomiesięczny żołd. Cicho było w tym tłumie, jakby wszyscy wymarli. Gdy się rozwidniło, mieszczanie niemieccy z Brodnicy przywieźli nam nieco żywności, za którą kazali sobie drogo zapłacić; ludność polska miasteczka rozdawała ją darmo. Dowódcy nasi dopominali się u generała pruskiego i przybyłego landrata żywności i furażów, obiecując zapłatę; dostarczono takowe, ale w małej ilości, tak dalece, że głód prawdziwy był u nas ! Pod pozorem kwarantanny pięć dni i tyleż nocy trzymano nas w tym niezdrowym miejscu. . . Nareszcie ruszyły się partiami nasze kolumny pod eskortą wojska pruskiego. . .
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Szable polskie.
1—2 ~ wiek XVI' 3 — początek wieku XVII, 4 — koniec wieku XVII.
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Wojsko Polskie z czasów Królestwa Kongresowego (ubiory paradne). 
Od lewej: oficer strzelców pieszych, oficer ułanów, grenadier.



Bitwa pod Racławicami. 
Według rysunku A. Orłowskiego



NAJWAŻNIEJSZE ZAUWAŻONE BŁĘDY

L. p. Stro
na

Wiersz 
od góry

Wiersz 
od dołu Jest Powinno być

1 14 9 dat datę
2 26 19 umożliwił uniemożliwił
3 37 10 pretedenta pretendenta
4 69 17 wykorzystał wykorzystywał
5 92 6 i przypatrywał się przypatrywał się
6 118 15 należącemi należącymi
7 134 14 Dembolecki Dembołęcki
8 134 15 DembolecKi Dembołęcki

9 148 7 Wielawsko-byd- 
goski Welawsko-bydgoski

10 148 3 praesidiavi praesidiarii
11 217 9 liberi, sono liberi sono
12 233 6 tem tym




