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»Jeeli w jakiej sprawie ludzkiej, to szczególnie

na wojnie, która tak zupenie zajmuje dzieje,

wypada bra wzory postpowania w zachodzcych

wielkich okolicznociach i dlatego to historja

jest dla czowieka wojennego nauk tak bardzo

poyteczn, niezbdn nawet*

(Genera Ignacy Pradzyski: Pamitniki Tom III)

PIOTRKÓW 1917.

NAKADEM DEPARTAMENTU WOJSKOWEGO
NACZELNEGO KOMITETU NARODOWEGO



CZCIONKAMI DRUKARNI PASTWOWEJ POD ZARZDEM
DEPARTAMENTU WOJSKOWEGO N.K.N. W PIOTRKOWIE



Kolegom moim ze szkoy podoficerskiej piechoty

wojsk polskich w Kozienicach powicam t prac.





I.

GENEZA ARMJI KRÓLESTWA POLSKIEGO,

1. Nawizanie rokowa z cesarzem Aleksandrem I.

Postanow^ienia tw^orzenia w^ojska polskiego pod
protektoratem Rosji.

Napoleon w konwencji abdykacyjnej, zawartej z pa-
stwami sprzymierzonymi w Fontainebleau w dniu 11 -go

kwietnia 1814 roku, zapewni wojskom polskim, tak

wiernie, tak rycersko walczcym do koca pod jego

orami, swobodny powrót do kraju. »Wojska polskie

wszelkiej broni, zostajce na subie Francji — brzmia

§ 19-tej konwencji, — bd mie wolno powrotu do
domów, zachowujc bro i bagae, a to w dowód leli

zaszczytnej suby. Oficerowie, podoficerowie i onierze
zachowaj udzielone im dekoracje i przywizane do
nich pensje«.

Byy to jednak tylko sowa uznania, nie posiada-

jce ju same przez si adnego znaczenia praktycznego

dla onierzy naszych. Ksistwo warszawskie — z War-
szaw, Poznaniem i Krakowem—znajdowao si wów-
czas w rku Rosjan i » powrót do domów« w praktyce

równaby si koniecznoci zoenia broni przed zwy-



cizc. Zapobiegy temu rokowania, podjte przez gene-

raów polskicli jeszcze przed zawarciem konwencji abdy-
kacyjnej, a za wiedz i zgod Napoleona, z istotnym

wadc Ksistwa, cesarzem rosyjskim Aleksandrem I.

Pierwszy nawiza je genera Wincenty Krasiski, mia-

nowany przez Napoleona w dniu 4 kwietnia komendan-
tem wojsk polskich armji czynnej, wysyajc do
cesarza rosyjskiego pukownika Szeptyckiego ; drugi —
genera Dbrowski, znajdujcy si wówczas na uboczu,

w Le Mans, wyprawiajc do generaa Sokolnickiego

i pukownika Szymanowskiego, jako przedstawicieli 12-tu

generaów, 60 sztabsoficerów i 600 oficerów naszego
wojska.

Rokowania szy zrazu do opornie i misja Szeptyc-

kiego np. zawioda po czci. Stopniowo cesarz Aleksan-

der I, w rozmowach z delegatami, w przemowie do
oficerów na przegldzie pod S. Denis, w licie do Ko-
ciuszki, pocz wypowiada si wyraniej, uywa sów,
które silnym musiay odbija si echem w umysach
i sercach Polaków. »Panowie 1 — mówi on do oficerów

naszych, zwoanych dokoa niego ppzed front po prze-

gldzie—nauczylimy si ceni si nawzajem na polach

bitew. Nadszed czas pooenia kresu tej niechci, która

ju zanadto dugo dzielia dwa narody; ja kocham i sza-

nuj Wasz naród. Macie prawo zaj nalene Wam
stanowisko wród narodów Europy. Zasugujecie na to,

abycie byli szczliwi. Uyj caej potgi, jak mnie
Bóg obdarzy, aeby Wam to zapewni. Bior na siebie

uroczyste zobowizanie . * Odpowiadajc na list Twój,
generale — pisa do Kociuszki — doznaj prawdziwego
zadowolenia. Najdrosze Twoje yczenia zostan spe-
nione. Przy pomocy Wszechmocnego spodziewam si
urzeczywistni odrodzenie dzielnego i ze wszech miar

godnego narodu, do którego naleysz. Uczyniem w tym
wzgldzie uroczyste zobowizanie... Chwilka czasu jeszcze.



a przy rozsdnym postpowaniu Polacy odzyskaj swoj
ojczyzn, a ja bd mia t przyjemno, e mi dozwo-

lonym bdzie przekona ich, aby, zapomniawszy o prze-

szoci, uwierzyli, e ten, którego mieli za swego wroga,

urzeczywistni ich pragnienia«. ? Prawda, e mam wiele

trudnoci do przeamania — mówi do Sokolnickiego

i Szymanowskiego — ale widzicie mnie w Paryu, to

dosy. Nie jestem ja szarlatanem, nie bd od Was wy-

maga wdzicznoci, jak kiedy uczynkami, które si
wkrótce ziszcz, nabd praw do niej«.

Sowa te, przyjmowane przez generalicj polsk

z zaufaniem, nie mogy jednak wzbudzi zapau w ko-

ach oficerów, a tym bardziej onierzy, a nawet pogodzi

ich odrazu z nowym stanem rzeczy, cho kady czu, e
dziki nim tylko wojsko nasze wychodzi z bardzo tru-

dnego pooenia. Resztki wojsk Ksistwa warszawskiego

reprezentoway wówczas ca Polsk: t Polsk, która

walczya o sw niepodlego przeciw Rosji w kampanji

r. 1792, za powstania Kociuszki, w legjonach woskich,

która rozrastaa si z Ksistwa warszawskiego i jedno-

czya pod protektoratem Napoleona, — z frontem, zwró-

conym znowu przeciw Rosji. W szeregach naszych peno
byo ludzi, którzy zaczynali sw sub, jako kadeci,

jeszcze za Sejmu czteroletniego, bili si potym w r. 1792,

za Kociuszki, pod Dbrowskim we Woszech, pamitali

wic Zielece, Racawice, Warszaw, Prag, Trebi, gdzie

krzyowano bro z Rosjanami. Resztki tych puków
Ksistwa warszawskiego w r. 1814 skaday si z o-
nierzy Wielkopolan, którzy stanli do suby w r. 1806

na wezwanie Dbrowskiego, z Galicjan i Podolaków z za-

boru rosyjskiego, którzy zaczli j w r. 1809 na we-

zwanie ks. Józefa, z Litwinów, którzy chwycili za bro
w r. 1812 w czasie marszu na Moskw.

Uczucia onierza naszego wohtc nowego stanu rze-

czy ujawniy si w peni na przegldzie pod S. Denis



w dniu 24 kwietnia 1814 r. >Stanlimy w linjach cicho

i ponuro — pisze jeden ze znakomitszych uczestników

przegldu. Na prawym skrzydle les chevaux legers lanciers

de la Gard Imperiale, o których mona byo powiedzie,

e ich zy jeszcze nie oschy — tak jest, zy. Bo wy-
chodzc z Fontainebleau kilkanacie dni temu, pakano,

a gdzieniegdzie i gono, w szeregach tych weteranów,

co od bitwy pod Somo-Sierra a do ostatniej pod Pa-

ryem, sans peur et sans reproche utrzymali wobec caego
wiata saw polskiego onierza. Dalej brygada uanów
pod komend generaa Kurnatowskiego, piechota, arty-

lerja i krakusy pukownika Dwernickiego. W. Ksi, sto-

jcy naczele, wysun si maneowym galopkiem na

spotkanie cesarza Aleksandra i, z wszelk precyzj zato-

czywszy koniem, wrczy mu raport. Na caej linji pa-

nowaa cisza, a kiedy póniej genera Krukowiecki krzy-

kn: »Niech yje cesarz !«, sabe tylko obudzi echo.

Komu tylko prawe serce bio pod polskim jak i rosyjskim

mundurem, ten musia bolesnego dozna uczucia, syszc
ten okrzyk, w którym szczeroci. Bogu dziki, by nie

mogo. Gdyby by szczery, byby razem i pody. Zro-

bilimy par obrotów i Dwernicki, take niebardzo

A propos, kaza obej oddziaowi swoich krakusów
i z okrzykiem natrze z tyu. — Na kogo? Niby na

nieprzyjaciela, ale sztab rosyjski zanadto dobrze jeszcze

go udawa. Dlatego, zdaje mi sie, miarkujc po twa-

rzach, e ta niespodzianka nie najlepsze na wszystkich

zrobia wraenie; niejeden moe spyta si w myli:
»Czy to art, czy prawda ?^< (Al. hr. Fredro).

Niewtpliwie yczliwe owiadczenia cesarza rosyj-

skiego bardzo ogólnikowo zaledwie dotykay przyszoci
Polski. Niezawodnie—otwieray one wojsku naszemu je-

dyn mono budowania tej przyszoci, z której sko-

rzysta naleao, — choby za cen wzicia na przewod-

ników jego jak najwikszej odpowiedzialnoci przed
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narodem. Ale ileto zapyta nasuwao si wówczas
ludziom takim, jak Dbrowski, zapyta, których nie dao
si nawet poruszy w rozmowach z wadc Rosji. Ale-

ksander I w r. 1813 zwiza si ju szeregiem umów
midzynarodowych: jedne z nich mogy podtrzymywa
nadziej zachowania Ksistwa warszawskiego, jako pa-
stwa pozostajcego w jakim nieokrelonym bliej zwi-
zku z Rosj, ale inne mówiy wyranie o rozbiorze

jego. W Paryu cesarz rosyjski nie wystpowa nawet

wcale wobec sprzymierzonych ze swoimi planami pol-

skimi ; przeczuwa on ich opór i pragn przedtym umo-
cni jeszcze wicej swoje stanowisko midzynarodowe.
Przeciw odbudowaniu Polski, jakto niedugo mieli

stwierdzi oficerowie nasi, wysani do Petersburga,

owiadczaa si przewana wikszo opinji rosyjskiej,

z któr cesarz musia si liczy. Do opozycjonistów

nalea nawet prowizoryczny wódz wojska polskiego,

w. ksi Konstanty. Pisa on przecie wtedy: »W Ksi-
stwie warszawskim najlepiejby byo zaprowadzi admini-

stracj czysto rosyjsk. Ja sambym si podj uskuteczni

to. A bodaj, czy nie lepiej jeszcze byoby powróci do
tego stanu rzeczy, który nakreliy traktaty z r. 1797*
(t.j. do rozbioru ziem Ksistwa midzy Austrj i Prusy).

Ile wreszcie wtpliwoci nasuwa sam cesarz Aleksan-

der I ! Jego zmiennoci, przechodzenia od zapau i sym-

patji do zacitoci i nienawici, dowiadczali ju Polacy

pod dostatkiem w dobie napoleoskiej.

Nie mona byo wtpi o tym, e pragnie on przy-

czy przynajmniej przewan cz Ksistwa warszaw-

skiego do Rosji ; tym wicej zato wtpliwoci nasuwaa
prawnopastwowa forma tego przyczenia. W tej spra-

wie Aleksander zachowywa najwicej rezerwy; odma-
wia on np. z góry kongresowi pokojowemu wszelkiego

prawa poruszania tej kwestji.

Ale niedawna przeszo legjonowa i napoleoska,
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cho pena zawodów, zahartowaa cz naszych gene-

raów na dowiadczenia tego rodzaju. Wiedzieli oni, e
s pooenia, w których naley przedewszystkim zdecy-

dowa si na jedno lub drugie wyjcie, nie obawiajc
si adnej odpowiedzialnoci, gdy najwiksz odpo-
wiedzialno ciga si przez brak czynu. Widzieli oni

nastpnie, e tutaj wszystko zaley tylko od nich,

gdy kraj, wyczerpany niedawnymi wysikami i zawodami,
milcza, gdy cesarz rosyjski nie nawiza w Ksistwie
stosunków z nikim, uwaajc jedynie wojsko pol-

skie za przedstawicielstwo narodu, pragnc z nim tylko

traktowa. Inni generaowie weszli na t drog po prostu

dlatego, e nie byo drugiej; a byli ju i tacy, którzy

myleli tylko o zapewnieniu sobie przyszoci i w no-

wych stosunkach.

2. Pierwsze decyzje Aleksandra I. Misja generaa
Dbrowskiego. Utworzenie Komitetu wojskowego.

W kwietniu i maju 1814 roku Aleksander powzi
szereg decyzji zasadniczych w sprawie wojska polskiego.

Jedn z pierwszych (z dn. 1MV 1814) byo mianowanie
wodzem wojsk polskich, a nastpnie i kierownikiem pracy

organizatorskiej w. ksicia Konstantego. Nominacj t
uwaano powszechnie za prowizoryczn ; optymici przy-

puszczali nawet, e wodzem naczelnym zostanie póniej
Kociuszko, którego Aleksander w swym licie paryskim
wzywa tak ostentacyjnie na ^pomocnika w tej zbawczej
pracy«. Nastpnie wojska polskie, znajdujce si we
Francji, zczono w jeden korpus pod nazw wojsk
Ksistwa warszawskiego i skierowano go do Ksistwa,
dokd udaway si take oddziay z Hamburga i Danji.

Cesarz zapewni wojsku zachowanie kokardy narodowej
(biaej), oficerom— ici stopni i starszestwa; dyplomacja
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rosyjska zaja si energicznie zlikwidowaniem ich pre-

tensji finansowych od rzdu francuskiego.*) Aleksander I

obdarzy odrazu wojsko nasze caym materjaem artyle-

ryjskim; postanowi on wreszcie uwolni wszystkich

jeców z wojska polskiego, znajdujcych si w Rosji, oraz

poczyni starania o uzyskanie tego w Austrji, Prusach,

Szwecji, Hiszpanji i Anglji.**) Jeców tych miano skie-

rowa równie do Ksistwa i wciela tam do wojska.

15 maja 1814 Aleksander wysa do Warszawy
generaa Dbrowskiego i powierzy mu prowizorycznie

kierownictwo wszystkich prac wstpnych nad formacj

wojska. To odwoanie si do generaa, który stworzy

legjony we Woszech, porwa za sob do czynu Wielko-

polsk w r. 1806 i przez to pooy podwaliny pod armj
Ksistwa warszawskiego, którego cae ycie byo jednym

pasmem zacitej, niezmordowanej pracy dla odzyskania

niepodlegoci ojczyzny, wywaro due wraenie w kraju

i wojsku. Nominalnie podporzdkowa go cesarz W. Ksi-

*) Spraw t powierzono 27 IV 1814 generaowi Tomaszowi u-
bieskiemu.

**) Cesarz rozesa w tym celu szereg oficerów (Morawskiego, Pasz-

kowskiego, Krukowieckiego, Fakowskiego i Jankowskiego) do tyci krajów.

Z pontonów angielskich wydobyto wówczas jeców naszych, znajdujcych
si tam od czasu wyprawy na S. Domingo, a o których zapomnieli

wszyscy. Jecy z Hiszpanji, wracajc do kraju w r. 1815, zastali ju
w Paryu rzdy Napoleona i prawie wszyscy zacignli si znowu pod jego

ory, przyjmujc naturalizacj francusk. Jecy z Rosji, najliczniejsi, byli

rozrzuceni po Syberji, nad morzem Biaym, w Astrachaniu, na linji kauka-

skiej ; obchodzono si tam z nimi surowo— z odgosami ich niedoli spoty-

kamy si nawet w »Kordjanie« w opowiadaniu Grzegorza o bohaterskim

»panu Kazimierzu* — zmuszano przemoc do wchodzenia do suby ro-

syjskiej. Petersburskie ministerjum wojny robio due trudnoci wysane-
mu tam dla zbierania jeców pukownikowi Fakowskiemu; dopiero odwo-
anie si Dbrowskiego do w. ksicia pozwolio je czciowo pokona.
Jecy dostali si do kraju dopiero w r. 1815; z Astrachania i linji kauka-

skiej przybyo ich wówczas przeszo 8 tysicy; wielu z nich mimo wszystko

zatrzymano w Rosji. 2 maja 1814 r. Aleksander zniós sekwestr majtków
tych mieszkaców prowincji zabranych, którzy wstpili do wojska Ksistwa
warszawskiego. Naley tu zauway jednak, e i w tych czasach agodno
jego miaa pewne granice i n. p. 13 V 1814 wykluczy on od suby w przy-

szym wojsku polskim tych wszystkich, którzy poprzednio zbiegli z armji

rosyjskiej do wojsk Ksistwa.
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ciu, ale faktycznie w jego rce zoy ca odpowiedzial-

no polityczn za kroki wstpne.*)

15 maja 1814 ustanowi Aleksander Komitet woj-

skowy pod przewodnictwem W. Ksicia, powoujc do
niego generaów: Dbrowskiego, Wielhorskiego, Zajczka,

Sierakowskiego, Woyczyskiego, Kniaziewicza, Sukow-
skiego i Paszkowskiego, a wic ludzi, którzy istotnie

wybili si na czoo wojska polskiego. Zastanawia przy-

tym okoliczno, e tylko jeden z nich pochodzi z te-

rytorjum przyszego Królestwa polskiego, za wszyscy
inni z Poznaskiego, Litwy, Woynia i Galicji. Komitet

wojskowy mia kierowa ca formacj wojska polskiego.

Instrukcja postawia go wprawdzie w cisej zalenoci od
W. Ksicia: bez jego aprobaty nie wolno byo czyni
adnych postanowie, jemu co tydzie naleao przed-

kada sprawozdanie z czynnoci, on wreszcie mia roz-

strzyga wszystkie sprawy sporne; pozatym jednak Ko-
mitet mia — teoretycznie przynajmniej — do duo
swobody ruchów: wolno mu byo dobiera sobie do
pomocy osoby cywilne i wojskowe, tworzy podkomisje.

Zasadnicz dyrektyw dla jego prac byo polecenie

cesarza, aby w swoich projektach, czy to zacigu do
wojska, czy zorganizowania milicji, »dobrze skombino-

*) Dbrowski mia rozesa do departamentów Ksistwa oficerów

z poleceniem spisania wszystkici znajdujcycli si tam ' przybywajcych
z zagranicy oticerów i onierzy. Wiedziano np. o tym, e dua cz o-
nierzy naszycli wrócia z wyprawy na Moskw w r. 1812 zdrowo i cao,
jako maroderzy, i e, zastawszy tutaj wojska rosyjskie, rozprószya si po
kraju. I z kampanji w r. 1813 wielu takich maroderów wrócio do Ksi-
stwa. Znajdowali si tutaj nastpnie oficerowie i onierze wzici do nie-

woli w ostatnim dniu bitwy lipskiej (w ogólnej iloci 5 generaów, 241 ofi-

cerów i 3250 podoficerów i onierzy), których za wstawiennictwem Aleksan-
dra odstawiono do Ksistwa i rozpuszczono do domów, by garnizon Za-

mocia etc. Dbrowski mia zbada stan suby oficerów, przygotowa
raport o nich, o ich ewentualnym uyciu; do niego naleao przyjmowanie
i rozmieszczanie w Ksistwie przybywajcych oddziaów, jeców i t. d.

Poruczono mu wkocu przygotowanie zasadniczych projektów organiza-

cyjnych i kierownictwo caej administracji wojska polskiego; sta on si
wic w ten sposób niejako prowizorycznym ministrem wojny.
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wanej z wojskami czynnymi*, czy wreszcie uoenia
wojskowego kodeksu karnego, Komitet liczy si >z du-

chem i charakterem narodu«, uwzgldnia »warunki miej-

scowe i krajowe zasoby «. Przez taki nakaz Aleksander

przeciwstawia si demonstracyjnie Napoleonowi, który

w wojsku Ksistwa warszawskiego stosowa normy fran-

cuskie. A jednak, o ile chodzio o rzeczy konkretne, to

i Aleksander narzuca odrazu, w teje instrukcji, wzory
rosyjskie. Wyraa on np. yczenie, »by regulaminy

i przepisy dla piechoty, jazdy, artylerji i inynierji byy
te same, które s przyjte w jego pastwie*. »Cesarz—
dodawa — kieruje si w tej sprawie nie tylko przewiad-

czeniem o zaletach tych regulaminów, lecz ma równie
na widoku nadanie jednostajnoci wojskom, które w razie

wojny maj dziaa wspólnie*. Podobnie sam, bez Ko-
mitetu, zadecydowa on o umundurowaniu i uzbrojeniu

wojska polskiego i wzory odnone doczy gotowe do
instrukcji.*)

Wydajc te rozporzdzenia Aleksander — a jest to

rzecz bardzo charakterystyczn — nie okreli prawnie,

choby tylko w sposób prowizoryczny, stosunku wojska

polskiego do siebie i Rosji. Tylko w zakoczeniu instrukcji

dla Komitetu wojskowego umieci on nastpujcy ustp:

»Cesarz schlebia sobie, e Polacy wzamian za dobro-

dziejstwa, które im wiadczy, przysigli mu przywizanie,

wierno bez granic i ulego, która ich podnosi, poniewa
wdziczno i honor jest dla nich prawem*.

*) Wtedy to n. p. postanowi on, e piechota nasza bdzie mie
wyogi ponsowe; dopiero póniej, na przedstawienie Komitetu wojskowego,
zmieni on je na óte. Komitet wojskowy mia pozatym zbada stany suby
wszystkici oficerów, przedstawi cesarzowi do zatwierdzenia kandydatów
na generaów i pukowników, wybierajc ich wikszoci gosów. Komen-
dantom puków pozwolono—w dowód specjalnego zaufania — proponowa
kandydatów na wszystkie stopnie oficerskie. Komitet winien by wreszcie

opracowa system i sposoby dyslokacji wojska i jego pomieszczenia, y-
wienia, furaowania, wypaty odu, rachunkowoci i przygotowa projekt

organizacji ministerjum wojny.
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3. Zewntrzne i wewntrzne trudnoci formacji

wojska polskiego.

Prac nad formacj wojska wypado prowadzi przez

rok niemal (do 12-V-go 1815, gdy rozkaz dzienny

ogosi armji wiadomo o utworzeniu Królestwa) w ab-

solutnej niepewnoci przyszego bytu politycznego ziem

dawnego Ksistwa warszawskiego; o ile za chodzio

o ogoszenie konstytucji Królestwa i stworzenie rzdu
narodowego, o który mogo oprze si wojsko, to stan

tej niepewnoci przecign si do koca grudnia r. 1815.

Plan Aleksandra I. dotyczcy zczenia z Rosj
przewanej czci Ksistwa warszawskiego,*) napotka

na silny opór na kongresie wiedeskim. Nie popary
go szczerze nawet Prusy, którym Rosja zapewnia prze-

cie odszkodowanie (w Saksonji) za utracone posiadoci

polskie; zwalczay go bardzo stanowczo Anglja, Austrja

i Francja. Pastwa te dyy w gruncie rzeczy do po-

dziau Ksistwa warszawskiego pomidzy Austrj i Prusy

podug norm r. 1795. Zatarg o spraw Ksistwa przy-

bra jesieni i zim r. 1814/15 posta bardzo gron.
Bya chwila, w której zdawao si, e niedawni sprzy-

mierzecy myl nawet o rozprawie ornej ze sob.
Na serjo nikt moe wojny nie pragn, ale na razie

adna strona nie decydowaa si na ustpstwa. Przez

pewien czas zanosio si nawet na to, e Austrja odwoa
si do opinji polskiej przeciw Rosji. Ten moment za-

targu ostatecznie przysuy si naszej sprawie, zmuszajc
Aleksandra do silniejszego oparcia si na Polakach, a przez

to dajc nam gwarancj pomylniejszego zaatwienia

sprawy formy zwizku naszego z Rosj. Na razie jednak

przecign on decyzje kongresu do tego stopnia, e
dopiero w drugiej poowie marca 1815 mocarstwa do-

*) z wyjtkiem czci Wielkopolski, któr z góry postanowi on
odda Prusom.
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szy do porozumienia w kwestji polskiej, a 3-go maja t.r.

podpisay odnone traktaty.

Rzdy Ksistwa warszawskiego spoczyway w tym
okresie w rku tzw. Rady najwyszej tymczasowej. W skad
jej wchodzili dwaj Rosjanie, jeden Niemiec, Colomb,
który sw niech do nas ujawni dowodnie ju w roku

1809, oraz dwaj Polacy: Lubecki i Wawrzecki; ci osta-

tni nie mieli tu wikszego znaczenia, a w dodatku przy-

stosowali si do warunków ycia w prowincjach zabra-

nych, nie znali wic kraju i ulegali do silnie wpywom
polityki rosyjskiej. Rosyjscy czonkowie Rady, jej prezes

Lanskoj i czonek Nowosilcow, byli bezwzgldnymi prze-

ciwnikami polityki Aleksandra; rozkaz formowania wojska

polskiego oraz misj Dbrowskiego przyjli oni jak naj-

gorzej, nie mylc wcale ukrywa swego oburzenia.*) Lan-

skoj wystosowa nawet memorja do cesarza przeciw for-

mowaniu wojska polskiego. Widzia on w nim zarodek

>rozkieznania instynktów niezawisych«, a w przyszoci
»jadowitego wa«; jako »syn ojczyzny« próbowa on
skoni Aleksandra do naprawienia tej »nieopacznoci«,

zapewnia, e na Polakach nigdy polega nie mona.
W koach zblionych do niego nie cofano si wkocu
przed otwartymi pogrókami pod adresem cesarza,**) a na-

wet i przed prowokacj, któraby wywoaa rozruchy

w Warszawie i pooya kres formacji wojska polskiego.***)

*) >Byem wanie na obiedzie u pana Nowosilcowa, gdy rozkaz ten
czytano — pisze Niemcewicz. Trudno jest opisa wcieko, jak na
wie t zdjci byli przytomni Moskale: >Szto eto to wojsko polskie !«

Zo ich tak bya wielka, e si z ni utai nie mogli. Pospny by obiad
i po nim, kupkami chodzc, lub chronic si do bardziej oddalonych po-
koi, wyrzekali na szalestwo imperatora*.

**) »Moskale, mówi Niemcewicz, zuchwae przeciw monarsze swe-
mu miotaj pogróki. Z takim zepsuciem powszechnym, z takim zu-

chwalstwem mona dugie temu mocarstwu trwanie obiecywa ?«

***) »Pierwszy oddzia polski, co si w Warszawie pokaza, byo
sto koni pod dowództwem pukownika Brzechwy, powracajcego z Ham-
burga. Jeden z tych onierzy, zaczepiony i zelony od artylerzysty mo-
skiewskiego, da mu policzek tak silnie, i Moskal zatoczy si i pad go-
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Lanskoj i Nowosilcow oraz komendanci wojsk rosyjskich

robili Dbrowskiemu trudnoci na kadym kroku. Gdy
wojska nasze pod komend Wincentego Krasiskiego

wracay z Francji i chodzio o to, aby je pokaza w ca-

oci Warszawie, zanim rozejd si one po kraju, wadze
rosyjskie sprzeciwiy si temu stanowczo, dajc natych-

miastowego rozrzucenia oddziaów polskich po departa-

mentach. Dopiero usilne starania Dbrowskiego, który

odwoa si wkocu do W. Ksicia, przemogy ten ich

opór. T guch niech Rosjan czuo si wszdzie:
w kadej sprawie do zaatwienia, na kadej wspólnej

uczcie, nakazanej z góry z zamiarem zblienia »przed-

stawicieli obu bratnich narodów«.
A w rku Rosjan znajdowa si przecie kraj cay.

W Ksistwie formalnie tylko zachowano dawn admini-

stracj polsk; faktycznie ca wadz objli postawieni

nad ni, na czele departamentów i powiatów, urzdnicy
rosyjscy, których nie usunito za wpywem Lanskoja

i Nowosilcowa nawet po ogoszeniu Królestwa. Wszy-
stkie urzdy policyjne byy w rku specjalnych urzdni-

ków rosyjskich, którzy pocztkowo nie podlegali nawet

Radzie, ale otrzymywali rozkazy wprost od ministerjum

spraw wewntrznych w Petersburgu. Policja ta post-
powaa sobie zrazu bardzo dowolnie: nie liczc si z za-

powiedzian przez Aleksandra amnestj, porywaa ona
ludzi i wywozia ich w gb Rosji. Nastpnie cae Ksi-
stwo zajmoway wojska rosyjskie. Zakwateroway si
one po miastach, w budynkach publicznych i prywat-

nych, umieciy tu swe szpitale i urzdzenia etapowe,

w na koo od blisko stojcej telehy Molskiego i od uderzenia o obrcz
elazn pad trupem. Sciwytano onierza polskiego, lecz, nim go osdzo-
no, okrwawionego w dybach prowadzili Moskale po ulicach, namawiajc
go, by si zatrzymywa po ulicach i pobudza lud do litoci nad sob i

skruszenia kajdan jego. Cay w tem zakrój, by zrobi bunt i zamieszanie
w miecie i oczerni potym przed imperatorem. Szczciem, e postrze-
ono ten czarny zamys i schronieniem czowieka zapobieono zemu.*
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ustanowiy wszdzie wasne komendantury placu. o-
nierz ten zacliowywa si jak zdobywca w kraju podbi-

tym; zewszd dociodziy skargi na niego, postawa jego

oficerów wobec wojsk polskich bya czsto wyzywajca.
Dla wojsk naszych wobec tego zabrako zrazu kwater.

Gdy 9-go wrzenia 1814 nadeszy wreszcie do Warsza-

wy oddziay polskie z Francji, musiay one biwakowa
pod Marymontem. ^onierz ojczysty, powracajc do
wasnych domów, nie znalaz poddasza,., kiedy obcy
zajli wszystkie gmachy i domy«.

Cay ciar ywienia wojsk rosyjskich, utrzymania

ich urzdze, komendantur i szpitali spada na budet
Ksistwa, stanowi gówne bodaj zadanie jego admini-

stracji. Obliczono, e dostawy dla onierza rosyjskiego

w cigu roku 1813 i czterech pierwszych miesicy 1814
roku wyniosy sum 157.928.176 zp.; od maja r. 1814
do maja 1915 skarb Ksistwa wyda na ten sam cel

89.942.911 zp. Kraj by wyniszczony ekonomicznie do
niemoliwoci; w skarbie przewidywano na rok 1814/15
deficyt w kwocie 7.978.803 zp.

Dziki tym stosunkom musiao doj do tego pa-

radoksalnego zjawiska, e podczas, gdy Ksistwo war-

szawskie oyo na utrzymanie wojska rosyjskiego, skarb

rosyjski wzi na siebie (z zastrzeeniem zwrotu) koszt

formacji i utrzymania wojska polskiego. Gdy Dbrow-
ski po przybyciu do Warszawy zada od Rady na

przedwstpne czynnoci organizacyjne kwoty 75.000 zp.,

to okazao si, e niema róde na pokrycie tego wy-
datku i musiano odwoa si do Aleksandra. Z jego

polecenia skarb rosyjski wypaca odtd miesicznie

2.127.420 zp. na utrzymanie wojska naszego; od 24-VI

do 20 IX 1817 r. Rosja zaliczya na ten cel 66 miljo-

nów zp.*)

^) Wkocu z tego róda wypacano tylko od naszemu wojsku.
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w takich to ciikich warunkach wypado Dbrow-
skiemu podj prac nad tworzeniem wojska polskiego.

Spoeczestwo, wyczerpane ekonomicznie, pragnce na-

dewszystko spokoju, mocno obojtnie przypatrywao si
tej pracy. 10-go czerwca 1814 r. wyda Dbrowski
pierwszy rozkaz dzienny, poczym wyznaczy punkty

zboru dla oddziaów i onierzy, wracajcych z Francji,

z niewoli, i mianowa w nich komendantów. 22-go

czerwca 1814 r. zapisali oni ju 11.424 onierzy na-

szych, 17 go sierpnia 28.427, 2 go listopada 33.725.

Z zapisanych powoano pod bro w rzeczywistoci tylko

22.000 ludzi, cho pierwotnie, w Paryu, bya mowa
o utworzeniu armji 40-tysicznej.**) 27-go wrzenia 1814
roku rozpocz w Warszawie swe czynnoci Komitet

wojskowy. Jego czonkowie rozdzielili midzy siebie

urzdzenie poszczególnych broni, zajli si czynnociami
przygotowawczymi i organizacyjnymi. Robota sza po-

cztkowo bardzo wolno.***) Dopiero w kocu grudnia

1814 r. ustalono ostateczn organizacj wojska: posta-

nowiono stworzy dwie dywizje piechoty i dwie jazdy

z odpowiedni iloci artylerji pieszej i konnej, z oddzia-

ami technicznymi i kwatermistrzowstwem.

Prac Komitetu tamowa przedewszystkim stan nie-

pewnoci politycznej, tak ciki do zniesienia nawet dla

ludzi dowiadczonych, a có dopiero dla modziey, dla

szerokich kó spoeczestwa.
Oficerowie nasi, zwaszcza modsi i gortsi, bardzo

niecierpliwie znosili niepewno losów kraju, tym wicej,

e przychodzia ona po porywach i niepowodzeniach

epoki napoleoskiej. Zdawao im si, e s oni woj-

**) w. Ks. Konstanty w rozkazie dziennym z dn. 17-IX 1816 roku
mówi, e w kocu wrzenia 1814 roku »zasta pod broni zaledwie 1,300

ludzi i tym to jedynym szcztkiem rozpocz organizacj.*
***) »Tutaj wszyscy trudni si przygotowaniami do organizacji no-

wej, pisa 26-X 1814 r. genera Tomasz ubieski, ale jeszcze nic re-

alnie nie robi.«
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skiem jakby bez ojczyzny, oddzielonym od narodu;

oburzao ich to, e we wszystkich czynnociach organi-

zacyjnych unikano wyranie sów o »polskim wojsku <,

a nawet o swojsku Ksistwa warszawskiego «. Gdy
w styczniu 1815 roku Komitet ustali ostatecznie or-

ganizacj wojska, oficerowie otrzymali patenty nastpu-

jcej lakonicznej treci: »Imperator J. M. mianuje was
NN. pukownikiem w puku NN.« Dotknici tym, wy-
sali oni delegacj do Zajczka z owiadczeniem, e
^Polsce, ojczynie swojej, suy bd, lecz adnemu ob-

cemu nigdy«. Z tych samych uczu wypyn i adres

oficerów do Dbrowskiego, wrczony mu w dniu 23 lipca

1814 r.: »Ty, któremu tylko odzyskanie imienia ojców

na myli, — mówiono w nim — zapytaj si zwycizcy
w imieniu naszym, czego chce po nas. Jestemy w jego

mocy, ale do ofiary krwi naszej wasna tylko ojczyzna

ma prawo. Jeeli j nam zapewni, uzbroim si za

ni i za wspaniaego opiekuna. Wdziczno i ojczyzna

podwoj mstwo narodowe ; lecz bez tego przyrzeczenia

szlibymy w chci niegodnej Ciebie, Generale. Wolimy
ulec smutnemu przeznaczeniu i bierzemy raczej za po-

winno nasz zosta wojennymi jencami*)«. Dodajmy
do tego i to, e wród modszych oficerów i onierzy po-

wrót Napoleona z Elby rozbudzi na nowo i sympatje

napoleoskie i niech do oparcia si o Rosj, do zno-

szenia tej niepewnoci, na jak skazywaa ona kraj.

Niezadowolenie w szeregach zwikszay inne jeszcze

przyczyny. Niewtpliwie, wojsko nasze w tym okresie

formacyjnym (o ile je si traktowao z punktu widzenia

normalnej suby pokojowej) wykazywao szereg braków
subowych. Braki te byy nastpstwem i jego wy-
szkolenia w czasach Ksistwa warszawskiego, czysto do-

ranego i polowego, i jego skadu, opierajcego si stale

*) Podobno inicjatyw do tego adresu da sam Dbrowski; prze-

doy on go te odrazu Konstantemu i Aleksandrowi.
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na wcielaniu zbyt wielkiej iloci rekrutów do sabych
kadrów, i naturalnym wreszcie skutkiem dugich wojen.

^Zgromadzone szcztki wojska polskiego z rónych kra-

jów, mówi o tym jeden z inteligentniejszych oficerów

naszych, chocia szlachetnym oywione duchem i poczu-

ciem honoru wojskowego, ale zdezorganizowane, potrze-

boway silnej, ale zarazem i umiejtnej doni do wpro-

wadzenia ich na drog naleytej wojskowej karnoci«.

»Gwatownej odmiany potrzebuje wojsko, pisa Niemce-

wicz, tak w oczyszczeniu go z nieuytecznej, a poera-

jcej nas zgrai oficerów, jako te w obwarowaniu suro-

woci, by, rozpuszczone tylu wojnami, nie byo uci-

liwym obywatelom. « Niestety, to konieczne zaprowadzenie

porzdku i karnoci w wojsku naszym dokonywao si
ju w tym czasie na mod rosyjsk, tak obc, tak nie-

nawistn nawet onierzowi naszemu. Oficerowie nasi

ju w Paryu z oburzeniem patrzyli na »modych, 18-let-

nich oficerków rosyjskich, policzkujcych starych wete-

ranów puku Siemionowskiego i Preobraeskiego za

kade uchybienie«. Po powrocie do kraju, w Poznaniu,

ujrzeli oni ten sam widok. »Na placach publicznych mu-
sztrowano rekrutów ; odgos kijów i rózg rozlega si po
miecie. Taki widok móg cokolwiek rado nasz przy-

tumi i zastanowi nad przysz nadziej poczenia si
pod jednym berem z tymi ludmi. Wszelako i tu roz-

sdek nakazywa nam cierpie i milcze*.

Z tymi metodami onierz nasz mia zapozna si
dopiero troch póniej*); na razie W. Ksi, pod wpy-
wem nakazów brata, polecajcego mu liczy si z Pola-

kami ze wzgldu na pooenie midzynarodowe, trzyma
si troch na dalszym planie i nie móg jeszcze stoso-

wa swego systematu. Zauwaano nawet, e na sesjach

Komitetu wojskowego ^okazywa on w zdaniach znajo-

*) Kary cielesne w naszym wojsku zaprowadzi Konstanty jui w lip-

cu roku 1816 wbrew stanowczej opozycji Komitetu wojskowego.
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mo rzeczy, czysty rozsdek i wielkie uleganiem. Na-
tomiast ju wówczas wojsko poznao go dobrze z innej

strony. Wiedziano, e w musztrze przywizuje on naj-

wiksz wag »nie do wielkich obrotów, ale do ksztatu

giwerów, ubioru, stania, salutowania«, »e zatrudnia si
nadewszystko maociami: krojem, guzikami w mundu-
rach, stosujc je najbardziej do wzorów moskiewskich,

co si naszym najbardziej nie podoba«, e dy do »prze-

istoczenia onierzy na ksztat, sposób i posta moskiew-
sk«, do odebrania im tego, »co byo dusz onierza
polskiego: ywoci i wolnoci w postawie i ruchu«.

Coraz wiksz podejrzliwo budziy wobec tego nawet
rzeczy drobniejsze, do których w wojsku zawsze przy-

wizuje si tyle wagi. Zwracano wic np. uwag na to,

e W. Ksi zniós krakusów, t wyborn lekk jazd
narodow, która zaraz po swym utworzeniu, w kampanji

r. 1813, zdobya sobie uznanie Napoleona.

Wreszcie—pod koniec tego okresu prowizorycznego

—

do puków naszych przydzielono instruktorów z gwardji

rosyjskiej w celu zapoznania oficerów i onierzy z re-

gulaminami rosyjskimi; do puku piechoty dano np. po
3 oficerów, a pozatym do kadej kompanji po jednym
podoficerze i trzech onierzy. Podoficerowie i onierze
» nauczali . . . suby, porzdku w ubiorze« ; ^oficerowie. .

.

mieli polecenie naucza naszych pukowników, jak maj
absolutnie postpowa ze swymi oficerami, wskazywa
im wszelkie dla nich przypadajce fundusze administra-

cyjne-. Od raportów tych instruktorów zaleaa opinja

W. Ksicia o puku; czasami poleca on nawet na

duszy przecig czasu generaom rosyjskim kierowanie

wiczeniami wojsk naszych, ksztacenie ich.

Te nowoci zniechcay powanie onierzy. »Gdy
na sposób rosyjski musztry si zaczy, — mówi Wy-
branowski — onierze, nieukontentowani, róne sobie

z tego wnioski robili, sdzc, e bd wcieleni do woj-
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ska rosyjskiego, a potym wgb cesarstwa zagnani.

Wielu z tego powodu zaczo puki opuszcza i do Prus

uchodzi ; a gdy przysza wiadomo o wyldowaniu Na-
poleona z wyspy Elby, codzie po kilkunastu ludzi nam
ubywao; taka bya dezercja, e nie byo puku, w któ-

rymby poowa ludzi nie brakowaa. adne nasze per-

swazje, zabiegi i starania nie pomogy «.

Od dou armji, od spoeczestwa szed wic pe-

wien prd niechci do nowego stanu rzeczy. Zwracano tu

uwag na kady krok czonków Komitetu wojskowego
i nieraz za szybko posdzano ich o zbytni ulego dla

W. Ksicia, o kierowanie si wycznie wzgldami oso-

bistymi. W takich to warunkach Komitetowi wypado
przej przez bardzo ciki kryzys polityczny w listopa-

dzie i grudniu roku 1814.

4. Rozam w Komitecie wojskowym.

Rozpoczynajc swe prace w dniu 27-ym wrzenia
1814 r. Komitet wojskowy zastrzeg wyranie, »e póki

istno kraju naszego ogoszon nie bdzie, to wszystko,

co czyni, czyni tylko projective«. W. Ksi nie sprze-

ciwi si wówczas temu, aby to owiadczenie zacigni^^to

do protokóu.

Pod koniec listopada tego roku W. Ksi wróci
z Wiednia, dokd wyjeda z zapowiedzi, e »co sta-

nowczego przywiezie«; wróci on jedynie z poleceniem Ale-

ksandra, aby przyspieszy formacj wojska polskiego,

a zarazem zwiza je z osob cesarza rosyjskiego i jego

nastpców trwaym wzem przysigi wojskowej. Zatarg

o spraw polsk na kongresie przybiera wówczas coraz

ostrzejsze formy i Aleksander musia domaga si od
Komitetu zobowiza wyranych, cho sam nie chcia

ich teraz dawa nawet w formie najpoufniejszej. Kon-
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stanty wzi si do wykonania tego polecenia mocno
niezrcznie. »Król pruski — owiadczy on urzdownie
27 listopada generaowi Zajczkowi — opanowa Sakso-

nj i wcieli wojska saskie do wojsk swoich. J.C.M.R.

mógby mie tot samo prawo uczynienia podobnie z woj-

skiem polskim, przecie da mu jasne dowody swojej

wspaniaoci i ufnoci. W jaki sposób odpowiecie na

te dowody i w przypadku wojny có czyni bdziecie,

nie majc utworzonego wojska ?«

To niezrczne postawienie sprawy*) wywoao jed-

nomyln i godn odpowied caego Komitetu. Wyra-
a on w niej wdziczno Aleksandrowi za dotychcza-

sowe jego postpowanie z wojskiem polskim i mówi
o tym, e cesarz »nie bdzie mia poddanych wierniej-

szych, naród ruski sprzymierzeców szczerszych i poy-
teczniejszych*, jak Polacy. Ale wojsko nie moe od-
czy swych losów od sprawy narodu i jego przyszoci
politycznej. Wobec tego, skoro »imperator widzi powo-
dy oddala ogoszenie swoje«. Komitet sdzi, e jedynym
wyjciem byoby :^skonfederowanie si w celu bronienia

i utrzymania kraju i rzdu konstytucyjnego pod opiek
najjaniejszego imperatora*. Mona przypuszcza na pe-

wno, e inicjatorem tej odpowiedzi by genera D-
browski.

Odpowied ta zaniepokoia powanie W. Ksicia.

Nie byo w niej chci dostosowania si do polece ce-

*) Pooenie woj\sk saskich, trzymanych wówczas pod komend ge-
neraów pruskich w prowincjach nadreskich, pod pewnymi wzglcda;mi
przypominao sytuacj wojsk naszych. 2-go maja 1815 r. zbuntoway si
one w Leodjum. gdy na skutek rozporzdze Bltlchera cz z nich miano
wczy do wojska pruskiego, chocia król saski nie uzna jeszcze posta-
nowie kongresu wiedeskiego (o oddaniu czci Saksonji Prusom) i nie
Zwolni tych onierzy od przysigi. Na Sasów podziaa wtedy bardzo sil-

nie powrót Napoleona z Elby. Zbuntowane wojska saskie wyprowadzono
w pole, otoczono zewszd wojskami pruskimi i zmuszono do wydania
przywódców rozruchu; 7 z nich rozstrzelano, a sztandar bataljonu gwardji
saskiej spalono.



sarza, a projekt konfederacji wojskowej nie przemawia
wcale do przekonania W. Ksicia. Konstanty czu, e
przez ni rozbudzioby si silnie uczucia niepodlegocio-

we Polaków, a zarazem skrpowao Rosj silniej, niby
to mogy uczyni nowe zarczenia poufne, których prze-

cie chciano unikn. Pod jego naciskiem tedy, po paru

dniach porozumiewania si, Komitet 30 XI zoy dru-

gie pismo, idce dalej co do formy w dostosowaniu si
do ycze cesarza, ale merytorycznie stojce na tym sa-

mym gruncie. Owiadcza on tutaj, e: 1) > czuje wszy-

stkie korzyci, wynikajce z nierozerwalnego poczenia
korony polskiej z koron rusk, by móg nadstawi
ucha jakiejkolwiekbd innej propozycji*, e ^daleka jest

od niego myl zupenej niepodlegoci, któraby pocigaa
za sob nieszczcia mniemanej wolnej elekcji królów*,

e »mocarstwo ruskie jedyn jest opok, o któr mona
oprze polityczn istno nasz«, 2) e >skada w rce
W. Ksicia uroczyste zapewnienie naszej wiernoci, gor-

liwoci i niezomnego powicenia si dla imperatora

i jego nastpców*. Wszystko to jednak zarczano pod
tym zasadniczym i nieodmiennym warunkiem, »jeeli

imperator raczy zapewni Polsce jej byt polityczny, rzd
konstytucyjny*, doczajc znowu yczenie, aby pozwo-
lono »wojsku polskiemu tworzy si i i broni granic

swoich*.

Pod wpywem Nowosilcowa Konstanty postanowi
nie ustpowa i zada zobowiza bezwarunkowych.
Wtedy Komitet, nie chcc ich zoy, pocz mówi
o zbiorowej dymisji swych czonków. Napicie trwao
przez par dni, cho z góry byo widoczne, e obie

strony myl ju o ustpstwach. Wikszo Komitetu
wiedziaa, e nie moe by mowy o zaniechaniu pracy

nad formacj wojska, któraby przekrelia wszystko, e
jedyn gwarancj przyszoci kraju jest istnienie wojska

narodowego, e dotychczasowy opór zrobi ju swoje,



a nic wicej na razie uzyska si nie da. W. Ksi czu
równie, e to on swoim postawieniem sprawy za-

ostrzy konflikt ; nastpnie, w tym momencie zaostrzenia

si pooenia midzynarodowego, nie móg on bra na

siebie odpowiedzialnoci za zraanie Polaków, któreby

dostarczyo najwymowniejszych argumentów kongreso-

wym przeciwnikom planów Aleksandra. Od Konstantego

te wysza inicjatywa zaagodzenia sprawy. W swym
pimie do Komitetu z dnia 3 go grudnia odwoywa on
si do argumentów, które musiay wywrze wraenie.

Mówi on tu wprost o mocarstwach, >które wskrzesze-

nie Wasze zatrwaa, które czyhaj wyranie na podzia

ojczyzny waszej«; dodawa, e Polska musi mie woj-

sko, gdy nie moe pozosta biern i obojtn w woj-

nie, którby wznieci jej wasny interes. ^Skropiwszy

Europ krwi wasz, walczc po szrankach wiata za

wolno wasz, widzianoby laury, przez lat 20 zbiera-

ne, dzisiaj powide«... Bezczynno Polaków usprawie-

dliwi zarzut, »e sami Polacy niebardzo s skonni
wspiera zamiary Imperatora wzgldem nich..., e sam
Imperator temu uwierzy«.

>Wane przyczyny, interes nawet waszej egzysten-

cji wymaga mog, by Najjaniejszy Imperator nie oga-
sza publicznie ksztatu, jaki Waszemu Krajowi przezna-

cza*; gwarancj dla Polaków na razie winno by jego

postpowanie dotychczasowe. Oni, ze swej strony, po-

winni odpowiedzie teraz, gdy tego wymaga pooenie
spraw na kongresie, powiceniem i czynem, któryby

stwierdzi, e popieraj polityk Aleksandra. »Do Was,

Moci panowie, zastanowi si naley, jaki zdacie ra-

chunek ojczynie waszej, czy ona nie bdzie wam kiedy

wyrzuca, ecie przez zbytek obawy i delikatnoci wy-
stawili na sztych zbawienie jej«.

W Komitecie pismo W. Ksicia wywoao ostatecz-

nie rozdwojenie. Genera Kniaziewicz, zawsze ulegajcy
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silnie chwilowym nastrojom opinji, który ju z legjonów

wycofa si w jednej z takich chwil trudnych, a w r. 1813,

pod wpywem odchylania si czci opinji od Napoleo-

na i budzenia si sympatji do Rosji, odstpi demonstra-

cyjnie ksicia Józefa w Krakowie, stan teraz na czele

mniejszoci. Sdzi on, e «Komitet nie ma prawa ani

organizowa armji, ani sprzeciwia si jej organizacji«.

Za nim poszli generaowie Woyczyski i Paszkowski,

tworzc t mniejszo radykalniejsz, która ustpia
wkocu z Komitetu, osabiajc w nim przez to gos
ludzi wicej niezalenych. Wikszo postanowia pro-

wadzi dalej formacj armji polskiej, godzc si na da-

nie tych zarcze, jakich domaga si W. Ksi. Ka-
dy z generaów wikszoci umotywowa sw opinj od-

dzielnie, a w gosach paru z nich przebijao obywatel-

skie odczucie koniecznoci, która bya naprawd jedy-

nym wyjciem z pooenia. Dbrowski wic nawraca
do swego i da, aby wojsko organizowao si i na-

tychmiast zajo pozycj midzy Wart i Noteci w celu

obrony tej granicy; opracowa on te od razu plany tego

wymarszu. Wielhorski stawia spraw wyranie: «Nasze

pooenie—mówi—przedstawia nastpujce alternatywy:

albo naraenie dobra kraju i dobrej naszej sawy, lub

te wystawienie na niebezpieczestwo jedynie naszej sa-

wy. Zostajc nieczynnymi, naraamy dobro publiczne

cigamy na siebie zarzut nieskorzystania z pomylnej
chwili. Organizujc wojsko, moemy narazi nasz sa-

w jedynie w mniemaniu niektórych osób... Zreszt naj-

gorszym, co moe nas spotka, moe by to, e oko-

licznoci przeszkodz J.C. Mci. urzeczywistni swe do-

broczynne zamiary dla dobra naszego kraju, a wobec
takiego wypadku, znajdziemy si w pooeniu, w jakim

jestemy ol)ecnie...» Natomiast w odpowiedziach Siera-

kowskiego, Zajczka, a po czci i Sukowskiego czu
ju byo zbytnie dostosowanie si do sytuacji.
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Najtrafniej bodaj oceni pooenie ówczesne i wyj-

cie z niego czonków Komitetu ksi Adam Czarto-

ryski. «W naszej niedonoci—mówi on—jednozgo-

dnie cliyba co wyprosi i szacunek sobie zdoby zdo-

amy. Lepiej omyli si nawet, byle zgodnie i razem.

Odcza si od wikszoci, póki ta oczywicie nie czy-

ni zgubnie i zbrodniczo, jest tym samym szkodzi najmo-

cniej nieszczliwemu krajowi. Jeliby nawet lka si
wypadao jakich odmian, tedy i to nie usuwaoby po-

trzeby organizacji wojska; i owszem, przeciwnie, ta po-

trzeba stawaaby si jeszcze naglejsz. Tym tylko spo-

sobem sta si moemy uytecznymi...

»

W. Ksi—po konflikcie z Komitetem wojskowym

—

pragn koniecznie zatrze jego wraenie i zdoby sobie

troch sympatji w wojsku, odwoujc si po raz pierw-

szy i ostatni do jego uczu patryjotycznych. Wyda on
w tym celu 12 go grudnia rozkaz dzienny, w którym
dawa zarazem rodzaj zapewnienia wikszoci Komitetu,

popierajcej haso wytrwania. «Spieszcie—mówi on tu

do onierzy — na obron waszej ojczyzny, w celu za-

chowania politycznego jej bytu... Ci sami wodzowie,

którzy od lat 20 tu prowadzili Was zawsze drog ho-

noru, potrafi jeszcze dzisiaj on wam okaza... Inni

mogli Wam obiecywa szczcie ojczyzny. Imperator tyl-

ko da wam jest w stanie ». Rozkaz ten zaraz po wy-
daniu cofnito, niszczc nawet egzemplarze drukarni rz-
dowej. «W. Ksi lka si, czy nie zanadto powie-

dzia*.

5. Koniec stanu prowizorycznego.

20-go czerwca 1815 r. wojsku odczytano rozkaz

dzienny o utworzeniu Królestwa polskiego i pismo kró-

la saskiego, zwalniajce je od przysigi, zoonej mu na
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wierno jako ksiciu warszawskiemu; równoczenie zo-
yo ono now przysig Aleksandrowi jako królowi pol-

skiemu. Dalsze rozkazy dzienne, wydane przy tej okazji,

zamieniay wzorowe bataljony piechoty, szwadrony jaz-

dy i baterj pozycyjn lekkokonn na gwardj królew-

sk, zawieray gorce podzikowanie Komitetowi woj-

skowemu za jego dziaalno, zapewniay wreszcie am-
nestj dezerterom, oraz tym, którzy popenili mniejsze

przekroczenia subowe. Formalnie ustawao wic pro-

wizorjum i zaczyna si prawny stan rzeczy. W istocie,

jak ju wspominalimy, prowizorjum przecigno si do
24-go, wzgldnie 27-go grudnia 1815 r., gdy konsty-

tucj ogoszono dopiero 24 go grudnia, a wadze naro-

dowe poczy funkcjonowa od 27-go tego miesica. Do
tego czasu u steru wadzy sta Rzd tymczasowy Kró-

lestwa, zoony z dawnych rosyjskich i polskich czon-
ków Rady, pod prezydencj Lanskoja, z tym tylko wy-
jtkiem, i Colomba zastpi ks. Czartoryski. W admi-

nistracji peno jeszcze byo Rosjan, a w kraju wojska

rosyjskiego; trwa równie dalej i wyzysk ekonomi-

czny.

Pooenie wojska w tym okresie stao si wyjtko-
wo cikim, ciszym bodaj ni poprzednio, gdy na jego

kierownikach spoczywaa tak wielka odpowiedzialno poli-

tyczna. Formalnie opiekowa si nim jeszcze Komitet

wojskowy, który funkcjonowa do koca r. 1815. Ale

ustpienie gortszej mniejszoci osabio w nim stanowi-

sko Dbrowskiego i dao tutaj przewag ludziom, któ-

rzy podporzdkowywali si cakowicie woli W. Ksicia.

Przecie w tym to czasie Komitet «nie waha si prosi

imperatora imieniem narodu, by W. Ksi wzi w r-
ce swoje nie tylko wojskowe, lecz i cywilne wadze, so-

wem, by by wice-królem ».

Punkt cikoci wadzy nad wojskiem przeniós si
ju stanowczo z Komitetu do W. Ksicia i jego otocz*
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na*); Konstanty sta si odtd panem sytuacji. Tak
ukadny poprzednio, przeobrazi on si teraz cakowicie.

Zmiana sytuacji midzynarodowej, cakowite przekazanie

sprawy polskiej Rosji, uwolnio go od przymusu pozy-

skiwania sobie sympatji Polaków. Móg on teraz da
upust swej naturze, swej nieclici bezwzgldnej do pol-

skiej polityki Aleksandra, do konstytucji, skupiajc swe
wybuchy na wojsku. Uczyni on to od razu w sposób

tak gwatowny i prowokacyjny, jak nigdy póniej, jak

gdyby naprawd chodzio mu o ziszczenie tej groby,
któr rzuca stale na przegldach, e «trzeba zwin
wojsko polskie i ludzi midzy puki moskiewskie po-

dzieli*.

Z takimi to zapowiedziami na przyszo wcho-
dzio wojsko nasze w konstytucyjny okres ycia Kró-
lestwa.

*) Konstanty stara si nawet utrzyma duej Komitet wojskowy,
a utrudnia utworzenie konstytucyjnego ministerjum wojny, gdy stan
prowizoi'yczny pozwala mu zagarnia wszystko w swoje rce i tworzy
pewien fakt dokonany; z tego samego powodu ks. Adam Czartoryski na-
lega wci na Aleksandra o rozwizanie Komitetu. Nie naley jednak za-

pomina o tym, e, dopokd istnia Komitet wojskowy, Konstanty spotyka
si z pewn opozycj i bd co bd musia si z ni liczy, ulega nie-

raz. Komitet wojskowy sprzeciwia si n. p. stanowczo wprowadzeniu kar
cielesnych w wojsku polskim. W jego imieniu genera Wielhorski owiad-
cza, e w Rosji onierz znosi je wcale dobrze, ale e u nas zniszczyyby one
»duclia onierzy*. Komitet wypracowa nastpnie liberalne prawo o sdo-
wnictwie wojskowym; jego inicjatywie przypisa naley niezawodnie po-
mys stworzenia rezerw wojska czynnego, przyjty teoretycznie w prawie
z dnia 30-XI 1816 r.; on wreszcie opracowa par regulaminów, odznacza-
jcych si duchem humanitaryzmu, a zarazem i pikn polszczyzn, tak
rzadk w wydawnictwach wojskowych tych czasów (por. n. p. »Szkoa o-
nierza konnego« Warszawa 1815).
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n.

STANOWISKO KONSTYTUCYJNE ARMJI KRÓLE-
STWA POLSKIEGO.

Karta konstytucyjna Królestwa zawieraa szereg po-

stanowie dotyczcych armji. Od tych postanowie, od

stworzonego ju przed nimi lub zaraz po nich stanu rze-

czy, zalee miao realne uksztatowanie si stosunków

tej armji. Chodzio tu nasampierw o jej si liczebn;

—

dalej o to, czy bdzie ona udzieln, t.j. odrbn od ro-

syjskiej, nie zwizan z ni organicznie;—nastpnie o to,

w jakim stopniu zachowa ona swój charakter narodowy,

t.j. zwizek z formami ustalonego ju ycia wojskowego
polskiego; nasuwao si dalej pytanie, jakim bdzie jej

zwizek z ustrojem konstytucyjnym Królestwa; chodzio

wkocu o to, czy armja ta bdzie samodzieln, t.j. czy

posiada bdzie wasne organy kierownicze, wszystkie

trzy rodzaje broni i oddziay pomocnicze, czy bdzie

opart o krajowe fabryki broni i amunicji.

Konstytucja Królestwa—w przeciwiestwie do kon-

stytucji Ksistwa warszawskiego—nie okrelia siy li-

czebnej armji naszej. Posza ona nawet w tym kierun-

ku dalej, przekazujc decyzj w tej mierze wycznie
królowi. «Sia wojska— brzmia § 154 karty— na ko-

szcie krajowym oznaczon jest przez panujcego w miar
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potrzeby i w stosunku do dochodów w budecie umie-

szczonych». Król mia wic prawo zredukowa armj,
powoujc si na stan budetu.

To postanowienie karty byo wynikiem nietylko

decyzji Aleksandra I, ale—powiedzmy wyranie—i y-
cze wielu ówczesnych polityków polskich. W cigu
dwóch pierwszych dziesitków lat, które nastpiy po
kongresie wiedeskim caa Europa pozostawaa pod zna-

kiem reakcji przeciw niepomiernym wysikom walk re-

wolucyjnych i napoleoskich. Wszdzie redukowano
budety wojskowe, zmniejszano kadry pokojowe kom-
panji i szwadronów, robiono oszczdnoci na pensjach

oficerów, na ekwipunku onierzy. Wyjtku nie stano-

wiy nawet Prusy, powicajce w praktyce sw zasad
powszechnej suby wojskowej, — spraw wyszkolenia

swych rezerw koniecznociom budetowym. Prd ten

objawi si bardzo silnie i u nas po wysikach czasów

Ksistwa warszawskiego, gdy to w cigu lat 8-u 4 kro-

tnie, z tak znacznym obcieniem kraju, wypado two-

rzy na gwat nowe wojska. Dlatego w r. 1815-ym
nie tylko ksi Adam Czartoryski, ale i genera Wiel-

horski sdzili, e Królestwo powinno mie jedynie ma
armj czynn, która nie tylko nie bdzie ciarem ola

kraju, ale przyczyni si do rozwinicia w nim przemysu,
do oywienia cyrkulacji pienidzy. Dlatego domagano
si powszechnie u nas i uzyskano zniesienie gwardji na-

rodowej, która przy wszystkich swoich wadach oddaa
w roku 1809-ym due usugi, uatwiajc tworzenie no-

wych puków. Na ograniczenie armji czynnej politycy

nasi godzili si tym chtniej, e przecie konstytucja za-

powiadaa wyranie utworzenie milicji ludowej, która

w razie wojny wzmocni miaa wojsko.

Ten pogld na spraw wojska tómaczy nam fakt,

e w roku 1820 ym z projektem zmniejszenia wojska

Królestwa o 10 tysicy ludzi wystpi polski minister
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skarbu Wgleski, powoujc si na stan finansów kraju,

a udaremni go swym wpywem w. ksi Konstanty.

Si liczebn armji Królestwa oznaczono wkocu
w praktyce na 30.000, zamiast projektowanycli pier-

wotnie 40.000; w rzeczywistoci w pocztku nie prze-

nosia ona 22.000, w kocu za 29.000, gdy »W. Ksi
lubi róne zmiany w wojsku, a to wszystko duo ko-

sztowao; poniewa za budetu nie mona byo prze-

stpi, wic zmniejszono liczb wojska o 1.000 ludzi,

czyli o miljon zotych «. Byy miesice, a midzy nimi

i koniec listopada 1830 r., w których, po uwolnieniu

wysuonych onierzy, a przed nadejciem rekrutów,

stan wojska spada do 27.500 ludzi.*)

O udzielnoci wojska polskiego w konstytucji nie

byo mowy; wynikaa ona jedynie z ducha karty, z ca-

ego ustroju Królestwa, z historji formacji wojska pol-

skiego w latach 1814—1815. Byy to wic gwarancje

bardzo sabe, jeeli zwaymy, e równoczenie karta za-

pewnia wyczny prawie wpyw na armj nasz kró-

lowi, który, jako cesarz rosyjski, by najwyszym zwierz-

chnikiem wojska rosyjskiego, a przez to stawa si na-

turalnym i silnym cznikiem obu wojsk i móg np. wy-
dawa postanowienia, obowizujce je w równej mierze.

W myl konstytucji do niego nalea »kierunek siy
zbrojnej w wojnie i pokoju«, do niego mianowanie wszy-

stkich dowódzców i oficerów wojska naszego; ustano-

wiona ju przed ogoszeniem konstytucji rota przysigi

wojskowej (20-VI 1815 r.) wizaa wojsko polskie prze-

dewszystkim z osob króla, wspominajc ubocznie jedy-

nie o Ojczynie, a przemilczajc cakowicie o konstytu-

cji.**) Królowi wolno byo nawet wprowadza do Kró-

*) 1. IX. 1830 r. stan ogólny armji Królestwa mia wynosi 41.886 ludzi

;

nasuwa si tu jednak pytanie, czy cyfra taw istocie odpowiadaa rzeczywistoci.
**) »Ja.... przysigam Panu Bogu Wszechmogcemu, w Trójcy bwi-

tej jedynemu, i Najj. Aleksandrowi I cesarzowi Wszech Rosji i Królowi
polskiemu, Panu naszemu Miociwemu, i jego nastpcom wiernie suiy
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lestwa wojska rosyjskie, a do Rosji—polskie, z tym je-

dynie zastrzeeniem, e tych ostatnich nie móg on uy-
wa poza granicami Europy. Dodajemy tutaj od razu, e
z prawa tego postanowi zrobi uytek Mikoaj I, do-

magajc si 2 I-go czerwca 1828 wysania na teren woj-

ny tureckiej jednej dywizji piechoty i jednej jazdy woj-

ska polskiego. Cesarz stawia to danie nie tylko dla-

tego, e armja rosyjska potrzebowaa wówczas naprawd
posików; chodzio mu gównie, jak sam mówi, o »zbra-

tanie i pokrzyowanie mundurów« polskich i rosyjskich,

o wpojenie we wszystkich przewiadczenia, e ^istnieje

tylko jeden naród i jedna armja«. W otoczeniu jego

powstaway nawet pomysy, aby po wojnie obie te dy-

wizje polskie pozostawi w Rosji, zastpujc je w Kró-

lestwie dywizjami rosyjskimi. daniu temu opar si
stanowczo w. ksi Konstanty i ostatecznie Mikoaj
ustpi. Skoczyo si tedy— i to równie po dugim
oporze W. Ksicia—na wysaniu na wojn 26 oficerów

polskich, których sztab rosyjski wyrónia demonstracyjnie.

Konstytucja Królestwa, tak niewyrana na punkcie

udzielnoci armji naszej, stanowczo zato i silnie gwa-
rantowaa jej charakter narodowy. Zapewniaa ona, e
jzykiem urzdowym we wszystkich bez wyjtku czyn-

nociach wojskowych bdzie jzyk polski, e wszystkie

stopnie i urzdy wojskowe zajmowa bd jedynie Po-

lacy, e wojsko szachowa kolory swego munduru, swój

ubiór waciwy i wszystko co si tyczy jego narodo-

woci, e utrzymane bd ordery polskie, a midzy

i w pokoju lub wojnie tak si sprawowa bd, jak wojskowemu honor
kochajcemu przystoi, obiecujc powinnoci mojej we wszystkim zadosy
uczyni i wszystkie rozkazy zwierzchnoci z niemym wykonywa posu-
szestwem. Nie tylko za wszystko, coby ku zdradzie lub szkodzie J. C.

Mci i Ojczynie mojej zmierza mogo, przestrzega i oddala przyrzekam,
lecz oraz w kadym zdarzeniu dla dobra ich przelewa krew i ycie po-

wica za uroczysty przyjmuj obowizek. Tak mi Boe dopomó i nie-

winna i>yna Jego mko!*

36



nimi i order Krzya wojskowego, ustanowiony w cza-

sie wojny Rzplitej z Rosj w r. 1792*).

Ju przed ogoszeniem konstytucji wojsku rozdano

sztandary, **) a »na nich w polu czerwonym orze bia-

y, bez najmniejszego znaku czarnego, po rogaci strefy

granatowe i karmazynowe z cyframi króla«. Armja za-

ciowaa równie kokard narodow (bia). W tej wic
jedynie dziedzinie zarówno konstytucja, jak i praktyka

pocztkowa nie pozostawiay nic do yczenia.

Karta bardzo sabo zwizaa wojsko nasze z konsty-

tucj i gównym przedstawicielem udzielnoci narodo-

wej, sejmem. Sejm mia prawo jedynie — na wezwa-
nie króla — zastanawia si nad zacigiem do wojska***).

Jedynym wzem, czcym w tych warunkach armj
z sejmem, miao by istnienie konstytucyjnej Komisji

rzdowej wojny. Komisja ta, zorganizowana na wzór
innych ministerstw, miaa, podobnie jak i one, zdawa
za porednictwem Rady Stanu sprawozdania sejmom
i odpowiada przed nimi. Dodajmy tutaj, e woj-

skowi pojedynczo, jako obywatele kraju, zoyli cywiln
przysig konstytucyjn; nie zoyli jej oni jednak

wszyscy, gdy w. ksi Konstanty nie pozwoli jej

skada oficerom i onierzom polskim pochodzcym
z prowincji zabranych, a to »pod grob pogwacenia
powinnoci, przywizujcych ich do Rosji, a które na

zawsze jako wite i nietykalne uwaa naley«. Rozpo-
rzdzenie to z jednej strony obniao w wojsku znacze-

*) Komisja rzdowa wojny wyznaczya delegacj do zbadania praw
tych wszystkich, którzy posiadali ten order; delegacja ta uoya trzy listy

uprawnionych. Pensje, przywizane do tego orderu, pobierali za Króle-
stwa tylko podoficerowie i onierze pozostajcy w subie czynnej.

**) L pocztku tylko piechocie linjowej. Przypominamy tutaj, e
herbem oficjalnym Królestwa by wówczas orze bi^, umieszczony na
piersi dwugowego rosyjskiego ora czarnego.

***) Faktycznie przez cay czas istnienia wojska o poborach i ich

cyfrach decydowa sam król bez odwoywania si do' sejmów.
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nie konstytucyjnej przysigi cywilnej, a z drugiej—zwra-

cao si stanowczo przeciw jego jednoci narodowej.

O samodzielnoci wojska naszego konstytucja, ma
si rozumie, nie wspominaa wcale; decydowa o niej

stan faktyczny, nominalnie — na razie przynajmniej —
do pomylny. Wojsko nasze miao posiada wasne
ministerstwo wojny (Komisj rzdow wojny), sztaby,

kwatermistrzostwo, tworzy wszystkie 3 bronie, a dalej

inynierj, saperów, pocigi *) i andarmerj.
Gdy w r. 1815 przygotowywano projekty organiza-

cji Komisji rzdowej wojny, bya w nici mowa o tym,

e obejmie ona i Wydzia uzbrojenia, który mia two-

rzy w kraju ludwisarnie, fabryki broni rcznej i myny
prochowe. Wystpowano wówczas z projektem oddania

czci tego przemysu wojennego w rce prywatne, gdy
to zapewni mu miao pomylniejszy rozwój. W Kró-

lestwie, w województwach krakowskim i sandomierskim,

sta juz wtedy wcale nienajgorzej przemys metalur-

giczny; istniaa równie prywatna fabryka saletry w Krze-

picach pod Czstochow, a wic w okolicy, w której za

Rzplitej funkcjonoway prywatne myny prochowe.

Zdawao si, e nowy rzd pójdzie t drog.
Roczniki wojskowe w pocztkach istnienia Królestwa

wymieniay polskiego ^dyrektora fabryki broni« i »dyrek-

tora mynów prochowych*, a wic kierowników najisto-

tniejszych podstaw samodzielnoci armji.

Armja ta miaa si nastpnie opiera o twierdze, tak

forsownie budowane za czasów Ksistwa warszawskiego,

tak dobrze dostosowane do obrony kraju od wschodu,

a które w r. 1813 wcale nienajgorzej wytrzymay obl-
enia. A wic i pod tym wzgldem kraj mia wszelkie

dane do zapewnienia sobie udzielnoci.

Ale to byy rzeczy, o których cakowicie i dowol-

*) Zaprowadzone dopiero w r. 1822.



nie miaa zadecydowa przyszo. Karta konstytucyjna

bardzo ogólnikowo zagwarantowaa zasadnicze podstawy
bytu armji Królestwa; w niektórych dziedzinach otwie-

raa ona nawet pole do zmian, które mogy wpyn
na cakowite przeobraenie charakteru naszego wojska

i jego pooenia prawnego.
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m.

POLITYKA ALEKSANDRA I. I MIKOAJA I,

W STOSUNKU DO ARMJI KRÓLESTWA.

1. Gówne momenty polityki Aleksandra I. i Mikoaja I.

w stosunku do armji polskiej. Mianowanie w. ksi-
cia Konstantego staym wodzem naczelnym.

Cesarz Aleksander I., tworzc wojsko polskie, od-

biega niewtpliwie od ustalonej ju od czasów Piotra

W. polityki rosyjskiej, w myl której nie naleao nigdy

dopuszcza do powstania silnej armji w Polsce, a tym
wicej od siebie dawa Polakom broni do rki. Nie

naley jednak zapomina o tym, e i jego polityka zmie-

rzaa do osignicia celów czysto rosyjskich, aczkolwiek

przy uyciu odmiennych rodków. Tworzc Królestwo

polskie, Aleksander liczy na stopniowe wchonicie go
w przeobraony nieco organizm rosyjski; sdzi on, e
dokona tego nie zapomoc niszczenia ycia pastwowe-
go polskiego, jak to czynia jego babka, ale—powolnego
przystosowania go do ycia pastwowego Rosji. Rol
porednika w tym procesie dziejowym przeznacza on
prowincjom zabranym, które po rozbiorach Rzplitej zyy
si zrazu tak organicznie z Rosj, zoyy jej dowód
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wiernoci w r. 1812; miay one by tym pomostem,

przez który Królestwo atwiej mogo zbliy si do Ro-

sji; dlatego te cesarz rosyjski tak czsto mówi o ewen-

tualnym przyczeniu 5 gubernji litewskich do Króle-

stwa.

Z tych zasad wypywaa i jego polityka wojskowa
polska, dca równie do stopniowego a systematycz-

nego spojenia obu wojsk. W. ksi Konstanty, który

za rzdów Mikoaja I. przechowywa z caym pietyzmem
tradycj Aleksandra i przeciwstawia j postpowaniu
swego modszego brata, pisa np. do niego w styczniu

1825 r. »Dzieem Aleksandra, do którego przywizy-
wa on tak wielk wag, byo zamalgamowanie dwóch
narodów i dwóch wojsk, z których cz pozostawaa
wspólnie pod moimi rozkazami^. W czasie kongresu

wiedeskiego Aleksander przedoy ca spraw formo-

wania wojska polskiego do oceny swemu sztabowi ro-

syjskiemu i zgodzi si od razu na pomys, wychodzcy
z tych kó. W myl tego projektu postanowiono stwo-

rzy wojsko polskie nie tylko z pierwiastków naro-

dowych polskich, ale i z tych oddziaów rosyjskich, które,

dziki duszemu pobytowi w prowincjach zabranych,

zapoznay si z jzykiem i zwyczajami polskimi. Wy-
nikiem tej decyzji byo sprowadzenie do Warszawy kor-

pusu rezerwowego gwardji rosyjskiej, który tak orga-

nicznie zwizano z gwardj polsk. Dowodów na to, e
Aleksander I. tak, a nie inaczej pojmowa sw polityk

wojskow polsk, spotkamy w dalszym cigu wicej.

Jego nastpca, Mikoaj I., postanowi powróci na

caej linji do zasad politycznych swej babki. W pro-

wincjach zabranych dokona on tego w zupenoci, po-

zbawiajc Polaków od razu wszelkich nadziei na przy-

czenie Litwy do Królestwa. O ile chodzio o Królestwo,

to sta on si rzecznikiem stopniowego ograniczenia jego

udzielnoci. Jedn z dziedzin, w których najgorcej



zwalcza on polityk Aleksandra tworzenia pomostów
i raptownie dy do jednoci, bya sprawa wojskowa.

W tych warunkach polityka obu cesarzów w sto-

sunku do armji naszej polega musiaa a priori, bez wzgldu
na rónice stosowanych przez nich metod:

a) na moliwie najwikszym spojeniu jej z armj
rosyjsk.

b) na osabieniu jej stosunku do ustroju konstytu-

cyjnego Królestwa, a zwizaniu z osob króla.

c) na ograniczeniu jej samodzielnoci, oraz zdolnoci

do rozrostu, powikszenia si.

Gównym organem tej polityki obu cesarzów sta si
przez cay czas istnienia naszego wojska jego wódz
naczelny, w. ksi Konstanty.

Na zasadzie dowiadczenia z drugiej poowy 1815 r.

—zdawaa sobie cz polityków naszych spraw z tego,

czym grozi utrzymanie stae W. Ksicia na powierzonym
mu stanowisku naczelnego wodza. Wiedzieli oni, e
godnoci naczelnego wodza w czasie pokoju nie znao
adne z ówczesnych pastw europejskich, e urzd taki

ju sam przez si uniemoliwi stworzenie konstytucyjnej

Komisji rzdowej wojny. Wszak W. Ksi ju w tym
okresie prowizorycznym da pozna, jak pojmuje on
swoje stanowisko wodza, jak wszystko, bezwzgldnie
wszystko, co tylko naleao do spraw wojskowych, prag-

nie on skupi w swym rku. Ks. Adam Czartoryski,

który w tej sprawie by wyrazicielem pogldów i innych

polityków naszych, przedstawia to wszystko Aleksan-

drowi, proszc go o odwoanie W. Ksicia z Warszawy,
choby nawet za cen powierzenia komendy wojsk pol-

skich rosyjskiemu generaowi, np. ks. Wittgensteinowi,

—

a w najgorszym razie o cise ograniczenie wadzy W.
Ksicia do spraw suby i karnoci. Byli jednak i ludzie

(np. czonkowie Komitetu wojskowego, gen. St. Grabow-
ski i inni), którzy znajdowali biegunowo odmienne wyj-
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cie z tej sytuacji: mówili oni bd o skupieniu w rku
W. Ksicia wadzy naczelnego wodza i ministra wojny,

bd te — wodza i namiestnika.

Rozkaz dzienny cesarza z dnia 16-go listopada 1815
roku rozstrzygn t spraw, stawiajc W. Ksicia, jako

staego naczelnego wodza wojsk polskich, na stanowisku

wyjtkowym, ponad przysz Komisj rzdow wojny,

ponad ca prawie machin konstytucyjn kraju. »Mnie-

mam, mówi tu cesarz, e nie mog temu wojsku moc-
niej dowie, ile ceni wszystkie trudy, które w tej

mierze pooy Jego Cesarzewiczowska Mo W. Ksi,
jak mianujc go wodzem naczelnym Naszej armji polskiej,

i oddajc mu wszystko^ co naley do czci wojskowej

Królestwa<<.

2. Upadek znaczenia Komisji rzdowej wojny.

Pierwszym nastpstwem nominacji W. Ksicia na

naczelnego wodza z tak powanymi penomocnictwami
byo obnienie znaczenia Komisji rzdowej wojny, a co

za tym idzie pozbawienie rzdu i sejmu Królestwa pol-

skiego wszelkiego wpywu na wojsko.

W drugiej poowie roku 1815, przed ostateczn no-

minacj W. Ksicia, politycy nasi, a w pierwszym rz-
dzie ks. Adam Czartoryski, pragnli przenie cay punkt

cikoci wadzy nad wojskiem do Komisji wojny; przy-

gotowywali oni nawet — w porozumieniu z wybitniej-

szymi generaami — szczegóowe projekty jej organiza-

cji do zatwierdzenia monarchy. Liczono wówczas na

mono usunicia W. Ksicia z Warszawy, a co naj-

mniej na powane ograniczenie jego kompetencji.

W projektach tych wychodzi ks. Adam z zaoe-
nia, e we wszystkich pastwach europejskich w czasie

pokoju ministerstwa wojny kieruj ogóem spraw woj-



skowych. Wobec tego przekazywa on Komisji wojny
nawet czynno natury czysto-subowej, a wic dozór

nad wyszkoleniem wojska, popisy i inspekcje, prowa-

dzenie list konduity oficerów i przedstawianie ich do
awansu monarsze. Ona miaa by równie najwysz
instancj kasacyjn dla sdów wojskowych, przedstawia

skazanych do aski monarszej, rozstrzyga w sprawach

wtphwoci prawa i kompetencji sdów wojskowych;

jej oddawano dozór szkolnictwa wojskowego, redakcj

regulaminów i cenzur dzie wojskowych, prowadzenie

biura topograficznego, trosk o uzbrojenie, umundurowa-
nie i ywienie wojska. Przy tej kompetencji Komisji rola

ewentualnego naczelnego wodza staaby si naprawd
podrzdn, a kraj miaby decydujcy wpyw na ogó
spraw wojskowych.

Ale ju wtedy byo widoczne, e o takim okrele-

niu kompetencji Komisji nie moe by mowy. W. Ksi-
Konstanty zdoa ju skupi w gównej kwaterze

szereg wyej wspomnianych agend, a o odbieraniu ich

nie mona byo nawet myle. Tak np. gówne dyur-
stwo, zalene bezporednio od naczelnego wodza, objo
ju sprawy awansu oficerów, rewizj wyroków sdów
wojennych i przedstawianie skazanych do uaskawienia;

kwatermistrzostwo gówne zajo si ju czynnociami
ewentualnego biura topograficznego Komisji wojny; dy-

rekcja artylerji i inynierji zabraa spraw uzbrojenia woj-

ska, fortyfikacji, zaprzgów artylerji; adjutanci W. Ksicia

zajli si inspekcjami i dozorem wyszkolenia wojska etc.

Po nominacji W. Ksicia wypado na caej linji

zrezygnowa z pierwotnych zamiarów i bardzo skromnie

okreli kompetencj Komisji wojny, ograniczajc j wy-
cznie do czynnoci administracyjnych. Naczelnemu wo-
dzowi trzeba byo przekaza wszystko, co dotyczyo
suby wojska, utrzymania w nim karnoci, ruchu wojsk,

awansów, dymisji, urlopów, etc; oprócz tego otrzyma
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on dozór ogólny nad czynnociami administracyjnymi

i finansowymi Komisji. Do Komisji wojny natomiast na-

lee mia zacig do wojska, sprawy koszar i kwate-

runku armji, kontrakty o dostawy wojskowe etc, jednym
sowem te czynnoci, w których zarzd wojskowy wcho-
dzi na teren dziaania i wadz cywilnych.

Na tym stanowisku oparto ostateczne prawo o or-

ganizacji Komisji wojny, opracowane w dniu 6-go sty-

cznia 1816 r. przez otoczenie W. Ksicia i przedstawione

przez niego monarsze z pominiciem rzdu krajowego.

W myl prawa tego Komisji wojny przekazano: 1) do-

zór ogólny czynnoci administracyjnych artylerji i iny-
nierji (arsenay, fortyfikacje, budynki wojskowe etc),

2) kontrol caej rachunkowoci wojska, asygnowanie

funduszów patnikom wojskowym, oraz utrzymywanie

kasy generalnej, 3) kierownictwo wojskowej suby zdro-

wia, 4) ewidencj wojska, 5) zacig, 6) dozór ogólny

nad czynnociami audytorjatu. Wszystkie inne agendy
dostay si w rce organów, zalenych bezporednio od

naczelnego wodza. Komisj wojny ograniczono wic —
z wyjtkiem paru agend samodzielnych— do roli czyn-

nika, kontrolujcego — i to pod zwierzchnictwem na-

czelnego wodza— czynnoci administracyjne armji; fak-

tycznie pozbawiono j wszelkiego wpywu na ycie
wojska. Ale nie na tym jeszcze by koniec Nasuwao
si pytanie, czy i w tym skromnym zakresie dziaania

pozostanie ona instytucj wzgldnie samodzieln, zwi-
zan organicznie z innymi ministerstwami, z caoci
rzdu konstytucyjnego i sejmem, czy te spadnie do roli

jednego z biur przybocznych W. Ksicia. Ju pierwsze

miesice istnienia Komisji rozstrzygny to pytanie w sen-

sie drugim.

Pierwszym ministrem wojny Królestwa polskiego

zosta (1 grudnia 1815 r.) genera Józef Wielhorski. By
to stary onierz, który sub sw rozpocz w wojsku
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austryjackim jeszcze za cesarza Józefa II. Póniej b
on si przeciw Rosji w wojnie r. 1792 pod ks. Józe-

fem, w r. 1794 dowodzi na Litwie, w latach 1798-9

dowodzi jedn legj pod Dbrowskim w legjonach wo-
skich. Rygorzysta, zamiowany w karnoci i porzdku,
Wielhorski by generaem do redniej miary; zawiód
on np. cakowicie w czasie swego dowództwa na Litwie

w r. 1794, gdy trzeba byo okaza troch talentu orj^a-

nizatorskiego. Za Ksistwa warszawskiego w r. 1809

zosta on radc w ministerjum wojny, a w latach 1811-12

kierowa faktycznie tym ministerjum, jako zastpca ks. Jó-

zefa. Nie okaza on wtedy wybitniejszych zdolnoci ad-

ministracyjnych, narazi si na powane krytyki w sej-

mie; na jego usprawiedliwienie naley jednak powiedzie,

e w tych czasach nawet bardzo wybitny administrator

nie umiaby sobie atwo poradzi. W okres Królestwa

Wielhorski wszed w nastroju pewnej niewiary do si

narodu naszego, zniechcenia do norm wojskowych fran-

cuskich, z silnym natomiast pragnieniem ugruntowania

w wojsku karnoci i porzdku. Tym przekonaniom da
on parokrotnie wyraz w okresie organizacyjnym i one

te uzyskay mu uznanie i poparcie W. Ksicia, wysu-

ny go na stanowisko ministra wojny. Konstanty s-
dzi, e w nim znajdzie on narzdzie cakowicie powol-

ne jego dyrektywom. Dozna on jednak zawodu, do-

wiód przez ten wybór jeszcze raz, jak rzadko umia po-

znawa ludzi troch wikszej miary. Wielhorski—przy

wszystkich swoich wadach — by czowiekiem honoru

i ambicji, gorcym Polakiem, orjentujcym si wcale

niezgorzej w polityce, zdajcym sobie spraw ze swych
obowizków wobec kraju i jego konstytucji. Zna on przy-

tym do gruntu wojsko nasze; widzia on jego wady, ale

ceni i jego zalety: poczucie honoru, zdolno do po-

wice, przywizanie gorce do kraju. Krytykowa
Wielhorski nieraz gorco urzdzenia administracyjne i s-
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dowo-wojskowe z czasów Ksistwa warszawskiego, prag-n nawet w pewnej mierze dostosowa si do norm
rosyjskich; z drugiej jednak strony ocenia on naleycie

cae znaczenie demokratyzujce i cywilizacyjne praw Ksi-
stwa, dotyczcycli poboru i rodków utrzymania kar-

noci, i nie byby nigdy dopuci do tego, aby pod tym
wzgldem wojsko nasze cofano wstecz.

W takich warunkach midzy nim a W. Ksiciem do-

szo do konfliktu od pierwszych dni urzdowania mini-

stra. Gdy Rada administracyjna zadaa od Wielhor-

skiego projektu organizacji Komisji wojny, opartego na

tych samych zasadach, co i organizacja innych mini-

sterstw, W.Ksi rozkazem na pimie zakaza mu przed-

stawia jakikolwiek projekt, zabroni wogóle zabiera gos
w Radzie administracyjnej w sprawach wojskowych bez

otrzymania poprzedniego upowanienia i instrukcji z kwa-
tery gównej. Okazao si zarazem, jak ju wspomnie-
limy, e Konstanty projekt organizacji Komisji kaza
ju opracowa swemu otoczeniu i przesa go Aleksan-

drowi do zatwierdzenia z pominiciem Rady admini-

stracyjnej.

Rozporzdzenie to, naruszajce wyranie konstytucj,

1) wyodrbniao Komisj wojny ze skadu rzdu kon-

stytucyjnego Królestwa, 2) sprowadzao j do roli kan-

celarji, poredniczcej w stosunkach midzy kwater
gówn i Rad administracyjn. Wielhorski w odpowie-
dzi na nie szczerze, po oniersku przedstawi spraw
W. Ksiciu. Kad on tu nacisk na to, e decyzja na-

czelnego wodza narusza w jaskrawy sposób konstytucj,

a jego narazi na du odpowiedzialno polityczn i mo-
raln. Takie postawienie sprawy rozgniewao tylko W.
Ksicia: 11 stycznia 1816 r. poleci on Wielhorskiemu

kategorycznie, jeszcze raz, dostosowa si do poprzednie-

go zarzdzenia. Wówczas stary genera zdoby si na

czyn tak stanowczy, z jakim Konstanty nie spotka si

4^
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ju po raz drugi za swych rzdów w Królestwie. 2-go

stycznia, przedstawiajc na Radiie administracyjnej projekt

prawa o zacigu i organizacji wojska, opracowany bez

jego udziau w kwaterze gównej i przesany mu stamtd
do przedoenia Radzie, owiadczy on, e, jako minister,

uwaa ten projekt za niekonstytucyjny i odmawia mu
swego z^ierdzenia. Konflikt przybra takie rozmiary,

e tylko dymisja ministra moga mu pooy kres. W.
Ksi upokarza go odtd na kadym kroku: odsuwa
od wpywu na najwaniejsze czynnoci wojskowe, krzy-

owa jego polityk popierania przemysu krajowego.

Wkocu, w kwietniu 1816 r., gdy Wielhorski sprzeci-

wi si nowemu jego zarzdzeniu niekonstytucyjnemu,

W. Ksi zagrozi mu zawieszeniem w urzdzie. Poo-
enie ministra stao si odtd nie do zniesienia; w do-

datku nie móg on ju patrze z zooonymi rkami na

ówczesne rzdy W. Ksicia w wojsku, doprowadzajce
do tylu wybuchów rozpaczy wród oficerów i onierzy.

To te 20-go kwietnia t. r. Wielhorski poda si osta-

tecznie do dymisji, a 8-go czerwca ustpi z urzdu,

unoszc ze sob imi pierwszego i ostatniego ministra

wojny Królestwa polskiego, a zarazem jedynego gene-

raa, który omieli si stan na poprzek fatalnej poli-

tyki wojskowej W. Ksicia.

15 go czerwca 1816 r. Aleksander, z inicjatywy

W. Ksicia, mianowa zastpc ministra wojny generaa

dywizji Maurycego Haukego, generalnego kwatermistrza

wojska polskiego. I Hauke by starym, dobrym onie-
rzem polskim, majcym za sob przeszo bez skazy,

miejscami nawet wietn, zapisan gboko w pamici

wspóczesnych. I on zacz sub w inynierji polskiej

za Sejmu czteroletniego, jako kadet, nastpnie podoficer,

a rangi zdobywa sobie na polach walk: w r. 1792, za

Kociuszki, w legjonach pod Dbrowskim, w kampa-

njach r. 1806-7 i 1809. Wsawia go i wysuna na
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pierwszy plan wietna wojskowo i organizacyjnie obrona

Zamocia w r. 1813, której opisów i dzi czyta nie

mona bez uczucia gbokiego wzruszenia. I on by ry-

gorzyst, zamiowanym w porzdku, karnoci; by on
poza tym inteligentnym, uczciwym administratorem, zna-

jcym si dobrze na potrzebaci wojska, pragncym rze-

telnie dobra kraju. Nie posiada natomiast Hauke—przy

caej swej zdolnoci zawodowej — zmysu odczucia po-

oenia politycznego kraju, zdolnoci orjentacji politycz-

nej, tak niezbdnej dla generaa, znajdujcego si na

wybitniejszym stanowisku w naszych stosunkach. »Hau-

ke jest to szyldwach, którego zawsze pouczy trzeba,

przed kim ma bro prezentowa«, mówi o nim jego

dugoletni zwierzchnik, genera Dbrowski, a suszno
tego okrelenia potwierdziy losy nieszczsnego generaa

za czasów Królestwa. W. Ks. Konstanty na nim pozna
si wybornie: wyzyska on jego subisto i subordy-

nacj oniersk a do ostatniego kresu, czynic go
w imi tego jednym z najlepszych narzdzi swych rz-
dów, doprowadzajc stopniowo a do przeladowania

ludzi i hase, z którymi y, które niedawno wyznawa
nieszczsny obroca Zamocia, a do niezasuonej mierci

z rki podchorych w pamitnej nocy 29-go listopada

1830 roku.

Za rzdów Haukego Komisja rzdowa wojny staa

si tym, czym j od pocztku pragn mie W. Ksi:
jednym z biur gównej kwatery, otrzymujcym z niej

rozkazy i stosujcym si do nich cile, bez ogldania

si na konstytucj i prawa. W. Ksi decydowa odtd
o wszystkich czynnociach Komisji wojny, ^paraliujc

je przez ustne lub odrczne na wistkach polecenia, które

trzeba byo wykonywa«. Opozycja Haukego ograni-

czaa si w takich wypadkach zazwyczaj do proszenia

»o formalne dowody« woli W. Ksicia, zreszt zawsze

daremnego. Konstanty poza tym narusza na kadym
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kroku kompetencj prawn Komisji : wyj on np. pat-
nika generalnego z pod jej wadzy, owiadczajc, e
tene otrzymywa bdzie rozkazy wprost od niego.*)

Krzyowa on wielokrotnie polityk Haukego, zmierza-

jc do popierania przemysu krajowego, protegujc pod
wpywem sprzedajnego swego otoczenia najrozmaitszycli

spekulantów; upokarza on go czasami bardzo dotkliwie,

powierzajc zastpstwo w kierownictwie wojska pol-

skiego w razie swoich wyjazdów rosyjskiemu szefowi

swego sztabu, Kurucie, niszemu w hierarchji wojskowej od
Haukego, a który w dodatku pozwala sobie na udzie-

lanie nagan Komisji. Hauke znosi na ogó wszystko:**)

dostosowywa si bez wikszego oporu i pracowa da-

lej, sumiennie i bezinteresownie, jako narzdzie bardzo

dobre i powolne.

3. Polityka spojenia armji Królestwa polskiego
z armj rosyjsk, — zwizania jej wycznie

z osob';króla.

Armja Królestwa polskiego bya z duclia swego
wojskiem do gbi polskim; zoya ona dowód tego

swym zachowaniem si w czasie wybuchu powstania

listopadowego. Zadecydowaa o tym oywiajca j tra-

dycja niedawnej przeszoci, patryjotyzm bezwzgldnej
wikszoci jej oficerów, stay napyw do niej ochotni-

ków z innych dzielnic Polski, a przedewszystkim jej

serdeczny, organiczny zwizek z narodem. »Kiedy puk
polski przechodzi ulicami Warszawy, mówi Napoleon
Sierawski, poprzedzony muzyk, która na marsz i takt

*) Przez to przyczyni on si bezporednio do tych sprzeniewierze,
które wkrótce potym popenili patnicy, naraajc skarb na powane straty.

**) W jego papierach znaleziono jednak prob o dymisj.
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kroku podwójnego wygrywaa najmilsze i tyle popularne

ludowi piewki, parset malców ulicznych go poprze-

dzao, uformowane w sekcje lub plutony, z twarz we-

so, umiechnit, w ruchu swobodnym, dumnie i hardo

przed siebie patrzcych. I byy to mode kadry przy-

szych ochotników, wojaków naszych. Zatrzymywa si
przechodzie, aby przypatrze si tym dzielnym hufcom,

chocia ten widok codziennie by powtarzany. Przed

sztandarem, na którym wieci dziewiciowiekowy nasz

orze biay, cywilny uchyla kapelusza, bo serce w nim
rozgrzewao si na widok goda narodowego. W oknach

kamienic byszczay niene twarze Warszawianek i dzieci

w rczta klaskajcych.... Dumnym by Polak z wojska

narodowego«. Do suby ochotniczej w wojsku Króle-

stwa poczynali garn si powoli przedstawiciele naj-

znakomitszych rodzin kraju: Potoccy, Zamoyscy, Jabo-
nowscy, Czetwertyscy, Rzewuscy, Lanckoroscy i t.d.

;

poddawali si oni rygorowi ówczesnych wymaga o-
nierskich, wstpowali do szkó wojskowych z zamiarem

staego powicenia si zawodowi onierskiemu. Na pro-

wincji oficerowie garnizonu byli zawsze orodkiem ycia
towarzyskiego miasta i okolicy; w czasie powrotu od-

dziaów z obozu, z manewrów gocinno dworów i za-

cianków nie znaa czasem granic. onierz czut, e jest

u siebie, wród swego narodu, którego ma broni i który

mu z góry ju odpaca za wszystkie przysze powi-
cenia.

O pozyskaniu tego wojska dla polityki rosyjskiej,

o zblieniu go do Rosjan, nie mogo by mowy. Wszy-
stkie róda nasze i rosyjskie godz si na to, e mi-
dzy onierzem naszym i konsystujcym w Królestwie

rosyjskim nie byo nigdy cilejszego zwizku, mimo
tylu stara z góry. onierze nasi yli np. caymi mie-

sicami w obozie obok rosyjskich, trzymajc si odru-

chowo z daleka; oficerowie garnizonu warszawskiego
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unikali wprost stosunków ze swoimi rosyjskimi kole-

gami.*)

W szkoach podchorych koledzy Polacy i Rosja-

nie nie yli ze sob wcale; »dzieli ich mundur«, dzie-

lio ich odmienne poczucie honoru, gdy np. polscy

wychowankowie szkoy jazdy nie mogli poj, jak jun-

krowie z korpusu litewskiego znosili zdarzajce si
czasem wypadki kar cielesnych. Lepszych stosunków
nie utrzymywano nawet z Polakami, do licznymi w gwar-

djach korpusu litewskiego, podejrzewajc ich o to, e
wybrali oni t sub li tylko dla lepszego awansu, jaki

panowa w wojsku rosyjskim. Na manewrach, jak

stwierdza Komorowski, artylerja nasza strzelaa choby
burakami do swych przeciwników rosyjskich, uani cie-

rali si nieraz na ostre z uanami lejbgwardji rosyjskiej.

I to byy rzeczy decydujce, nadajce istotny cha-

rakter yciu obu wojsk w Królestwie.

Ale ten organiczny zwizek wojska Królestwa z na-

rodem, ta jego niech do porzdków rosyjskich nie

*) »Przez cay czas panowania Konstantego, mówi Prdzyski, nie-

przezwyciona repulsja panowaa midzy wojskowymi, co nosili kokard
czamo-óto-bia i czysto bia, i wszelkie awanse, czynione ze strony
oficerów rosyjskich dla zjednania i zblienia si, byy bezskuteczne*. »Wy-
sani na instruktorów oficerowie i onierze rosyjscy do rónych broni
(polskich) organizujcych si na prowincjach, pisze o tym znacznie wicej
umiarkowany Paszkowski, nie mogli si zbrata. W jednym niby to szczy-

cie odbijay si rónice charakterów, róne sumienia narodowe, z rónych
usposobie umysowo-moralnych. Tu i tam inne obyczaje, inne naogi,
inne wychowanie domowe i publiczne, przez inne systematy rzdów, inne
naday pojcie wadzy, inne sumienie narodowe. Rosjanie przywizuj
prawo do siy, my si do prawa; u nich, kto rozkazuje, tym samym ma
prawo; my nawykli sucha rozkazów na mocy prawa. Std atwiejszy
w nich pierwiastek posuszestwa, bez rozbierania, dlaczego. U nich aden
szczebel spoeczny nie czuje si moralnie pokrzywdzonym, jakkolwiek go
wyszy znieway, bo ma sumienne przekonanie, e mu wszystko wolno,
e moe to samo na niszych dopeni. My, nie pojmujc w tym ich wiary
politycznej, urgalimy, przypisujc (to) brakowi godnoci czowieka. Nigdy
ci instruktorowie, ani oficerowie z oficerami, ani onierze z onierzami,
nie mogli si sercem spoufala. Zawsze mniej okrzesani byli celem artów
wicej w obyczajach ogadzonych i zawsze si w tym zdradzaa pomsta
nienawici*.
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moe nam przesania faktu, e porzdki te zaprowa-

dzono wówczas na caej linji, e mimo wszystko wy-
wieray one wpyw, ksztatujc armj nasz na podo-

biestwo rosyjskiej. Wojsko jest wojskiem i ycie jego

w czasie pokoju skada si, a w wikszym jeszcze stop-

niu skadao si wówczas, z formalistycznych nieraz

i drobiazgowycli czynnoci, którycli wymagaj regula-

miny; czynnoci te za wywieraj duy wpyw na o-
nierza. Otó te regulaminy i przepisy oparto wówczas
celowo na wzorach rosyjskich.

Ju Aleksander*) postawi wyranie zasad, e »ce-

sarz i król chce, aby w wojsku polskim stosowano si
we wszystkim do zasad w wojsku rosyjskim stosowa-

nych*. W myl tego polecenia ustalia si stopniowo,

praktyka, e rozkazy ogólne, dotyczce porzdków w woj-

sku, a wydawane przez sztab gówny rosyjski, obowi-
zyway i u nas po uprzednim ogoszeniu ich przez roz-

kaz dzienny W. Ksicia.**)

Za rzdów Mikoaja, jak wida z korespondencji jego

z Konstantym, praktyka ta staa si regu i W. Ksi,
o ile dany rozkaz ogólny nie odpowiada jego przeko-

naniu, stara si zawczasu zapobiega jego zastosowaniu

w Królestwie. Rozkazy te dotyczyy czsto szczegóów
ycia wojskowego, a wic mundurów, ekwipunku, mu-
zyk, wart etc, miay wic niezawodnie znaczenie podrzd-
ne; w wojsku jednak caa suba skada si ze szczegó-

ów, a praktyka tego rodzaju stanowia powany prece-

dens na przyszo.
Nastpnie— z wojskiem polskim, pod wspóln ko-

mend W. Ksicia, zczono twz. korpus litewski wojsk
rosyjskich wraz z jego rezerwowym korpusem gwardji.

Widzielimy ju, jaki cel miao sprowadzenie gwardji ro-

*) w rozkazie dziennym z dn. 13-XI 1815.
**) Por. np. rozkaz dzienny z dn. 23-VIII 1826 r.
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syjskiej do Królestwa. Korpus litewski*), zoony razem
ze sw gwardj z 17-tu puków piechoty, 7-u jazdy i 11

baterji artylerji, mia rekrutowa si wycznie z prowin-

cji zabranych. Zasady tej trzymano si pocztkowo tak

cile, e nawet z gwardji rosyjskiej wybrano do przy-

dzielonej do niego gwardji wszystkich onierzy z tych

prowincji. Korpus ten i zewntrznie zbliono do wojska

polskiego. Otrzyma on wic na sztandarach dwugowe-
go ora rosyjskiego, ale biaego, z pogoni na piersi,

zamiast w. Jerzego; mundury jego wzorowano cako-
wicie na polskich, o ile chodzio o krój i kolory. Komen-
d nad nim i wogóle zupen wadz wojskow w pro-

wincjach zabranych odda Aleksander w r. 1819 Kon-
stantemu.

Zarzdzenia te, jak widzielimy wyej, miay cha-

rakter mocno dwuznaczny: wyglday one na zapowied
przyczenia prowincji zabranych do Królestwa, a w prak-

tyce staway si pomostem do spojenia armji polskiej

z rosyjsk**).

Ze zczenia tego wypyn od razu dla armji pol-

skiej szereg konsekwencji natury mocno ujemnej pod
wzgldem narodowym. A wic przedewszystkiem pie-

chot, jazd, artylerj gwardji naszej, oraz saperów i ra-

kietników, przydzielonych do niej, zczono organicznie

z korpusem rezerwowym gwardji rosyjskiej; powstay
w ten sposób mieszane sztaby, polsko-rosyjskie brygady
i dywizje. Gwardj nasz zrównano wówczas w prawach
z mod gwardj rosyjsk, zapewniajc jej oficerom przy

przechodzeniu do linji jeden stopie wyej***), wysze pa-
ce i od, specjalny dobór ludzi, a w praktyce i pierw-

*) Stworzy go ukaz Aleksandra z dn. 17 lipca 1817.
**) >>U nas—pisze Niemcewicz — wcielenie to z komend i trybem

caym moskiewskim uwaanym jest jako krok do zmoskwiczenia narodu
polskiego*.

***) Kapitan gwardji, przechodzc do linji, zostawa od razu pod-
pukownikiem, gdy w gwardji nie byo stopnia majora.
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szestwo przy obsadzaniu komend w linji. Gwardj po-

za tym starano si specjalnie przywiza do osoby króla,

który by szefem jednego z puków, podobnie jak na-

stpca tronu innego; jej generaów i sztabsoficerów mia-

nowano czsto genera - adjutantami i fligieladjutantami

cesarza, wyróniano ich przy rozdawaniu orderów pol-

skich i rosyjskich. Ten zwizek obu gwardji wywar
mimo wszystko wpyw i wytworzy pewne zwizki bra-

terstwa broni. Inaczej nie bylibymy w stanie wytóma-
czy sobie te^o, e w nocy listopadowej i w dniu 30 li-

stopada 1830 r. puk naszych strzelców konnych gwar-

dji wystpi zaczepnie przeciw powstaniu, a wic doko-

na czynu, do jakiego Rosja nie moga skoni adnego
oddziau polskiego w pocztkach insurekcji Kociuszki.

Z pewnymi odgosami tych zwizków spotykamy si
nawet w czasie wojny roku 1831*). Nastpnie—z racji

wspólnych wicze wojsk naszych i gwardji rosyjskiej

—

poczto wymaga od sztabsoficerów naszego wojska zna-

jomoci komendy rosyjskiej; szerzyy j zreszt ówczesne
regulaminy, wydawane przewanie w dwóch jzykach,
z tekstem polskim, opracowanym nieraz mocno niedbale.

W roku 1815 wyszed «Zbiór komendnych wyrazów
w jzyku rosyjskim i polskim, stosownie do rozkazu

J.C.M. W. Ksicia Konstantego uoonym. Wojsko nasze

coraz czciej syszao komend rosyjsk na wspól-

nych wiczeniach i paradach.

Zczenie armji naszej z korpusem litewskim i jego

*) »Genera artylerji Gerstenzweig przystpi do podpukownika (sza-

serów g\yardji naszej) Zielonki, uciska mu rk serdecznie i po francu-
sku powiedzia te sowa, które pamitam: »Jeeli przyjdzie do wojny, ni-

gdy moje armaty do was strzela nie bd« ... W tej potyczce (pod Ra-
ciem) genera Gerstenzweig dotrzyma danego nam sowa ... po prawej
stronie naszego puku sta 4-ty puk strzelców konnych, rosyjskie dziao-
we kule obalay mu cigle udzi i konie; do nas wcale nie strzelano*
(Napoleon Sierawski). W czasie zwrócenia si armji Rybiskiego ku gra-
nicy pruskiej przypuszczano powszechnie, e 6-ty puk strzelców konnych
(dawny gwardji) odczy si od wojska i podda si oddzielnie Rosjanom.
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gwardj odbio si ujemnie na naszych szkoach pod-
chorych piechoty i jazdy, zamieniajc je na szkoy
mieszane. Dopuszczano do nich odtd junkrów rosyj-

skich, zaprowadzono tutaj dni komendy rosyjskiej obok
dni komendy polskiej.

Mikoaj pooy kres tej polityce pomostów. W r.

1827 zniós on wyjtkowe uprawnienie korpusu litew-

skiego, pokonywujc z du trudnoci zacity opór
Konstantego przeciw temu zarzdzeniu. »W Prusach

i Austrji — pisa cesarz do brata — panuje zupena
jedno wojska. U nas inaczej. Na Litwie wojsko no-

si na mundurze inne kolory. Dopóki je nosz Rosjanie,

nic to, ale nie mog ich tam nosi sami Polacy. Trzeba
wic przedewszystkim zmieni mundury, nastpnie w kor-

pusie oficerskim pokrzyowa Polaków i Litwinów
z Rosjanami, dalej od razu poow rekrutów z Litwy za-

bra do Rosji, a miejsce ich zastpi rekrutami z guber-

nji rosyjskich. Polacy, rozrzuceni po cesarstwie, bd
znakomitymi onierzami, a w armji utrzymanym zostanie

przewiadczenie, e jest ona czysto rosyjsk«. Na sku-

tek tych decyzji cesarskich nawet gwardja rosyjska

w Warszawie pocza otrzymywa rekrutów z gubernji

wielkorosyjskich. System "
zblienia wojsk dziaa odtd

dalej, czc jednak na terenie Królestwa, w gwardji,

w szkoach, ju bezporednio Polaków i Rosjan.

Dodajmy tutaj odrazu, e — poza dwoma pukami
piechoty, trzema jazdy i dwiema baterjami artylerji gwar-
dji rosyjskiej — w Królestwie konsystowao wtedy 5 pu-
ków kozackich. Stay one w pobliu granicy pruskiej

i austryjackiej, speniajc tam rol stray celnej granicz-

nej; czci tych puków miay jednak stanowiska i we-
wntrz kraju, np. w Kielcach i Chcinach, gdzie —
cznie z weteranami polskimi—pilnoway one wizie.

Wojska rosyjskie posiaday w Królestwie wszystkie

swoje urzdzenia i magazyny; w r. 1829 sprowadzono tu na-
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wet z gbi Rosji szkoy dzieci onierskicli puków gwar-

dji. W Warszawie, w Modlinie i Zamociu onierz nasz

sta we wspólnycli koszarach z Rosjanami, leczy si we
wspólnyci lazaretacli, asystowa czasami naboestwom
prawosawnym. Niektórzy oficerowie rosyjscy zajmo-

wali w kraju stanowiska, wice ich organicznie z armj
polsk. W Warszawie np. komendantem wojennym by
genera rosyjski Lewickij, w Modlinie wicekomendantem
równie Rosjanin; rosyjski szef sztabu W. Ksicia, ge-

nera Kuruta, zastpowa go z reguy w czasie jego wy-
jazdów z Królestwa w komendzie nad wojskiem pol-

skim, a stale skupia w swoim rku czynnoci szta-

bowe polskie ; wpyw na sprawy wojskowe polskie mieli

i inni generaowie rosyjscy z otoczenia W. Ksicia, np.

Gendre. By to wic cay system, obmylany równie

konsekwentnie, jak i zjazdy w Zamociu wychowanków
naszej szkoy aplikacyjnej z kadetami rosyjskimi, jak

bardzo czsto rozdawania orderów rosyjskich naszym
oficerom.

Widzielimy ju, e w wojsku polskim w r. 1815
wprowadzono wszystkie regulaminy rosyjskie, nienajgor-

sze zreszt, i e okoliczno ta daa powód do przy-

dzielenia do naszych broni instruktorów Rosjan. Z in-

struktorami tymi spotykamy si jeszcze w r. 1816-ym:
ilekro W. Ksi by niezadowolony z jakiego puku,
to albo chwilowo, w czasie wicze, zastpowa w nim
oficerów naszych rosyjskimi, albo te oddawa go na

pewien okres pod komend którego z generaów gwar-

dji rosyjskiej. Nastpnie ca organizacj wojska nasze-

go oparto wówczas na normach rosyjskich. W koach
wojskowych polskich ju w r. 1815-ym mówiono, e
jak za Ksistwa warszawskiego wypado nam trzyma
si cile wzorów francuskich, tak teraz trzeba dostosowy-

wa si w drobiazgach nawet do rosyjskich. U szczytu

armji powstao np. gówne dyurstwo, instytucja czysto



rosyjska ; powsta tutaj i korpus kwatermistrzostwa, któ-

rego nie zna Napoleon, równie podug wzoru rosyj-

skiego, a ku duemu niezadowoleniu oficerów z czasów
Ksistwa warszawskiego*).

Pieciot nasz, za Ksistwa warszawskiego jedno-

lit, »lecz zato tak w sobie starannie urzdzon i wywi-
czon, by we wszystkich przygodach wojny mierzy si
moga «, podzielono teraz podug norm rosyjskich na pie-

chot linjow i strzelców pieszych. Podzielono j take
na dywizje, liczce po 3, a nie, jak na caym wiecie—
z wyjtkiem Rosji — 2 brygady, z których dwie pie-

choty linjowej, a 1 strzelców pieszych. Organizacja

jazdy naszej rónia si wicej od rosyjskiej; jednak

w r. 1826 Mikoaj — z powodu braku oficerów —
zamierzy upodobni sw jazd do polskiej, redukujc
jej puki, liczce poprzednio po 6 szwadronów czynnych
i 1 rezerwowym, do 4-ch czynnych i I-go rezerwowego,

jak to miao miejsce u nas. Artylerja nasza, o ile cho-

dzi o jej organizacj i podzia materjau, trzymaa si
cakowicie norm rosyjskich ; w jej zaprzgach wzorowano
si nawet w szczegóach na urzdzeniach artylerji ce-

sarstwa. W wojsku naszym, uzbrojonym cakowicie
w bron rosyjskiego modelu, W. Ksi zaprowadzi take
karno na sposób rosyjski, wymagajc zarazem stoso-

wania kary cielesnej w bardzo szerokich rozmiarach, jaka

rodka wyszkolenia onierza. Caa administracja i ra-

chunkowo wojska naszego w dobie Królestwa opie-

raa si równie drobiazgowo na wzorach rosyjskich.

W tej dziedzinie zerwano od razu z francuskim systemem

*) »W wojsku rosyjskim, mówi Chapowski o kwatermistrzostwie,
przeciwne urzdzenie pochodzi z niedowierzania; daj zawsze gównie do-
wodzcemu do sztabu oficerów takich, którzy go pilnuj i o kadym jego
dziaaniu donosz albo wprost monarsze, albo przeznaczonemu do tego
powiernikowi. S to jakby szpiegowie przy dowodzcym. Musi takie

urzdzenie bardzo szkodliwy wpyw wywiera, psu jedno i generaów
niemiaymi czyni*.
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kolegjalnych rad gospodarczych pukowych i rachunko-

woci kadej oddzielnie kompanji, który istnia za Ksi-
stwa warszawskiego, nie wydajc zreszt na gruncie

polskim dodatnich rezultatów.

Karta konstytucyjna zawarowaa, jak widzielimy,

wojsku naszemu odrbno jego mundurów. A jednak

i w tej sprawie W. Ksi wystpi z projektem zmian

zasadniczych, które miay zbliy onierza naszego do
rosyjskiego. Dozna on tutaj zawodu, gdy odnony
projekt jego, wysunity za porednictwem Ronieckiego,

napotka na opór caej generalicji polskiej, majcej za

sob wyrane brzmienie prawa. Wypado mu odtd ogra-

niczy si do drobiazgów a wic np. w pocztkach do
ubrania piechoty naszej w miejsce rajtuzów w obcise

biae spodnie i czarne kamasze sukienne, opite na nich

ponad kolana, jakich w XVIII wieku uywano powszech-

nie, a które wówczas nosia tylko piechota rosyjska

i austryjacka, do zaprowadzenia piór kogucich na kape-

luszach oficerskich, oznaczania stopni oficerów gwiazd-

kami na szlifach i t. d.

Na ogó jednak, o ile pominie si kwestj kolorów,

a zwróci uwag na ogólny krój munduru i paszczów,
na wraenie, wywoywane przez postaw onierza, jego

sposób noszenia broni, sposób formowania kolumny mar-

szowej i t. d., to nasz piechur czy kawalerzysta nie

róni si w tych czasach prawie wcale od rosyjskiego.

Miaa to udowodni namacalnie wojna w r. 1831 i to

nietylko wtedy, gdy spotykano si z nieszczsnym kor-

pusem litewskim, który poniós koszty wszystkich pra-

wie zwycistw polskich. W wypadkach pomieszania si
tyraljerów, nagego ataku jazdy, trudno byo rozpozna,
czy ma si do czynienia z przeciwnikiem; dawao to

nieraz powód do pomyek bardzo charakterystycznych,

jak wogóle wiele rzeczy w tej wojnie, w której jedna

i druga strona wychoway si na tych samych regulami-
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nach i metodach, znay si wzajemnie tak gruntownie,

jakby to miao miejsce w wojnie domowej.*)

Widzimy wic, e caa struktura armji naszej za

czasów Królestwa opieraa si cile na wzorach rosyj-

skich, e faktycznie wydawano ju rozkazy wspólne dla

obu wojsk, e uczyniono wszystko, aby na terenie Kró-

lestwa zbliy je, zwiza organicznie. Formalnie rzecz

biorc, przygotowano wic zupenie grunt do amalgamatu;

chodzio tylko jeszcze o rzecz najistotniejsz: o ducha

wojska naszego. Konstanty oddawa si w tym kierunku

dziwnym zudzeniom; w r. 1828 pisa on do Mikoaja,

»e ta niech do zblienia, któr on zawsze zwalcza,

objawia si nie ze strony wojska polskiego, ale, przeciw-

nie, rosyjskiego^. Na t opinj jego zoyo si moe
to, e wojsko nasze nauczyo si ju znosi wiele rzeczy.

Oddziay garnizonu warszawskiego, a midzy nimi cay

*) »Tyraljerzy nasi i moskiewscy—pisze uczestnik bitwy pod Przy-

tocznem (19 VI 1831)—tak byli z sob pomieszani, e dwa razy pojecha-
limy do tyraljerów moskiewskich, sdzc, e to nasi. Gdy Turno pocz
mówi do nich, oni nas poznali i przywitali gstym ogniem. Szczciem
nikogo z nas nie trafili«. ^Posterunek, na który napadlimy, pisze o star-

ciu pod Jadowem oficer 3-go puku uanów, stanowi szwadron konno-li-

tewskiego puku uanów, który tak mao róni si w umundurowaniu, e
nawet wród dnia monaby go wzi za nasz puk i siedzia na koniach
take kasztanowatych*... Pod Dbem Wielkim (31 III) óci uani rosyj-

scy obskoczyli zwyciski dywizjon karabinierów naszych, karabinierzy nie

poznali ich zrazu. »To nasi, to nasi« woano, lecz gdy lancami zaczli
nas siga z obu stron szosy, dopiero paasze karabinierów bysny*.
Pod Kauszynem (1 IV) dzielny dywizjon 4-go puku uanów rzuci si na
piechot tylnej stray rosyjskiej i zabra jej 3 sztandary. Piechurzy rosyj-

scy, którzy schronili si z gocica w las, nie strzelali do tej jazdy nie-

tylko z powodu oszoomienia tym atakiem. »Po prostu— pisze o tym Za-

mojski — wzili nas za puk uanów litewskich, których mundury bardzo
byy podobne do naszych i mniemali, e to bya ucieczka, nie atak*. Pod
Wilnem 3 szwadrony naszego 1-gu puku uanów biy si wkocu z orem-
burskim pukiem uanów. »Pomieszalimy si jak groch z kapust—mówi
o tym Chapowski. Na polu piaszczystym, przy suszy, wzniosa si kurza-
wa taka, e trudno byo si pozna o 3 kroki, tym bardziej, e oremburski
puk siedzia take na gniadych koniach i mia czei-wone wyogi, tylko

ich rajtuzy byy bure, a nasze szaraczkowe*. Zdarzao si to jeszcze cz-
ciej naszym strzelcom konnym, których mundury i cay ekwipunek nie

róniy si wcale od rosyjskich. Nawet tak czujni zawsze kozacy brali ich

czasem za swoich.

61



czwarty puk piechoty linjowej, musiay np. 2-go pa-
dziernika 1824 r. asystowa temu, jak kat zrywa szlify

i ama szpad nad gow jednego z najwierniejszycli

synów ojczyzny, majora Walerjana ukasiskiego, jak

tene i jego towarzysze skazacy, Dobrogoyski, Do-
brzycki, okuci w kajdany, cignli taczki przed ich fron-

tem. W Zamociu onierze polskich szwadronów rezer-

wowych jazdy dozorowali latem gorliwie winiów po-

litycznych, ofiary samowoli, a nieraz i prowokacji W.
Ksicia.

O zmian ducha wojska naszego, o rozlunienie

jego stosunków z wadzami konstytucyjnymi kraju,

a zwizanie go wyczne z osob panujcego, troszczyli

si usilnie obaj mocarze rosyjscy. Ju r. 1815 ks. Adam
Czartoryski zauwaa, e Aleksander wzoruje si na Na-
poleonie i nie szczdzi zabiegów, aby wojsko przywiza
wycznie do siebie. Widzielimy ju, jak uyto do tego

przysigi wojskowej. Obaj cesarze posugiwali si na-

stpnie bardzo zrcznie wpywami dworskimi, na które

starszyzna wojskowa zawsze bya tak wraliwa. W cza-

sie przyjazdów cesarza do Warszawy na pierwszy plan

stale wystpowao wojsko; wiczenia i parady góroway
w takich okazjach nad czynnociami politycznymi; na

zamek zapraszano najsampierw starszyzn wojskow,
a potym dopiero cywiln.*) Gdy chodzio o przedsta-

wienie Polakom nastpcy tronu, o nawizanie z nimi

bliszych stosunków, to znowu obaj cesarze zwracali si
przedewszystkim do starszyzny wojskowej, uwaajc j

*) »Point de civils ici, ~ woa na zamku w listopadzie r. 1815,

w czasie przyjazdu Aleksandra W. Ksi — a demain les civilistes«,

»Mn(5stwo urzdników zebrao si na pokoje — pisze o dniu 3.XII 1815
szczególnie wraliwy na to ponianie wadz cywilnycli Niemcewicz, lecz

i tym razem wypad w. knia Konstanty i wszystkich wypdzi z zamku,
nie zostawiajc, jak tylko wojskowycli«. »Dla tych to nalega, dla tej so-
datomanji wszystkie wzgldy dla wojska, nieuwaanie na cywilnych. Jedli

u stou królewskiego majorowie, nieprzypuszczeni deputowani od kraju«.
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za wyczn prawie reprezentantk kraju. Nie tylko

gwardja, ale i puki linjowe otrzymyway wówczas
wacicieli z liczby czonków dynastji cesarskiej; do kon-

troli puku grenadjerów gwardji wpisano nastpc tronu,

póniejszego Aleksandra II., dla którego Mikoaj sprowa-

dza nawet z Warszawy »diad'k« polskiego do naucza-

nia go musztry i jzyka. Przez liczniejsze rozdawanie

orderów przy uroczystych okazjach, nadawanie i zatwier-

dzanie tytuów hrabiowskich, rozdawanie urzdów dwor-
skich, nominacje na adjutantów cesarskich, udzielanie

gratyfikacji pieninych, donacji starano si zwiza z dy-

nastj nasz starszyzn wojskow. Zapewniano jej nawet,

stosujc si w tym do zwyczajów rosyjskich, poparcie

rzdu i wyjtkowe niemal stanowisko w razie procesów
cywilnych, egzekucji, opacania rat dzierawnych z dóbr
narodowych. W tych czasach — nastpnie — suba
w wojsku bya najlepsz drog do zrobienia karjery

cywilnej. Starszyzna wojskowa otrzymywaa najatwiej

miejsca w senacie, generaów powoywano czasami do
przewodniczenia sejmom; pierwszym namiestnikiem Kró-
lestwa by genera Zajczek, na nastpc jego Aleksan-

der upatrzy generaa Haukego. Ta polityka musiaa
robi swoje i potnie przewraca ludziom w gowach.
Oficerowie dymisjonowani, o ile naturalnie otrzymali

dymisje w asce W. Ksicia, mieli pierwszestwo przy

obsadzaniu wyszych urzdów administracyjnych, np.

urzdów prezesów komisji wojewódzkich. Dymisjono-
wani podoficerowie i onierze, najzupeniej susznie i ra-

cjonalnie zreszt, otrzymywali wiksz cz stanowisk

w urzdach celnych, granicznych, lenych, administra-

cyjnych; byli oni tutaj tak liczni, e w r. 1830 odbio
si to nawet ujemnie na ich mobilizacji. Za Królestwa

wreszcie wojsko na kadym kroku czuo, e jest ono
stanem wyrónianym, popieranym celowo przez rzd.
W zatargach z wadzami cywilnymi W. Ksi z reguy
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prawie, nie badajc sprawy, przyznawa suszno woj-

skowym, nieraz z wyran krzywd drugiej strony.

Wypadki samowolnego, krzywdzcego postpowania woj-

skowycli naszyci z ludnoci miejsk i wiejsk zdarzay

si wówczas od czasu do czasu; karano je za, czasem

nawet bardzo surowo, tylko wtedy, gdy sprawa—z ra-

cji epilogu, np. mierci strony pokrzywdzonej lub te
zbyt czstego powtarzania si danych gwatów—nabraa

wikszego rozgosu.

T polityk ujmowania sobie wojska stosowali obaj

cesarze oraz W. Ksi nawet do onierzy. Przy uro-

czystych okazjach, udanych przegldach królewskich lub

wielko-ksicych, spaday na podoficerów i szeregowców
gratyfikacje, nieraz wcale znaczne. Tak np. podczas ko-

ronacji Mikoaja «cesarz hojnie rublami szafowa na woj-

sko, tak dalece, e w niektórych pukach, jak np. w 4-ym
piechoty, wszyscy onierze kaden po 12 rubli srebrem,

otrzymali-; 3 padziernika 1826 r. W. Ksi, zadowo-

lony z nocnego strzelania 1-ej brygady artylerji pieszej,

da wszystkim jej podoficerom gratyfikacje w wysoko-

ci caorocznego odu.
Do rodków zjednywania sobie wojska naleao i po-

krywanie niektórych jego wydatków nie z budetu kra-

jowego, który przy odpowiedniej gospodarce móg na

to cakowicie wystarczy, ale z prywatnej szkatuy ce-

sarskiej. Tak np. Aleksander obdarzy wszystkie puki
nasze kaplicami polowymi, sprawi im namioty, da ma-
szyn parow dla arsenau, pienidze na gmach szkoy
kadetów w Kaliszu; Mikoaj obdarzy wojsko sztanda-

rami i t.d.

Mówilimy ju o tym, e rezultat tych usiowa
by nieznaczny, e na ogó nie wpyny one na ducha

armji naszej. Nie jest to jednak regua bez wyjtku,
gdy wyjtki, jak to okazao powstanie listopadowe,

byy. Z literatury pamitnikarskiej i monograficznej
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tych czasów wiemy, e w pocztkach kampanji miay
miejsce zaledwie 3—4 wypadki przejcia onierzy lub

podoficerów naszych do przeciwnika z wiadomociami
o naszych ruchach; póniej zdarzay si one znacznie

czciej, ale te i skad naszej armji uleg powanej
zmianie przez wcielenie do niej jeców z korpusu litew-

skiego. O ile chodzi o oficerów naszych, to paru z nich

opucio Królestwo razem z w. ksiciem Konstantym
(np. wykreleni póniej z kontrol podpukownik Ksawery
Oldzki i kapitan Kazimierz Trbicki, dalej jaki oficer

4-go puku piechoty linjowej, którego Mikoaj ozdobi
od razu za wierno orderem w. Wodzimierza); inni prze-

dostali si do Petersburga lub pozostali tam (np. major

andarmerji, synny Ignacy Cywiski i adjutant cesarza,

pukownik Józel Hauke); paru sztabsoficerów podao si
do dymisji w pocztku powstania bez podania powo-
dów, a wic prawdopodobnie nie chcc suy przeciw

Rosji. W czasie samej wojny przeszli do Rosjan: pod-

pukownik 8-go puku piechoty linjowej Zwoliski, na-

pitnowany zato w rozkazie dziennym z dn. 5 marca

1831, oraz podporucznik 1 go puku strzelców pieszych

Dbrowski, wychowanek korpusu kadetów w Kaliszu,

który przyniós im nawet wiadomoci o ruchach generaa

Umiskiego. O trzecim podobnym wypadku syszymy
ju po zdobyciu Warszawy, gdy to jaki oficer inynie-

rji nieznanego nazwiska zbieg do przeciwnika, aby za-

wiadomi go o zamiarze kierownictwa naszego przepra-

wienia si pod Pockiem na lewy brzeg Wisy. I to ju
wszystko; byy to wic wyjtki, które zdarzy si mo-

g w kadej wojnie i midzy kadymi przeciwnikami.

Troch inaczej przedstawiaj si cyfry, o ile chodzi

o polsk starszyzn wojskow. W pocztkach powsta-

nia zaszy np. zmiany w skadzie komendantów puków
piechoty, jazdy i baterji artylerji. Na ogó usunito wów-
czas 3 komendantów puków piechoty na 12, 3 jazdy
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na 9, 4 artylerji na 9. Cz tych zmian przypisa na-

ley moe nieudolnoci odnonych komendantów do
suby w polu, cho par z nich (np. oddanie do dys-

pozycji Komisji rzdowej wojny komendanta 2 puku
piechoty Supeckiego, a z jazdy pukowników Dembi-
skiego i Korytowskiego, z artylerji Weisfoga i Lepig)
pooy mona wyranie na karb ich niepewnoci poli-

tycznej i przywizania do dawnego porzdku. Co si
tyczy naszej generalicji, to z piciu generaów broni,

których zastao powstanie roku 1830, dwaj zginli w nocy

listopadowej, wystpujc przeciw powstaniu (Hauke i Sta-

nisaw Potocki), dwaj stawili si w Petersburgu (Ronie-

cki i Wincenty Krasiski) i ulegli wykreleniu z kontrol,

a tylko jeden wzi udzia i to mocno nieszczególny w po-

wstaniu, a po kapitulacji Warszawy stan przed Paskiewi-

czem (Izydor Krasiski). Z 7 generaów dywizji—jeden zna-

laz si w r. 1831 w Petersburgu i uleg wykreleniu

z kontrol (Kossecki), jeden chorowa w Warszawie a do
wkroczenia do niej wojsk rosyjskich, które go uzdrowio
od razu (Rautenstrauch), jeden poda si do dymisji, nie

chcc suy przeciw Rosji (Kurnatowski), dwóch usu-

nito na stanowiska bezczynne (ótowski i Weyssen-

hoff), a tylko dwaj wzili udzia czynniejszy w pracach

organizacyjnych lub w wojnie (Klicki, który jednak prdko
zachorowa, i Krukowiecki). Z 23 eh generaów bryga-

dy—4 zgino w nocy listopadowej (Siemitkowski, No-
wicki, Blumer, Trbicki), jeden poda si do dymisji

i walczy po stronie Rosji (ks. Wirtemberski), 7 usunito

z zajmowanych przez nich stanowisk lub dano im dy-

misj (Redel, Fredro, Suchorzewski, Hurtig, Saacki, Mal-

let, Piotrowski), dwaj podali si sami do dymisji w cigu
wojny (Szembek i Tomicki), dwóch skazano faktycznie

na bezczynno (Mrozinski, Przebendowski), a tylko

7 brao czynniejszy udzia w powstaniu (ymirski, Gie-

gud, Morawski, Bontemps, Czyewski, Dziekoski, Dwer-
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nick). Dodajmy do tego, ie po roku 1831 w subie
rosyjskiej pozostao 2 naszycli generaów broni (Ronie-

cki i W. Krasiski), 2 generaów dywizji (Rautenstraucli,

Kossecki), 4 generaów brygady (ks. Wirtemberski, Bon-

temps, Mallet i Pawowski; ten ostatni suy—razem

z komendantem 3 puku uanów Korytowskim—w an-
darmerji rosyjskiej). Te cyfry—w poczeniu z wyran
nieclici wikszoci starszyzny naszej do energiczniej-

szego prowadzenia wojny w r. 1831 — stwierdzaj, e
pewn ilo wyjtków w górnycli sferacli wojska uda-

o si przecie polityce rosyjskiej zdoby.

4. Sprawa samodzielnoci armji naszej w praktyce

Królestwa Polskiego. Zaniechanie stworzenia milicji.

Polityka wojskowa obu cesarzów rosyjskicli odbia

si najujemniej na sprawie samodzielnoci armji polskiej

i na jej zdolnoci do ewentualnego uzupenienia si w ra-

zie wojny.

A wic dziaalno w. ksicia Konstantego, jako

naczelnego wodza, zadecydowaa o tym zdezorganizo-

waniu szczytów naszego wojska, które tak silnie wpy-
no na losy wojny roku 1831. Widzielimy ju, jak

dezorganizowa on— fachowo nawet— Komisj rzdow
wojny; w podobny sposób postpowa on sobie take
ze sztabem i kwatermistrzostwem polskim, nie prze-

prowadzajc naleytego rozgraniczenia zakresu dziaania

obu tych instytucji, nie uywajc ich stosownie do ich

przeznaczenia. Czyni on to celowo, w zamiarze sku-

pienia ich czynnoci w swym rku, uywania do nich co

najwyej pomocy Kuruty; nominalnych szefów tych in-

stytucji, Siemitkowskiego i Haukego, traktowa on stale

jako figurantów. A tymczasem, jak widzielimy, kwa-

termistrzostwo byo u nas instytucj now, któr na-
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leao wprowadzi w ycie bardzo umiejtnie. Podo-

bnie po czci miaa si sprawa i z gównym dyur-
stwem armji. Skutki tego stanu rzeczy odbiy si ujem-

nie na organizacji naszego kierownictwa w wojnie roku

1831. Nie umiano wtedy znale rozwizania dla sto-

sunku szefów sztabu do generaów komenderujcych,
— kwatermistrza do szefa sztabu; zaprowadzano i zno-

szono z kolei urzd generaa dyurnego, majcego czu-

wa nad karnoci i policj wojskow; powstaway ci-

ge tarcia i próby, odbijajce si fatalnie na jednolitoci

kierownictwa, ujawniajce si w zaniedbywaniu poszcze-

gólnych jego funkcji.

Wojsko Królestwa, aczkolwiek posiadao wszystkie

trzy bronie, oddziay techniczne i pocigi, za czasu po-

koju nie tworzyo jednostek bojowych wyszego rzdu,

t.j. korpusów lub dywizji, zoonych ze wszystkich trzecli

broni, oddziaów i urzdze pomocniczych, a przez to

zdolnych do samodzielnego dziaania w czasie wojny,

jakie wspóczenie istniay w armji pruskiej i rosyjskiej.

Przeciwnie, u nas—poza gwardj, która wpoczeniu z gwar-

dj rosyjsk tworzya tak organiczn, samodzieln jedno-

stk bojow — istnia tylko oddzielny korpus piechoty

z doczon do niego artylerj piesz i odrbny korpus

jazdy z nalec do artylerj konn. Ten podzia, który

nie móg utrzyma si w razie wojny, nasuwa wniosek,

e wojsko polskie — w myl postanowie cesarzów ro-

syjskich — nie miao nigdy operowa samodzielnie, e
na wypadek wojny zamierzano je wcieli w skad kor-

pusów rosyjskich, podobnie jak za pokoju postpiono

z jego gwardj. I ten stan rzeczy odbi si ujemnie na

zdolnoci wojska naszego do dziaania w wojnie, do

wyaniania z siebie jednostek bojowych w przededniu

walki r. 1831. Pozbawia on np. dywizje piechoty na-

szej jazdy dywizyjnej, przyczyniajc si przez to do

rozrywania na polu walki dywizji jazdy na asekuracje,
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sub meldunkow etc, ze szkod dla jej operacji sa-

modzielnych. Jednym sowem wojsko nasze zorganizo-

wano za Konstantego tak, jakby celowo chodzio o po-

zbawienie go zdolnoci do dziaa samodzielnych, a przez

to samo i o zwizanie go organiczne z armj rosyjsk.

Dziki tej samej polityce zaniedbano wówczas ca-

kowicie — z jednym tylko wyjtkiem — twierdze Kró-

lestwa, których system, dopasowany tak szczliwie do
warunków strategicznych kraju, ugruntowali Francuzi za

czasów Ksistwa warszawskiego. Nastpcom ich pozo-

stao — gdyby wogóle myleli o czym podobnym —
tylko obwarowanie Warszawy, oraz ujcia Wieprza do
Wisy, na którego znaczenie strategiczne zwróci uwag
Prdzyski w r. 1828. Ma si rozumie, e podejrzliwo
rzdu rosyjskiego nie pozwolia nawet mówi o obwa-
rowaniu Warszawy, stanowicej jedyn prawie podstaw
wszelkich dziaa wojennych w Królestwie. Stolic na-

sz osania wci tylko dawny wa ziemny, datujcy
si jeszcze z czasów Jana Kazimierza, naprawiony za

Kociuszki, a uywany w kocu do pilnowania poboru

opaty konsumcyjnej i std zwany waem Newachowi-
cza. Komisja rzdowa wojny zaniedbaa dalej cakowicie

wzniesiony przez Francuzów przyczóek mostowy Pragi,

z którego w roku 1830 pozostaa tylko »masa usypów,
rozwalonych wprawdzie, lecz jeszcze do wydatnych ;«

nie podja ona adnych robót w punkcie tak wanym,
jakim by Serock. Modlin, w który za Ksistwa war-

szawskiego woono tyle pracy i pienidzy, »od r. 1815
zupenie opuszczony, przedstawia obraz najsmutniejszy.

Odzie drewniana gównego wau runa cakowicie. Pa-

lisadowanie dzie zewntrznych pognio zupenie. Wisa
nadwerya szaniec przedmostowy Kazimierza i dziea

szaca przedmostowego Nowego Dworu. Wszystkie

spadki skarp, podcieni skarp, gównych waów, przed-

piersi i awek przez deszcze i czas byy poniszczone*.
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Prace, podjte tutaj z nakazu Komisji rzdowej wojny,

w latach 1815—1830 ograniczyy si tylko: a) na za-

bezpieczeniu brzegów Wisy i Narwi, które woda wci
podmywaa, b) na zbudowaniu ^trwaego i ozdobnego*
mostu na Narwi, opartego na przyczóku murowanym.
Byo to troch za mao, jak na czasy, w których w Kró-
lestwie budowano tak intensywnie. W pocztkach powsta-

nia jedynie energji kapitana Augustyna Schulca, któremu
Chopicki wyrazi za to uznanie w specjalnym rozkazie

dziennym, udao si postawi t twierdz w stanie obro-

ny. Wyjtek stanowi jedynie Zamo, który mia pod-

rzdne znaczenie w systemacie obrony kraju, a w tych

czasach by raczej wizieniem ni twierdz. Roboty pod-

jto tutaj na wiksz skal pod kierunkiem generaa
Malleta, komendanta inynierji, uywajc do nich wi-
niów wojskowych i cywilnych. Koszty tych prac po-

krywaa Komisja z oszczdnoci budetowych, gdy
specjalnego funduszu na fortyfikacje w budecie nie

byo. Prac tych inynierja nie zdoaa wykoczy jeszcze

w r. 1830; w dodatku nasuway one pod wzgldem
technicznym liczne wtpliwoci i wymagay uzupenie.
Dopiero prace, podjte tutaj w poowie grudnia r. 1830,

postawiy t twierdz, która nabraa znaczenia ze wzgl-
du na Galicj i poblie Woynia, oraz zawarty w niej

znaczny materja artyleryjski, w naleytym stanie obrony.

A wic i w tej dziedzinie wpyw Rosji, jej nieuf-

no do Królestwa zrobiy swoje, odsaniajc cakowicie
kraj najazdowi od wschodu.

»Polsce trzech rzeczy potrzeba — mówi nasz ów-
czesny minister skarbu, ks. Lubecki — szkó, przemysu
i fabryk broni. Polska powinna mie wszystko, czego

potrzeba do zagwarantowania niepodlegoci, inaczej

wszystko straci . . . Mam nadziej, e z czasem prze-

prowadzi to zdoam*. Niestety, i panujcy rosyjscy

wiedzieli za dobrze o tym, e armja, opierajca si
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o wasne fabryki broni i myny prochowe, staje si za-

nadto samodzieln i nie mieli wcale zamiaru spenia y-
cze takiego optymisty, jakim by ksi minister skarbu.

^Podejrzliwo naszych wadców — powiedzia Skrzy-

necki w raporcie z Jdrzejowa z dnia 18-go kwietnia

1831 roku — nie dozwolia nigdy, aby w kraju naszym
bya ludwisarnia, fabryki prochu i tym podobne zakady«.

Królestwo polskie posiadao wówczas wszelkie dane

do stworzenia wielkiego przemysu wojennego. Huty
w Koskich, Samsonowie i Suchedniowie rozwijay si
bardzo pomylnie; dokoa rzeki Kamiennej, gdzie na

miejscu bya ruda, wgiel i sia wodna, powstaway nowe
rodowiska przemysu metalurgicznego: Wchock, Ostro-

wiec, Denków, mielów; dziki poparciu Banku Pol-

skiego zakadano hut w Dbrowie; w Warszawie
funkcjonoway dobre gisernie Ewansa i Gregoire'a. By
nawet czowiek, genera Piotr Bontemps, zwany »kowa-
lem«, wyborny, zamiowany w swym zawodzie praco-

wnik i organizator, który móg przystosowa cay ten

przemys metalurgiczny do celów wojskowych; wspó-
pracowników znalazby on z atwoci, energicznych

i rzutkich, e wymienimy tutaj choby tylko Piotra Mi-

chaowskiego. Wojna roku 1831 wykazaa zreszt do-

wodnie, co w tej dziedzinie mona byo zrobi nawet

w moliwie najgorszych warunkach.

Ale te rzeczy nie leay w widokach cesarzów ro-

syjskich i dlatego Królestwo pozbawiono fabryk broni.

Armja otrzymywaa ca sw bro, poczynajc od dzia,

a koczc na grotach do lanc, z Rosji, z fabryk tulskich.

W rocznikach wojskowych obok nazwy urzdu »dyrek-

tor fabryki broni« pojawio si po roku 1820 fatalne

sowo >vacat«. Arsena warszawski, tak dobrze urz-
dzony przez Bontempsa i jego wspópracowników, osa-

dza jedynie dziaa rosyjskie na lawetach wyrobu kra-

jowego, skada przewiezione czci karabinów tulskich,
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naprawia bro popsut. Na mocy rozkazów z góry
czuwano starannie nawet nad tym, aby w Królestwie nie

powsta prywatny przemys puszkarski; doprowadzio to

do tego, e w roku 1831 znaleziono tutaj zaledwie kil-

kudziesiciu puszkarzy, umiejcych osadza lufy zagra-

niczne i sporzdza z nicli strzelby myliwskie, a tylko

2—3 ludzi, umiejcych wierci lufy karabinowe. Wy-
pado te wówczas odwoa si prawie wycznie do
cudzoziemców, oraz paru epigonów przemysu wojenne-

go z czasów powstania Kociuszki. Na szczcie dla

powstania — poza broni znajdujc si w rku woj-

ska — w arsenale warszawskim byo w chwili wybuchu
przeszo 30.000 karabinów piechoty; bez tego niedano-

by sobie absolutnie rady, gdy stworzenie wasnego, do-

ranego przemysu wojennego, przy najlepszej woli, wy-
magao co najmniej 5—6 miesicy czasu.

Tak samo byo i z amunicj. Od r. 1820 z rocz-

ników wojskowych znikn »dyrektor mynów procho-

wych«; od pocztku za swego istnienia armja Królestwa

otrzymywaa z Rosji proch gotowy. Wspópracownictwo
naszego Komitetu artylerji i inynierji, który teoretycz-

nie mia zajmowa si dostarczaniem wojsku amunicji,

ograniczao si w tych warunkach na wyrabianiu adun-
ków i pocisków dziaowych. Te ostatnie — pene i wy-
drone — odleway dla nas, a w czasach wojny tu-

reckiej i dla Rosji, huty w Samsonowie i Suchedniowie;

wypeniano je za w laboratorjum ogni wojennych
w Warszawie, które wyrabiao np. wyborne, rzadko za-

wodzce granaty.

Nie zrobiono nastpnie za czasów Królestwa nic

dla podtrzymania saletrzarni; upada nawet ta jedyna

w Krzepicach, która istniaa tam w r. 1818. Byo to

tym doniolejsze, e u nas zawarto saletry w ziemi

bya minimalna. Trudno sobie wyobrazi, jaki przebieg

miaaby wobec tego braku wasnych róde amunicji
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walka powstania, gdyby nie to, e z polecenia cesarza

Mikoaja w r. 1830 w Modlinie zgromadzono—w prze-

widywaniu wojny z Francj — 5.700 pudów prochu
i przeszo 7 miljonów gotowych adunków karabino-

wych. Ten zapas pozwoli nam doczeka si jako tako

wyników usiowa stworzenia wasnych mynów procho-

wych. A jednak— wiemy o tym a nadto dobrze— ta

sprawa amunicji przez cay czas powstania bya jedn
z tych kul u nogi, które nam celowo przygotoway
rzdy Rosji.

Rosja miaa ustalone ju od dawna tradycje post-
powania w takich sprawach. Za czasów Targowicy, po
sejmie grodzieskim — jej oficerowie, jej reprezentanci

czuwali nad tym, aby piechot nasz pozbawi jej dzia,

nie wydziela jej ostrych adunków, odci j od arse-

naów; za powstania Kociuszki wojska jej zniszczyy ze

szczególn zawzitoci fabryk broni w Kozienicach, tak

samo, jak bd niszczy inne—w roku 1831 na Litwie,

w Sandomierskim. Utrzymujc wojsko polskie, toleru-

jc — w myl chwilowej polityki — jego istnienie, ce-

sarze rosyjscy starali si zawsze o to, aby mu o ile

monoci odebra mono dziaania. Nie byo w tym
wic nic nowego, nic dziwnego; dziwnym byo tylko

to, e dziaacze Królestwa dostrzegli te wszystkie rzeczy

dopiero w czasie powstania listopadowego.

Wojsko Królestwa Polskiego, jak widzielimy, liczyo

nie wicej, jak 29.000 ludzi; bya to cyfra nieznaczna,

jeeli zwaymy, e w r. 1830 ludno jego wynosia
4.137.631 gów, a ilo mczyzn w wieku popisowym
tj. od 20—30 lat, obowizanych do suby przez prawo
i zupenie zdolnych do niej, 216.000 ludzi. Daje nam to

wyobraenie o tym, jak niewielka cz ludzi, obowi-
zanych przez prawo do suby w wojsku i cakowicie
zdolnych do niej, przechodzia wówczas przez rzeczy-

wist szko armji czynnej. W tych warunkach, o ile
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armja nasza miaa by zdoln do istotnego powikszenia
si na wypadek wojny, naleao; 1) stworzy koniecz-

nie zapowiedzian przez konstytucj milicj, >która w ra-

zie wojny wzmocni miaa armj czynn«, 2) co najmniej

prowadzi dokadn ewidencj onierzy, którzy wysu-
yli ju swój czas w armji czynnej. Byy to ju prze-

cie czasy, gdzie w Europie zerwano z tradycj XVIII w.,

w myl której wojsko na stopie bojowej nie miao ani

jednego bataljonu lub szwadronu wicej, jak za czasów
pokoju. W Prusaci ówczesnych np. dywizja piechoty

na stopie wojny skadaa si z jednej brygady piechoty

czynnej, wzmocnionej przez powoanie rezerwistów, i z dru-

giej brygady landwery. T ostatni w czasie pokoju re-

prezentowaa tylko maa kadra, zoona z oficerów i pod-

oficerów, posiadajca magazyny broni i ekwipunku;
w kadrze tej wiczono przez par miesicy tzw. rekrutów

landwery, tj. tych popisowych, których szczupo etatu

pokojowego nie pozwalaa przeprowadzi przez 3-letni

sub obowizkow w pukach czynnych. W czasie

mobilizacji powoywano natychmiast t pierwsz landwer
pod bro i w ten sposób podwajano od razu ilo roz-

porzdzanych bataljonów piechoty. Poza tym Prusy

ówczesne posiaday jeszcze, jako materja do dalszych

formacji rezerwowych, landwer drugiego powoania
i landszturm.

Poruszajc spraw tych rezerw w armji Królestwa,

natrafiamy znowu na jeden z tych momentów polityki

wojskowej obu cesarzów rosyjskich, które tak fatalnie

odbiy si na ywotnoci armji naszej i jej zdolnoci do
rozwoju; w dodatku jest to kwestja, której dzi — na

podstawie dostpnych materjaów — nie moemy przed-

stawi zupenie dokadnie.
Prawo o poborze, ogoszone dnia 30-go listopada

1816 roku, rozróniao w wojsku Królestwa stop po-

koju i stop wojny. Gwardje, oddziay techniczne i
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artylerja miay by stale utrzymywane na stopie wojen-

nej;*) natomiast puki pieclioty linjowej i strzelców pie-

szych, liczce w czasie pokoju 2 bataljony po 4 kom-
panje, na stopie wojny miay si skada z 4-cli bata-

Ijonów po 8 kompanji (1:4), puki za jazdy, zoone
w czasie pokoju z 4-ch szwadronów czynnyci i 1 re-

zerwowego, po mobilizacji skada si miay z 6 u szwa-

dronów. Do postawienia wojska na stop wojny suy
miay— wedug prawa— dwie rezerwy, przypominajce
do wiernie landwer prusk, a bdce urzeczywistnie-

niem zapowiedzianej przez konstytucj milicji. Do pierw-

szej z nich zaliczano od razu przy poborze ludzi zdolnych

cakowicie do suby, a których nie brano do wojska

jedynie z braku miejsca w istniejcych kadrach pokojo-

wych. Rezerwistów tej kategorji uwaano w myl prawa
za onierzy urlopowanych; nie wolno im byo wic od-

mienia miejsca swego pobytu, podczas wicze podle-

gali oni prawom wojskowym. Co roku miano ich po-

woywa na 2-miesiczne wiczenia (od 15 IV do 15 VI)

w specjalnych wojewódzkich zakadach rezerwowych,
gdzie miay powsta mae kadry stae oficerów, podofi-

cerów i onierzy rezerwy, oraz magazyny broni i

ekwipunku. Na wiczenia te odstawiay rezerwistów

gminy; nie stawiajcego si uwaano za dezertera. T
pierwsz rezerw, w której suba trwaa przez lat 10,

przeznaczano nie tylko do postawienia wojska na stop
wojenn, ale zarazem i do staego corocznego uzupe-
niania armji czynnej, odliczajc w takim wypadku rezer-

wistom ze suby czas przebyty w zakadach na wi-
czeniach. Druga rezerwa, do której przeznaczano ludzi

troch starszych, (suba jednak i w tej rezerwie ko-

*) z tego powodu bataljony grenadjerów gwardji liczyy po 8 kom-
panji (cho puk strzelców konnych gwardji skada si tylko z 4-ch szwa-
dronów czynnych i jednego rezerwowego), a artylerja posiadaa stale za-

przgi w komplecie wojennym.
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czya si z 30-ym rokiem ycia)—nie odbywaa wcale

wicze; uywano jej tylko do uzupenienia luk w pierw-

szej rezerwie, wywoanych np. przez powoanie z niej

ludzi do suby czynnej. Prawo regulowao wreszcie

bardzo cile prowadzenie ewidencji wszystkich rezer-

wistów.

Cokolwiek monaby powiedzie o tym prawie, jedno

jest niewtpliwe: przez stworzenie tych rezerw, pierw-

szej zwaszcza, armja Królestwa moga uzyska stae

ródo uzupeniania si, powan podstaw na wypadek
wojny. Niestety, prawa tego nie wprowadzono w ycie.

adne ze róde dostpnych z czasów Królestwa

nie wspomina o istnieniu tych rezerw, o ich wiczeniach;

mocno wtpliwe jest nawet, czy nasza piechota miaa
jakie choby szczupe zakady rezerwowe, o których s
wzmianki w paru ródach. Wreszcie historja formacji

wojska za czasów powstania dowodzi stanowczo, e re-

zerw tych nie byo wcale, skoro trzecie bataljony pie-

choty uformowano z onierzy wysuonych, a do czwar-

tych musiano ju bra rekrutów, skoro pierwsze i drugie ba-

taljony wyruszyy w bój w dawnym pokojowym ska-

dzie. Dochodzi si wobec tego do wniosku, e prawo
z dnia 30 listopada 1816 roku opracowano jeszcze

w czasie wpywu Komitetu wojskowego, e póniej na

drodze jego wykonania stany czynniki rosyjskie, oba-

wiajc si zbytniego rozrostu si wojskowych polskich.

Tómaczy nam to i sowa Chopickiego, który, udzc
siebie i innych moliwoci wyzyskania ewentualnego
ukadu z Rosj dla przygotowania powstania »w odpo-

wiedniej chwili«, zapowiada, e domaga si bdzie od
Mikoaja I. »zaprowadzenia rezerw na wzór obrony kra-

jowej pruskiej, ale na obszerniejszej podstawie^. »B-
dziemy mieli — dodawa — prócz wojska sto tysicy
z gór na zawoanie, bro dla nich moemy mie w prze-

cigu trzech lat«.
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Nie prowadzono równie za Królestwa ewidencji

onierzy dymisjonowanych,—z tej prostej przyczyny, e
prawo uwalniao ich od suby ju raz na zawsze. To
te, gdy 4-go grudnia 1830 r. powoano ich pod bro, pro-

ces cigania ich trwa bardzo dugo, a ostatecznie,

wbrew pierwotnym oczekiwaniom, stawio si ich za-

ledwie 12 tysicy.

Takie postawienie sprawy rezerw za Królestwa od-

bio si fatalnie na formacji wojsk w czasie powstania,

stao si znowu jedn z tych kul u nogi, o których

mówilimy wyej. Wynikao ono z tej samej polityki

obu cesarzów rosyjskich, która wizaa wojsko nasze

organicznie z armi rosyjsk, dzielia j na odrbny kor-

pus piechoty i odrbny jazdy, nie wspódziaajce ze so-

b nawet w czasie wicze letnich, uzaleniaa je cile od
rosyjskich fabryk broni i amunicji. Pod tym wzgldem
Rosja Aleksandra czy Mikoaja nie rónia si tak bar-

dzo od Rosji rozbiorów Rzplitej, Rosji Katarzyny.
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IV.

NACZELNE DOWÓDZTWO ARMJI KRÓLESTWA
POLSKIEGO.

1. Wpywy wspóczesnych europejskici stosunków
wojskowyci na wojsko nasze za czasów dowódz-

twa W. Ksicia Konstantego.

Wojsko Królestwa polskiego uksztatowa ten system

wychowawczy, jaki zaprowadzi w nim w. ksi Kon-
stanty. Nie naley jednak zapomina o tym, e sam ten

system by poniekd wynikiem stosunków, panujcycli

wówczas we wszystkich wojskach Europy, ecz waci-
woci naszego naczelnego wodza—mimo niezaprzeczaln je-

go oryginalno—pooy naley na karb pogldów, ma-
jcych wtedy walor w kierownictwach wszystkich armji.

Po wysikach doby napoleoskiej, po koniecznoci

raptownego dostosowywania si do norm armji francu-

skich, które jedynie mogy przygotowa zwycistwo,
nastay wówczas dla wojsk wszdzie czasy stagnacji

i konserwatyzmu. Pastwa zachowyway nie tylko gadki
karabin skakowy dawnych czasów, ale i dawne sposo-

by uzupenienia wojsk, ich organizacj, metody ich wy-
szkolenia itd. Praktyka polowa wojen napoleoskich
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wykazaa np. dowodnie, jakie znaczenie posiada wy-
ksztacenie onierza w czasie pokoju w strzelaniu do
tarczy. Jake powoli, mimo to, Austrja, Rosja, Fran-

cja — jedyny wyjtek stanowiy tutaj Prusy — budo-

way u siebie strzelnice, jak póno ukadano w nicli in-

strukcje strzeleckie, jak oszczdnie wreszcie wyznaczano
ilo ostrych adunków do wystrzelania w cigu roku!

Wojny napoleoskie ustaliy nastpnie na dugie lata, a
do drugiej poowy XIX wieku, tj. do okresu decyduj-
cych postpów w udoskonalaniu broni palnej, taktyk
walki. A jednak — znowu z wyjtkiem Prus, które ju
w r. 1812-ym wprowadziy j do swych regulaminów—
w wikszoci pastw zachowano dawne regulaminy,

ksztacce onierza w zasadach tej taktyki linjowej, która

na polach walk napoleoskich prowadzia tylko do klsk
i której nikt ju nie myla wznawia w praktyce. W je-

dnych pastwach robiono to dlatego, e dawne regula-

miny zawieray wyborne opracowania szkoy onierza;

w innych—po prostu z przewiadczenia, e nowa taktyka

jest czym empirycznym, czego nie da si tak atwo uj
w formy regulaminowe.

Reakcja przeciw okresowi walk napoleoskich do-

prowadzia wszdzie do tego, e, cho we wszystkich

wojskach peno byo oficerów posiadajcych due do-

wiadczenie polowe, w praktyce wyszkolenia onierza
powracano do zwyczajów XVIII wieku. Przyczyna tego

bya do prosta. Nietylko w. ksi Konstanty by
zwolennikiem paradoksu, opiewajcego, e »wojna psuje

onierza, bo nadwera karno i brudzi mundury »;

rzeczników tej tezy byo peno w Prusach, Austrji i Ro-
sji. I dzi, gdy wiemy, e praktyka wojen rewolucyj-

nych i napoleoskich prowadzia z jednej strony do
przepenienia sabych kadrów mnóstwem rekrutów, ab-

solutnie niewyszkolonych, a których od razu brano na

front, z drugiej za — do coraz wikszego obniania
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poziomu wymaga fachowych od oficerów, nie mona
si tak bardzo dziwi powodzeniu tego paradoksu.

Przecie normalne, pokojowe wyszkolenie wojska, któ-

rego zadaniem jest przedewszystkim przygotowanie
przyszych rezerwistów, nie mogo opiera si na prak-

tyce czasów wyjtkowych, kiedy to zapa i powice-
nie z powodzeniem zastpoway miejsce karnoci i wy-
szkolenia. Nawracano wic wszdzie do dawnych spo-

sobów utrzymania karnoci i ksztacenia rekruta; na-

wracano tym chtniej, e czasy rewolucyjne i napoleo-
skie, tak podne na polu taktyki i strategji, w tej dzie-

dzinie nie przyniosy niczego, a rutyna XVIII wieku
obfitowaa w rodki pedagogiczne.

Wszdzie tedy zwolennicy tej szkoy poczli zau-

waa, e onierz ponapoleoski, ten wyborny onierz
polowy, odznacza si marn postaw, zaniedbaniem mun-
duru, e jego zachowanie si w subie, jego znajomo
musztry formalnej pozostawiaj bardzo wiele do yczenia.

Zauwaono równie, e i w korpusie oficerskim nie dzieje

si lepiej, e wojna, która zmuszaa do brania oficerów

skd si dao, zostawia tutaj osad ludzi, nie nadaj-
cych si absolutnie do pracy nad pokojowym ksztace-

niem onierza. Te przyczyny sprawiy, e odtd wsz-
dzie w wyszkoleniu onierza poczto ka nacisk na
sub wewntrzn, na surowe utrzymywanie karnoci, na

musztr formaln. Parady i rozdzia wart stay si od-

td znowu gównym rodkiem poznania stopnia wy-
ksztacenia szeregowców,— niestety a kosztem ich wy-
robienia polowego. Nawet w Prusach, gdzie tak y-
wymi byy tradycje wielkiego organizatora wojny,

Scharnhorsta, przebrano w tym kierunku miar. I tu

suba wart, parady paralioway prd polowego, in-

dywidualnego wyszkolenia onierza; i tu w kawalerji

kadziono gówny nacisk na jazd krótkim galopem
w maneu, na sztuczki rozmaitego rodzaju; i tu wresz-
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de, o ile chodzio o karno, praktyka mijaa si a
nazbyt czsto z liunianitarnymi przepisami >o swobodzie

plec«, ograniczajcymi stosowanie kar cielesnych. W Au-
strji byo tak samo. I tutaj zapominano o wskazaniach

wielkiego reformatora, arcyksicia Karola, który umia
tak prdko przyswaja swej armji zdobycze doby re-

wolucyjnej i napoleoskiej. Musztr formaln piechoty

(z powodu maego rocznego napywu rekrutów) dopro-

wadzano tu do nienaturalnej doskonaoci; tutaj nawet
manewry jesienne staway si jedynie wielkimi paradami.

Có dopiero byo w Rosji, gdzie ten prd reakcji pro-

wadzi nawet do niszczenia broni przez cige a nieumie-

jtne jej czyszczenie, czyni konie jazdy niezdatnymi do
uycia w polu,*) gdzie sprawa wydoskonalenia ludzi

w musztrze formalnej i utrzymania surowej karnoci pro-

wadziy ju za Aleksandra I. do okruciestw przeoonych,
nie znajdujcych adnego hamulca w przepisach prawa.

Te stosunki odbijay si i na korpusie oficerskim.

Zdaje si, e po zakoczeniu wojen wszdzie w mniej-

szym lub wikszym stopniu przeprowadzano ten proces

zmniejszenia iloci oficerów, który u nas w pocztkach
istnienia Królestwa doprowadzi do usunicia >na refor-

*) »Z kilkudziesiciu zabranych (koni) huzarskich (huzarów gwardji

rosyjskiej) kazaem onierzom przejeda prawie wszystkie, bom chcia
dobra jednego dla mego adjutanta Potworowskiego. Byy one tuste, oka-

zae, ale ani wycignitego kusa, ani cwaem chodzi nie chciay. Wyu-
czone byy do krótkiego galopu, którym zwykle na paradach defilowali;

aeby bowiem w galopie równanie utrzyma, trzeba, aby galop by bar-

dzo skróconym. adnie to si wydaje na paradzie, ale szkodliwe na woj-

nie, bo w szary zbliska, a zatym krótkiej, konie powinny, dochodzc, by
rozpuszczone, aeby mocno uderzy* (Dezydery Chapowski),

»bwiadkowie tej wojny (rosyjsko-tureckiej 1828-29) opowiadali mi,

e w pierwszym roku, ile razy kazano kawalerji szarowa, konie, przy-

zwyczajone na manewrach, c przed samym frontem piechoty na komend*
»Stoj ! równaj si!«. byway przez jedców gwatownie zatrzymywane, to

samo czyniy i w wojnie i o kilka kroków przed frontem piechoty turec-

kiej na miejscu si osadzay. Przytym konie rose, wypieszczone, nie wy-
wytrzymyway marszów i biwaków. Dopiero na drugi rok, gdy dano kawa-
lerji inne konie, po wikszej czci tatarskie i kamuckie, nawpó dzikie,

te unosiy swych jedców... (Leon Sapieha).

82



m«, 2 7a lub Va pacy, 1130 oficerów. W dodatku

tylko niektórzy z pozostawionych w subie oficerów

otrzymali istotny udzia w pracy nad wyszkoleniem o-
nierza; innym zapewniono jedynie stopnie bez funkcji.

Wszdzie równie starano si o wzmocnienie powagi

oficera, osabionej powanie za czasów napoleoskich;

wszdzie nakazywano mu postpowa ostro i stanowczo

z onierzami i podoficerami, ograniczono mono wno-

szenia skarg na zwierzchników. Tak samo starano si

ogólnie wzmocni znaczenie podoficerów, traktowanych

przez onierzy napoleoskich zanadto po koleesku.
Powikszano take cenzus wymaga regulaminowych

od oficera, dajc od niego cakowitej znajomoci

suby; nigdzie natomiast ministerstwa wojny nie tro-

szczyy si o rozbudzenie w nim skonnoci do nauki za-

wodowej; tej ostatniej obawiano si nawet nie tylko ze

wzgldów zawodowych, ale i politycznych, zwaszcza

od czasu, gdy prdy liberalne poczy tak silnie prze-

nika do wojska. Wielki ksi Konstanty nie by wic
znowu wyjtkiem, gdy owiadcza, e nie lubi oficerów,

czytajcych co wicej ponad regulamin; byli kracowsi

od niego, np. ten sardyski minister wojny, który aka;

za po prostu oficerom czyta co wicej prócz regulami-

nu. Pod tym wzgldem czasy po kongresie wiede-
skim byy wyranym cofniciem si wstecz w stosunku

do epoki napoleoskiej, gdy to w Prusach i Austrji

budziy si prdy liberalizmu wojskowego, skaniajce

oficerów do powaniejszych studjów zawodowych, gdy
rzdy popieray wydatnie i studja i zakadanie czasopism

wojskowych.
Wogóle karjera wojskowa w tych czasach nie bya

zanadto pocigajca. Po byskawicznych awansach do-

by napoleoskiej, gdy to kady podoficer by staym
kandydatem na oficera, nastpiy dugotrwae czasy >ze-

go awansu«; wywoaa je redukcja kadrów pokojowych
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I przepenienie puków oficerami nadliczbowymi. Po 20
latacli dowodzio si wtedy plutonem, kompanj i czekao na

awans, z pensj faktycznie coraz mniejsz wobec wzra-

stajcej droyzny; kadet nieraz po 10-u latach dopiero

awansowa na oficera. Suby byo mao, bo onierzy,

a zwaszcza rekrutów, niewielu, a oficerów tak wielu. Prze-

cie w Prusach np. wymagano od oficera, aby w cigu
roku wyksztaci jednego (!) rekruta. Co byo robi w tych

warunkach z t mas czasu wolnego od suby! Co
mieli z nim robi ludzie, których wojna przyzwyczaia

do ycia penego silnych wzrusze i rozmaitoci!

O tych rzeczach musimy pamita, chcc oceni
waciw miar system w. ksicia Konstantego.

3. W. ksi Konstanty jako wódz naczelny armji

Królestwa polskiego.

W historji wojska naszego w XVIII i XIX wieku

nie brak momentów powanych, wstrzsajcych nawet;

nigdy jednak onierzowi polskiemu nie przyszo przej
przez proces tak dotkliwy, tak gboko wstrzsajcy jego

dusz, jak za czasów przystosowania si do rzdów
w. ksicia Konstantego Pawowicza. -Trudne to byo
przejcie, mówi o tym wiadek bardzo ogldny i umiar-

kowany, Paszkowski, to przeamanie umysów i nawy-
knie z walk na polu honoru i chway wojennej do
nowej walki na Placu Saskim... Z wiksz niepewnoci
o los swój wystpowano na Plac Saski, jak niegdy na

bitw, bo tu mona byo postrada — i niejeden postra-

da — poprzedni zasug, dorobek modoci«.
Niewtpliwie, wojsko nasze wymagao wówczas re-

organizacji, jak wszystkie wogóle wojska europejskie po
wojnach napoleoskich. Kady rzd musiaby usun
z niego cz oficerów, nie wyczajc nawet starszyzny;
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kady — koniecznie zaprowadzi wród nich wiksz
obowizkowo, powikszy cenzus wymaga facho-

wych. ^Doradzaem jeden z pierwszych W. Ksiciu

pisa o tym Wielhorski, zaprowadzenie surowej dyscy-

pliny dla oficerów, gdy to byo jedynym sposobem

utrzymania karnoci w caej armji«. To samo dotyczyo

i onierzy, naogó wybornych onierzy polowych, ale

przyzwyczajonych do agodnej, apelujcej wycznie do

honoru i patryjotyzmu, dyscypliny Ks. Józefa, zdemo-

ralizowanych troch przez wojn. I tutaj wic konieczne

byo zaprowadzenie wikszej karnoci, wdroenie ludzi

do porzdku i subistoci, skoro armja czynna miaa
by szko wojskow narodu. To te nikt zaprzecza

nie bdzie, jak nie zaprzeczali ju i wspóczeni, e su-

rowo dyscypliny za czasów Królestwa miaa sw racj

bytu i wydaa powane rezultaty. > Gadali, skaryli si
na ostro W. Ksicia, pisze o tym wyborny oficer,

ks. St. Jabonowski, lecz takiego organizatora, z siln

wol i niezmordowanego w pracy, nieprdko znajdzie.

Polaka nikt jeszcze do zupenego porzdku nie dopro-

wadzi, a W. Ksi tego dokaza. Chcia porzdku i do-

prowadzi do porzdku«. »Cho wszystkie wojska na-

sze okazyway dzielno, mówi Zamojski, to jednak a-
dne nie doszo do takiego porzdku i takiej cisoci
w subie... Wojsko to okazao w r. 1831 dzielno i wy-
trzymao ponad wszystkie poprzednie... Polacy w istocie

zoyli wówczas (za czasów W. Ksicia) wiadectwo
tego, co otrzyma moe od nich wadza jakkolwiek sroga,

nawet niedorzeczna, byle nie chwiejna*.*)

Bez zdania sobie sprawy z tych rzeczy, idc torem

bezwzgldnego potpienia metod Konstantego, tak cz-
stym u naszych historyków i pamitnikarzy z doby emi-

gracyjnej, wyrzdzilibymy du krzywd wojsku nasze-

*) Zamojski zauwaa jednak, ie dla adnego rzdu wasnego Po-
lacy nie zdobyliby si na takie wysiki, jakie wydoby z nicli Konstanty.
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mu tych czasów, które si do nich ostatecznie dostoso-

wao, nie bylibymy nastpnie w stanie wytómaczy
sobie czynów tego wojska w czasie wietnej walki po-

wstania listopadowego.

Wszystko to prawda; jednak system Konstantego mia
i bardzo powane braki, bez zrozumienia których nie

mona poj wad armji naszej w r. 1831. Nie by to,

jak trafnie zauway ju w roku 1816 Wielhorski, sy-

stem stay, celowy i konsekwentny, ale wybuchowy,
niejednolity, jednego dnia kracowo, okrutnie surowy,

drugiego — tolerujcy najgrubsze bdy; nie byy to

nastpnie metody, oparte na znajomoci naszego onie-
rza i oficera, dostosowane do charakteru narodowego,
obliczone naprawd na przygotowanie wojska naszego

do suby w polu, do wojny. Dlatego te nie mona bez

gbokiego wzruszenia patrze na ten wyjtkowo dziwny
w historji obraz oddania wojska, wychowanego na po-

lach wojen napoleoskich, — pod agodn, ojcowsk
dyscyplin Ks. Józefa, w rce czowieka, który by y-
wym przeciwstawieniem i tych wojen i tej dyscypliny.

W. ks. Konstanty Pawowicz by ulubionym synem
nieszczsnego cesarza Pawa i ywym, drobiazgowo do-

kadnym odbiciem wszystkich jego wad i zalet. Posia-

da on wiele rozumu, dowcipu, zdrowego sdu o rze-

czach. Bywa on czasami grubiasko, ale prostodusznie

otwartym; z jego wynurze poufnych, z jego zachowa-

nia si po niektórych wybuchach wida, e nie obcym
mu by i pewien samokrytycyzm, e czsto wstydzi on
si swego postpowania, ukrywa z nim przed ludmi,
o których szacunek mu chodzio, e czasami rzetelnie

pragn powetowa uczynion przez siebie krzywd.
Przywizywa on si do ludzi, do stosunków, wród
których y mu wypado, pragn zdobywa sobie przy-

wizanie podwadnych. Byo troch prawdy w jego

sowach, wypowiedzianych w r. 1830 do posów naszego
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sejmu: ^Bdziemy radzi o dobru ojczyzny. Ojczyzny,

mówi, gdy, mieszkajc z wami przez lat 15, nabraem
prawa do niej. Bywam czasami szalony, ale serce mam
w gruncie rzeczy dobre«. Miewa wreszcie W. Ksi
okresy, w których sucha rad ludzi lepszych i pragn
dostosowywa si do nich.

Ale te wszystkie zalety charakteru, które wspó-
czeni zauwaali czsto, Konstanty zaciera wraeniem
niezliczonych swoich wad. By on wic przedewszy-

stkim despot, nie uznajcym adnego prawa, nawet
ustanowionych przez siebie przepisów, kierujcym si
wycznie chwilowym nastrojem. Nikt i nigdy nie by
z nim pewien dnia jutrzejszego: to, co wczoraj byo do-

bre i zdobywao sobie jego pochwa, dzi stawao si
zym, i naodwrót, adna obowizkowo nie zapewniaa
u niego trwaego powodzenia. Tylko bezwzgldne do-

stosowanie si do jego kaprysów, tylko rzucajca mu
si w oczy »gorliwo» w subie stanowia pewn gwa-
rancj dla ludzi majcych z nim do czynienia. Nie zno-

si on niezalenoci i samodzielnoci w jakiejkolwiek

bd postaci; jego podwadni musieli cigle swym zacho-

waniem skada mu dowód, e czuj t sw niepewno
losu, t zaleno od jego aski lub nieaski, która ich

moe unicestwi. Podobnie jak Pawe, Konstanty nigdy

nie liczy si z poczuciem godnoci i honoru u swych
podwadnych, nie chcia, nie umia rzdzi nimi przy

pomocy tych czynników. Wychowany w stosunkach

rosyjskich, da on przedewszystkim lepego dostoso-

wania si do swej woli, swego kaprysu; nie wyobraa
on sobie nawet po prostu, e krzywda, wyrzdzona przez

niego, moe kogo doprowadzi do desperacji, nie hamo-
wa si przeto nigdy w wybuchach. Lubi on przytym
ama ludzi, ponia ich w oczach wasnych, nie prze-

widujc nigdy oporu; w takich wypadkach bywa on
prawie okrutnym, Jego zncanie si nad oficerami,
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wezwanymi z powodu jakiego przewinienia do Belwe-

deru, jego szczegóowe instrukcje o drczeniu winiów
wojskowych w Zamociu, zncanie si nad kobietami

publicznymi, schwytanymi w pobliu obozu powzkow-
skiego—stwierdzay stale ten rys jego charakteru. Gdy
W. Ksi trafi czasem na czowieka silniejszego, który

zaryzykowa wszystko i opar mu si, wówczas, zdzi-

wiony, zmieszany, cofa si, przeprasza, ulega nawet.

Zawinili wic wzgldem niego i ludzie, którzy mu na-

ogó ulegali za atwo. Gdy mia on do czynienia z jed-

nostk o pewnej inteligencji, ale mniej tward, wtedy
ucieka si do podstpu, szczeroci, szlachetnoci pozor-

nej, aby i od niej wycign wszystko, a potym ama
j czsto, cho czasami take dotrzymywa danych przy

takiej okazji obietnic. W jego postpowaniu, w wybu-
chach np., w przeprosinach, w przesadnych pochwaach,
w objawach jego aski wida byo, e nie mia on gb-
szego poczucia godnoci wasnej. By wreszcie Kon-
stanty niesychanie podejrzliwym; obawia si wszdzie
i zawsze jeeli nie spisków, to przynajmniej »jakobini-

zmu«, to opozycji i cichego unicestwiania jego rozkazów.

Ta waciwo czynio' go, podobnie jak i Pawa, na-

mitnym zwolennikiem policji tajnej, która tak czsto
wyzyskiwaa go, czynia swoj igraszk, skaniaa do
faszywych kroków. Jak wogóle ludzie podobnych
usposobie, Konstanty—przy wszystkich pozorach wszech-

wadzy — by w istocie cakowicie zaleny od swego
otoczenia, które, poznawszy go naleycie, umiao go
uywa zrcznie do swoich celów. Cay szereg jego

wybuchów, nietaktów i bdów naley pooy na karb

wpywów tego otoczenia. Nie trzeba dodawa, e
w przewanej czci skadao si ono z jednostek nie

zwykle marnych, gdy tylko takie, dla zysku osobistego,

trzymay si wadcy tak zmiennego i wybuchowego.
W dodatku Konstanty nigdy nie mia daru oceniania
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ludzi: gorliwoci, nadskakiwaniem, ponianiem si mo-
na byo u niego uzyska wszystko i nie straci kre-

dytu nawet wtedy, gdy mia on w rku najbardziej

namacalne dowody sprzedajnoci, nikczemnoci nawet,

swoich ulubieców.
W. Ksi odziedziczy po swoim ojcu jego ory-

ginalne, swoiste zamiowanie do wojska i pojcie o jego

roli. Katarzyna II., pragnc odsun syna swego od
wszelkiego udziau w sprawach politycznych, utworzya
mu w Gatczynie minjaturow armj z 3-ch broni, od-

dajc mu j do cakowitej dyspozycji. Bya to zabawka
do parady, majca w rzeczywistoci mao wspólnego
z wojskiem prawdziwym, przeznaczonym do suby w polu,

Pawe musztrowa nieustannie t armj, zajmujc si naj-

drobniejszymi szczegóami, zmienia w niej czsto mun-
dury, szczegóy ekwipunku i t. d. i na niej wytworzy
sobie swoje pojcie o wojsku. Te zamiowania, te po-

jcia odziedziczy po nim w caoci Konstanty. Wojny
nie lubi, nie myla prawie o niej, kierujc wyksztace-

niem onierzy; w myl jego pogldów wojsko istniao

do wicze pokojowych. Do wojny zbywao W. Ksi-
ciu i na odwadze osobistej, i na zdolnociach kierowni-

czych. W poufnych rozmowach, prowadzonych z ad-

jutantami w Belwederze, przyznawa on si do tego

nieraz z ca otwartoci; w r. 1828 wyklucza myl
osobistego poprowadzenia wojsk polskich|na wojn tureck,

a w pierwszych chwilach powstania naszego nie zdoby
si na czyn wojskowy nie z adnych powodów poli-

tycznych. Nie by on wogóle czowiekiem trudniejszych

sytuacji. W krytycznych chwilach Rosji, np. po klsce
pod Friedland w r. 1807, po zajciu przez Francuzów
Moskwy w r. 1812, by on stale rzecznikiem maodusznego
dostosowania si do pooenia, prdkiego zawarcia pokoju.

Umia on czasami mówi o wartoci bojowej lub

brakach polowych danego generaa— dowodem choby
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to, jak podnosi on zasugi naszego Blumera za pami-
tny, boiaerski odwrót nad Czerniczn w dniu 18 pa-
dziernika 1812 r., jak krytykowa Gieguda i Moraw-
skiego za brak wyrobienia polowego; ale te rzeczy nie

wpyway nigdy ani na jego sd o oficerach i onie-
rzach, ani na jego metody ksztacenia wojska.

ywioem istotnym W. Ksicia byo pokojowe wi-
czenie wojska, dostosowane do tych pogldów XVni
wieku, które po kongresie wiedeskim nabray znowu
waloru, a zabarwione wpywem swoistych stosunków
rosyjskich. Kulminacyjnym punktem tego wywiczenia
nie byy manewry polowe, ale wachtparada gatczyska,

przeniesiona przez niego na Plac Saski. Ta »wachtpa-

rada« stanowia dla niego gówny probierz wartoci

nie tylko wojsk trzech broni, ale i oddziaów technicz-

nych, a nawet i postpów uczniów naszej Szkoy apli-

kacyjnej. Konstanty kocha si naprawd w wojsku,

»pieci si nim«, jak mówi jeden z naszych pamitni-

karzy; zna on drobiazgowo regulaminy i sub trzech

rodzajów broni, by niezrównanym »kapralem«. Wy-
chodzi on z zaoenia, e w wojsku niema drobiazgów,

e jedynie dopilnowanie kadego szczegóu suby zapewni
moe sprawno organiczn caej armji. Ten punkt wi-

dzenia, suszny niezawodnie ze stanowiska podoficera

lub subalterna, zachowa on na swym stanowisku naczel-

nego wodza — i sam, jakby jaki oficer dyurny, do-

pilnowywa wci jego wykonania, lustrujc koszary,

warty i t. d. Nie mia on wprost poczucia rzeczy

wikszych w wojsku, gdy cay wiat jego stanowiy te

drobiazgi. Ze sprawy mundurów czyni on niejedno-

krotnie prawie kwestj stanu, powicajc jej moc miej-

sca w swej politycznej korespondencji z Mikoajem. Pie-

chot nasz ubra on z pocztku w obcise mundury
i olKise biae spodnie z czarnymi sukiennymi kamasza-

mi, sigajcymi a ponad kolana. By to ubiór bardzo

ta:
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niepraktyczny w marszu, pozbawiajcy onierza swo-

body ruchów, a w dodatku naraajcy go, przy dodat-

kowym ciniciu ciaa przez rzemienie rynsztunku, na

liczne clioroby. To te Mikoaj w r. 1826 zniós w ar-

mji rosyjskiej i polskiej kamasze, oraz obcise spodnie

i zaprowadzi dugie granatowe pantalony, powoujc
si m. i. na zdanie lekarzy. Gdy rozkaz ten nadszed
do Warszawy, Konstanty zrazu nie clicia wierzy swoim
oczom, a potym sprzeciwia si dugo wykonaniu. Uwa-
a on t reform za ^ustpstwo dla rewolucji*; sdzi, e
^wojsko, zatrzymujce kamasze nad spodniami, nigdy

gupstw si nie dopuszcza, dowodem wojsko austryjackie«.

Wystpienie na Placu Saskim pierwszej kompanji piechoty,

ubranej na prób w pantalony, byo dla niego dniem
powanego zmartwienia. »To ciko —- mówi on do
otoczenia — ustpiem mu tronu, mógby mi ustpi co

do spodni*.

Sprawy mundurów i ekwipunku stay si za jego

rzdów gówn trosk naszych pukowników, gdy ka-
da parada na Placu Saskim zaczynaa si od lustracji

wyekwipowania onierzy, a z dopasowania mundurów
i ekwipunku na posykach W. Ksi wnioskowa o war-

toci danego puku i jego komendanta. Gdy zgani on
jaki szczegó w umundurowaniu, to w tej chwili, bez

wzgldu na koszt, pukownik przeprowadza zmian
w caym puku. »Umys mia natony—mówi o Kon
stantym jeden z jego adjutantów—ku wymylaniu naj-

drobniejszych, jak mniema, ulepsze, czy to w kroju

mundurów, czy w sposobie nadania blasku stali lub

skórze*. Specjalne komisje, zwoywane przez niego

czsto, zajmoway si tymi reformami i wprowadzay je

w wojsku. Przy meldowaniu si posyek piechoty w Pa-

acu Briihlowskim przeglda on ich tornistry i nawet

w ostatnim dniu swych rzdów, 29-go listopada 1830
r., zrobi za nie awantur generaowi Blumerowi. Dro-



biazgowe przepisy reguloway wówczas sposób noszenia

zarostu w piechocie, w kompanjach wyborczych, w strzel-

cach konnych i uanach, ubiór onierzy przy rozmaitych

czynnociach subowych, poza sub etc.

Drug trosk W. Ksicia byo zaprowadzenie w woj-

sku polskim wzorowej suby wewntrznej i doprowa-

dzenie go w musztrze i manewrowaniu do bezwzgldnej
doskonaoci. Zobaczymy, e — mimo ca przesad

jego systemu — te rzeczy uday mu si w zupenoci,

cho kto wie, czy przewana cz zasugi nie przypada

tu komu innemu.

Z zachowania si naszej piechoty, jazdy, a zwa-
szcza artylerji w bojach r. 1831 mona z duym praw-

dopodobiestwem wnosi, e Konstanty musia dawa
woln rk niektórym instruktorom broni, np. Trbickiemu
w piechocie. Turnie w jedzie i Haukemu w artylerji;

wywiczenie bowiem tych broni w manewrowaniu, strze-

laniu etc. tak przerastao to wszystko, co wiemy o pe-

dagogji W. Ksicia, e inaczej tego wytómaczy nie

podobna. Niestety, na tym koczy si cakowicie system

W. Ksicia. Konstanty nie rozumia wcale, jak zreszt

i wielu wspóczesnych, znaczenia wicze polowych dla

onierzy, dla oficerów przedewszystkim i pod tym
wzgldem, jak zobaczymy, wychowa on nasze wojsko

fatalnie. Nie uwzgldnia on nastpnie prawie wcale zna-

czenia wyszej nauki zawodowej dla oficerów; podwad-
nych, majcych ambicj w tym kierunku, podejrzywa
on stale o jakobinizm, a czasem demonstracyjnie okazy-

wa im swoje lekcewaenie. Z drugiej jednak strony

liczy on si do pewnego stopnia z praktycznymi post-

pami wiedzy wojskowej. Komisje, zwoywane z jego po-

lecenia, wprowadzay do wojska naszego rzeczy nieznane

w armji rosyjskiej: np. race kongrewskie, flotyll na

Wile, nauk pywania, nauk fechtunku, zmiany w ma-
newrowaniu piechoty, zmiany w subie tyraljerów pie-



choty i flankierów jazdy. Ksztacono od razu odpowie-

dnich instruktorów, rozsyano ici po pukacli i reforma

wctiodzia w ycie, zapewniajc nam wyszo nad ar-

mj rosyjsk. Jest mocno prawdopodobne, e zmiany

te przypisa naley wpywowi jego lepszyci doradców.
Troska o karno, o utrzymanie powagi liierarcliji

wojskowej bya dla Konstantego kamieniem wgielnym
jego dziaalnoci wojskowej, cho w tej dziedzinie wa-
nie jego postpowanie u nas miao wyda stosunkowo
skromne wyniki. Karno postanowi on utrzymywa
od razu na sposób rosyjski, t. j. przy pomocy kary cie-

lesnej. By on zdecydowanym zwolennikiem tego rod-
ka, jego teoretykiem nawet, i ju w drugiej poowie
1815 r. zada stosowania go w jak najwikszej roz-

cigoci. Nacisk jego w tej mierze by tak stanow-

czy, e pukownik, którego policja tajna zaskarya przed

W. Ksiciem o niezastosowanie si do tego, naraa si
na jego przeladowanie nawet wtedy, gdy skdind
w puku jego panowa wzorowy porzdek, a on sam
by dla onierzy bardzo surowym i wymagajcym. Do-
szo do tego, e w niektórych pukach piechoty, któ-

rych komendanci przystosowywali si cakowicie do woli

Konstantego, nawet podoficerowie wymierzali dowolnie

kary cielesne, e za oddziaami, wyruszajcymi w pole

na wiczenia, paru onierzy nioso pki paek, którymi

bito na miejscu za niezrczno lub nieuwag. Nastp-
nie W. Ksi wymaga od oficerów i podoficerów suro-

wego, grubiaskiego postpowania z podwadnymi, wzbu-
dzania w nich uczucia strachu. «Za agodny dla pod-

wadnych », powiedzia on raz o generale Klickim, a sd
taki równa si u niego prawie potpieniu, podobnie jak

i zarzut popularnoci przeoonego wród podwadnych.
Dyrektywa ta odbia sie równie szerokim echem w nie-

których pukach piechoty. «Z obowizkiem feldfebla, mó-
wi Patelski, poczone byo i prawo nieograniczonego
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pazowania onierzy; a ze wstydem wyzna dzi musz,
i z prawa tego, za najmniejszem wykroczeniem, najroz-

ciglejszy uytek robiono. Brutalne obciodzenie si z o-
nierzami, bicie, szturctianie i przezywanie obelywymi so-

wami, przeszczepione z wojska rosyjskiego, byo i w woj-

sku polskim tak powszechne i zwyke, i nikogo nie

dziwio, jeeli wyszy niszego przed frontem wypazo-
wa lub karczemnymi wyrazami zwoa. Puk nasz (1-y

puk strzelców pieszych)... wobec tego, co si dziao

w innych pukach, a w szczególnoci u naszych ssiadów

(3 puk strzelców pieszych) liczy si do wyjtków od
powszechnej reguy«. Do jakiego za stopnia takie po-

stpowanie sprzeciwiao si tradycji Ksistwa warszaw-

skiego i obowizujcemu za Królestwa prawu wojsko-

wemu francuskiemu, niech wiadczy § 16 tytuu VIII

tego prawa: «Kady wojskowy, wyjwszy przypadki

obrony wasnej, albo przypadek powcignienia pierz-

chajcych przed nieprzyjacielem, lub powcignienia ob-

dzierajcych trupów albo ranionych na pobojowisku...

któryby przekonany by, e uderzy swego podrozka-
nego, bdzie zoony z swego stopnia, ukarany jedno-

rocznym wizieniem i uznany za niezdolnego posiada
jakikolwiekbd stopie w wojsku krajowymi. «Wszel-

kie obelywe i gwatowne obejcie z onierzem przy

jego nauce — czytamy w regulaminie, wydanym przez

Komitet wojskowy—jak najsurowiej jest zakazane. Gru-

biastwo zwykle jest dowodem wasnej nieumiejtnoci

i niszczy punkt honoru, który dusz onierza by po-

winien. Opieszao, niech, krnbrno zasuguj na

kar; kara poprawia, ale krzywdzce postpki oburzajc.

Powag hierarchji wojskowej Konstanty utrzymywa
przy pomocy cisego przestrzegania form uszanowania,

posuszestwa podwadnych wobec przeoonych. Nie

pozwala on take nigdy przyjmowa zaale na prze-

oonych ; kara za to surowo i w tych wypadkach, gdy
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skarcy mia suszno, a nawet dziaa w imi dobra

suby. Jedyn drog stwierdzenia naduy przeoo-
nych bya za jego czasów droga policji tajnej. Nato-

miast zwierzcinik mia wtedy zupen atwo unicest-

wienia podwadnego, gdy W. Ksi nie bada nigdy,

czy o jego wnioskach subowych nie zadecydowaa nie-

ch osobista.

Te rodki, czciowo tak niefortunne, nie mogy wy-
da u nas wikszych rezultatów, a przyczynia si do
tego w bardzo duym stopniu i sam Konstanty. Jego

wybuchowy system karania winnych, upokarzania ich,

zncania si nad nimi, wywoyw^a w caym wojsku ta-

k odraz, e komendant puku przewanie nie mia su-

mienia zawiadamia go urzdownie o przewinieniach pod-

wadnych; wiedziano przytym powszechnie, e w razie

przeciwnym opinja caego wojska zwróciaby si przeciw

skarcemu. Wobec tego komendanci puków woleli

zawsze zatuszowa spraw i tolerowa przewinienia, na-

raajc si przez to na rozlunienie karnoci w pukach.

Gdy modszy oficer obrazi starszego, gdy w puku do-

szo do pojedynku lub te onierze pobili mieszczan, to

pierwsz trosk komendanta byo to, jak ukry ca spra-

w przed W. Ksiciem i jego policj. Konstanty zorga-

nizowa w ten sposób przeciw sobie wszystkich, wy-
tworzy cich zmow, o której v^iedzieli dobrze nawet
onierze. Mona sobie wyobrazi, e takie rzeczy nie-

bardzo sprzyjay ugruntowaniu karnoci i naleytego sza-

cunku dla starszych.*) Nastpnie, gdy si bada wypad-

*) z niektórych pamitników i rozkazów dziennych z tej epoki wi-

da,e w niektórych pukach trzymano si surowo przepisów subowych wte-
dy, gdy wiedziano, e W. Ksi mógby powzi wiadomo o ich prze-

kroczeniu; gdy znikaa obawa o to, w jednej chwili — za cichym porozu-
mieniem si pukownika i oficerów — zmieniano np. dyspozycje ruchu
puku, oficerowie oddalali si od kolumny marszowej, udajc si na polo-

wanie i td. Odnosi si równie wraenie, e w oddziaach, stojcych na
prowincji, praktyka odbiegaa powanie od przepisów i e dlatego puki
unikay zaszczytu konsystowania w stolicy.
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ki wybuchów W. Ksicia na paradach i wiczeniach, to

zauway mona od razu, e przewanie zwracay si one
przeciwko oficerom, nie za onierzom. Prawda, Kon-
stanty kaza czasami bi pakami, do kalectwa nawet,

onierzy, ale to byy rzeczy bardzo wyjtkowe. Za-

zwyczaj kara on raczej cay puk lub bataljon, nakazu-

jc mu powtarza dany ruch po kilkadziesit razy, a
onierze mdleli, lub te wyprowadzajc go na wicze-
nia w mrozy i td.*) Za jego czasów z reguy za prze-

kroczenia lub omyki onierzy karano ich oficerów, po-

czynajc od komendanta plutonu, a koczc czsto na

komendancie brygady. Bya to metoda, przypominajca
ywo czasy Pawa w wojsku rosyjskim; tómaczy nam
za ona to, e Konstanty, tak znienawidzony przez wik-
szo oficerów, by popularny, a nawet lubiany wród
onierzy. Ich sympatj zyskiwa on poza tym i przez

to, e onierz lubi na ogó wodza, który przypisuje du-

wag drobnym sprawom subowym, bo przez to on
sam nabiera w swoich oczach wikszego znaczenia, e
szeregowcy widzieli, jak W. Ksi stara si o ich roz-

rywki w obozie, o to, aby ich dobrze ywiono, e cz-
sto rozdaje im gratyfikacje, troszczy si o ich rodziny,

o zapewnienie im losu po skoczonej subie. Konstanty

przez swój sposób karania oddawa niejako oficera na

ask i nieask onierza, czyni go zalenym od dobrej

woli tego ostatniego. ^Podoficer, dobosz popeni jaki

bd na paradzie— pisa Wielhorski — i pukownik idzie

*) »(W. Ksi) pukowi (Bolesty) trzydzieci razy rozwija si ka-

za; ju onierze mdleli, rozbestwiony przywoa kaprali moskiewskich
i kijami bi kaza«. »Dnia jednego..., niekontent z kapeli jednego puku,
po skoczonej paradzie rozkaza kapeli przez 4 godziny chodzi wkoo
dziedzica saskiego i po tgim mrozie gra bez ustanku; dwóch kapeli-

stów krwi plu zaczo« (Niemcewicz). »Wród najtszych mrozów po
caych dniach wojsko musiao si wiczy w polu... Z tego powodu wielu

poszo do lazaretu-^ (Wybranowski). Raczyski opowiada, jak to W. Ksi-
, niezadowolony z 6 puku p. lin. wyda mu komend: »Marsz! dyrekcja
przed siebie !« i odjecha. Puk zatrzymano dopiero w Nowym Dworze.
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za to na odwach. Czy onierz bdzie mie szacunek

dla przeoonego, do którego zamknicia tak atwo przy-

czyni si moe, gdy ma do niech? Wystarczy mu
tylko popeni bd na paradzie, a wtedy ma on pew-
no, e jego pukownik pójdzie na par godzin na od-

waci. Ma si rozumie, e oficer po wyjciu z odwa-
chu mci si na tym, który przyczyni si do ukarania go.

Daje to powód do zego traktowania onierzy, szykan,

niechci, które niszcz t harmonj i poczucie wspólnoci,
jakie powinny panowa w wojsku«. Wpaja W. Ksi
przytym stale w onierzy przekonanie, e wszystko do-

bre, które ich spotyka, pochodzi wycznie od niego,

a wszystko ze—od ich starszyzny. Miewa on wreszcie

okresy, np. w latach 1827—1830, w których stosunek

jego do onierzy stawa si wprost demoralizujcym
sub. »Chcia tedy W. Ksi odtd,—pisze o tym
Wybranowski, szczególniejsz agodnoci onierzy do
siebie pocign... Zaczy si karby ostrej subordynacji,

do której byli przywykli, rozrywa, a przechodzi w har-

do i nieufno. Wiele byo w tych czasach wypad-
ków niesubordynacji, któr W. Ksi pokrywa zdawa
si innymi pozorami, nie chcc by surowym dla o-
nierzy szeregowych, a zwracajc ca sw zo i gniew
na oficerów, przypisujc im win tego wszystkiego*.

Takie metody prowadziy do osabienia zwizku midzy
onierzem i oficerem, a przez to nadweray powanie
karno oraz szacunek dla hierarchji.

To te istotnej, ugruntowanej karnoci Konstanty
w wojsku polskim nie zaprowadzi i nie móg jej prze-

kaza powstaniu listopadowemu; zaprowadzi on tylko

strach przed swoj osob. »Karno, mówi o tym
Paszkowski, nie mogc oprze si na prawie, na czci

i szacunku wzajemnym, a jedynie na bojani, bya po-

zorn wicej i zwolna dya do rozstrojenia si«. >Wa-
ciwie karnoci w wojsku nie byo wcale, pisze Prdzyn-

7 97



ski, mimo porzdku i postawy, przez któr wojsko na-

sze uzyskao sobie saw europejsk. Mówic to, rozu-

miem ow karno rozumn, gruntown, opart na pod-

stawacli niewzruszonych, która zabezpiecza wszystkim
stopniom liierarcliji wojskowej szacunek i posuszestwo
ze strony stopni niszyci i poszanowanie praw ze strony

wyszycli, bez czego adna armja nie moe by dobrze

ukonstytuowana. W wojsku polskim wszystkie stopnie

pogrone byy w jednakowym uczuciu obawy wzgldem
naczelnego wodza«.

Zaprowadzenie takiej karnoci uniemoliwia pozatem

Konstanty, nie stosujc si do adnych praw i regu-

laminów, nieuznajc adnych norm prócz wasnego
humoru. »Byo prawie regu, pisa Wielhorski, w roku

1816, e W. Ksi w dniu zego humoru kara wybu-
chowo i bezwzgldnie najmniejsze bdy; nastpnego
za dnia, gdy by w dobrym nastroju, zamyka oczy na

najwiksze«. Konstanty potrafi take by wyranie
stronniczym. »W. Ksi upodoba sobie by puk 4-ty

pieszy, któremu pochwa nie szczdzi. W rzeczy samej

by to puk bardzo porzdny, doskonale wymusztrowany,
któremu atoli W. Ksi we wszystkim pomaga i na-

przód ostrzega, jak co ma by wykonane, chcc, aeby
ten puk zawsze przed innymi mia pierwszestwo^.

Do osabienia karnoci w wojsku naszym przyczy-

ni on si take przez stworzenie w nim tajnej policji

i wciganie do niej przedstawicieli wszystkich stopni

hierarchji wojskowej. Na czele tej policji sta genera
broni, komendant caej jazdy naszej, Aleksander Roniecki.

»Roniecki, pisze o nim jego szef sztabu, zaraz po nia-

daniu udawa si na ratusz, gdzie zaatwia swoje poli-

cyjne sprawy, a tak mu byo spieszno, i nieraz upatrzy
nie mogem chwili jednej do przedstawienia mu intere-

sów, wojska si tyczcych«. Z policj tajn pozostawa
w cisych stosunkach i komendant brygady uanów,
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genera ks. Adam Wirtemberski, który w raportach swo-
ich do niej oskara wojsko, oficerów zwaszcza, o nie-

subordynacj. Gdy póniej, za powstania ogoszono list

czonków tajnej policji, znaleli si na niej liczni onie-
rze, czynni i dymisjonowani, podoficerowie, kadeci, pod-

chorowie, paru oficerów nawet.*) Zadaniem tej tajnej

policji wojskowej byo informowanie Konstantego o wszy-
stkich drobiazgach ycia subowego danego oddziau.
2>W. Ksi wiedzia nie tylko to, co w kadym puku,
ale nawet, — co w kadej kompanji si dzieje. Te za
wiadomoci mia sobie dostarczane przez patnych szpie-

gów i czstokro pierwej wiedzia co zaszo, jak sam
kapitan... Dowódcy 4-go puku opacali tych samych
szpiegów, których mia W. Ksi«. Pocztkowo, gdy
wojsko nasze nie przyzwyczaio si jeszcze do nowych porz-
dków, policja tazbieraasporo danych do oskarania oficerów

o »jakobinizm«, wyzyskujc ich »gadatliwo«. Póniej,
»gdy ustaa w szeregach wzajemna wiara, szacunek,

ufno i skonno do wywntrzania si«, niwo policji

stao si skromniejszym; odtd zwracaa ona uwag na

gospodark pukowników, utrzymanie karnoci w pukach,
naduycia patników, badaa, czy dany puk nie yje
w zbyt cisych stosunkach z obywatelstwem okolicznym
etc.**) Dziki niej posiada W. Ksi ewidencj ycia
wojska, postpowania komendantów, stosowania si ich

*) Midzy nimi znajdowa si i podporucznik 4-go puku piechoty
linjowej, wydalony póniej z wojska rozkazem dziennym z dnia 24 marca
1831 roku.

**) »Tajna policja—pisze Patelski—wiedziaa a do najdrobniejszych
szczegóów o wszystkim, co si dzieje w koszarach i w obozie, a e
i w niej znachodzili si ludzie z sercem i sumieniem, wic jeden z jej

czonków uj si za biednymi onierzami*. Policja donosia np. W. Ksi-
ciu o balu, wydanym przez oficerów 1 puku strzelców pieszych dla oby-
watelstwa z okolic Sochaczewa; wezwa on zato Szembeka do Belwederu
i zada wyjanie, bo te ^serdeczne stosunki oficerów z obywatelami
nie podobay mu si«. Przez policj dowiedzia on si równie o szcze-
góach naduy patnika generalnego i patników dywizyjnych, dziki cze-
mu wywiera on tak silny nacisk na skazanie ich przez sdy wojskowe.
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do jego rozkazów; by to jednak rodek kontroli tak

haniebny, tak demoralizujcy, e tych par naduy,
jakie wykryto w ten sposób, byy czym bez porówna-
nia mniej szkodliwym dla wojska, ni sarno jej istnienie.

Surowo Konstantego w stosunku do wojska osa-
biay nastpnie wpywy jego otoczenia, przez które mo-
na sobie byo nieraz zapewni jego wzgldy, a nawet
i jego dobry humor w czasie parady. Co to byli za

ludzie, o tym niech wiadczy fakt, e np. Roniecki nie

waha si wchodzi— za porednictwem ydów— w tar-

gi z podchorymi szkoy jazdy o kupno awansu na pod-

porucznika, e w jedzie sprzedawa on awanse, e Gen-
dre, wydalony wyrokiem sdowym z armji rosyjskiej

i rehabilitowany przez Konstantego, targowa si z pu-
kownikami o dobry rezultat przegldu ich puków na

placu Saskim, e, jak okazao ledztwo w sprawie

warszawskiej komisji kwaterunkowej, on i Kuruta brali

z niej: pierwszy 40 tysicy zp., a drugi 60 tysicy rocz-

nie. Gdy ich si pozyskao, to nastrajali oni W. Ksi-
cia w czasie parady na korzy danego puku gonymi
szeptami pochwalnymi, które rzadko kiedy zawodziy;

gdy za dany pukownik nie chcia uy tej drogi, nie

rozumia czynionej mu propozycji, to wtedy przewanie
naraa puk swój na zawód na Placu Saskim.

W stosunku W. Ksicia do wojska polskiego roz-

róni naley dwie fazy: pierwsz, która zacza si w po-

owie roku 1815-go, a skoczya gdzie w poowie roku

1819-go, oraz drug, która obja cay pozostay okres

jego dowództwa. W pierwszej mia on do czynienia

z korpusem oficerskim troch niekarnym, ale przenik-

nitym ywo tradycjami Ksistwa warszawskiego, ogl-
dajcym si na tych paru generaów, którzy mieli za so-

b wietn narodowo i wojskowo przeszo, — z o-
nierzami w przewanej czci zahartowanymi w ogniu

bitew, wnoszcymi w sub wady i zalety wojska po-
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lowego. W drugim okresie W. Ksi usun ju poza

nawias wojska wiksz cz niezaleniejszych oficerów,

pozby si starycli onierzy, a cao armji zmusi do
przystosowania si do swego systematu.

W pierwszym okresie, wybucliowym, Konstanty

w postpowaniu swoim kierowa si dwoma wzgldami:

1) nieclici, nienawici prawie do konstytucyjnego Kró-

lestwa, 2) pragnieniem pozbycia si z wojska niezale-

nych pierwiastków, wykorzenieniem z niego wszystkich

pozostaoci czasów Ksistwa warszawskiego. O jego

niechci do dziea Aleksandra zadecydoway wpywy
czci arystokracji i generalicji rosyjskiej, z któr pozo-

stawa on wówczas w zwizku; niech za sama, jak

wszystko u tej natury wybuchowej, przybraa formy

ostre, dranice, prowokacyjne niemal. Jeszcze silniej nie-

nawidzi on typu onierza i oficera napoleoskiego. Typ
ten obraa jego poczucie subistoci, karnoci; by y-
wym zaprzeczeniem tego, czego on wymaga od onie-
rzy, tj. bezdusznej plastycznoci w rku komendy. Dra-

ni go nawet wygld tych onierzy, ich miae spojrze-

nia; odznaki Legji honorowej nie znosi on do tego stop-

nia, e oficerowie, bojc si upokorze, nie nosili jej

przewanie w subie.
Przed majem 1815-go roku, tj. przed ostatecznym

uregulowaniem sprawy polskiej na kongresie, W. Ksi,
jak widzielimy, powciga si na ogó; jego rozkazy dzien-

ne z tego czasu pene s wyrazów zadowolenia z woj-

ska naszego, nie syszymy te prawie o jego wybuchach.

Pooenie zmienio si radykalnie od pierwszych dni maja.

)s>Wojsko, naród i osoby prywatne, pisa o tym ks. Adam
Czartoryski do cesarza Aleksandra, nikt nie znajduje a-
ski w oczach W. Ksicia. W szczególnoci konstytucja

nasuwa mu cige szydercze przymówki; wszystko, co jest

prawidem, form, prawem, jest przeze pogardzane i wy-
miewane, a co gorsza po sowach nastpiy czyny. W. Ksi-
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nie zachowuje nawet praw wojskowych, które sam
zatwierdzi. Pragnie koniecznie stosowa kary cielesne

i wczoraj ju je zaczto w czyn wprowadza, pomimo
jednomylnych przedstawie Komitetu wojskowego. De-

zercja, znaczna jut obecnie, stanie si powszechn; we
wrzeniu znaczna liczba oficerów poda si do dymisji.

Sowem, jak gdyby uoony zosta plan, by przeciwdzia-

a widokom Waszej Cesarskiej Moci i uczyni jego

dobrodziejstwa pozornymi . . . Jego Cesarzewiczowska

Mo byby w tym wypadku, sam si tego nie domy-
lajc, potn spryn zgubnego zamiaru, którego pierw-

szym krokiem jest posia nienawi midzy Rosjanami

i Polakami i odj ca moc uroczystym zapewnieniom

W. Cesarskiej Moci. Lecz nie podobna, by si to sta
miao i, jeeli on tu nadal pozostanie, przewiduj skutki

najopakasze«.
Zachowanie si Konstantego robio wtedy istotnie

wraenie prowokujce. On, wódz naczelny naszego

wojska, nie wystpowa prawie nigdy, w przeciwie-

stwie do Aleksandra, w mundurze polskim, nie chcia

nosi orderów polskich; na wiczeniach grozi on zwi-

niciem armji naszej i wcieleniem onierzy do wojsk

rosyjskich; oficerów rosyjskich czyni on wiadkami
upokarzania oficerów naszych: usuwa tych ostatnich

z szeregów, a Rosjanom oddawa komend nad polski-

mi oddziaami, uywa kaprali rosyjskich do bicia pa-
kami onierzy naszych. Przez takie postpowanie ten

ciki wogóle proces przeobraania wojska stawa si
jeszcze nieznoniejszym, prowokujcym prawie.

Przeladowanie zaczo si od starszyzny. Dao
si ono wówczas we znaki zarówno niezaleniejszym

Sierawskim, Szeptyckim, Szymanowskim, Bolestom, Hor-

nowskim, Koszarskim, Chopickim, jak i plastyczniej-

szym, pragncym dostosowa si do metod Konstantego,

W. Krasiskim i Kurnatowskim, którzy w tym czasie

«
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podawali si równie do dymisji. Za mundur wywato-
ny onierza, za podniesienie rkawiczki przez dobosza,

za okrzyk »niech yje« na cze Aleksandra — Kon-

stanty kaza aresztowa kapitanów, pukowników, gene-

raów i trzyma ich na odwachu, a niektórych z nich,

np. Sierawskiego, upokorzy przytym bardzo dotkliwie.

Parady na Placu Saskim stay si cik prób, na któ-

r ludzie szli jak na stracenie. Zaczy si wreszcie

dymisje. Usunli si wówczas z wojska lub tylko ze

suby czynnej, generaowie: Dbrowski, Kniaziewicz,

Wielhorski, Chopicki, Sukowski, Woyczyski, Niesio-

owski, Maachowski, Sierawski i Hornowski; w pie-

chocie pousuwali si wszyscy prawie komendanci pu-
ków, niejednokrotnie ludzie duej wartoci, w jedzie

zdoali si oni natomiast utrzyma. Zastpowali ich lu-

dzie inni: bd subici, idcy zawsze z dobr wiar
na rk zwierzchnoci, bd te karjerowicze, któryci

opinja oskaraa, których sam W. Ksi posdza o to,

e znios wszystko, byleby nie straci dochodów z ad-

ministracji puków. Od czasu tych zmian oficer nasz

nie oczekiwa ju od góry adnego poparcia : generaowie

i pukownicy w milczeniu przypatrywali si scenom

Placu Saskiego.

Z oficerami pocz sobie W. Ksi postpowa tak,

jakto czyni w wojsku rosyjskim, tj. nie liczc si wca-

le z ich poczuciem honoru, — godnoci osobistej i ofi-

cerskiej. Na Placu Saskim dochodzio do scen szturcha-

nia oficerów pod brod, wypychania ich z szeregów;

raz, w czasie parady bataljonu 3-go puku piechoty linjo-

wej. Konstanty kaza dwóm oficerom wzi karabiny

i stan w szeregu, co sprzeciwiao si naszym zasa-

dniczym pojciom o stanowisku oficera, wykluczao wic
ukaranych w ten sposób z korpusu oficerskiego.

Niektórzy z oficerów zdobyli sie na opór, zapro-

testowali. W 1-ym puku strzelców pieszych, gdzie

103



podpukownik Suchodolski, oficer bardzo lichej kondui-

ty, oskarony w dodatku przez kolegów o naleenie do
policji tajnej, pocz traktowa w podobny sposób ofi-

cerów, wyszli oni zbiorowo z szeregów i woyli szpa-

dy do pochew, owiadczajc, e nie bd z nim suy.
Uczestników tego wystpienia w liczbie 20-u ukarano

bardzo surowo: W. Ksi 3 razy zmienia sdy woj-

skowe, odrzucajc ich wyroki, a wreszcie w poowie
marca 1817 r. otrzyma wyrok, skazujcy kapitanów na

degradacj i wizienie w kajdanach w Zamociu, a po-

ruczników i podporuczników na degradacj.*)

O czym podobnym nie mona byo myle wtedy, gdy
obraajcym by sam W. Ksi ; dlatego te tutaj opo-

zycja przybraa rozpaczliwy charakter: zniewaeni po-

czli sobie jeden za drugim odbiera ycie. Obliczono,

e w cigu 4-ch pierwszych lat rzdów Konstantego ode-

brao sobie w ten sposób ycie 49 u oficerów; samo-

bójstwa zdarzay si nawet wród podoficerów i o-
nierzy, zwaszcza na skutek zbytniego szafowania gro-
bami kar cielesnych. Samobójstwa te wywary due
wraenie na W, Ksiciu; w jednym wypadku przepra-

sza on uroczycie skrzywdzonego oficera, ofiarowywa
mu nawet zadouczynienie honorowe. Pohamowao go
to troch, ale na krótko; nie zmienio natomiast wcale

jego polityki pozbywania si oficerów napoleoskich.

Usuwa on ich masowo z wojska przez cay ten okres

czasu, — przez proste ogoszenie tego w rozkazie dzie
nym, bez adnego dochodzenia subowego; przenosi

on ich na reform z 1/2 lub 2/3 odu, skazujc ich

na bezczynno. Uatwia on te dymisje i urlopy nie-

ograniczone tym wszystkim, którzy zgaszali si o nie.

*) Równoczenie jednak Konstanty usun z wojska Suchodolskiego,
a popierajcego go komendanta puku Zdzitowieckiego, który w midzyczasie
poda si do dymisji i otrzyma urzd cywilny, ze stanowiska prezesa ko-
misji wojewódzkiej.
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A zgaszano si wówczas bardzo licznie, gdy kady,
kto posiada jaki majteczek, — rodki utrzymania, wo-
la wystpi z wojska i nie mie do czynienia z cig
grob obrazy na Placu Saskim. Dymisje te, bardzo

liczne pod koniec roku 1815, ponowiy si w zimie

1816/17, trway jesieni i zim 1817/18, a nawet,

w mniejszym stopniu, i w latach nastpnych (do dymi-

sji wolno si byo zgasza wycznie w miesicach zi-

mowych). W. Ksi przyjmowa je z zadowoleniem;

stworzy on wówczas szkoy podchorych piechoty

i jazdy, które miay mu szybko wychowywa oficerów

po jego myli, oddanych jemu i jego systematowi, nie-

zaraonych »duchem francuskim«.

Podobny proces mia miejsce i wród onierzy.

»W. Ksi pogardzi starymi zabytkami Legjonów i pu-
ków napoleoskich i znaczn cz onierzy kaza do

domu rozpuci, nie zapewniajc wielu z nich nawet

przyszego utrzymania^. Dokonano tego tak szybko, e
do roku 1818, jak stwierdzaa Komisja rzdowa wojny,

z ogólnej liczby 22.000 zatrzymanych pierwotnie w sze-

regach onierzy Ksistwa warszawskiego, uwolniono

14.199; z nich tylko 1084 podoficerów i onierzy
umieszczono u inwalidów. W. Ksi pozbywa si
w ten sposób z lekkim sercem onierzy zawodowych,
których np. w Prusach tak troskliwie zatrzymywano
w szeregach; jemu chodzio jednak o to, aby mie no-

wych onierzy, wychowanych przez jego system, jak

ju mia po czci nowych, a w kadym razie wicej
przystosowanych do zmienionych warunków, oficerów.

Na zaprowadzenie nowych porzdków w wojsku

onierze odpowiedzieli dezercj. »onierze kupami do
Prus i Austrji ucieka zaczli«, mówi o tym Niemcewicz.

Ta pierwotna fala dezercji trwaa, zmniejszajc si troch,

jeszcze w pocztku lat dwudziestych. Dopiero na sej-

mie w r. 1825 Komisja rzdowa wojny oznajmia, e >woj-
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' sko teraz z tego powodu ubytku nie doznaje*, przypisujc

to w pierwszym rzdzie ustanowieniu poczt granicznych

do wymiany zbiegów, ulepszonym sposobem apania de-

zerterów w kraju, oraz karaniu tych, którzy udzielali im

pomocy i przytuku. Jako zjawiska sporadycznego, de-

zercji nie udao si wykorzeni a do roku 1830 co

drugi, trzeci rozkaz dzienny W. Ksicia spotykamy si
z zatwierdzeniem wyroków sdów wojennych na 2-3

onierzy, zbiegajcych czasami z szeregów po raz trzeci.

W okresie pocztkowej dezercji sdy wojskowe bardzo

agodnie traktoway winnych, gdy oficerowie nie mieli

sumienia stosowa postanowie kodeksu francuskiego

do ludzi, którzy bili si dobrze na polach walk napo-

leoskich i po swojemu protestowali przeciwko nowym
porzdkom, które i oficerom tak daway si we znaki.

Wzbudzio to w W. Ksiciu podejrzenie, e oficerowie

popieraj dezercj; wyda on tedy rozkaz dzienny (z dn.

26.VII. 1815), w którym zarzdzi, e warto zabranych

przez dezerterów efektów pokrywa si bdzie 3-krotnie:

a) przez komendantów puków, b) komendantów bata-

Ijonów i c) komendantów kompanji. Rozporzdzenie to,

w istocie niewykonalne, czynio takie wraenie, jak gdy-

by skarb chcia robi interesy na nieszczciu danego
oddziau.

Koo roku 1819 wybuchy W. Ksicia stay si co-

raz rzadszymi, a stosunek jego do wojska wszed w dru-

g faz. Zoy si na to przedewszystkim ten fakt,

e Konstanty zdoa ju zmusi oficerów do przystoso-

wania si do swego systemu. »Ludzie ulegli mu, mó-
wi Paszkowski, zmniejszyli sw obraliwo, czujc, e
gow muru nie przebij«. ywioy gortsze i niezale-

ne opuciy ju wojsko; pozostali w nim subici, lub

ludzie, którzy liczyli si przedewszystkim z zabezpiecze-

niem swej przyszoci, z emerytur. Starsza, napoleo-
ska generacja oficerów nie mylaa ju o adnej opo-
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zycj, zya si z nowymi porzdkami; opozycja miaa
wyj dopiero od modszych, od wychowanków nowych
szkó podchorych. Poznano nastpnie gruntownie

Konstantego; nauczono si, jak z nim wychodzi, jak

unika niebezpieczestwa na Placu Saskim. Nauczono
si take zmienia i agodzi w zastosowaniu jego system,

a jego samego zmusza do milczcego uznawania takie-

go stanu rzeczy. Ciekawym dowodem tego bya np.

sprawa kar cielesnych. W wojsku, jak twierdzi jeden

z najinteligentniejszych oficerów tego czasu, doszo jakby

do cichej umowy wszystkich, aby onierza doprowa-

dzi do jak najwikszego wyrobienia w musztrze, nie

uywajc wcale kar cielesnych. Oficerowie wysi i nisi po-

czli sadzi si na to, aby bez kary cielesnej zadowol-

ni wszystkie wymagania W. Ksicia. Szlachetna ta

próba udaa si w caej peni, gdy popar j wysikiem
swej dobrej woli onierz. Wojsko nasze na paradach

prezentowao si wietnie, przytym jego posuszestwo
nie byo nigdy lepym, bezdusznym, jak—onierza ro-

syjskiego, ale sprystym, dostosowujcym si wybornie

i inteligentnie do woli i myli przeoonych. W jedzie,

gdzie dobra wola zacnych komendantów, prawdziwych
ojców onierzy, przyczynia si do utrzymania agodniej-

szej, polskiej dyscypliny, kary cielesne od samego po-

cztku stosowano znacznie rzadziej. W tych warunkach
w caym bez wyjtku korpusie oficerskim ustalio si
przekonanie, e u nas nie potrzeba kar cielesnych, bo
bez nich mona otrzyma od onierza wszystko.

W. Ksi patrzy na ten prd, przypominajcy usio-

wania rosyjskich dekabrystów w ich wojsku, zrazu po-

dejrzliwie, potym z pobaaniem, a wkocu i yczliwie.

Zmieni si wreszcie i umitygowa troch i sam
Konstanty od czasu swego maestwa z Joann Gru-

dzisk, a zwaszcza od wstpienia na tron Mikoaja.

Ten ostatni fakt da mu pozna, e jego udzielne stano-
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wisko w Królestwie ma przecie du warto, e daje

mu ono pewne odszkodowanie za utracon koron ro-

syjsk; zrozumia on wtedy, e jedyn gwarancj utrzy-

mania si na nim moe by dla tylko zawizanie

cilejszych stosunków z narodem i wojskiem polskim.

Stara si tedy Konstanty usilnie o zblienie do na-

rodu. Zmieni on cakowicie swój pogld na konsty-

tucj Królestwa, na spraw przyczenia do niego Litwy.

W listach do Mikoaja broni on kraju i wojska przeciw

oskareniom, jakie na Polaków rzucili zwizkowcy ro-

syjscy, dekabryci, w swych zeznaniach wiziennych;

sprzeciwia on si oddaniu naszych zwizkowców pod
sd wyjtkowy, nielegalny; skoni Mikoaja, wbrew je-

go pierwotnym zamiarom, do koronowania si w War-
szawie na króla polskiego, powoujc si gorco na kon-

stytucj Królestwa; broni usilnie prawnoci nadziei pol-

skich na przyczenie Litwy. Nawraca wtedy Konstanty

czasami do tej taktyki, jakiej trzyma si ongi w stosun-

ku do Komitetu wojskowego; wystpowa on w roli

obrocy praw Polaków, gwaranta zobowiza Aleksan-

dra I. Stara tych nie uwieczy aden rezultat. Nikt

prawie nie móg wiedzie o jego stanowisku wobec Mi-

koaja, a zato wszyscy widzieli, e to on stoi formalnie

poza caym tym systemem represji i grób zmian, jaki

zapanowa w Królestwie po wykryciu Towarzystwa pa-

tryjotycznego, poza ca dziaalnoci policji tajnej i dr-
czeniem winiów politycznych, e on uniemoliwia wpro-

wadzenie u nas w ycie konstytucji.

Bez porównania usilniej troszczy si wówczas
W. Ksi o pozyskanie sobie pewnej popularnoci w woj-

sku; wybucha on i w tym okresie nieraz, ale ju
rzadko, przewaay dni dobrego humoru i agodnoci.
»Zacz tedy naraz by dla nas onierzy, mówi Wy-
branowski, dobrym i agodnym; wida jednak byo, e
mu to nie pyno z duszy. Oficerowie dawni wicej
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zaczli by przez niego uwaani, a na modszych zaczy-

na si uskara, e s niepilni, liberalni i zawodz po-

wzite o nich nadzieje«. Byway wtedy chwile, w któ-

rych Konstanty nie zwraca prawie wcale uwagi na pa-

rad na Placu Saskim, nie widzia bdów, nie popra-

wia nikogo; byway nawet dni, w których tej parady
nie odbywano wcale, podobnie jak i raportu w Pa-
acu Briihlowskim. W. Ksi mniej miesza si wo-
góle do suby; pocz on dawa wicej swobody ru-

chów niektórym generaom, m. i. Trbickiemu. System
wybuchowej, kaprynej surowoci zastpowaa wkocu,
zwaszcza w roku 1830, niejednolita, niepedagogiczna

agodno, dziaajca le na oficerów i onierzy. »0r-
ganizacja armji, nad któr W. Ksi tyle krwi sobie

napsu, tylu ludzi nieszczliwymi uczyni, zacza si
psu i grozi, jako z fundamentu niemocna, bliskim

upadkiem. Wojsko zaczo otwarcie sarka i narzeka
na ucisk, na samowolne z nim postpowanie i na róne
udrczenia swoje, karno wojskowa upada. I tak, jak

od pocztku W. Ksi ca organizacj wojska przepro-

wadza dowolnie, jak mu si podobao, rozkazami nie-

staymi, tak póniej, gdy sta si agodniejszym, onie-
rze zaczli upomina si o to, co im si od pocztku
organizacji naleao, tj. o prawa stae i pewne, zgodne
z dobrem ich Ojczyzny«.

W. Ksi czu, e tego wojska nie ma ju w rku;
w dodatku wykrycie zwizków tajnych napenio go po-

wanymi obawami. Pod wpywem tego godzi on si
na reformy, a nawet— za porednictwem generaów —
wypytywa sztabsoficerów o nastrój oficerów i onierzy
w poszczególnych pukach; liczy on si nawet z gosa-
mi, krytykujcymi cay jego system. W tym okresie np.

zgodzi on si — pod parciem opinji caego korpusu
oficerskiego — na rozwizanie sprawy kar cielesnych

w wojsku i podpisa w roku 1825-ym rozkaz dzienny,
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w myl którego onierzy piechoty i artylerji pieszej po-

dzielono — wzorem Prus— na 3 klasy. Kar cielesn

utrzymano tylko w ostatniej klasie; onierz 1 klasy za

uchybienie lub niezrczno w subie móg dosta si
do klasy 2, za przewinienie przeciw honorowi — do klasy

3. W jedzie utrzymano dawny stan rzeczy, ale tutaj

sama opinja oficerów ograniczaa do minimum stosowa-

nie tych kar. Przez reform t oficerowie nasi odnieli

zwycistwo moralne nad Konstantym, który wkocu
uwierzy nawet w to, e to on da inicjatyw do zmiany;

przez ni wojsko nasze stano moralnie wyej od gwar-

dji rosyjskiej, konsystujcej w Królestwie, w której pa-

ek uywano dalej.

Takich reform byo wicej. W niektórych rozka-

zach dziennych z tego okresu W. Ksi ali si cza-

sami na to, e oficerowie troszcz si jedynie o nauk
i postaw onierza, a zaniedbuj jego moralno i po
stpowanie (3 IX 1825). Koo r. 1825 pozwoli on— rów-

nie z inicjatywy oficerów—na zaprowadzenie w wojsku
obowizkowej nauki analfabetów metod Lankastra.*)

^Pocieszajcym by widok naszego obozu w dni sotne,

pisze o tym Patelski, gdy na caej linji po namiotach,

jak aby po dokach, skrzeczeli onierze, powtarzajc

»a, b, c«, lub krelili po piasku liczby »1,2, 3«. W nie-

których pukach, np. szaserów gwardji, saperów, w caej

artylerji, pojawiy si nawet bibljoteki onierskie. W.
Ksi godzi si wówczas na reformowanie nawet tak

ulubionych swoich kreacji, jak szkoy podchorych, do
których miano wprowadzi wicej nauki zawodowej.
Armja polska narzucaa wic i temu wodzowi, tak sta-

nowczo wrogiemu z pocztku jej przeszoci, tradycje

ks. Józefa Poniatowskiego i generaa Fiszera. Konstanty,

*) o zaprowadzenie tych szkó Lankastra w wojsku rosyjskim sta-

rali si usilnie dekabryci.
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h
widzc, e wojsko polskie stano na poziomie wywi-
czenia wyszym od rosyjskiego nie tylko dziki jego

surowoci, ale poniekd i dobrowolnie, dziki solidarnej,

dobrej woli oficerów i onierzy, zaczyna potrosze poj-

mowa, e w tym kraju, od tych ludzi uzyska si wicej
przez odwoanie si do ich ambicji, do ich serc. Ale
on nie móg ju przystosowa si do tych nowych metod
dziaania: przerastay one jego wiatopogld, sprzeciwiay
si caej jego naturze.
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V.

ADMINISTRACJA WOJSKOWA.

1. Zacig do wojska. Kapitulanci. Ochotnicy.

ródem uzupenienia wojska polskiego w latach

1815— 1830 by przedewszystkim pobór, a nastpnie

w pewnej mierze i przyjmowanie zgaszajcych si do-

browolnie ochotników.

Ówczesny pobór rekrutów wyglda troch inaczej

jak pobory obecne. Nie przeprowadzano go nasampierw
corocznie ale—w odstpach czasu nieregularnych, prze-

citnie raz na dwa lata, cho by i rok (1819), w któ-

rym dokonano go dwukrotnie ; nie obejmowa on nastpnie
mniej wicej staego kontygensu rekruta, ale zmienny i to

w bardzo szerokiej skali, bo wahajcej si od 2.400 ludzi

do 10.000. O tym charakterze poboru decydoway na-

stpujce przyczyny: a) zmienna, a niejednokrotnie bar-

dzo znaczna, ilo onierzy, zgaszajcych si dobrowolnie
do dalszej suby na 5, 10 i wicej lat, b) napyw ocho-

tników, czasami wcale pokany, c) zmienne, a do due
nieraz w tym okresie, straty wojska z powodu dezercji,

kar, miertelnoci i uwolnienia onierzy przed terminem.

Wpywao na to wreszcie i zatrzymywanie caych rocz-
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ników na dusz sub, stanowice bardzo cliaraktery-

styczn cecli ówczesnego wojska. Armja Królestwa nie

posiadaa adnyci formacji rezerwowych; nastpnie —
onierzy, którzy wysuyli swe lata, uwaano wtedy za

zwolnionych raz na zawsze od powinnoci wojskowej.

W tych warunkach armja czynna bya zarazem i armj
bojow, co znowu wywoywao obaw skupiania w niej

—

w razie groby wojny — znaczniejszej iloci rekrutów

lub onierzy modszych. Poniewa tedy konstytucja po-

zwalaa w takich wypadkach zatrzymywa wysuonych
onierzy pod broni, wic te robiono z tego nieraz do
obszerny uytek. Tak np. 12 sierpnia 1828 r. w. ksi
Konstanty — powodu wojny z Turcj — rozkaza za-

trzyma w szeregach wszystkich podoficerów i onierzy,

którzy w tym roku koczyli sub, rezygnujc natomiast

z przeprowadzenia poboru; onierzy z tego rocznika

i nastpnych zatrzymano w subie i w r. 1829, a na-

wet przez wiksz cz roku 1830, tak, e dopiero przed

samym powstaniem wrócili oni do domów po to, aeby
wkrótce stawi si pod bro na nowe wezwanie.

W praktyce oznaczenie kontygensu rekruta doko-

nywao si w ten sposób, e w. ksi, otrzymawszy

latem raporty o iloci onierzy koczcych sw sub,
zgaszajcych si dobrowolnie do dalszej, o stratach rocz-

nych wojska, skada o tym sprawozdanie cesarzowi

razem z wnioskiem cyfrowym, który w Petersburgu za-

twierdzano zwykle bez zmiany.

Nie znamy dokadnie cyfry rekrutów, wybranych
w latach 1815—1830; mona tylko stwierdzi z pewno-
ci, e przewyszaa ona 38.400 gów.*) W ten sposób

*) Gembarzewski obliczy, e w poborach lat 1816, 1819, 1822, 1824,

1826 wybrano ogóem 26.700 rekrutów; nie uwzgldni on jednak pobom
z roku 1827, o którym wiemy z listów Konstantego do Mikoaja, a któi-y

wyniós 6.200 rekrutów; nastpnie — ze sprawozdania sejmowego Komisji
rzdowej wojny w roku 1830 — wiemy, e w latach 1824—1828 wybrano
17.100 rekrutów, podczas gdy Gembarzewski oblicza, e w tym czasie
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Królestwo, które w roku 1830 liczyo 4.137.631 gów
ludnoci,**) w czym—podug raportów wadz—216.000
popisowych w wieku 20—30 lat,***) zupenie zdolnych

do suby, dawao przecitnie rocznie nie o wiele wi-
cej jak 2.400 rekrutów. Wida z tego dowodnie, e
przy poborach wybierano rekrutów jedynie z 1—2 naj-

modszych roczników, wybierano w dodatku bardzo

oszczdnie.

Nie znamy take dokadnej liczby onierzy, zwol-

nionych w tym okresie z wojska po wysueniu lat; ze

sprawozda sejmowych Komisji rzdowej wojny okazuje

si tylko, e do roku 1818 uwolniono ich ogóem
14.199, a w latach 1824—1828 10.502.

Pobór do wojska odbywa si wtedy na zasadzie

prawa z d. 30 listopada 1816 r. Na prawie tym, aczkol-

wiek o jego redakcji zadecydowa w. ksi Konstanty,

odbio si silnie ówczesne przewiadczenie polityków na-

szych o tym, e Królestwo powinno utrzymywa jedy-

nie ma armj czynn, e pobór rekruta do niej nie

powinien »osabia wzrostu ludnoci, tamowa rozwoju
rkodzie, rolnictwa i nauk«. ^Odejmowano wic korzy-

ci popisowi, a dodawano je przemysowi i rolnictwu ;«

czyniono to za tym chtniej, e wierzono jeszcze w za-

prowadzenie zapowiedzianej przez konstytucj milicji.

To te prawo nie stawao na gruncie powszechnej
suby wojskowej, zaprowadzonej ju wówczas w Pru-

sach; zbliao si ono raczej do znacznie agodniejszych

norm austryjackich i francuskich. Uznawao wic ono
nadal mono dawania zastpców, która faktycznie uwal-

niaa od suby sfery nawet rednio zamone. Pacc

miay miejsce dwa pobory (1824 i 1826 roku), które day tylko 5.400 re-

krutów; przez wprowadzenie tych poprawek otrzymalimy cyfr 38.400 lu-

dzi, nie przypisujc jej zreszt bezwzgldnej cisoci.
**) W r. 1815 tylko 3.237.962.
***) Z obowizanych do suby na zasadzie prawa z dnia 30 listo-

pada 1816 r.
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2000 zp., bo tyle bra wówczas zastpca, czynio si
ju zado podatkowi krwi, o ile naturalnie zastpca nie

umar lub nie zdezerterowa w czasie odbywania suby;
wtedy bowiem trzeba byo albo dawa nowego, albo te su-y samemu. Z ulgi tej robio duy uytek ziemiastwo
Królestwa — bez wzgldu na silny opór w. ksicia

Konstantego, który pragn usilnie wcign szlacht do
wojska. Z jego polecenia mody szlachcic, dajcy za-

stpc, musia stawi si osobicie w Paacu Briihlow-

skim i otrzyma pozwolenie na t transakcj ; dochodzio

tu czasem do scen bardzo ciekawych, gdy uchylajcy si
od wojska by czowiekiem rosym, silnym i spodoba
si Konstantemu wicej od swego zastpcy.

Prawo uwalniao od suby przedstawicieli inteli-

gencji (uczonych, artystów, lekarzy, urzdników, nauczy-

cieli, duchownych), przemysu i rzemiosa (wacicieli

zakadów przemysowych i rkodzielni, rzemielników,

cudzoziemców, osiedlajcych si w Królestwie i ich sy-

nów). Wolni byli od niej równie—ze wzgldu na przyrost

ludnoci — ci wszyscy, którzy enili si przed wiekiem

popisowym, a nastpnie posiadajcy ulgi ze wzgldów
rodzinnych, a wic jedynacy, jeden syn w rodzinie po-

dug wyboru rodziców, synowie majcy opiek nad

modszym rodzestwem w razie mierci rodziców. W roku

1817 wadze bez odwoania si do sejmu uwolniy od
suby ydów, stanowicych wówczas mniej wicej 10 prc.

ludnoci, nawracajc w ten sposób do praktyki Ksistwa
warszawskiego; wzamian za to naoono na nich spe-

cjalny podatek w ogólnej kwocie 700.000 zp. rocznie. De-

cyzj t powzi rzd przedewszystkim na skutek usilnych

prób delegatów ydowskich, a nastpnie po stwierdze-

niu faktu, e przy poborze roku 1816 z 500 powoa-
nych do suby rekrutów ydów zaledwie 144 udao si
rzeczywicie dostawi do puków, a i z tych 18 zbiego

troch póniej. Powoywano si take na autorytet ge-
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neraa Dbrowskiego, który twierdzi, e ydów nie mo-
na wprowadza do szeregów wojska naszego bez du-
goletniego i systematycznego przygotowania. Dodajemy
tutaj, e i sejm powstaczy—po oywionej dyskusji w tej

sprawie—postanowi trzyma si zasady zastpienia po-

datku krwi ydów zwikszonym podatkiem rekrutowym.

Jeeli ju prawo roku 1816 grzeszyo tendencj prze-

sadnego ochraniania interesów materjalnycli kraju ze

szkod wojska, to praktyka administracyjna lat poczt-
kowych posza w tym kierunku jeszcze dalej. Nawet
Komisja rzdowa wojny, a wic urzdowa reprezentantka

interesów wojska, w swym pierwszym sprawozdaniu sej-

mowym z roku 1818 znajdowaa tylko sowa uznania

dla polityki ograniczania róde uzupenienia wojska.

Wspódziaajce przy poborze wadze cywilne, wójtowie

gmin zwaszcza, poszy w tym kierunku jeszcze dalej,

ulegajc powszechnemu wówczas prdowi niechci do
suby wojskowej, tómaczc i stosujc bardzo dowolnie

przepisy prawa. W dodatku i sama technika poboru

szwankowaa wówczas powanie, gdy wadze wojskowe
i cywilne nie porozumiay si ze sob, nie wyday zgo-

dnych instrukcji do swych organów podwadnych. Sku-

tek tych wszystkich tendencji i braków by taki, e
kady, kto mia troch obrotnoci, stosunków i pieni-

dzy, uwalnia si z atwoci od powinnoci wojskowej,

która przezto spadaa prawie wycznie na biedniejsze

warstwy ludnoci wociaskiej (Ostrzega przed tym ju
w roku 1815 genera Wielhorski). »Kilkoletnie dowiad-
czenie dowiodo, mówia o tym Komisja wojny w spra-

wozdaniu z r. 1820, e powody do wyczenia od suby
wojskowej, w obszerniejszym zastosowane rozumieniu, jak

duch prawa takowe obejmowa, nie tylko e nie dope-
niay zamierzonego celu dla ludnoci, rolnictwa i rko-
dzie, lecz czsto do licznych daway powód naduy;
spada bowiem cay ciar na klas ludu rolnicz,
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a znaczniejsi lub bogatsi atwo od tego usun si po-

trafili«.

Przeciw tej praktyce wystpi wreszcie w. ksi
Konstanty i to tak stanowczo, e odnone zarzdzenia
jego naruszay wyranie prawo z roku 1816. Postanowi
on mianowicie, e odtd rkodzielników i rzemielników
uwalnia bdzie od wojska indywidualnie, uwzgldniajc
ich rzeczywiste znaczenie dla przemysu. Komisja rzdo-
wa wojny w porozumieniu z Komisj spraw wewntrz-
nych i policji; ograniczy on nastpnie do powanie
prawo wyboru rodziców. Obie Komisje rzdowe z jego

nakazu opracoway szybko wspóln, drobiazgow instruk-

cj postpowania poborowego dla delegacji zacigowych
i komisji wojskowych powiatowych. Skutek by podobno
decydujcy: ju przy poborach lat 1822 1 1823 naduy
byo mniej, a przy poborze roku 1824, jak stwierdzia

Komisja wojny, »nikt si nieprawnie nie wyczya. Na-
duycia ustay, ale mimo to si rzeczy, pobór dostar-

cza wojsku Królestwa przedewszystkim rekrutów cho-
pów. Przewaali oni w wojsku bezwzgldnie i tylko

niektóre oddziay, np. saperzy i 4-ty puk piechoty linjo-

wej, miay przewaajcy procent onierza z miast. Ten
fakt zadecydowa o zaletach subowych i bojowych woj-
ska Królestwa, stwierdzajc raz jeszcze, jaki to wyborny
materja onierski stanowi nasz chop, o ile go si w-
czy do organizacji spoistej i prowadzonej sprycie.

Sama technika poboru przedstawiaa si w latach

1815—1830 mocno skomplikowanie, a odpowiedzialno
za to spadaa w pierwszym rzdzie na W. Ksicia; mia
on bowiem t waciwo, e, gdy chodzio o dogodze-
nie jego fantazjom wojskowym, to nigdy nie liczy si
z obowizujcym prawem. W myl prawa uzupenienie
wojska Królestwa opiera si miao na zasadzie teryto-

rjalnej. Kady z 8 puków piechoty linjowej mia otrzy-

ma jedno województwo jako swój okrg uzupeniajcy,
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4 puki strzelców otrzymay kady po dwa wojewódz-
twa; jazd miano uzupenia z okrgów piecioty, arty-

lerj piesz z onierzy piecioty, — konn z onierzy
jazdy, gwardj — z onierzy odpowiadajcycli jej od-

dziaów linji. Otó systematu tego, niezwykle do-

godnego i korzystnego dla wojska, a zarazem dostoso-

wanego do tradycji Rzpltej, nie wprowadzono cile
w ycie. Przeciwnie, Konstanty zaprowadzi zwyczaj

cigania wszystkich rekrutów do Warszawy, gdzie w Pa-

acu Briihlowskim osobicie przydziela icli do puków,
nie liczc si zanadto z icli przynalenoci terytorjaln.

Chodzio mu tu, zdaje si, przedewszystkim o dokonanie

osobistego przegldu roczników, o przekonanie si o ich

zdatnoci fizycznej, na punkcie której mia on due
wymagania.*) Nic go tak nie cieszyo, jak dobry wzrost

i wygld, jak silna budowa ciaa rekrutów. W roku 1827
pisa on np. do Mikoaja: »zacig tegoroczny jest wspa-

niay, odkd jestem w Królestwie nie widziaem niczego

podobnego«; na przegld rekrutów sprowadza on do
Paacu Briihlowskiego swego brata w. ks. Michaa.

Taka praktyka naraaa popisowych na niepotrzebny

marsz do Warszawy, podwaaa przytym terytorjalny sy-

stem uzupenienia wojska. W dodatku, poniewa W.
Ksi ocenia zdatno prezesów komisji wojewódzkich
m. i. na zasadzie wartoci dostarczonego przez nich re-

kruta, poniewa w tych czasach dobry rekrut najatwiej

zapewnia awans lub order, wic te urzdnicy ci, czciowo
dymisjonowani oficerowie, dostawiali mu do Warszawy
rekrutów w iloci wikszej od przypadajcej na wojewódz-
two, pragnc mu da swobod wyboru. W. Ksi stawa
si w ten sposób niejako ostatni instancj poborow,
która decydowaa nieodwoalnie.

*) Podobno uroczyste rozdzielenie rekuutów midzy puki prakty-
kowano i w naszych czasach w gwardji rosyjskiej.
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Najnisz instancj poborow tworzyy t. zw. po-

wiatowe delegacje poborowe. W skad delegacji w myl
prawa wchodzili: oficer na reformie, w stopniu najwy-

ej kapitana, przebywajcy stale w powiecie dla tych

czynnoci, delegat ziemiastwa powiatu, przewanie nie-

obecny, gdy urzdu tego powszechnie unikano, wójt

albo burmistrz gminy, w której urzdowaa w danej

chwili delegacja, oraz chirurg; przewodniczy, a faktycz-

nie sam zaatwia wszystko—oficer. Rozpoczyna on swe
objazdy ju latem, zatrzymujc si przewanie w domach
zamoniejszej szlachty. Tutaj stawiali si przed nim wój-

towie gmin z okolicy, obowizani do prowadzenia list

popisowych, razem ze swoimi popisowymi. Poruszanow ten

sposób z miejsc—dla dokonania pierwszej rewizji—ca
moc ludzi, którzy nieraz musieli dugo czeka na swoj
kolej, w warunkach niezawsze korzystnych. W dwa
miesice potym gminy odstawiay popisowych, uzna-

nych przez delegacj za zdatnych do suby, do miast

powiatowych; tutaj stawali oni przed obszerniejsz cy-

wilno-wojskow komisj, która prawnie bya instancj

ostateczn. Wybrani przez ni rekruci maszerowali pod
eskort do Warszawy, skd dopiero odsyano ich do
puków. By to wic proceder bardzo uciliwy dla

naszego chopa.
Te wszystkie przyczyny oraz zrozumiaa niech do

podatku krwi narodu, który dopiero przyzwyczaja
si do niego, tómacz nam, dlaczego pobór budzi
wówczas tyle niechci wród wocian. »Gdy pobór za

w. ksicia Konstantego odbywa si — pisze o tym
wiadek, który móg dobrze zna te stosunki (Barzykow-
ski) — byy to dni smutku i ez, dni kopotu dla wa-
cicieli, komisarzy obwodowych, wójtów i sotysów.
W nocy pobór odbywano i bya to raczej gonitwa, po-

lowanie, czsto z obron i zabójstwem poczone. Wszyst-

ko nosio cech niechci, przymusu i niewoli«. Te rze-



czy przypomniano sobie ywo w czasach powstania, gdy
chop nasz tak niespodziewanie ochoczo pogarn si do
szeregów, gdy w niektórych województwach rekruci sta-

nli na punktach zbornych w liczbie wikszej od naka-

zanej, cho nie odstawiano ich tam pod eskort wojskow.
Naley tu jednak zauway, e, o ile pobór napo-

tyka we wsi na trudnoci, o tyle w puku rekrut chop
zywa si stosunkowo prdko z nowym otoczeniem

i przerabia na dobrego onierza. T jego zdolno
szybkiego dostosowywania si zauwaano niejednokrot-

nie i w czasie powstania. »Rekrut, gdy si do puku
dosta — mówi o tym ks. Leon Sapieha — by w tym
(w zrozumieniu sprawy naszej) owiecony i zaraz w nim
si uczucie patryjotyczne rozwijao. Kilka dni czasu

wystarczao; tak to uczucie jest w naturze czowieka*.

Suba w wojsku trwaa wówczas lat 10, o ile na-

turalnie danego rocznika nie przetrzymano duej; przed

terminem, wyjtkowo uwalniano tylko tych onierzy,

którzy otrzymali np. spadki i musieli osobicie obj za-

rzd gospodarstwa.

onierzy starszych, prawdziwych weteranów walk

napoleoskich, zostao w szeregach armji Królestwa sto-

sunkowo niewielu; i W. Ksi pozbywa si ich bardzo

chtnie i oni sami nie mieli ochoty suy dalej w tak

zmienionych warunkach. W latach trzydziestych pozo-

stao ich jeszcze najwicej w jedzie, gdzie komendanci
puków otaczali ich specjaln opiek, uwalniali od wielu

czynnoci subowych. W ten sposób np. w 4-ym pu-
ku uanów pozostao wielu podoficerów i szeregowców
z dawnego wietnego puku lekkokonnych gwardji na-

poleoskiej.

Usuwajc weteranów, jako pierwiastek — jego zda-

niem — mao karny, W. Ksi stara si natomiast

usilnie o to, aby w »myl dowiedzionej uytecznoci za-

trzyma w szeregach (na dalsze lata) ludzi, posiadajcych
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znajomo i nawyknienie do suby« z poród tych, któ-

rzy zaczli j ju za jego rzdów. Chodzio mu o przy-

gotowanie sobie odpowiedniego materjau na podofice-

rów. onierzom, owiadczajcym si dobrowolnie z go-

towoci suenia dalej, zapewniono tedy cay szereg

przywilejów. Otrzymywali oni odznak specjaln w po-

staci belek (szewronów) na lewym rkawie munduru,

których ilo zwikszaa si do trzech w miar przyby-

wajcych lat suby; dano im dodatek odowy, zwik-
szajcy si równie proporcjonalnie, zapewniono pierw-

szestwo przy awansie na podoficerów, — posady w ad-

ministracji po wyjciu ze suby. onierzom takim wol-

no si byo eni i dla rodzin ich budowano specjalne

domki nie tylko przy koszarach, ale nawet w tak troskliwie

osanianym od obecnoci kobiet obozie powzkowskim;
na kade dziecko otrzymywa taki kapitulant 9778 zp.

rocznie, a wic kwot bardzo znaczn w stosunku do

ówczesnego odu i racji onierza. Poza tym wa-
dze wojskowe opiekoway si bardzo troskliwie tymi

dziemi. Do pozostawania w subie zachca musiay
wreszcie i pace podoficerów, wcale znaczne jak na wa-

runki ówczesne.

Starania te, podjte w roku 1820, wyday szybko

powane rezultaty. Ju na sejmie r. 1825 Komisja woj-

ny zapewniaa, e wielu podoficerów i onierzy zgosio
si do dalszej suby; w roku 1827 — ku duemu zdzi-

wieniu Konstantego — z 7800 onierzy, którym ko-
czya si suba, 2400 owiadczyo si z chci pozostania

nadal w szeregach. Rado W. Ksicia nie miaa gra-

nic, zwaszcza, e niektóre wypadki wiadczyy wymow-
nie o tym, jak to gorco nasz onierz przywizuje si
do puku. Zdarzyo si np wtedy, e wachmistrz 1 pu-
ku szaserów, Wincenty widnicki, majcy za sob 27 lat

suby, mianowany podporucznikiem weteranów, owiad-
czy,— przy powiceniu sztandaru — i woli pozosta
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wachmistrzem w swym puku. Przykad jego tak po-

dziaa na innyci, e od razu 43 podoficerów i onie-
rzy tego puku, którym koczyy si lata suby, zgo-
sio si do dalszej. W. Ksi mianowa widnickiego
podporucznikiem w jego wasnym puku, ogosi ten fakt

w rozkazie dziennym, pisa o nim nawet do Mikoaja.
Inteligentne, celowe zarzdzenia w tej sprawie od-

day due usugi armji polskiej; zapewniay jej wybor-
nyci podoficerów, których nie posiadaa armja Ksistwa
warszawskiego, a którzy stali si jej krgosupem, de-

cydujc o jej subistoci za czasów pokoju, o spraw-

noci i zimnej krwi w boju.

Obok onierza chopa i podoficera kapitulanta lub

weterana—zjawiskiem charakterystycznym w armji Kró-
lestwa polskiego by ochotnik szlachcic lub inteligent,

t. zw. kadet, oraz ochotnik rzemielnik lub sucy miej-

ski. Kadet, tj. kandydat na oficera, zaczyna sw su-
b od prostego onierza, gdy W. Ksi wychodzi
z zaoenia, e nie podobna by dobrym oficerem, nie

znajc wszystkich szczegó suby, których nauczy si
mona jedynie w szeregu. Trzyma on si tego tak

cile, e gdy np. Aleksander mianowa Wadysawa Za-

mojskiego przy wstpieniu do wojska od razu podchor-
ym. Konstanty poleci mu mimo to przez 3 miesice
peni sub prostego onierza. Jedzi on nawet
z ksin owick przed koszary Mirowskie, aby zoba-

czy, jak to mody ordynatowicz stoi na szyldwachu
i oddaje honory (»kontent z nabytego do szeregu pani-

cza«, dodaje Zamojski).

Ilo kadetów bya, zdaje si, cile ograniczona

w kadym puku; w dodatku niekady komendant przyj-

mowa ich chtnie, zwaszcza biedniejszych, gdy na ogó
nie lubili ich i oficerowie i onierze (kadet, pragncy np.

zyska mir wród swych kolegów onierzy, nie nosi
galonków podoficerskich, które przyznawao mu prawo).
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Ochotników ze sfer niszych przyjmowano natomiast bez

adnych ogranicze.

Nie znamy cyfr napywu ochotników do armji Kró-

lestwa. Komisja rzdowa wojny raz tylko, w roku 1825,

mówia o ^wielkiej liczbie ubiegajcych si do suby
wojskowej wszelkiego stanu ochotników«, dodajc, e
daje to miar zapau modziey polskiej do suby woj-

skowej. Z pamitników wiemy, e np. w jedzie, ua-
nach zwaszcza, byo ich bardzo wielu, cho spotykao
ich si licznie i w piechocie i artylerji, e modzie ów-
czesna garna si masowo do wojska bez wzgldu na

ca surowo systematu W. Ksicia, pragnc przej t
tward szko dla dobra ojczyzny. Kady wyjazd na

urlop naszego oficera do Krakowa, Galicji, Wielkopol-

ski ciga stamtd ochotników kadetów, przyjmowa-

nych tak chtnie przez W. Ksicia; cigaby ich jeszcze

wicej z prowincji zabranych, gdyby nie to, e Konstanty

tylko wyjtkowo umieszcza ich w wojsku polskim,

a przewanie w rezerwowym korpusie gwardji rosyjskiej.

Modziey szkolnej tych czasów, siedzcej na awach
gimnazjalnych w. Anny w Krakowie, Marji Magdaleny
w Poznaniu, roiy si jedynie mundury uaskie; ciya
ona ku Warszawie tak samo silnie, jak jej ojcowie ku

legjonom we Woszech, ku modemu wojsku Ksistwa
warszawskiego, do którego z domów rodzicielskich wy-
kradano si po nocach. Kadeci z innych zaborów na-

dawali wojsku Królestwa charakter ogólno - narodowy

,

wnosili oni do niego pierwiastki ruchliwe, wicej ideowe.

Do szeregów, na kadetów, poczynaa si take powoli

garn i modzie ze sfer arystokratycznych polskich,

cho jej przedstawicieli nie brakowao i w korpusie re-

zerwowym gwardji rosyjskiej.

O ochotnikach ze sfer niszych, równie licznych

przedewszystkim w jedzie, mówi nam historja 4-go

puku piechoty linjowej. ^Czwarty puk, pisaa w roku
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1831 »Nowa Polska«, przeznaczony by na sta w War-
szawie konsystencj. Ten wypadek, a przytym wygod-
na zawsze aska dla tego puku naczelnego wodza, posu-

wana a do oburzenia innycti puków, sprawia, i mnó-
stwo modycli Warszawian wchodzio z ocliot do 4-go

puku, tak, i w ostatnich latach ma ju tylko liczb

przeznaczono do niego rekrutów krakowskich. miao
mona powiedzie, e czwarty puk z caego wojska li-

czy ludzi najbardziej uksztaconych; czego nie dopenio
wychowanie, to dokoczya duga konsystencja w War-
szawie i poycie z lepiej uksztaconymi. ywo, zrcz-

no i miejska grzeczno, a nawet pewien rodzaj pró-
noci i dobrego o sobie rozumienia szczególniej cechuj
onierzy czwartego puku«.

Armja Królestwa kojarzya w ten sposób w sobie

korzyci poboru przymusowego, który zapewni jej sze-

regom wyborny materja chopski, z korzyciami zacigu
ochotników, który doprowadza do niej stale ruchliwsze

i inteligentniejsze pierwiastki ze sfer miejskich i ziemia-

skich. Stopienie tych dwóch kruszców dao — dowo-
dem walka roku 1831 — alja onierski niezwykej
wartoci, zarówno subowej, jak i bojowej.

2. Budety wojskowe za czasów Królestwa
polskiego.

Wojsko Królestwa polskiego przeszo na jego bud-

et w caoci dopiero od pocztku r. 1817; do tego za
czasu, jak wspominalimy wyej, wydatki na nie—z po-

cztku cakowicie, a póniej czciowo—obciay skarb

Rosji, tak, e jeszcze w cigu 7 ostatnich miesicy roku

1816 Królestwo wydao na sw armj zaledwie 5.562.049

zp. Pierwszy jego budet wojskowy (1817) wyniós
20.700.000 zp., czyli mniej wicej 34% caego budetu
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(60*6 m); ju jednak w roku nastpnym (1818) podniós
on si do wysokoci 30.949.467 zp., a wic przeszo

poowy cakowitego budetu (61 m.). Ten stan rzeczy

—

z pewnymi walianiami, w kocu na korzy listy cywil-

nej—utrzyma si do koca roku 1830; wojsko Króle-

stwa zuywao wic stale blisko poow dochodów kra-

jowych i byo bardzo powanym ciarem dla jego

finansów.

To te pierwsze budety wojskowe wywoay due
niezadowolenie polityków naszych, mylcych wtedy
gównie o pracy organicznej, o odbudowie i uprzemy-

sowieniu kraju, zniszczonego przez wojn i okupacj
rosyjsk.*) W tych gosach krytycznych, które si wtedy
podniosy, byo wiele susznoci. Okazuje si np., e
pod wpywem nacisku W. Ksicia pierwsze budety
Komisji wojny wyrubowano tak wysoko, e póniej,

mimo objcia przez ni szeregu nowych pozycji, których

nie byo w budecie roku 1818, mimo zwikszenia sta-

nu wojska, dawaa ona sobie dobrze rad, a nawet ro-

bia do znaczne oszczdnoci. Oburza musiao i to,

e W. Ksi z pocztku nie liczy si wcale z bude-
tem; przerzuca on wydatki Komisji wojny na budet
cywilny, domaga si pokrywania wydatków, o których

nie byo mowy w budecie i t.d. Dopiero drugi z kolei

minister finansów, ks. Lubecki, dziki swej stanowezoci
i poparciu Mikoaja, zdoa pooy kres temu postpo-
waniu i Konstanty musia uledz; odtd pokrywa on wy-
datki, nieobjte przez budet, w ten sposób, e zredu-

kowa wojsko o 1 .000 ludzi, zyskujc przez to 1 .000.000 zp.

Due budety wojskowe tómaczya w duej mierze

cika spucizna Ksistwa warszawskiego i redukcji kor-

pusu oficerskiego jego licznej armji. A wic skarb Kró-

*) w r. 1820, jak ju wspominalimy, mylano nawet o zreduko-
waniu armji o 10.000 ludzi.
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lestwa musia opaca oficerów na reformie, tj. takich,

dla którycli nie znaleziono miejsca w wojsku, a których

nie chciano wyrzuca na bruk; wydatek na ten cel wy-
nosi do r. 1818—cznie z emeryturami dymisjonowa-
nych oficerów—936.000 zp. rocznie. Z tych samych
przyczyn wypado zatrzyma w sztabach i pukach bar-

dzo wielu oficerów nadliczbowych, na których do roku

1818 wydawano po 773.398 zp. rocznie; podobnie
pensje wdów po polegych w wojnach napoleoskich

oficerach polskich obciyy skarb wydatkiem rocznym
w kwocie 23.859 zp. Poniewa—dalej—pensje oficer-

skie za czasów Ksistwa warszawskiego byy wysze
od tych, jakie ustanowiono za Królestwa, a Aleksander

pragn usilnie zwiza ze sob nasz starszyzn woj-

skow korzyciami materjalnymi, wic te skarb Króle-

stwa musia jej wypaca tzw. pensje dodatkowe, wy-
noszce do r. 1818 620.000 zp. rocznie. Te wszystkie

pozycje obciyy lazem budet Komisji rzdowej wojny
kwot 2.354.257 zp. rocznie, nie liczc wydatków na

utrzymanie inwalidów,*) na pensje zwizane z krzyem
wojskowym i t. d.

Mimo sw du skal—budety wojskowe Króle-

stwa zyskiway bardzo na porównaniu ich z budetami
Ksistwa warszawskiego. Nowa administracja wojska,

wzorowana cile na rosyjskiej, miaa, jak zobaczymy,
wcale liczne wady; na ogó jednak bya ona i oszczd-
niejsza i rzdniejsza od swej poprzedniczki z czasów
Ksistwa, gospodarujcej tak dowolnie pod agodn rk

*) Do inwalidów (w r. 1816 stworzono ich 2 kompanje) przyjmo-
wano oficerów i onierzy, którzy utracili zdrowie w wojnach; do wetera-
nów za—tych, którzy suyli przez lat 20. Z weteranów wydzielono pó-
niej 2 bataljony (po 4 kompanje) weteranów czynnych, których mona
byo uy do suby lejszej; pozostaych weteranów byo w r. 1830 trzy ba-
taljony po 4 kompanje. Do inwalidów wcielono do r. 1818—195 oficerów
i 1.084 onierzy; w latach 1824—1827 przydzielono do nich 154 ludzi, do
weteranów 860, do weteranów czynnych 540.
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ks. Józefa i pobaliw kontrol Wielhorskiego. Porobia

ona przedewszystkim due oszczdnoci, uproszczajc

sam machin administracji wojskowej. Utrzymanie Ko-
misji rzdowej wojny kosztowao wprawdzie tyle, co

dawnego Ministerjum wojny, stworzonego dla znacznie

wikszej armji;*) natomiast zniesienie organów kontrolu-

jcych gospodark pukow, a wic inspektoratów po-

pisów i komisarjatów wojskowych, oraz przeniesienie ich

czynnoci na komendantów brygad i dywizji oszczdzio
skarbowi 500.000 zp. rocznie. Zniesiono równie —
w zwizku ze zmian sposobu dostarczania wojsku y-
wnoci i furau— magazyny wojskowe i ca ich admi-

nistracj. Komisja rzdowa wojny zmniejszya nastpnie

wydatki na od i utrzymanie onierza, które za Ksi-
stwa wynosiy dziennie 21 groszy, a za Królestwa tylko

15—1672 gr- Oszczdzono w ten sposób 2 miljony zp.

rocznie, ywic onierza bynajmniej niegorzej jak po-

przednio. Okrojono take powanie pensje oficerskie,**)

starszyzny zwaszcza: genera komenderujcy dywizj,

który za Ksistwa pobiera samej pensji 27.230 zp., za

Królestwa otrzymywa tylko 20.400 zp., genera komen-
derujcy brygad zamiast 18.000 — 15.000 zp., puko-
wnik piechoty zamiast 9.417— 7.800 zp., pukownik
jazdy 9.842—8.100, porucznik piechoty 1.895 — 1.800

i t. d. Przez zamian lazaretów staych na pukowe
zaoszczdzono rocznie***) 574.444 zp. W dodatku za

Ksistwa warszawskiego budety wojskowe nie obejmo-

way wszystkich wydatków na wojsko; naówczas np.

kraj musia dostarcza armji furau, a czciowo i y-
wnoci w naturze; za Królestwa za za obie te pozycje

*) Do skadu Komisji wojny dodano jednak za Królestwa komisa-
rjat ubiorczy.

**) Do pensji porucznika wcznie.
***) Porównywujc koszt utrzymania lazaretów na 30.000 wojska

podug stopy Ksistwa i Królestwa.
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pacio w caoci wojsko, wj^dajc na fura 5.000.000

zp., a na ywno 2.700.000 zp. rocznie. Podobnie,
jak zobaczymy, miaa si sprawa z podwodami, som,
drzewem i t. d., które dawniej rekwirowano, a za które

teraz pacono.
Dziki pewnemu wyrubowaniu pierwszycli swoicli

budetów i wasnej zapobiegliwoci— Komisja rzdowa
wojny dawaa sobie nienajgorzej rad a po rok 1826.

Obcia j stopniowo cay szereg nowycli wydatków:
utworzenie pocigów wojska, rakietników. Szkoy apli-

kacyjnej, kompanji poprawczych, przejcie od Komisji

wyzna i owiaty korpusu kadetów w Kaliszu,—od Ko-
misji spraw wewntrznych andarmerji. Ju w r. 1820
skarya si ona na to, e nowe pozycje pochaniaj
wicej ni 1.000.000 zp. rocznie, e pokrywa je coraz

trudniej, gdy i stan liczebny wojska wzrasta w stosunku

do lat pocztkowych. A jednak mimo to, chocia bud^

et jej w r. 1820 zmniejszono o 500.000 zp. w sto-

sunku do roku 1818 (30.455.778 zp. zamiast 30.949.467

zp.), robia ona bardzo powane oszczdnoci, zuytko-
wujc je na fortyfikacje i budowle wojskowe, na które

w budecie nie byo pokrycia.*) Dopomaga jej w tym
bardzo wzrost wartoci pienidzy w tym czasie—oraz uro-

dzaje w Królestwie, a przedewszystkiem—dua jej wasna
rzdno.**)

Budety wojskowe Królestwa poczy zwiksza si
wydatniej od r. 1826, gdy zapanoway nieurodzaje i ceny

furau oraz ywnoci poszy bardzo w gór; nie wy-
waro to wówczas jednak prawie adnego wraenia;
w kraju wzrós ju dobrobyt, a polityka Lubeckiego do-

*) w latach 1818—1819 wydano na ten cel 1.953.038 zp., w latach
1820—23 a 7.000.000 zp.

**) W r. 1820 owiadczaa ona w swym sprawozdaniu sejmowym,
e zbliya si do najniszych moliwie cen — dziki dobremu urzdzeniu
zakupów dla wojska.
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prowadzia do takiego uzdrowienia finansów, e miijon

zwyki na cele wojska nie wchodzi ju tak bardzo w ra-

cliub, jak w pierwszycli lataci istnienia Królestwa.

3. Ogólna charakterystyka gospodarki Komisji rz-
dowej wojny. Prd ulenia krajowi. Popieranie prze-

mysu i rolnictwa krajowego. Polityka oszczdnoci.

Zasadnicze postulaty gospodarczej polityki Komisji

rzdowej wojny najdobitniej bodaj okreli genera Józef

Wielliorski w swym memorjale z dnia I-go padziernika

1815 roku. Mówi on tutaj, e po wysikach i niedoli

czasów Ksistwa warszawskiego powinno si dy do
tego, aby wojsko nie byo nie tylko ciarem dla kraju,

ale, przeciwnie, stao si dla ródem dobrobytu, ua-
twiajc obieg pienidzy, sprzeda produktów, rozwój

przemysu krajowego. Pragn on, aby wojsko dosto-

sowao si do »ekonomji i statystyki kraju«, choby
mu to przyszo kosztem pewnych niewygód wasnych.
Myl t przej po nim jego nastpca, Hauke,—oraz wy-
bitniejsi pracownicy Komisji wojny; wszyscy oni starali

si usilnie o to, aby armja o ile monoci oszczdzaa
kraj, aby—nastpnie—pienidze, wydawane przez Króle-

stwo na wojsko, suyy temu samemu celowi podnie-

sienia 'ekonomicznego kraju, który przywieca Mostow-
skiemu i Lubeckiemu.

Za Ksistwa warszawskiego tylko nieznaczna cz
wojska staa w budynkach skarbowych;*) reszt rozmie-

szczano po kwaterach prywatnych,—z duym obcieniem,
a nieraz i krzywd ludnoci, a zarazem i ze szkod dla

karnoci i porzdku onierza. Ten ostatni, stojc na

*) Obliczano, e w latach 1811—1812 mieciy one zaledwie 10.977

ludai i 1.074 koni.
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kwaterze, domaga si zawsze od waciciela lepszego

opau i wiata, a czasami, o ile natrafi na ludzi troch
zamoniejszych, i powikszenia swej racji ywnoci. Nastp-
nie za Ksistwa podwody rekwirowano do dowolnie nie

pacc za nie wcale; podobnie rekwirowano i som na

posania onierskie, pod konie.

Temu dodatkowemu obcieniu kraju Komisja woj-

ny postanowia jak najrychlej pooy kres. Chodzio
jej tu naturalnie i o umieszczenie onierza w koszarach,

gdy bez tego nie podobna byo mówi o wdroeniu go
do karnoci i porzdku; w tych czasach trzymano si
zreszt powszechnie zasady, e onierz powinien sta w ko-

szarach skarbowych. Pocztkowo Komisja zamierzaa

budowa koszary nowe, wzorowe: kompleksy drewnia-

nych baraków lub parterowych murowanych domów
kompanijnych na kady bataljon sdzc, e ze wzgl-
dów hygienicznych bd one lepsze od wielopitrowych

murowanych koszar, które tak sprzyjaj szerzeniu si
epidemji. Okazao si wkrótce, e na to nie starczy

rodków, e wogóle budowa zupenie nowych koszar

wzorowych bdzie rzecz wyjtkow nawet w tych tak po-

mylnych dla kraju czasach. Wprawdzie zdolny budo-

wniczy, podpukownik inynierji Wilhelm Minter zbu-

dowa w Warszawie adne i wygodne koszary aleksan-

dryjskie, saperów, artylerji konnej gwardji, w których

mona byo zaprowadzi naprawd wzorowy porzdek
I czysto; wprawdzie powstay pikne koszary, stajnie,

ujedalnie i lazarety w owiczu, Radomiu, Zamociu,
Lublinie, czycy i Wolborzu, bdce nieraz prawdzi-

w ozdob miast, podobnie jak i nowy gmach korpusu

kadetów w Kaliszu; byy to jednak wyjtki. Przewa-
nie wypado ograniczy si do przebudowywania daw-

nych koszar (mirowskich, ujazdowskich w Warszawie),

nabytych domów i paaców (sierakowskiego i sapiey-
skiego), a w kocu i tak licznie objtych przez wojsko
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gmachów poklasztornych i poinstytutowych (w owiczu,
Krasnymstawie, Grójcu, Kole, Warce, Biaej, Terespolu,

Kozienicach Radomiu, Szadku, Piotrkowie, Lublinie i

Pocku). Ostatecznie przewan cz wojska zdoano
umieci w koszarach skarbowych: ju w r. 1816 stao

w nich 12.000 ludzi i 1.000 kilkaset koni, w r. 1818—
16.575 ludzi i 2.240 koni, w r. 1825 — 20.000 ludzi

i 5.000 koni. Odbio si to bardzo dodatnio na kar-

noci i porzdku onierza, który pozostawa teraz pod

sta kontrol przeoonych.*) Reszta wojska staa dalej

po kwaterach: onierze i podoficerowie—grupkami po

paru ludzi—we wspólnych izbach z gospodarstwem, ko-

rzystajc z ich wiata i opau. Po kwaterach rozmie-

szczano równie przewan cz oficerów, z których

bardzo niewielu mieszkao wówczas w koszarach.**) Ten
stan rzeczy dawa si dotkliwie we znaki stolicy i mia-

stom wojewódzkim, przecionym nad miar kwaterun-

kiem bezpatnym, a w dodatku bardzo nierównomiernie

rozoonym. W Warszawie np. komisja kwaterunkowa***)

bya ródem bardzo znacznych dochodów dla sw^ch
czonków, którzy niemoliwie obdzierali zamoniejsz
ludno chrzecijask stolicy; dao to nawet powód do

skarg sejmowych i wytoczenia ledztwa, którego prze-

bieg przerwao powstanie. Zapobiegajc powszechnym
skargom na ucisk kwaterunkowy, na naduycia. Komisja

*) Zbudowano te liczne ujedalnie dla jazdy w województwach
lubelskim i kaliskim. Dodajemy tutaj, e paromiesiczny pobyt wojska

w obozie agodzi po czci ciar kwaterunku oddziaów rozkwaterowanycli.

**) Do kwater w naturze mieli prawo jedynie oficerowie z wojskiem,

sztabowcy i urzdnicy otrzymywali kwaterowe w gotówce; na opa i wia-
to wypacano oficerom specjalny dodatek pensyjny, obliczony jednak tak

oszczdnie, e z reguy oficer musia dokada z pensji. Kwatery oficer-

skie wyznaczano podug nastpujcej skali: pukownik 3 pokoje, podpu-
kownik lub major 2, kapitan 1, 2 porucznicy lub podporucznicy— 1. Pod-

oficerowie i onierze musieli mieci si wspólnie w izbie gospodarzy.

***) Zoona z Ronieckiego, Kuruty, Lewickiego, Gendre'a i a-
wnika Czarneckiego.
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wojny w r. 1830 opracowaa projekt kwaterunku pat-

nego: kraj mia paci odtd 2.000.000 zp. rocznie na

odszkodowanie dajcych kwatery; w ten sposób zara-

dzono przynajmniej nierównomiernemu rozoeniu tego

ciaru.
Radykalniej zaatwia Komisja spraw somy i pod-

wód; somy nie rekwirowano odtd wcale, a za podwody
poczto paci, z pocztku po 1 zp. od mili za podwod
dwukonn, a od r. 1820 po pótora zp. Równoczenie
poczto ogranicza wypadki, w których wojsko miao
prawo da podwód,—oraz uywa do transportu dróg

wodnych. Poczwszy od 1 kwietnia 1818 wojsko otrzy-

mao konie pocigowe, które zredukoway jego zapotrze-

bowanie podwód w stosunku 1:5; w tyni samym kierun-

ku dziaa i zaprowadzony w r. 1822 korpus pocigów
wojskowych.

Starajc si tak usilnie o ulenie krajowi. Komisja rz-

dowa wojny od pocztku swego istnienia troszczya si
równie gorco o dopomaganie budzcemu si tak wie-
tnie do ycia przemysowi Królestwa. Jej polityce prze-

mys ten zawdzicza zapewnienie sobie w pocztkowej,

najtrudniejszej do przebycia fazie rozwoju—obszernego
i pewnego wewntrznego rynku zbytu, a zarazem za-

cht do zwikszania produkcji, pomoc w postaci zali-

czek. Kto wie, jak trudnymi s zawsze pierwsze lata

istnienia przemysu fabrycznego, ten oceni, ile zawdzi-

cza on tej pomocy wojskowej.

Komisja rzdowa wojny z przyczyn, o których mó-

wilimy powyej, nie moga dopomaga przemysowi

metalurgicznemu Królestwa. Wpyna ona jedynie na

to, e laboratorjum artylerji i arsena pokryway wszystkie

swe zapotrzebowania w Suchedniowie i Samsonowie, e
wszystkie gatunki elaza i blach dla wojska zakupywa-

no w kuniach krajowych, e koszary pokrywano wy-
cznie blach cynkow, aby poprze przemys cynkowy
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kraju. Na razie istnienie wojska narodowego mogo
oddziaywa przedewszystkim na przemys tkacki; w tym
te kierunku Komisja, a raczej jej komisarjat ubiorczy,

dostarczajcy sukna do puków i baterji, rozwiny naj-

wicej energji. Dostawy dla wojska rozpisywano cza-

sami drog licytacji publicznych; gdy te zawodziy, za-

wierano kontrakty z fabrykantami. Podejmowali si oni

tych dostaw bardzo chtnie, gdy Komisja nie tylko

pacia punktualnie i rzetelnie, ale dawaa znaczne zaliczki.

W dziaalnoci swej na tym polu napotkaa Komi-

sja wojny na liczne przeszkody. Jedne z nich wywo-
ywao otoczenie w. ks. Konstantego, a wic ludzie

w rodzaju Kuruty lub Gendre*a, do których zawsze

mona byo trafi przy pomocy pienidzy. W ten spo-

sób udaremniono np. w r. 1816 zawarcie kontraktu

o dostaw sukna z fabrykantami skierniewickimi, Kur-

tzem i Bansemerem, i oddano je fabrykantom lskim.
Tak samo i póniej róni aferzyci warszawscy udarem-

niali dziaalno Komisji, wyjednywujc sobie w Bel-

wederze pozwolenia na sprowadzanie materjalów dla

wojska z zagranicy. Krzyowa take polityk Komisji cz-
sto senator Nowosilcow, zdecydowany protektor prze-

mysu obcego, a zwaszcza jego brzczcych argumen-

tów. To te z pocztku cae zapotrzebowanie sukna

dla wojska (450.000 okci rocznie) pokrywano z zagra-

nicy i przeszo 2.000.000 zp. co roku wysyano poza

Królestwo. Nastpnie — farbiarnie krajowe nie byy
zrazu w stanie dostarcza sukna jasnego o kolorach

równie trwaych, jak zagraniczne, a pod tym wzgldem
wymagania wojskowoci ówczesnej nie znay kom-
promisu.

Ostatecznie — mimo te przeszkody — Komisja ju
przed rokiem 1818 zdoaa oprze si powanie na prze-

myle krajowym. Komisarjat ubiorczy rozesa do fa-

bryk krajowych urzdników, którzy zawierali dusze kon-
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trakty, zachcali do zwikszenia produkcji, dawali zali-

czki. Ze sprawozdania Komisji w r. 1818 okazywao
si, e sukno biae i szaraczkowe wojskowo braa jut

w caoci z fabryk krajowycli, a kolorowe w tej czci,
w jakiej mogy je one wyrabia. Przed rokiem 1820
z zagranicy sprowadzano ju tylko niektóre gatunki

jasnego sukna na wyogi; na sejmie r. 1825 Komisja

wojny stwierdzaa, e farbiarnie krajowe udoskonaliy

si tak znacznie, i fabryki mog dostarcza wszystkich

gatunków sukna i e caa suma 2.000.000 zp. pozostaje

w kraju; w r. 1830 owiadczaa ona, e sukno krajo-

we co do dobroci i czystoci kolorów nie pozostawia

nic do yczenia.

W ten sam sposób próbowaa Komisja wojny po-

piera i przemys pócienny Królestwa; okazao si je-

dnak, e stoi on znacznie niej i e nie bdzie w stanie

pokry zapotrzebowa wojska. Do r. 1830 Komisja

zdoaa mu przekaza zaledwie 1/8 tych zapotrzebowa

;

wyraaa ona tylko nadziej, e rozwój zakadów ódz-
kich zmieni ten stan rzeczy na korzy przemysu krajowego.

Dno Komisji wojny do popierania przemysu
i rzemios kraju uwydatniaa si nawet w sprawach

drobniejszych. Gdy przed r. 1830 wypado zaopatrzy

lazarety wojskowe w narzdzia chirurgiczne, postaraa

si ona od razu o to, aby znale rzemielników krajo-

wych
; powiodo si to w zupenoci i na sejmie stwier-

dzaa ona z radoci, e narzdzia te nie ustpuj w ni-

czym zagranicznym. W Królestwie poczto wyrabia
wtedy nawet instrumenty miernicze dla inynierji i kwa-

termistrzostwa ; okazywao si, e ta ga produkcji,

wymagajca duej precyzji w wykoczeniu roboty,

udaje si tutaj nienajgorzej. Przed r. 1820 wojskowo
postanowia wprowadzi do Królestwa litografj, bdc
wówczas bardzo wieym wynalazkiem, i sprowadzia
z Niemiec niejakiego profesora Miinicha, który pracowa
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w Warszawie przez rok i wyksztaci szereg uczniów.

Dziki temu nie tylko kwatermistrzostwo mogo korzy-

sta z nowego wynalazku, ale rozpowszechni on si po
caym kraju. Komisja wojny na razie sprowadzaa ka-

mienie litograficzne z zagranicy; szukano jednak z jej

polecenia i w kraju odpowiedniego materjau.

Podobnie i dla rolnictwa Królestwa wojsko nasze

byo pewnym i dogodnym odbiorc mki, furau i so-
my. Gdy w r. 1823 — z racji manewrów pod Brze-

ciem Litewskim — Komisja wojny musiaa zmieni
sposób ywienia ludzi i koni, — uj w swe rce ca-o zaopatrzenia wojska, ziemiastwo pogarnlo si
ochoczo do dostaw i zarobio na nich nienajgorzej.

Konie natomiast jazda nasza otrzymywaa czciowo
z Ukrainy, czciowo za z Rosji, gdzie Aleksander po-

tworzy dla niej specjalne zakady koskie; w bardzo

nieznacznej czci tylko nabywano je w kraju. Miao
si to odbi ujemnie na stanie hodowli koni w Króle-

stwie, jak to stwierdzio liche pokrycie zapotrzebowa
licznej jazdy naszej w roku 1831.

W gospodarce swojej Komisja rzdowa wojny kie-

rowaa si poza tym zasad duej oszczdnoci. Prze-,

duya ona np. okres zuywania mundurów i szczegó-

ów rynsztunku, zyskujc na tym w stosunku do norm
Ksistwa warszawskiego 688.729 zp. rocznie; przedu-

ya równie czas trwaoci konia z 8 na 9 lat. Gdy
umieszczenie onierzy w koszarach spowodowao wik-
sze wydatki na drzewo, kupowaa je ona po niskich cenach

w lasach rzdowych, zaprowadzia kuchnie parowe, które

zuyway o poow mniej opau ; gdy utworzono pierw-

szy bataljon weteranów czynnych do pilnowania kas

rzdowych i wizie, postanowia ona pokry wydatek
na ten cel z opaty egzekutnego.

Gospodarujc w ten sposób. Komisja rzdowa woj-

ny zyskiwaa sobie coraz wiksze uznanie w kraju ; mó-
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Wiono powszechnie o jej rzetelnoci, a byo to wiade-
ctwo tym cenniejsze, jeeli zwaymy, e nisze organy

administracji wojskowej nie cieszyy si podobnym zau-

faniem opinji.

4. Rosyjska administracja pukowa w armji

Królestwa.

Administracj wojskow urzdzono w armji Kró-

lestwa, ju w roku 1815 cakowicie na wzór rosyjskiej.

W myl tego wzoru zasadnicz jednostk gospodarcz
sta si puk, wzgldnie baterja, a jedynym czynnikiem,

odpowiadajcym za ni wobec skarbu, pukownik. Wszy-
stkie wypaty dla puku patnik dywizyjny uskutecznia

na rce pukownika, który za ich utycie odpowiada
skarbowi sw pensj ; wszyscy oficerowie, sprawujcy
w puku funkcje gospodarcze, wszyscy komendanci kom-
panji, wzgldnie szwadronów, odpowiadali za swe czyn-

noci gospodarcze tylko przed pukownikiem. W rce pu-
kownika oddawano przedewszystkim od onierzy,
t.j. 15 groszy dziennie na prowincji, a 16 i pó grosza

w Warszawie,*) z którego wypaca on co dekad o-
nierzom po 70 groszy, zatrzymujc 80, wzgldnie 95 gr.

na wyywienie ich, tj. na zapewnienie im porcji onier-
skiej, która wynosia wówczas 1 Ys ^^nta chleba, 72 ^^"^
misa woowego lub baraniny, 7* kwarty ziemniaków
lub kaszy, 2 uty soli, a czasami i 7i2 kwarty wódki.

Magazyn ywnoci pozostawa pod kontrol pukow-
nika i prowadzono go na jego odpowiedzialno; asy-

gnaty wydawali do niego komendanci kompanji, którzy

mieli dozór nad ich kuchniami. W jedzie na rce pu-

*) w stolicy wyznaczono wysz stop odu tytuem odszkodowania
za opat konsumcyjn miejsk, dziki której ceny ywnoci byy tu

wiksze.
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koWnika wydawano take pienidze na furae, które on

sam zakupywa. Racj furau, t. j. 11 kwart owsa
I 10 funtów sana, oszacowywano zazwyczaj podug
przecitnycli cen targowyci, np. przed rokiem 1818 na

I zp. gr. 15. Za magazyn furau odpowiada pukow-
nik, który go kontrolowa co miesic ; asygnaty do nie-

go wydawali komendanci szwadronów. Co pewien okres

czasu komisarjat ubiorczy dostarcza pukownikowi su-

kna, z którego w puku robiono mundury; trzymano si
tej zasady, e na kadego onierza w komorze puko-
wej musiay lee 3 gotowe mundury—oprócz tego, który

on nosi na sobie.*) Na bielizn, buty, rynsztunek etc.

pacono pukownikowi co pewien czas pewne kwoty
ryczatowe na kadego onierza; na naprawy mundu-
rów etc. dawano mu równie pewien ryczat, z którego

nie zdawa on wcale rachunków. Mundury, bielizn,

obuwie, etc. szyli i naprawiali, chleb piekli—rzemielnicy-

onierze, uwalniani kolejno od suby, a bardzo liczni

po pukach; w myl rozkazu W. Ksicia pukownicy
usiowali wówczas nawet »doj do tego punktu, aby
kady onierz by rzemielnikiem*, ewentualnie kazali

szeregowcom uczy si rzemiosa u majstrów cywilnych.**)

Podstaw do wszystkich wypat na rzecz puku byy
stany prezencyjne ludzi, wysyane przez pukowników
co 10 dni do komendy brygady. Kontrol nad gospo-

dark pukow sprawowali jedynie komendanci brygad

i dywizji: pierwsi co miesic, a drudzy co 3 miesice.

Kontrola ta polegaa nie na sprawdzaniu rachunków, ale

na zbadaniu wyekwipowania onierzy, stanu komór
1 magazynów pukowych, ywienia ludzi i koni; o ile

pod tym wzgldem zastaa ona stan zadowalajcy, to

*) Czas trwania munduru oznaczano na 2 lata.

**) W ten sposób wojsko ówczesne stawao ^ zarazem czym
w rodzaju szkoy rzemios dla rekrutów.
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pukownik by ju w porzdku i szczegóowego wyra-

chowania si nie dano ju od niego wcale.

Cay ten system administracji polega na zasadzie

zapewnienia pukownikowi pewnycli zysków za jego

prac i odpowiedzialno; starano si tylko o to, aby
zyski te powstaway kosztem skarbu, jako nagroda za

spryst i oszczdn gospodark, nie za kosztem o-
nierza. ródem zysków pukownika byo wic: a) to,

e ywno, fura zwaszcza, kupowa on po cenacli

znacznie niszycli od targowych, b) e z ryczatów na

buty, bielizn, ekwipunek, napraw, móg on, kupujc
pótno, skóry etc. po bardzo niskich cenach i majc pod
rk bezpatnego rzemielnika onierza, zaoszcz-

dza dla siebie bardzo znaczne kwoty, e c) wre-

szcie na jego korzy szy kwoty z odu, zaoszczdzone
od raportu do raportu brygadowego na zmniejszeniu si
iloci ludzi w puku.

System ten móg a nadto atwo da pole do krzyw-
dzcych onierza naduy, które si wówczas*) tak

szeroko praktykoway w armji rosyjskiej. Spotka si on
u nas na wstpie z gorcymi krytykami ze strony ofi-

cerów, którzy przyzwyczaili si do kolegjalnej gospo-

darki francuskiej. Twierdzili oni, e za Ksistwa war-

szawskiego byo lepiej, gdy: a) za gospodark puku
odpowiadali skarbowi swymi pensjami wszyscy czonko-
wie rady administracyjnej pukowej, b) zyski z admi-

nistracji szy na wydatki nadzwyczajne, a nie do kieszeni

pukowników, c) e kontrola inspektorów popisów i ko-

misarzy wojennych bya znacznie skuteczniejsza od kon-

troli generaów, d) e raporty kompanijne do podinspek-

torów popisów zapobiegay naduyciom rad administra-

cyjnych. Wielu ludzi natomiast, a midzy nimi i genera

) Kampanja turecka r. 1828 wykazaa np., e pukownicy rosyjscy,
unikajc kontroli dziki porozumieniu si z generaami, podawali stale listy

prezencyjne onierzy znacznie wysze od istotnych.

139



Wielhorski, bronio równie gorco norm rosyjskich;

twierdzili oni, e lepiej da pukownikom pewne zyski,

ni, stosujc czysto papierow i teoretyczn kontrol,

utrzymywa dawne naduycia administracyjne, e decen-

tralizacja zakupów pozwoli nabywa wiele rzeczy zna-

cznie taniej.

Trudno odpowiedzie na pytanie, jakie rezultaty

wyda ten system na gruncie Królestwa. Niewtpliwie,

da on powód do licznych naduy, które bardzo ujem-

nie odbiy si na spoistoci naszej armji. Obliczano np.,

e komendant puku jazdy, którego pensya razem z do-

datkiem na wiato i opa wynosia 9.660 zp., mia z pu-
ku rocznego dochodu 120.000 zp. nawet wtedy, gdy
gospodarka jego nie krzywdzia zbytnio onierzy.

O tych dochodach W. Ksi wiedzia wybornie i tole-

rowa je tym chtniej, e stanowiy one t nitk, za któ-

r trzyma on w swym rku pukowników. Gdy pro-

tegowa on którego z pukowników, to przy awansie na

generaa brygady*) pozostawia mu komend puku
i dochody z ni zwizane. Za jego czasów kontrola ad-

ministracji pukowej bya bardzo agodna, powierzchowna

prawie; winnych za komendantów puków pocigano
do odpowiedzialnoci, przenoszono na reform, lub te
karano odebraniem im administracji puku — jedynie

w wypadkach najbardziej racych.
Wykrycie naduy byo tym trudniejsze, e pod-

wadny, oficer lub urzdnik, któryby zaskary o nie

swego zwierzchnika, naraa si jedynie na kar na

przeladowania osobiste, e panowao powszech-

ne (jakto raz przy sprawie o takie naduycia stwier-

dzi sd wojskowy) przewiadczenie, i skarg na

*) Na awansie takim tracio si tinansowo powanie, gdy zamiast

130.000 zp. genera komenderujcy brygad otrzymywa, liczc w to ju
wszystkie dodatki na biuro, kwater, opa i wiato, 20.106 zp.
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zwierzchnika nie wolno wogóle wnosi. Dodajmy tu,

e czasy Królestwa, czasy powstawania fortun przemy-

sowych i rolnych, obudziy i w wojsku pewnyk spe-

kulacyjn. To te faktem jest,*) e niektórzy pukownicy
uwaali swe puki po czci za rodzaj dzieraw, rod-
ków do robienia majtków, e wielu z nich rywalizo-

wao ze sob o to, kto wicej z puku wycinie, e kilku

z nich yo nadzwyczaj wystawnie, budzc tym zaz-

dro wród podwadnych sobie oficerów, e demoralizo-

wa ich przykad komendantów rosyjskich puków gwar-

dji, sypicych naokó zotem. Wypadki racych nad-

uy nie byy zreszt liczne. Znamy tylko jeden, w któ-

rym pukownik**) poszed na reform za krzyczce nad-

uycia i krzywdzenie materjalne onierzy; wiemy dalej,

e jednemu pukownikowi dano dymisj, a drugiemu

odebrano administracj puku za zapltanie si w rachun-

kach, e byli pukownicy (np. Skrzynecki) wyciskajcy
bardzo wiele z puków, e niektórych z nich z tego po-

wodu podwadni zmusili do usunicia si od komend
w r. 1830, e czasami, gdy pukownik nie robi intere-

sów, robili je jego podwadni. Jako ludzi bezv/zgldnie pra-

wych, nie szukajcych wogóle zysków na pukach, wy-
mieniano wówczas Bogusawskiego, komendanta 4-go

puku piechoty linjowej, który administracj puku wy-
puszcza w dzieraw kwatermistrzowi i nie pozwala mu
krzywdzi onierzy, Szembeka, komendanta Igo puku
strzelców pieszych oraz Kurnatowskiego, komendanta strzel-

ców konnych gwardji, który tak chtnie dopomaga fi-

nansowo swoim oficerom.

O tym, e naduycia nie byy wówczas ani zbyt

race, ani te powszechne, przekonywa nas wreszcie

i stan wojska. Nie spotykamy si w tych czasach ni-

*) Mówi o tym nie tylko Prdzyski, ale i umiarkowany Paszkowski.
**) Niestety, jeden z najzdolniejszych oficerów naszych z r. 1831.
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gdy prawie ze skargami na ze ywienie onierzy—i to

nie tylko w Warszawie, gdzie Konstanty wpada czsto
do koszar i próbowa strawy, ale i na prowincji; jest

to za wiadectwo tym cenniejsze, e, jak okazaa woj-

na r. 1831, onierz nasz znosi wszystko, byle nie zmniej-

szenie swej porcji. Nie godzono równie i koni, gdy
stan ich by w tym czasie jak najlepszy. onierz
by wreszcie ubrany czysto i trwale, otrzymywa a-
dne biae koce, rynsztunek jak najlepszy. W komorach
pukowych znajdoway si tak znaczne zapasy sukna,

skór, mundurów, bielizny, e w r. 1831 starczyo ich

na 3-cie i 4-te bataljony oraz 5-te i 6-te szwadrony,

a 1-szy puk uanów móg nawet sprzedawa sukno no-

woutworzonemu 5-temu pukowi uanów.
Gorszym zreszt od naduy byo to, e zyski go-

spodarcze przywizyway naszych pukowników zanadto

silnie do istniejcego stanu rzeczy, jak to okaza miaa
wojna roku 1831; gorszym przedewszystkim to, e po-

chaniay one ca ich energj, zamieniay na administra-

torów raczej, ni onierzy. Pukownik ówczesny zazwy-

czaj nie mia nawet czasu na zajcie si swym korpu-

sem oficerskim, na pogbienie jego wyksztacenia; nie kie-

rowa on równie wyksztaceniem frontowym swego puku,
yjc czasami prawie cakowicie poza nawiasem jego

ycia subowego. Te rzeczy miay odbi si bardzo

dotkliwie na roli naszej starszyzny w roku 1831.

5. Suba zdrowia w wojsku polskim. Kapelani.

Suba zdrowia w wojsku Królestwa polskiego przed-

stawiaa si wcale nienajgorzej; jej organizatorom zarzu-

ci mona byo tylko to, e przystosowali j oni zanadto

wycznie do pokojowych potrzeb wojska, nie liczc si
jakby wcale z moliwoci wojny. Widzielimy jednak,

142



e zarzut ten mona byo skierowa i pod adresem prze-

wanej czci naszych urzdze wojskowych tych czasów.

Na czele caej suby zdrowia sta wówczas wydzia
zdrowia w Komisji rzdowej wojny, aparat bardzo nie-

skomplikowany, bo zoony tylko z szefa i jego sekre-

tarza. Szefem—w randzejupodobnionej do rangi puko-
wnika — by dr. Jan Stummer.*) W sztabie kadej
dywizji znajdowali si lekarze dywizyjni w stopniach pod-

pukowników; byli nimi wycznie Polacy. W kadym pu-
ku piechoty lub jazdy by jeden sztabslekarz w stopniu

upodobnionym do majora; wród sztabslekarzy ówcze-

snych spotykamy wielu z nazwiskami niemieckimi. Poza
tym puk piechoty mia 2-ch**) lekarzy bataljonowych

w randze kapitanów, 2 podlekarzy***) w randze podpo-

ruczników, oraz pewn liczb podchirurgów oraz cyru-

lików kompanijnych.

Caa ta suba zdrowia skadaa si na ogó z ludzi

do sumiennych zawodowo i pracowitych, nienajgor-

szych przytym Polaków; gdy w r. 1831 awansowano
ich na wysze stopnie, poprzestali oni dobrowolnie na

pacach dawnych stopni. Zdaje si natomiast, e byli

to pracownicy, przystosowani jedynie do pokojowej suby
w wojsku, nie posiadajcy ani dostatecznej rzutkoc,
ani te talentu organizacyjnego, tak niezbdnego u le-

karza na wojnie. W r. 1831 okazao si, e szef tej

suby dr. Stummer zorganizowa j tak niefortunnie

w przededniu wojny, i obawiano si, e rannych wy-
padnie pozostawia na polach bitew; to te 6 lutego

*) Sub zdrowia naliczano wówczas nie do korpusu oficerskiego,

ale do administracji wojskowej; nosia ona mundury specjalne, bez szlit

i ryngrafów i bez piór na kapeluszach; jej poszczególne stopnie >a9ymilo-

wano* tylko do rang w wojsku.
**j Jazdy tylko 1, a batcrja wogóle tylko 1.

*) Chirurgów, co poredniego midzy lekarzem i felczerem; chi-

rurgowie ci funkcjonowali w Galicji jeszcze w latach szedziesitych XIX
wieku.
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1831 roku, w chwili rozpoczcia dziaa, przeniesiono go
do kierownictwa szpitali etapowych, a lekarzem naczel-

nym armji czynnej mianowano dr. Karola Kaczkowskie-

go, profesora uniwersytetu warszawskiego. Podobnie na

stanowiska lekarzy dywizyjnych powoano wtedy w du-

ej czci lekarzy cywilnych, co wywoao nawet pewne
niezadowolenie wród wojskowej suby zdrowia. Wo-
góle w czasie powstania na pierwszy plan wydobyli si,

zwrócili na siebie powszechn uwag — lekarze, którzy

poprzednio nie naleeli do zawodowców wojskowych.

W skromnym zakresie dziaania pokojowego nato-

miast ówczesna suba zdrowia dawaa sobie wcale nie-

najgorzej rad. Troszczya si ona o przyrost do swoich

szeregów i uzyskaa od Komisji rzdowej wojny do
znaczne kwoty na stypendja zwiotne dla podlekarzy

wojskowych lub te dla akademików uniwersytetu war-

szawskiego— na ukoczenie studjów; do r. 1830 przy-

byo wojsku—dziki tym stypendjom— 6 lekarzy bata-

Ijonowych, którzy zwrócili Komisji wyoone na nich

kwoty. W lazarecie ujazdowskim zaoono szko felcze-

rów wojskowych, do której przyjto 24 synów onier-
skich; zdolniejsi uczniowie tej szkoy mieli otrzymywa
równie stypendja na studja w uniwersytecie. Wydzia
zdrowia, pragnc umoliwi lekarzom wojskowym licze-

nie si z postpem wiedzy, utworzy dla nich przy laza-

recie ujazdowskim bibljotek zawodow, do której co-

rocznie zakupywano nowe dziea lekarskie.

Komisja rzdowa wojny zmienia od razu system

lazaretów wojskowych staych, centralnych, jaki istnia

u nas za czasów Ksistwa warszawskiego, na system

szpitali pukowych. Wychodzia ona przytym z zaoe-
nia, e nowy ustrój szpitalnictwa wojskowego 1) poci-

gnie za sob znaczne zmniejszenie kosztów.*) 2) chorym

*) Istotnie, jak widzielimy, zaoszczdzono przez to 574.000 zp.
rocznie.

144



zapewni troskliwsz opiek, skoro doglda ich bd
lekarze stale przywizani do ich puku. Zmiana ta wy-
woaa jednak i pewne gosy krytyki: mianowicie zwo-
lennicy systematu francuskiego, centralistycznego, twier-

dzili, e nowe, decentralistyczne urzdzenie szpitali, oparte

na normach rosyjskich, wcignie je w obrb gospodarki

pukowników, a wic narazi chorych na to, e ich leczenie

bdzie spraw podrzdn, a zysk z lazaretów wzgldem
przewaajcym. Szpital stay, wspólny dla wszystkich

puków polskich i rosyjskich, utrzymano wówczas jedy-

nie w Warszawie, której garnizon zmienia si od czasu

do czasu. Ten szpital, umieszczony w przebudowanych
wówczas koszarach ujazdowskich, wadze wojskowe uwa-

ay za wzorowy, stawiay go za przykad wszystkim

lazaretom pukowym. Komisja wojny w swych sprawo-

zdaniach sejmowych podnosia stale, a zgadzaj si z ni
i wiadectwa pamitnikarskie, e, o ile chodzi o czysto,
ywienie i leczenie chorych, nie ustpowa on najlepszym

lazaretom wojskowym w Europie. Koszt utrzymania

chorego by tu wcale znaczny: wynosi on bowiem 1 zp.

gr. 16, a wic 3-krotnie przewysza cakowity koszt

utrzymania i opacenia onierza. Stosunków panujcych
w lazaretach pukowych nie znamy.

Lazarety te zaopatrzono od razu w narzdzia chi-

rurgiczne; szarpi i bandaów dostarcza im zakad, urz-

dzony przy lazarecie ujazdowskim, lekarstw — gówna
apteka wojskowa. Aptek t zaoono w Warszawie

kosztem 50.000 zp. i wyjednano jej prawo sprowadza-

nia lekarstw bez opaty ca z zagranicy. Wojskowo
unikna w ten sposób uzalenienia si od aptekarzy

cywilnych, którzy, korzystajc z monopolu aptekarskiego,

oznaczali sobie wówczas niemoliwe ceny lekarstw. Apte-

ka wojskowa prosperowaa jak najlepiej; bya ona te
w stanie bardzo prdko zwróci Komisji cay kapita

zakadowy, jeeli si zway, e lekarstwa kosztoway
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w niej o 507o taniej, ni w aptekach prywatnych. Nie-

stety, nie wycignito z tego odpowiednich wniosków
i nie powikszono jej zasobów; to te w r. 1831 woj-

skowo ju na wstpie musiaa nabywa lekarstwa

w aptekach prywatnych, a potym od czasu do czasu

miaa do czynienia i z brakiem lekarstw. .

Nie posiadamy adnych prawie cisych danych
o stanie zdrowia armji Królestwa; nie moemy wic po-

równa go ze stanem za czasów Ksistwa warszawskiego,

tak na ogó korzystnym. Pisma emigracyjne pisay pó-
niej, e w latach 1815 — 1830 zmaro ogóem 29.000
onierzy; byy to cyfry wrcz faszywe i fantastyczne,

obliczone na roztoczenie przesadnej grozy dokoa rzdów
Konstantego. Co jednak prawdy w tym byo, gdy
system W. Ksicia, tak sprzeczny z temperamentem na-

szego onierza, doprowadzi do zwikszenia iloci cho-

rób oraz wypadków mierci w wojsku polskim. Komisja

rzdowa wojny stwierdzaa np., e w latach 1824— 1827
zmaro 2.064 onierzy, a bya to cyfra do znaczna.

Wiemy nastpnie, e ubiór ówczesny onierza, tak ob-

cisy i niepraktyczny, naraa go na cikie choroby

wtroby i ledziony, tak, e lekarze parokrotnie zwracali

si do W. Ksicia z przedstawieniami w tej sprawie;

musiay te dokona swego i te forsowne wiczenia
frontowe na mrozie i sotach, które urzdza Konstanty

w latach 1815—1817, te stae a tak cikie wiczenia
letnie jazdy i artylerji karnej. Niekady rekrut móg
si nastpnie dostosowa do tej ciszy i sztywnoci w sze-

regach, do tej gimnastycznej jednolitoci ruchów w mu-
sztrze, do cikich wymaga szkó pywania i fechtunku

na bagnety, do bardzo uciliwej suby wart; sabsi

musieli gin i to do licznie. Wiemy wreszcie, e
w wojsku naszym tych czasów panoway czsto choroby

oczne, biegunka, choroby weneryczne etc.

Kady puk piechoty i jazdy mia za czasów Kró-
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lestwa swojego kapelana, który podlega naczelnemu

kapelanowi wojskowemu; hierarchicznie kapelan pukowy
sta na równi z podporucznikiem, pobiera nawet mniej-

sz od niego pensj (w gwardji 1.800 zp., podczas gdy
podporucznik 2.100 zp.). Midzy kapelanami i komen-
dantami puków dochodzio z pocztku do tar, gdy
kapelani uwaali, e podlegaj wycznie swej wadzy
duchownej; dopiero w. ks. Konstanty przypomnia im,

e w sprawach subowych musz oni sucha rozkazów

swej zwierzchnoci wojskowej. Znaczenie kapelanów

w wojsku i w szkoach wojskowych wzroso w okresie

wzmagania si u nas prdu pietystycznego. Od poczt-

ku istnienia Królestwa cae oddziay udaway si w nie-

dziele i wita (bez broni), pod komend wyznaczonych

do tego oficerów, do kocioów; regulowano równie
subowo spowied wielkanocn onierzy. Nie syszymy
natomiast nic o udziale wojska w uroczystociach ko-
cielnych.*)

6. Sdow^nictwo wojskowe.

A, Prawo karne wojskowe.

Dziedzin, w której onierzom i oficerom najdotkli-

wiej daway si odczuwa rzdy Konstantego, byo s-
downictwo wojskowe. Przez sdy wojskowe W. Ksi
wyrzdza tyle bez maa krzywd, co i przez wybuchy
na paradach i wiczeniach; przez nie ama on i upoka-

rza nie tylko zasiadajcych na awach oskaronych, lecz

i tych, którym wypado wystpowa w tak niepoda-
nej podówczas dla nikogo roli sdziego wojennego.

*) »W korespondencjach sztabowych W. Ksicia i Kunity — pisze

Askenazy—jest nieraz mowa o nieludzkim obchodzeniu si Skrzyneckie-

go z szeregowcami swego puku, których on obwinia o »niereligijno«

i których stara si nawraca zapomoc najsurowszych kar dyscyplinarnyeh. ^<
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w wojsku Królestwa do koca obowizywa francuski

kodeks karzcy wojskowy, a raczej zbiór niepowiza-

nych ze sob dekretów Konwencji, Dyrektorjatu i Napo-

leona, zebranych luno i nieporzdnie w zbiorku p. t.

^Podrcznik sdziów wojennych^.*) Na podstawie tych

dekretów uoono nasze artykuy wojskowe, odczytywa-

ne rekrutom przy wstpowaniu do suby, a onierzom
i podoficerom co tygodnia, znajdujce si na pierwszej

stronicy ówczesnej ksieczki onierskiej—przed wyka-
zem wybranych z magazynu przedmiotów ekwipunku
i uzbrojenia, danymi o awansach, a ewentualnie i o ka-

rach sdowych.
Te prawa francuskie nosiy na sobie wybitne pitno

czasów swego powstania. Byy to, jak wiadomo, czasy

cigej wojny, a wic pewnego zdziczenia onierza i nie-

liczenia si jego zwierzchników z yciem ludzkim, czasy

duych naduy administracji wojskowej; by to jednak

zarazem okres do lunej w drobniejszych sprawach

subowych dyscypliny, w którym karano bardzo

rzadko, nigdy w sposób habicy, ale zato bardzo

surowo w rzeczach troch wikszej wagi. Kara mier-

ci (przez rozstrzelanie) grozia tu przywódcom buntu woj-

skowego, onierzowi, obraajcemu czynnie swego
przeoonego, inicjatorom dezercji, zbiegajcemu z warty,

dezerterowi zabierajcemu ze sob bro paln, konia

skarbowego, lub te zbiegajcemu za granic po raz dru-

gi, onierzowi oskaronemu o morderstwo, o rabunek

z broni w rku. Za obraz sown szyldwacha karano

2— 6 latami wizienia, za czynn — mierci; za nie-

posuszestwo rozkazom subowym przeoonego — de-

gradacj i rokiem wizienia, za sfaszowanie urlopu —
5-ma latami wizienia, za zanicie na warcie — 2 lata-

mi, za przekroczenie rozkazu wydanego dla caego od-

*) Wydanym w r. 1813.
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dziau — 10-ma latami, za obelg sown przeoonego
— 5-ma latami, za dezercj wgb kraju — 3-ma la-

tami robót publicznych, za dezercj ponown lub te
pierwsz za granic — 10-ma latami. Bardzo surowe
kary groziy tutaj onierzom i podoficerom za sprzenie-

wierzenie furau dla swego konia (degradacja i rok wi-
zienia), za sprzeda broni lub przedmiotów ekwipunku (5 lat

wizienia w kajdanach), za kradzie pienidzy lub efektów

kolegów (6 lat w kajdanach), za kradzie amunicji (3 lata),

za kradzie furau z wozów skarbowych (6 lat w kaj-

danach), za kradzie u gospodarza na kwaterze (10 lat).

Ostre niezwykle kary zawieszano take nad administracj

wojskow za krzywdzenie wojska przez zmow z dostaw-

cami, za faszowanie bonów, rachunków, list prezencyjnych

danego oddziau, kupowanie zej mki, jarzyn lub misa.

Kary wizienia lub robót publicznych zaostrzano w ob-

ciajcych wypadkach nie tylko kajdanami, ale acu-
chem z kul 8-funtow, ewentualnie nawet dwoma po
8 funtów. Dekrety francuskie nie uznaway natomiast

wcale kary cielesnej, a nawet, jak widzielimy, karay
przeoonego, któryby uderzy onierza, degradacj, ro-

kiem wizienia i uznaniem go za ^niezdolnego posiada
jakikolwiekbd stopie w wojsku*).

Tych przepisów francuskich nie trzymano si w woj-

sku polskim cile nawet za czasów zwizku z Francj;

przeciwnie, agodzono je zawsze i zmieniano w zastoso-

waniu, wiedzc, e nie odpowiadaj one charakterowi

naszego onierza, który znacznie rzadziej od francuskiego

popenia wiksze przestpstwa, ale zato znacznie cz-
ciej od niego dopuszcza si drobniejszych wykrocze su-

*) Paszkowski w swym yciorysie generaa Blumera opowiada, e
gdy raz Mikoaj zaproponowa Konstantemu zamian kary mierci dla ska-

zanego onierza na rosyjsk kar pdzenia przez rózgi, W. Ksi odpi-

sa mu: »Polaków oburzyaby ta kara barbarzyska. Dla nich kodeks wo-
jenny francuski sta si prawie koszul.*
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bowych, za które kodeks francuski nie wymierza ad-
nych wogóle kar policyjnych. Ju Dbrowski w Le-

gjonach podda dekrety karno-wojskowe Konwencji pod
rewizj specjalnej komisji oficerskiej, która uzupenia je

postanowieniami o karach policyjnych; ks. Józef Ponia-

towski za Ksistwa poleci sdom agodzi i uzupenia
kodeks francuski dawnymi przepisami i praktykami kar-

nymi z czasów Rzplitej. Za Ksistwa warszawskiego su-

rowo przepisów francuskich daa nawet powód do naj-

fatalniejszej w wiecie praktyki, dezorganizujcej powa-
nie wojsko. Sdy wojskowe tych czasów, nie chcc
stosowa tych cikich kar, a nie mogc wymierza
mniejszych, przewanie uwalniay sdzonych za przestp-

stwa, o ile tylko zachodziy jakie okolicznoci agodz-
ce; od czasu do czasu tylko, dla dania przykadu, wy-
daway one wyroki mierci, które, o ile je rzeczywicie

wykonano, robiy wtedy wraenie aktów racej nie-

sprawiedliwoci.

Ten stan rzeczy znali wybornie wszyscy i dlatego

powszechnie domagano si opracowania polskiego ko-

deksu karnego wojskowego*). Widzielimy równie, e
Aleksander I powierzy t spraw specjalnej uwadze Komi-
tetu wojskowego. Mimo to kodeksu polskiego nie opraco-

wano, a przeszkodzi temu podobno gównie Konstanty**).

*) Nalega o to bardzo usilnie m. i. genera Wielhorski, który s-
dzi, e l) surowe kary francuskie w praktyce prowadz do bezkarnoci,
2) e nowy kodeks powinien obejmowa system kar proporcjonalnych, do-
stosowanych do wykrocze i przestpstw, 3) e powinien on wyranie od-
dzieli przestpstwa karne od wojskowych, 4) powinien zastosowa si
wicej do charakteru onierza naszego i do warunków jego ycia za cza-

sów pokoju, 6) e drobniejsze przekroczenia kara powinien audytor pu-
kowy bez odwoywania si do sdów, 6) e kodeks wojskowy musi by
zupeniejszym od francuskiego i zawiera wszystkie moliwe wypadki prze-

krocze, podlegajcych karom.
**) W sprawozdaniu sejmowym z r. 1820 Komisja wojny przypisy-

waa to zwokom w sprawie uoenia ogólnego kodeksu karnego i proce-
dury karnej dla Królestwa, cho, jak wiadomo, sejm r. 1818 przyj nowy
kodeks kryminalny.

150



w dodatku po rok 1824 dekretów francuskich uywano
u nas bez sporzdzenia urzdowego, dokadnego ich

tómaczenia, co dawao powód do duej dowolnoci
w stosowaniu prawa. Tak np. § 13 tytuu VIII, który

opiewa: »Tout militaire, convaincu d'avoir forc ou viol
la consigne generale donnee pour la tfoupe . . . sera puni

de dix ans des fers«, tómaczono z rozkazu Konstantego,

jako ^zamanie ogólnego przykazu«, co zalenie od y-
czenia W. Ksicia pozwalao skazywa na 10 lat wi-
zienia w kajdanach onierza, któryby zapi mundur na

lew stron zamiast prawej. W r. 1824 audytor gene-

ralny Ksawery Krysiski wyda urzdowy przekad tych

dekretów p. t. »Prawa karzce wojskowe«; by to jed-

nak przekad bardzo lichy, po czci zreszt nie z winy
tómacza, ale—ogólnikowej i niefortunnej redakcji samego
oryginau. Jako róde pomocniczych, w wypadkach, o któ-

rych nie byo mowy w dekretach, uywano w sdach
wojskowych Królestwa ogólnego kodeksu karnego

(z r. 1818) i kodeksu procedury karnej.

B. Organizacja sdów wojskowych. Audytorjat.

Komitet wojskowy odda natomiast sprawie sdo-
wnictwa wojskowego due usugi, wydajc 31 marca
1815 r. prawo o organizacji sdów wojskowych, obejmu-
jce równie postanowienie o organizacji audytorjatu

w wojsku polskim. Prawo to oparo organizacj sdo-
wnictwa armji naszej na podstawach humanitarnych
i postpowych; troch za sabo tylko ochraniao ono
jego niezawiso.

Sdów wojennych ustanowiono u nas 4 rodzaje:

a) sd pukowy, zwoywany na rozkaz komendanta puku,
który decydowa o rozpoczciu w nim sprawy, wyzna-
cza jego czonków (w liczbie 7, t.j. jednego sztabsof-
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cera, 2 kapitanów, 2 poruczników i 2 podporuczników)

i zatwierdza jego wyroki (sd ten by pierwsz instancj

dla onierzy i podoficerów), b) sd dywizyjny, w któ-

rymt sam rol spenia genera dywizji, a który by
pierwsz instancj dla oficerów a do podpukownika
i drug i ostatni dla onierzy i podoficerów (skada
on si z generaa brygady lub podpukownika, 2-ch

sztabsoficerów, 2-ch kapitanów, 2-ch poruczników lub

podporuczników), c) sd wojenny armji, o którego zwo-
aniu, nominacji czonków— decydowa wódz naczelny,

a który by drug instancj dla oficerów do podpukow-
nika wcznie, a pierwsz dla pukowników, generaów
brygady i dywizji (skada si on z przewodniczcego
generaa dywizji, 2-ch generaów brygady i 2-ch pu-
kowników), d) sd wojenny najwyszy, mianowany etc.

przez monarch, a stanowicy drug instancj dla spraw
pukowników i generaów (skada si on z 5-u czon-
ków). Oficerów wolno byo oddawa pod sd jedynie

za zgod króla lub te, w jego zastpstwie i z upowa-
nienia, naczelnego wodza ; wyroki mierci lub doywot-
niego wiezienia zatwierdza król, wzgldnie — z jego

upowanienia — wódz naczelny. Rozprawy w tych s-
dach miay si odbywa publicznie;*) obwinionych bro-

nili obrocy wojskowi lub cywilni, oskarenie wnosi na

zasadzie ledztwa audytor. Rozprawa polegaa**) poza

tym na obronie osobistej oskaronego, na dodatkowych
pytaniach sdziów. Do potpienia oskaronego w sdach
dwóch pierwszych stopni wymagano 4-ch gosów, a w 3 eh

wyszych — 2, nie wliczajc w to gosu przewodnicz-
cego; skazanemu przysugiwao w cigu 24-ch godzin

prawo odwoania si do II instancji, która ewentualnie

**\
^) z wyjtkiem ma si rozumie narad sdziów.
^) Prawo to warowao wyranie, e nikt nie moe wymawia si

od zasiadania w sdzie wojennym, chyba z przyczyny udowodnionej cho-
roby albo wyszego rozkazu.

152



moga pocign sdziów pierwszej — do odpowiedzial-

noci za ze zastosowanie prawa lub te niezachowanie

przepisanych form postpowania.
W kadym puku piechoty i jazdy ustanowiono

urzd audytora pukowego, w randze i z prawami ka-

pitana;*) w kadej dywizji — audytora dywizyjnego,

w randze majora lub podpukownika, w Komisji rzdo-
wej wojny — audytora generalnego, w stopniu pukow-
nika, podlegajcego ministrowi wojny i naczelnemu wo-
dzowi. Audytor pukowy,**) zaleny bezporednio od
swego pukownika, prowadzi z jego nakazu ledztwo
wstpne, stawia wniosek o przekazanie sprawy sdowi,
oskara, prowadzi protokó rozprawy i redagowa wy-
rok. Audytor dywizji spenia t sam rol w sdzie
dywizyjnym, referowa sprawy o apelacj, dozorowa on
nastpnie audytorów pukowych ; audytor generalny wy-
stpowa w sdzie armji, by zwierzchnikiem i dozorc
czynnoci wszystkich czonków audytorjatu, referowa
sprawy o uaskawienie monarsze, mia kontrol nad
winiami. Audytorami w armji Królestwa byli wycznie
Polacy.

C. w. Ks. Konstanty i praktyka sdów wojskowych.

Winiowie wojskowi.

Pierwsze sdy wojskowe Królestwa, które miay do
czynienia, jak to zwykle bywa po wojnie, z do zna-

*) Audytorjat zaliczano jednak do administracji wojskowej i czon-
kom jego przyznano jedynie mundury tej administracji.

**) Wymagano od niego znajomoci prawa cywilnego francuskiego,

gdy ukada on testamenty oficerów i onierzy, by opiekunem ich sie-

rot; musia on zna równie wszystkie przepisy i regulaminy wojskowe;
poza swymi czynnociami sdowymi odczytywa on rekrutom przy przy-
sidze artykuy wojskowe, prowadzi kontrol wagi i jakoci artykuów
spoywczych, sprzedawanych w koszarach.
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czn iloci powanych przestpstw karnych i subo-
wych, a przedewszystkim z licznymi bardzo wypadkami
dezercji,*) postpoway sobie niezalenie i humanitarnie,

uwalniajc niejednokrotnie oskaronych. Byo w tym
troch spucizny Ksistwa warszawskiego, skaniajcej do
postpowania za agodnego; byo— wicej jeszcze wyro-

zumiaoci dla onierzy, których za prdko chciano

wtoczy w nowe formy. Temu postpowaniu pooy
od razu kres W. Ksi.

Konstanty nie mia nigdy poczucia prawa; tym
wicej nie rozumia on tego, e sdy musz wyrokowa
niezalenie. »Sdy wojenne w rozumieniu W. Ksicia

—

mówi o tym Paszkowski — byy nie wymiarem spra-

wiedliwoci prawnej, ale groniejszym wymiarem jego

woli«. Konstanty by tego zdania, e kogo zwierzchno
oddaje pod sd, ten bezwzgldnie musi by winny, e
rola sdu polega li tylko na ulegalizowaniu kary, na

zastosowaniu litery prawa, wskazanej przez audytora, e
sd, któryby uwolni oskaronego, osdziby przez to

samo rozkazy zwierzchnoci. To te nie waha on si
nigdy wywiera bezporedniego nacisku na sd, w tej

formie np., e z jego polecenia audytor owiadcza, i
W. Ksi domaga si od sdu takiego, a nie innego

wyroku;**) w wikszoci wypadków traktowa on sdy
wojskowe w ten sposób, e uwaa uwolnienie oskar-

onego za osobist kompromitacj. Konstanty pragn
wogóle, aby oskarony w nim jedynie, w jego asce

widzia swój ratunek
;
gdy kto trzyma si prawa i ape-

I

*) w swym sprawozdaniu sejmowym z r. 1825 Komisja rzdowa
wojny stwierdzia, e ilo spraw w sdach wojskowych zmniejszya si
widocznie dopiero od r. 1823.

**) Uczyni on to np. przy powtórnym sadzeniu sprawy kasjera Ko-
misji wojny Smoczyskiego. Wówczas genera Zymirski, jeden z niewielu lu-

dzi, którzy omielali si opiera Konstantemu, owiadczy ironicznie, e,
gdyby sowa audytora byy prawd, to W. Ksi niewtpliwie zakomuni-
kowaby ten rozkaz sdowi na pimie.
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lowa, ten stawa si winnym zuchwalstwa i traci pra-

wo do aski; gdy oskarony apelowa ju na wstpie

do jego aski, W. Ksi darowywa mu czsto ca kar
i nie kaza nawet zamieszcza w jego ksieczce tego,

e stawa on przed sdem.
Mona tedy zrozumie, e ju na wstpie, w po-

owie r. 1815, midzy nim i sdami wojskowymi do-

szo do powanych konfliktów. Chodzio tu o wyroki

w sprawcah dezerterów, a przedewszystkim o spraw ka-

pitana Stamirowskiego, który, wziwszy dymisj, napi-

sa obraliwy list do generaa Sokolnickiego i zato bez-

prawnie poszed pod sd wojskowy z rozkazu W. Ksicia.

Sd uzna si za niekompetentny w tej sprawie

z uwagi na to, e podsdny popeni czyn karygodny

ju jako cywilny. Konstanty zada wtedy ponowne-

go osdzenia tej sprawy przez tene sam skad sdziów,

ale sd odmówi tego. Wówczas W. Ksi rozkaza po

prostu Stamirowskiemu uda si do Zamocia i odsie-

dzie tam 3 miesice wizienia,**) a czonkom sdu
udzieli bardzo surowej nagany zato, e «przywa-
szczyli sobie niedorzeczne prawo, które im si wcale nie

naley, i uchybili subordynacji. » 2 I-go lipca tego roku

wyda W. Ksi rozkaz dzienny, w którym rozwija

cay swój pogld na sdownictwo wojskowe. «Wyroki
sdów wojskowych od czasu nowej organizacji wojska

zapade w rozmaitych sprawach—mówi on tutaj—oraz

okolicznoci, które im towarzyszyy, day mi spostrzedz,

e istotna rónica, jaka zachodzi midzy dawnym a no-

wym sdownictwem, nie jest jeszcze w ogólnoci zrozu-

miana». Wychodzi on tu dalej ze swego zaoenia, e,
skoro zwoujcy sd przekaza mu jak spraw do os-
dzenia, to si rzeczy zbada on ju j poprzednio i uzna
za nadajc si przed forum sdu, za przesdzon prawie...

*) Uwolniono go ju po miesicu.
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Te rozkazy dzienne — a z podobnymi spotykamy
si a po r. 1830*) — przekonay sdy wojskowe
o «ich nicoci prawnej^, a umocnia je w tym mniema-

niu dalsza praktyka W. Ksicia. Gdy wyrok nie podo-

ba mu si, to zwoywa on drugi i trzeci sd o od-

miennym skadzie, a uzyska to, czego si domaga**);

gdy i to nie pomagao, to, — albo przy zatwierdzeniu

wyroku, albo wprost w rozkazie dziennym—powiksza
on lub zmienia wymiar kary.***) Niezaleno zdania

sdziego, opór przeciw nakazowi z Belwederu, a cz-
sto nawet i samo uznawanie okolicznoci agodzcych —
groziy wtedy przeniesieniem na reform lub nawet dy-

misj; to te udzia w sdach wojskowych by wówczas
powan prób dla oficerów, gdy Konstanty ama opie-

rajcych mu si bez litoci. W tych warunkach wik-
szo spraw sdowych koczya si w teti sposób, e
sdziowie godzili si po prostu z wnioskami audytora.

Konstanty nie zatwierdza nigdy wyroków mierci;

zamienia on je stale na 15 lat robót publicznych z kul
u nogi. Winiów odsyano wówczas przewanie do
Zamocia, pod dozór osawionego komendanta twierdzy

generaa Hurtiga, który instrukcje swoje o ich drczeniu

otrzymywa bezporednio od W. Ksicia. Podzieleni na

kompanje poprawcze, pracowali oni tutaj pod kierunkiem

weteranów czynnych nad robotami fortyfikacyjnymi, y-

*) w rozkazie dziennym z d. 8.VII 1829 np. W. Ksi udziela

nagany sdowi dywizyjnemu i audytorowi generalnemu za uwolnienie bom-
bardjera pierwszej baterji lekkokonnej (który uderzy w twarz oficera),

skazanego na mier przez sd pukowy, i odsya spraw z powrotem do
sdu pukowego.

**) Np. w sprawie oficerów I-go puku strzelców pieszych, o któ-

rej mówilimy powyej, w sprawie kasjera Smoczyskiego etc.

***) ^Wojskowych niepokoi—pisa w kwietniu 1816 r. Wielhorski—po-

wikszanie kar, wymierzanych przez sdy wojenne. Skazano u nas chi-

rurga na 6 miesicy wizienia; W. Ksi dodatkowo wykluczy go z woj-

ska; skazano onierza na 10 lat wizienia w kajdanach za okradzenie ko-

cioa, W. Ksi powikszy mu kar do lat 20. Tak si stosuje u nas

prawo aski incnarszej.* Rzeczy takie byy wówcias na porzdku dziennym.
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wieni le, umieszczeni jeszcze gorzej, karani za wykro-

czenia kijami, nieraz w sposób okrutny, odcici od wszel-

kiego kontaktu ze wiatem.**) Zdarzay si tu czasa-

mi wypadki ucieczek, próby buntu, karane zawsze z bez-

wzgldn surowoci (wymierzaniem winnym po kilka-

set paek). Raz tylko, w r. 1823, Aleksander, zwie-

dzajc Zamo, uaskawi paru winiów wojskowych;

reszta skazanych za przewinienia subowe i polityczne

doczekaa si wolnoci dopiero w czasie wybuchu po-

wstania.

*) Ten system *poprawy« winiów tak si podoba W. Ksiciu,
e przed r. 1823 winiów cywilnych, znajdujcych si w Zamociu, od-
dano pod zarzd wojskowy i wcielono do kompanji poprawczych.
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VI.

OGÓLNE ZASADY WYSZKOLENIA ONIERZA.

Rekrutowi lub kadetowi, który wstpowa do woj-

ska, dawano wówczas opiekuna, znanego i dzi w woj-

sku rosyjskim »diad'k«, w osobie starego onierza lub

podoficera.*) Opiekun ten prowadzi przedewszystkiem

swego pupila do krawca kompanijnego, który bra z niego

miar na mundur; mundury bowiem w tych czasach ro-

biono nie podug paru przecitnych miar, jak to ma
miejsce dzisiaj, ale na kadego onierza oddzielnie. »Do-
skonae dopasowanie munduru byo dla W. Ksicia rze-

cz najwikszej wagi«. Pocztkowo, zanim Konstanty

nie ustatkowa si troch na punkcie swych wymaga
co do obcisoci munduru i cienkoci talji onierzy, ope-

racja brania miary bya mocno nieprzyjemna: krawiec

spina pacjenta pasem rzemiennym i, oparszy kolano

o jego brzuch, ciska go z caej siy. Nastpnie rekru-

towi wydawano bro i rynsztunek z komory pukowej,
przyczym widok tej masy rzemieni i szczegóów ekwi-

punku wprawia go z reguy w osupienie. Trzeba byo

*) Kadeci pacili takiemu opiekunowi po 2 z. p. miesicznie. Re-
krutów oddawano czasami po kilku pod dozór jednego diad'ki.
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uczy si — z pomoc opiekuna i kolegów — »roz-

bierania i ubierania munduru*, zwijania i troczenia pa-
szcza, wkadania i zdejmowania rynsztunku, a przede-

wszystkiem utrzymywania caoci we wzorowym po-

rzdku. »Dla modzieca, wypieszczonego w domu, lub

rozzuchwalonego w szkoach, przyuczenie si do tego

rygoru wojskowego, do tej czystoci ubrania byo
zgryzieniem orzecha, nietyle dla zbów, ile dla grzbietu

niebezpiecznym«. Lederwerkl musia onierz naciera

woskiem i gadzi je specjalnymi deszczukami ; bron

polerowa on igami, umieszczonymi w sztywnym pót-

nie. Przy kadym rozkazie, apelu, przeoeni kontrolo-

wali drobiazgowo umundurowanie, przy kadym wyst-
pieniu z koszar — rynsztunek. Za rdz na broni, za

brudny mundur, za niedo staranne ogolenie si—spa-

day na rekruta pazy, a kadet dostawa si do ciemnej

komórki. Parada na Placu Saskim zaczynaa si równie
od tego, e Konstanty przechodzi przed frontem, a na-

stpnie midzy szeregami, badajc stan mundurów i ryn-

sztunku. W jak najidealniejszym porzdku musia onierz
utrzymywa zawarto tornistra. »Ile to przedmiotów,

pisze jeden z kadetów, pod rygorem surowej kary w tym
przekltym cielciu pomieci trzeba byo ! Bielizna dolna

i górna, furaerka, trzewiki, rubokrt, grajcar, yka,
mantelzaczek sukienny z ig, nimi, naparstkiem, szy-

dem i dratw, wosk czarny z korkiem i drewnianym
przyrzdem do roztarcia i polerowania tego, szczotki

do sukni i butów, sukienny skalnik z 12 skakami w oo-
wianej oprawie, a wszystko tak cile i wzorowo w swym
miejscu uoone by musiao, aeby w kadej chwili

przez przeoonych, od podoficera zaczwszy, z atwo-
ci przejrzane i sprawdzone by mogo. Nawet W. Ksi
zwraca szczególniejsz uwag na pakunek onierza, a gwa-
towne zdarcie tornistra z posyki puku pieszego w celu

przejrzenia garderoby byo jego aktem ostatnim, jako
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naczelnego wodza wojsk polskich, dokonanym wasno-
rcznie na 7 godzin przed wybuchem listopadowego

powstania «.

Jedn z ciszych prób dla onierzy piechoty gar-

nizonu warszawskiego byy t. zw. posyki od puków
do W. Ksicia, które meldoway mu si w Paacu Briih-

lowskim po paradzie na Placu Saskim. Konstanty lustro-

wa je przedewszystkiem z punktu widzenia stanu mun-

duru i ekwipunku. »Posyki, komenderowane do W. Ksi-
cia, wychodziy z koszar w negliu, to jest w okolicz-

nociach, starych paszczach i furaerkach. Efekta za, to

jest mundury, bro, lederwerki, kaszkiety i buty nieli

za nimi odkomenderowani na ten cel onierze, wszystko

jak najstaranniej wyczyszczone, wyglansowane, wylakie-

rowane, wszystko ponakrywane przecieradami. Za kad
posyk szo czterech do piciu posugaczy. Procesja

bya ogromna, dodawszy do niej starszych sierantów,

poruczników i kapitanów. W Belwederze na dole bya
dua sala z kominem, na którym zim i latem ogie si
pali, przy którym wtaczano kirasjerów (rosyjskich)

w wilgotne osiowe spodnie i na nich obsuszano; tam

si odbywaa tualeta. Po ubraniu si i dopasowaniu ca-

ego przyboru zaczynaa si lustracja, zaczwszy od po-

ruczników, a stopniami do generaów; nakoniec adju-

tanci W. Ksicia ostatni rk kadli na tym arcydziele.

Kady zazwyczaj znalaz co do poprawienia, kady
krci przedmiotem ciekawoci i troskliwoci, kady trzs
i szturcha biedn ofiar formy« (Komorowski).*) Starsi

onierze nauczyli si znosi te posyki cierpliwie, ale

dla modych byy one formaln mczarni.
Konstanty nieznosinajmniejszej niejednostajnocimun-

durów i ekwipunku nie tylko u onierzy, ale i u oficerów

*) Mimo te kolejne lustracje zdarzao si czasami, e nikt nie zwró-

ci uwagi na to, ie onierz ma paasz przy prawym boku, a nie przy lewym.
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i generaów. Za jego rzdów szereg rozkazów dzien-

nych uregulowa kady drobiazg, poczwszy od dasz-

ków furaerek, a koczc na obcasacli butów, kady
szczegó ubioru czy to w subie, czy poza sub; za-

pobiegao to tej skonnoci do wprowadzania indywidu-

alnych zmian i ozdób, tak powszechnej w wojsku Ksi-
stwa warszawskiego, tak zwykej zreszt w wojsku pol-

skim wszystkich czasów. onierzy zmuszono nastp-

nie do regularnego zmieniania bielizny, do czstego my-
cia nóg i caego ciaa, do utrzymywania wzorowej czy-

stoci i porzdku w koszarach, kuchniach i stajniach, do
wywabiania kadej plamy na mundurze, do zaatania

kadej dziurki w butach. »Wielki Ksi wymaga po-

rzdku i cisoci we wszystkim, czego si tkn, i zmu-
si ostatecznie do tego Polaków, tak mao na ogó skon-
nych do porzdku«.

Byo w tym wszystkim niewtpliwie wiele prze-

sady; byy jednak i rzeczy bardzo dobre, które utrzymay
si w wojnie roku 1831. »Zaledwie onierze ze znu-

enia cokolwiek wypoczli — pisze oficer 3-go puku
uanów o dniach, które nastpiy po strasznej bitwie

grochowskiej—wzito si do robienia porzdku. Serce

si radowao, patrzc na tego poczciwego onierza, któ-

ry na duchu nie upada... Zaledwie cokolwiek spoczli,

brali si ochoczo do robienia porzdku. Rozpakowano
mantelzaki; w kadym, jak w maym sklepiku, znalazy

si nici rónokolorowe, igy, szyda, dratwy i róne dro-

biazgi, zasoby jeszcze z garnizonu, a pod rk zrcznych
starych wiarusów wszystkie efekta zostay naprawione

i odwieone tak, e w przecigu tygodnia mona byo
bardzo wietnie wystpi (Szumski). »Nawet czy z he-

roicznej fantazji, czy ze subistego narowu—pisze Mie-

rosawski o artylerji naszej (w dniu 7 wrzenia 1831 r.,

a wic nazajutrz po tak cikiej dla niej pierwszej bi-

twie warszawskiej)—jak tylko rano przyjazd Krukowiec-
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kiego ze wit do Woli zarczy nam kilka godzin wy-
tchnienia, po wszystkich baterjach wzito si do puco-

wania przyborów, jakby na szydercze wystpienie przed

widmem w. ks. Konstantego^.

Rekruta, czy te kadeta, wieo wstpujcego do
wojska, otaczaa wtedy od pierwszej chwili atmosfera

niezwykej subistoci w caej subie wewntrznej. By
moe, e oficer konstantynowski nie zjawia si tak cz^
sto w koszarach, nie pilnowa onierza, nie opiekowa
si nim; zarzut ten robili mu w roku 1831 oficerowie

napoleoczycy, ci zwaszcza, którzy suyli nie w woj-

sku Ksistwa warszawskiego, ale w lekkokonnych gwar-
dji lub w legji nadwilaskiej, patrzc z niechci na to,

e za Konstantego oficerowie nie asystowali przy roz-

dawaniu strawy lub furau.*) Stale natomiast czuwao
nad onierzem oko przeoonego—podoficera. Podoficero-

wie tych czasów mieli do wybitne stanowisko w hie-

rarchji subowej: onierz niet ylko oglda si na nich

cigle i sucha ich lepo, ale nie wolno mu byo np.

zbliy si do towarzystwa podoficerów bez wezwania
lub sprawy subowej.**) Podoficer doglda wszystkie-

go» gdy on w pierwszym rzdzie odpowiada za nie-

porzdek i wykroczenia. Suba oficerów i podoficerów

duurnych sza wówczas wzorowo, zwaszcza w garni-

*) To zaniedbywanie onierzy, ten brak pieczy nad ich zaprowian-
towaniem etc. day si powanie we znaki w wojnie r. 1831. Oficer ów-
czesny wycliodzi z zaoenia, e jego zadaniem jest li tylko prowadzenie
onierza do boju: w marszu odchodzi on od swego plutonu i jecha na
wózku z tyu kolumny, w obozie nie pilnowa wcale suby, zdajc wszyst-
ko na podoficerów. Odbio si to powanie na spoistoci, na organizacji

oddziaów w wojsku powstaczym. Zarodku zego szuka naley ju w sto-

sunku oficera do tych spraw za rzdów W. Ksicia.
**) Podoficerowie mieli osobn mena, do której dopacali z odu.

Pooenie ich finansowe byo wcale nienajgorsze; w piechocie gwardji np.

sierant starszy otrzymywa (wliczajc w to ju jego porcj; przypominam
tutaj, e od onierza gwardji cznie z porcj wynosi 194 i 2/3 zp., a pen-
sja podporucznika 1825 zp.), 455 zp. rocznie, sierant 401 zp., kapral

316 zp.; w piechocie linji sierant starszy 438 zp., sierant 389 i 1/3

zp., kapral 304 i 1/6 zp.
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zonie warszawskim. To te ju w r. 1820 Komisja woj-

ny w swym sprawozdaniu sejmowym podnosia z zado-

woleniem ^dokadno suby wewntrznej« w wojsku;

wspominaj o tem równie wszystkie wiadectwa pa-

mitnikarskie. I te rzeczy utrzymay si w roku 1831

w caej peni, w niektórych broniaci zwaszcza. »W na-

szym obozie artyleryjnym — pisze oficer artylerji o dniu

5 wrzenia (a wic— przededniu pierwszej bitwy war-

szawskiej) — wszystko odbywao si tak, jak w jakim

pokojowym garnizonie. Suby dzienne zaprowadzone

byy najregularniej po baterjach i w caym korpusie.

Dowódcy bateryjni nastpnie z kolei wedug numerów
baterji je odbywali«*). Takiego porzdku suby wewn-
trznej nie znano w wojsku polskim za czasów Stanisa-

wa Augusta, za Legjonów i Ksistwa warszawskiego;

a by to przecie j^en z tych czynników, które zade-

cydoway o tej »spokojnoci, cichoci i regularnoci

suby w ogniu oficerów i onierzy«, co to z ust je-

dnego z oficerów pamitnikarzy wyrwaa te pikne so-

wa: 2>Takimi oficerami i takimi kanonierami atwo byo
dowodzi i atwo przychodzio mie odwag«.

Szko onierza (nazywano j wówczas «Szko re-

kruta« i dzielono na trzy czci: a) postawa, zwroty,

maszerowanie, b) musztra karabinowa, c) marsz, zacho-

dzenie, równanie etc. szeregiem w kilku ludzi, dozór

nad nauk rekrutów powierzano zawsze subalternom

) »Kiedybaterja dobrze si rozstrzelaa, pisze tene pamitnikarz
(ks. Jabonowski) o dniu 6/IX 1831 r., a na jej ogie Moskale wawo od-

powiadali i sam bardzo zajty byem moj czynnoci, czuj, e mnie
kto trca po kolanie, gdy byem na koniu. Odwracam gow, patrz,
Dbrowski (ordynans), który do mnie mówi: »Prosz ksicia, ju godzina
druga wybia, niech ksi za linj jaszczyków idzie, bo tam z kucharzem
nakrylimy do stou, ale, prosz, niech si ksi spieszy, bo zupa wysty-

ga, a ja pójd tymczasem prosi panów oficerów*... Przytaczam t oko-
liczno dlatego, aby odpowiedzie tym, co zarzucaj, e wojsko polskie

byo zdemoralizowanym i le si bio. Prosz uwaa jednak, jaka bya
regularno wewntrz naszych korpusów*.
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pod kontrol komendanta kompanji) starano si przera-

bia z rekrutem stosunkowo szybko, gdy W. Ksi
nagli o prdkie wyszkolenie rekrutów, tak, e czasami

»musiano ich w nocy przy wiecach musztrowa*. Uczo-

no wic rekrutów przybierania postawy zasadniczej, co

do której Konstanty wprowadzi wzór rosyjski, wyma-
gajc ^sztywnoci i nieruchomoci w szeregu, posunitej

do najwyszej przesady«, a tak przeciwnej usposobieniu

naszego onierza. Uczono go dalej kroku skadanego
na tempa (zwyczajnego), podwójnego czyli pochodowego
(100 — 104 na minut), podwojonego, sucego do
spiesznego zwijania i rozwijania kolumn oraz do zmiany
frontu bataljonu (132 na minut) i biegowego (200 —
250 na minut). Gówny nacisk kadziono na krok ska-
dany na tempa, z przetrzymywaniem—w celu przyzwy-

czajenia rekrutów nie tylko do równego, miarowego kroku,

ale i do podnoszenia nóg do jednakowej wysokoci,
przy zachowaniu spokojnej postawy korpusu. Kroku
skadanego uczono bardzo pedantycznie i w jedzie.

»Do nauki maszerowania uywano—pisze o tym kadet

I-go puku uanów, niedawno ucze gimnazjum w.
Anny w Krakowie— takich prawie regu jak do taca,

zaczynalimy bowiem od balansów na tempa z gonym
rachowaniem. Cay pluton, zoony z 30-tu kilku ludzi,

stawa we dwa szeregi, z dobytymi na ramionach paa-

szami, w postawie przepisanej. Instruktor, stojc przed

frontem, komenderowa: »Krok zwyczajny na trzy po-

ruszenia z balansem i gonym rachowaniem! Raz!«

Cay pluton wystawia zwolna lewe nogi przed siebie,

opierajc je na palcach i gono powtarza przecigle:

»raz!« Na komend krótk: »dwa!« cay pluton unosi

lewe nogi na 3 palce od ziemi, wyprone w kolanach,

z palcami na dó, powtarzajc: »dwa!« Tak sta, do-

póki nie wysza komenda powtórna, przecigle ju »dwa!«;

tu cay pluton unosi nogi lewe do wysokoci pasa
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z kolanami wypronymi, palcami na dó; i dopóki

instruktor, od prawego do lewego skrzyda obchodzc,
wszystkim nóg do jednej wysokoci nie wyrówna,
trzeba byo sta na jednej nodze z postaw przytym
naleyt i paaszem na ramieniu, a jaka to bya mka,
kady poj moe. Gdy tak kilka minut wytrzyma
nas, wtedy komenderowa: 2>trzyl«; tu wszyscy razem
z góry, robic krok naprzód, zaraz praw nog przysu-

wali do pity lewej, opierajc j tylko na palcach i go-

tow do wysunicia znów naprzód, skoro wysza komenda:
>raz!« Metoda ta zaprowadzona bya w tym celu, aby,

maszerujc czy to w masie, czy pojedynczo, nogi do
równej wysokoci byy podnoszone, ciao cae spokojnie

nie tracio postawy. Std to i taka dokadno bya
równania si u nas, czy to w piechocie, czy w kawa-
lerji, czy w wolnych, czy te w szybkich ruchach, jakiej

adne inne wojsko naladowa nie byo w stanie. Ale

zato doskonao ta nabywaa si mczarniami nie do
opisania« (Goczakowski). »Stary onierz Stepaniak —
pisze kadet I-go puku strzelców pieszych, równie nie-

dawny ucze w. Anny, o swoich pierwszych dniach

suby — naoczny wiadek piknego zgonu pukownika
Sobolewskiego pod Almonacid, bohater jakiego nieuda-

nego romansu z madryck Dolores, chepicy si co

chwila z hiszpaskich wydarze, zaj si gorliwie moj
edukacj. Zadanie nie byo atwe, szczególniej dla mnie,

który widziaem si jakby nowonarodzonym dzieckiem,

gdy nauka rozpocza si od przyswojenia sztuki cho-

dzenia, podnoszenia nóg, przystawania, zwracania i bie-

gania«. (Patelski)

Nastpowaa potym musztra z broni, na punkcie

której wymagania byy wówczas bardzo wielkie. »Da
si sysze (na komend: 2>Prezentuj bro!«) odgos
broni rzuconej do piersi, jeden niepodzielny, jakby wy-
konany przez jednego czowieka* — pisze o egzaminie
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f praktycznym szkoy podchorych piechoty H. Raczy-
ski. »Przy robieniu broni (4-go puku piechoty linjo-

wej) chrzst jej by tak niepodzielny, e nie patrzc,

tylko sucliajc, najbystrzejsze ucho nie mogo uchwyci
najmniejszej rónicy; zdawao si, e to pojedynczy czo-
wiek robi broni, nie setki« (tene).

W jedzie przychodzia natomiast zimowa nauka
jazdy konnej, prowadzona na ogó celowo i pedagogicz-

nie, ale pena tych sztuczek, tak ulubionych wówczas
i przez to tak uciliwa. Konstanty np. domaga si
tego, aby kawalerzysta od nogi a do ostrogi zachowy-
wa postaw prostopad do korpusu konia, co, jak wia-

domo, jest porzdnie trudne w kusie i peniejszym ga-

lopie. Regulamin zastrzega wprawdzie, e »przezor-

no eby onierza zabezpieczy od przypadków, na
które czsto przez nieumiejtno samego instruktora

mógby by wystawiony, równie jak oszczdzenie tyle

kosztownych koni skarbowych nie dozwalaj uy w na-

uce onierza wielu sposobów, których korzy w innych

okolicznociach jest dowiedziona, ale ograniczaj onier-
sk sztuk jedenia na proste i dla kadego zrozumiae
zasady, które s dostateczne na uformowanie jedca do
suby«; w praktyce nie trzymano si jednak cile tej

zasady, uczc tych rozmaitych wolt, których wymaga
Konstanty przy meldowaniu si posyek konnych, oraz

innych sztuczek.

Do musztry plutonowej i kompanijnej wczano re-

krutów ju zim, do wicze w wikszych skupieniach

—

przewanie na pocztku wiosny.

Uwieczeniem tych wicze bya parada na Placu

Saskim, bdca w istocie rozdziaem wart i meldowa-
niem si posyek konnych. Na parad zjedali czsto
najznakomitsi wojskowi europejscy, np. ks. Wellington,

ks. Wilhelm pruski (póniejszy cesarz niemiecki Wilhelm I),

marszaek Marmont, misja wojskowa piemoncka etc; za-
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uwaano bowiem powszechnie, e w. ks. Konstanty do-

prowadzi wojsko polskie do niezwykego wyrobienia

frontowego, stanowczo wikszego od wojsk rosyjskicli*).

Zjawiali si tu czsto i dawni oficerowie napoleoscy:
bywa np. prawie stale Chopicki, by raz szef Drze-

wiecki, który przyznawa, e ^onierze Napoleona nie

mieli ani tak piknej postawy, ani takiej akuratnoci
w wykonywaniu obrotów wojskowych «.

^Zaczy defilowa nastpnie, opisuje t parad Go-
czakowski, jeden po drugim oddziay gwardji pieszej

(grenadjerów), a potym linjowe przed W. Ksiciem, w takt,

wedug licznej wojskowej muzyki, naprzód krokiem pa-

radnym zwyczajnym, potym podwójnym, a wkocu,
jakby do ataku, biegiem. We wszystkich tych odmien-
nych ruchach kady szereg wydawa si jedn najrów-

niej wycignit linj. Nogi, piersi, bagnety i pióra na

kaszkietach ani jednym strychem nie odczay si od
caoci, cay szereg wydawa si by tylko jednym czo-
wiekiem, a do tego co za postawa, co za ludzie, praw-
dziwie, jakto mówi, chop w chopa, a na nich mun-
dury, pakunek i wszelkie przybory jakby w jednej for-

mie ulane«. Zauwaano u piechoty naszej ^szybko,
akuratno ruchów i tak w szeregach cicho, e ka-
da komenda pojedynczego dowódcy kompanji lub sekcji

syszan bya jakby z osobna . .

.

' Byo to co naksztat

baletu w tysic ludzi wykonanego« (W. Zamojski)**).

*) Stwierdzono to np. dowodnie w r. 1826 w czasie wspólnych ma-
newrów pod Brzeciem Litewskim; przyznawa to chtnie i sam W. Ksi.
Linjowe puki polskie przewyszay pod tym wzgldem gwardj rosyjsk,
której nieraz stawiano za wzór nasz 4-ty puk piechoty; mówili o tym ofi-

cerowie zagraniczni, przybywajcy wprost z Petersburga do Warszawy. o-
nierz polski przy tej samej ulegoci i karnoci, jaka cechowaa rosyjskiego,
górowa nad nim zwinnoci, inteligencj, dostosowujc si przeto lepiej

do zamiarów dowódcy,
**) O tym podobiestwie decydowa fakt, e W. Ksi czsto zmie-

nia takt muzyki, bijc rk w udo, a onierze bez omyki stosowali si
do nowego tempa. »Ta to doskonao mechaniczna, do boju niepotrzebna,
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Na paradzie w dn. 12 padziernika 1816 r. Aleksander

zauway, e »w formowaniu kolumn i ich rozwijaniu,

jak równie w innych obrotach, dokonywanych rotami,

ludzie wszystkich trzech szeregów tak dokadnie trzymali

ramiona, e lady na ziemi wskazyway trzy linje zu-

penie proste i równolege, co stwierdzio, e nie byo
falowania w bok, odrywania si i potrcania okciami,

a z powodu zachowania prawidowego trzymania ramion

nie miao miejsca adne zboczenie dyrekcji*.

Jeszcze wietniej prezentowaa si na Placu Saskim

jazda. W niej nie wprowadzano tej bezwzgldnej

^sztywnoci i nieruchomoci w szeregu*, jakiej Konstanty

domaga si od piechoty ;
jazda nasza zachowaa w nie-

równie wikszej mierze cechujc j zawsze swobod
ruchów, ywo i naturalno; robia wic na cudzo-

ziemców wraenie czego bardziej swoistego, odmienne-

go od jazdy rosyjskiej.

»Muzyka zagraa galopad, pisze Goczakowski o de-

filadzie I-go puku uanów, i niewidziane dziwy ujrza-

em. Ko w konia, jak Fanny Elster albo Taglioni, z t
gracj, lekkoci, nie dotykajc prawie ziemi, z jak
uoon mink baletnicz, równajc si przytym w sze-

regach, najdokadniej puszcza si galopa. Ju o jedcach
nie wspomn, bo ci mi si nie ludmi tego wiata wy-
dawali. Wtem trbka daa sygna, cay pluton schyla

lance w pó ucha koskiego i z krzykiem »hurra« pu-

szcza si do ataku. Lecz za podwójnym znakiem konie

zaryy tylnymi kopytami ziemi, i jak dwa wycignite,
sznury pluton zatrzyma si, a lance zwróciy si na

swoje miejsce. Cicho najuroczystsza panowaa w sze-

regach, tylko byo sycha parskanie niechtnie powstrzy-

manych ochoczych i dzielnych biegunów*.

dodaje Zamojski, upokarzaa. Czuem, e j si zdobywa kosztem umy-
sowej wartoci czowieka, wydawaa mi si spodleniem onierskiego
zawodu.

«
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' Motna sobie wyobrazi, ile mczarni kosztowao to

wszystko onierzy i instruktorów, ile znie musia zwa-
szcza onierz Ksistwa warszawskiego, wyctiowany
w absolutnie odmiennych warunkach, zanim zdoa sta-n na wysokoci nowych wymaga. Ale Konstanty po-

stawi na swoim i ju od pocztku lat dwudziestych

jego rozkazy dzienne, pene nieustannych pochwa, nie-

jednokrotnie wprost przesadnych, stwierdzay, e onierz
i oficer dostosowali si w zupenoci do jego systematu.

Wemy np. rok 1826. W maju tego roku W. Ksi
dokona przegldu puków rezerwowych strzelców kon-

nych i uanów. Strzelców konnych chwali on za

wyborn postaw onierzy, za stan koni; o uanach
mówi, e ich musztra piesza i konna przesza wszelkie

jego oczekiwania ; nie skpi on te pochwa komendan-
tom obu puków (M. Dembiskiemu i Neumannowi).
W poowie czerwca piechota przychodzia do obozu po-

wzkowskiego
;

jej stan i defilada zachwyciy W. Ksicia.

We wrzeniu odby on przegld dywizji strzelców kon-

nych, która go znowu wprawia w zachwyt; wyróni
si w pierwszym rzdzie 2-gi puk strzelców konnych

(Kazimierza Skaryskiego, wsawiony potym w bitwie

pod Dbem Wielkim) i 1 baterja lekkokonna (Konarskie-

go); onierze w nagrod otrzymali podwójne racje.

W padzierniku miao miejsce strzelanie nocne 1 bry-

gady artylerji pieszej, która zasuya sobie na same
pochway za »celno w rzucaniu bomb i ogni sztucz-

nych« ; podoficerowie otrzymali zato gratyfikacje w wy-
sokoci caorocznego odu. W podobny sposób sawi
Konstanty nasze wojska i w swej korespondencji z Mi-

koajem z roku 1826. »Byem w zupenoci zadowolony—
pisa 20-go maja z piechoty z jedynym wyjtkiem 8-go

puku piechoty linjowej (Skrzyneckiego — jeden z naj-

wietniejszych puków z r. 1831), który pozosta w tyle

poza innymi... Nigdy grenadjerzy gwardji nie byli rów-
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nie wietni, jak tego roku. Nabyli oni tej zwinnoci,

której im dotd brakowao, a która wszystkie ich ruchy

czyni wicej szybkimi i eleganckimi* »Jestem cakowi-

cie zadowolony z wojsk (pisa 14-VI 1826); s one tak

pikne, jak nigdy i okazuj a do podziwu zapa, po-

wicenie i dobr wol«. I tak szo rok za rokiem;

Konstanty wyczerpywa po prostu cay sownik superlatyw.

W tych paradach na Placu Saskim uwidoczniaa si
niewtpliwie caa przesada »baletowa« systemu W. Ksi-
cia. Demoralizoway one zawodowo bataljon saperów,

odrywajc go od jego zaj waciwych ; demoralizoway
równie lekkokonn baterj pozycyjn gwardji, któr
cigle powoywano do nich, traktujc j jako S-ty szwa-

dron puku szaserów gwardji, a która przez to w wi-
czeniach jesiennych roku 1815 daa tylko 7io strzaów

celnych, podczas gdy inne daway ich 72- A jednak

w nich odbijaa si take i niezrównana zdolno mane-
wTowania, cechujca nasz ówczesn piechot i jazd,

bdca jedn z przyczyn naszych zwycistw w r. 1831,

»Wojna polsko-rosyjska 1831 r.—zauway susznie Pk-
szyc-Grudziski—okazaa, e na placu boju najlepiej biy
si te puki, które najlepiej wystpoway na Placu Sa-

skim na paradach*.

Jednym ze rodków pedagogicznych nowego sy-

stemu bya suba wart, doprowadzona wówczas do ro-

zmiarów stanowczo przesadnych. W takiej maej War-
szawie ówczesnej, liczcej zaledwo 130.000 ludnoci,

obsadzano 273 stanowisk wart; na sub dzienn szed
tutaj (poza plutonem jazdy) bataljon piechoty, liczcy 19

oficerów, 72 podoficerów, 21 muzykantów i 839 o-
nierzy; podobnie wyglday stosunki i na prowincji.

Suba wartownicza naleaa wówczas do bardzo ci-
kich. 3>Przykra bya warta—pisze o tym Goczakowski,
bo mimo to, e zawsze w caej paradzie, e przez 24
godzin trzeba byo by cigle na nogach, e w odda-
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lonych punktach fortyfikacji pojedynczo sta trzeba byo
we dnie w najwikszej spiekocie, a w nocy smutno i sa-

motnie, lecz przez cae 24 godzin nie podobna byo ani

siedzc drzemn, a temci bardziej najmniej sobie w ubra-

niu folgowa, bo wcii wóczyy si to patrole, to ronty,

to plackomendanci, wreszcie oficerowie od suby, przed

którymi i po kilka razy na noc do broni warty wyst-
powa musiay. « W Warszawie sam Konstanty kontro-

lowa bardzo czsto odwacliy i posterunki, starajc si
pochwyci oficerów lub onierzy na najmniejszym za-

niedbaniu subowym.*)
Poza tymi metodami wyszkolenia onierza, mniej

lub wicej podobnymi do uywanych wówczas powsze-
chnie w Europie, w armji rosyjskiej zwaszcza, Konstan-

ty zaprowadzi u nas par nowoci, które bardzo do-

datnio odbiy si na sprawnoci wojsk naszych w r. 1831.

*) >Na wartach trzeba byo oficerom i podoficerom nieustannie czu-
wa, gdy W, Ksi równie we dnie jak i w nocy o kadej porze niespo-
dzianie móg spa, a biada temu, kto w najmniejszej rzeczy uchybi
w subie* (Wybranowski). »Pewnego razu, jadc do siebie do Paacu
Briihlowskiego, a przejedajc koo warty oficerskiej, bdcej na Krakow-
skim Przedmieciu, warta wystpia do broni, a oficera nie byo przy
warcie. W. Ksi kaza stan i wysiad, poszed i^a odwach i zasta
oficera Sabiskiego rozebranego zupenie... tylko w szlafi-oku;... tego ofi-

cera za kar od saperów przenie kaza do puku linjowego ^(Toczyski).

'>Bya jesie, deszcz my, zwany powszechnie kapuniakiem, chód by
przejmujcy. Tylko co zostaem zluzowany z warty; onierz, który stan
na moim miejscu, po odejciu patrolu wszed do budki, schroniwszy si
przed deszczem i narzuci na siebie paszcz (Wolno to byo robi tylko
za pozwoleniem oficera). W tej chwili ujrza jadcego w. ksicia Konstan-
tego... W. Ksi, bardzo czsto rewidujc wszystkie posterunki, zjawia
si zwykle znienacka z bocznej ulicy, aby go nie spostrzeono z daleka.

onierz jednak stojcy w tej samej chwili na warcie, niejaki Ciesielski,

ujrzawszy podjedajcego W. Ksicia, w oka mgnieniu wyskoczy z bud-
ki, sprezentowa bro i wówczas zamkn szlabaum. W. ksi Konstanty,
który mia wzrok niezmiernie bystry, z daleka spostrzeg, e onierz nie

sta przed budk, lecz by w budce... (W. Ksi) zwymyla dyurnego
oficera za nieporzdek, kaza mu zda komend sierantowi, a samemui pod biaego ora (na gówn wart), odda szpad dyurnemu oficero-

wi i pój do aresztu na 48 godzin, onierza za, stojcego na szyldwa-
chu, kaza zluzowa, zdj z niego lederwerki i mundur, a przywoawszy
z warty dwóch onierzy, kaza im bi winnego po plecach goymi tasaka-
mi* (H. Raczyski).
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Naleao do nich w pierwszym rzdzie pooenie wik-
szego nacisku na strzelanie do tarczy, zaniedbywane

w armji rosyjskiej tak gruntownie, e wyznaczano tam

zaledwie po 3 ostre adunki rocznie na onierza, któ-

rych w dodatku nie zuywano. »Niema potrzeby tó-

maczy, mówi o tym nasz regulamin piechoty, jak wa-
n i konieczn jest rzecz, aby onierze wprawieni byli

w strzelaniu do celu, bo od tej wprawy pomylno
dziaa wojennych zaley.« A jednak i nasz regulamin

zawiera postanowienie, dowodzce, jak bardzo w tych

czasach oszczdzano proch, przeznaczony na ten cel.

»Jeeli nauczyciel — mówiono tu — zechce wszystkich

w puku podoficerów i onierzy strzelania do celu uczy,
w takim razie dla oszczdzania prochu w kadej kom-
panji spisan pewn liczb wprawniejszych strzelców mie
powinien. « Zdaje si, e mimo to u nas nie trzymano

si cile tej zasady i uczono strzela wszystkich. o-
nierzy uczono nasampierw nabijania broni i strzelania

adunkami lepymi. Potym przystpowano do strzelania

do tarczy o wysokoci 2 74 arszyna, a szerokoci 1 ar-

szyna.*) Strzelano nasampierw z odlegoci 40-tu sni
(68*8 metrów), potym 80 (137-6 metrów—w pierwszym

i drugim wypadku strzelano do rodkowego »prga«
tarczy), a wkocu na maksymaln odlego 120 sni
(706*4 metra, wtedy do wierzchokowego »prga« tar-

czy). Tarcze ustawiano nie tylko na równinie, ale na

wzgórkach i dolinach, »aby onierz przyucza si do
rozmaitego pooenia celu«. Niezmiernie charakterysty-

cznym dla ówczesnych — przestarzaych ju i wtedy

—

pogldów na technik walki by fakt, e gówn uwag
zwracano na strzelanie onierzy na komend. ^Najprzód

uczy naley—mówi regulamin—po jednemu i bez ko-

*) Arszyn równa si 0.71 metra. W rodka tej tarczy znajdowa si
biay »prcg« 4-calowy, a u jej wierzcioka drugi podobny.
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mendy, a skoro ju wprawi s w strzelanie, wtenczas

na komend strzela powinni«. Nauce strzelania do tar-

czy powicano sporo czasu i w jedzie.

W roku 1827 w piechocie polskiej zaprowadzono
bardzo drobiazgow nauk fechtunku na bagnety, któ-

rego nie uczono wcale w armji rosyjskiej. W Ksi
sprowadzi specjalnych »metrów« tej nauki i zorganizo- i

wa osobn szko instruktorów w Warszawie, oddajc ^

j pod kierownictwo swego adjutanta, pukownika Trem-
bickiego; przygotowani tutaj instruktorzy mieli uczy
w pukach nie tylko onierzy i podoficerów, ale i ofice-

rów subalternów.*) Fechtunek ten wymaga wówczas
znajomoci tylu ruchów ciaa i tylu ruchów broni, ta-

kiego wygimnastykowania, o jakim dzi nie ma wyobra-

enia onierz, uczcy si bicia na bagnety. By on te
cik prób cierpliwoci dla oficerów i instruktorów,

którzy bardzo czsto bili przy tej nauce onierzy.
W. Ksiciu trzeba byo przedkada raporty pukowe
o 5>postpach szkoy robienia bagnetem«, które n.p. we
wrzeniu 1827 r. nie zadowolniy go wcale. Zauwaa
on wówczas, e nie wszystkie puki przywizuj równ
wag do tych wicze, e w jednych onierze poczynili

w nich bardzo due postpy,**) a w innych okazali tylko

powierzchown ich znajomo ;
***) owiadcza on tedy,

e wiczenia te s istotn czci skadow nauki o-
nierza, uzupenieniem nauki robienia broni, e wzma-
gaj one siy fizyczne onierza. Dziki jego naciskowi

fechtunek na bagnety stan u nas powoli na bardzo

*) Od sztabs-oficerów Konstanty wymaga tylko dokadnego obznaj-

mienia si z odnonymi przepisami. Przepisy te wydano w r. 1827 pt.

>Nauka, podajca sposoby bicia si na bagnety*.

**) Najwiksze porobi 7-my puk pieclioty linjowej, o którym Gie-
dud, zawiadomiony o sile pozycji rosyjskiej koo kapliczki wzgórz ponar-
skici, powiedzia: >Nasz 7-my puk j zdobdzie.

«

.
**) Najgorzej stay naówczas te wiczenia w 2-m puku strzelców

pieszych. : - . .



wysokim poziomie, podobnie, jak i fechtunek na paasze,

wiczony tak gorliwie w jedzie, jak wreszcie i wrodzona
naówczas Polakom umiejtno w uywaniu lancy.

Na niewiarygodnym wprost poziomie doskonaoci
stana u nas wprowadzona w drugiej poowie lat dwu-
dziestych nauka pywania, której nie znaa wcale armja

rosyjska.*) W r. 1830 istniay u nas dwie szkoy py-
wania w Warszawie, a jedna w Kaliszu; warszawskie

wyksztaciy po rok 1827 5000 uczniów. Wymagania
egzaminowe w tych szkoach doprowadzono do niemo-
liwej, cechujcej cay system konstantynowski przesady,

która nie miaa nic wspólnego z ewentualn praktyk
polow; dano podobno, aby onierz przepyn bez

odpoczynku 6 razy wszerz Wis pod Warszaw, urz-
dzano wiczenia, które mogy uczestników przyprawi
o mier lub cikie choroby. »Na dzie nastpny —

-

pisze Patelski— zapowiedziane zostao przesunicie wpaw
tyraljerów na prawy brzeg Wisy. By to dzie straszny,

dlatego zapamitaem sobie, i nazywa si w kalendarzu

dniem 15 padziernika 1826 r. Cho jesie bya do
ciepa, przecie rankami byway przymrozki, które zacie-

nione, pytkie wód rozlewy w lód cinay. Pomimo tego

W. Ksi postanowi nas wykpa w obecnoci dostoj-

nego gocia (ks. Marmont, marszaka Francji). Nalec
do patentowych pywaków, odkomenderowany zostaem
nad Wis, gdzie z innymi pywakami naszej brygady,

cakiem rozebrany, jedynie w krótkich majtkach, w fura-

erce na gowie i w paszczu zawieszonym na ramionach,

przeszo godzin na przybycie ksit wyczekiwaem.
Nareszcie nadjechay powozy z angielskiego hotelu z Fran-

cuzami, przyby i w. ksi Konstanty, uraczy nas

*) Na pierwszych instruktorów tej nauki Konstanty sprowadzi do
Warszawy oticera i onierzy z galicyjskiego puku piechoty Nugent, z któ-
rego w roku 1831 tylu onierzy przeszo z broni i pakunkiem do armji
powstaczej.
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zwykym pozdrowieniem: »Zdrawstwujtierebiatak—my
na odwet zabekotali jak indyki: »Zdrawia eajem« 1

—
porzucili paszcze i na komend skakali do wody. Ja, jako

podoficer, wedug instrukcji miaem trzyma przez

szmatk paasz w zbach, ale e przy podobnycli wi-
czeniaci, zacliysnwszy si wod, gubilimy w Wile
paasze, wic przywizaem go sobie do okolicznoci pócien-

nyci, nawoujc onierzy, jeeli si który opónia i w rów-

nej linji nie pyn. Bro i patrontasze z adunkami zoone
byy na maycli tratewkach, które pyncy za szeregami

onierze, jak konie, zaprzone na pasach parcianych,

cignli, z tyu za dwaj inni pywacy równowag tra-

tewek podtrzymywali. Cika bya to przeprawa. Zda-

wao si, e nie do zimnej wody, lecz do waru skoczy-

limy, lecz jako w porzdku i szczliwie udao si
Wis przeby. Dostawszy si na brzeg przeciwlegy,

rozsypalimy si w tyraljerów i rozpoczli ogie, dzwonic
zbami na grzmot naszych karabinów. Komend posya
nam W. Ksi przez trbacza z lewego brzegu, któr
trbacz, co z nami Wis przepyn, powtarza. Przeszo

godzin trwaa uciecha naszego, a podziwienie zagranicz-

nego ksicia. Lecz jak wygldao nasze ciao, atwo sobie

wyobrazi mona. Wróciwszy wpaw lub na odzi woj-

skowej na lewy brzeg Wisy, zastalimy zapowiedzian

gratyfikacj po zp. 1 i wódk, przygotowan w obfi-

toci. Podpukownik d'Hauterive, komendant szkoy py-
wania, widzc nas granatowych i skostniaych, kaza
niektórych wyciera kocami i nie ograniczy si w roz-

dawaniu racji wódczanych...«

System wychowawczy W. Ksicia nie przeobrazi

onierza naszego na obraz i podobiestwo rosyjskiego,

bo o tym nie mogo by mowy; nie zdoa mu on rów-

nie — mimo ca sw przesad oraz kracowo uy-
wanych rodków — odebra charakteru onierza bojo-

wego, stworzonego do pola, a nie do parad; nie móg
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on go wreszcie pozbawi istotnych cech narodowych:
ywoci usposobienia i ruchów, inteligencji. Mona raczej

mówi o tym, e, przeciwnie, sam Konstanty w pewnej
mierze musia uledz wpywom polskim, dostosowa si
do charakteru i kultury naszego onierza. Nastpnie
niektóre bronie nasze, jazda, artylerja zwaszcza, w znacz-

nie mniejszym stopniu podlegay kontroli W. Ksicia,

a wic i wpywom przesady jego systemu; rozwijay si
one bardziej samodzielnie, czerpic swe natchnienia z wzo-
rów wietnej swej przeszoci. Widzielimy wreszcie, e
system ten nie dziaa przez caych lat 16 jednolicie, e,
przeciwnie, byy okresy, w których Konstanty zanied-

bywa si, pozostawiajc wojsko w rku inteligentniej-

szych swych wspópracowników. Te wszystkie wzgldy
osabiay do powanie szkodliwe strony jego systemu.

Natomiast inne strony jego wyszkolenia: zaprowadzenie

adu, subistoci, sprawnoci — natrafiay u nas na

grunt lepszy od rosyjskiego i lepsze te tutaj wyday
rezultaty. onierz nasz — wykazay to boje roku 1831
— nie straci nic z tych zalet bojowych, które go ce-

choway za Ksistwa warszawskiego, a zyska powanie
na subistoci i sprawnoci, na zdolnoci dziaania

w skupieniach, na zimnej krwi, która bya wynikiem

metodycznego, cho tak surowego, wyszkolenia.

12 177





vn.

PIECHOTA.

Korpus piechoty wojsk Królestwa polskiego skada
si z dwóch dywizji, z których kada liczya—na spo-

sób rosyjski—po trzy brygady, w czym 2 brygady pie-

choty linjowej, a jedna strzelców pieszych. Puk ska-
da si z dwóch bataljonów, bataljon z 4*ch kompanji,

czyli 8-u plutonów; stan kompanji wynosi od 180—200
ludzi. Plutony dzieliy si na póplutony i sekcje. Dwu-
plutonowe te kompanje, uywane w r. 1831 czasami

do formowania kompanijnych kolumn do ataku, miay
charakter wybitnie kadrowy: na 174 onierzy wypadao
tutaj 12-u podoficerów i 6 oficerów. Midzy piechot
linjow i strzelcami pieszymi nie byo wikszej rónicy
regulaminowej; strzelców uwaano tylko za lekk piechot
i wymagano od nich wikszego pospiechu w marszu,

oraz wikszej sprawnoci we wszystkich manewrach.
Piechota nasza tych czasów odznaczaa si przede-

wszystkiem sprawnoci manewrowania, która w walkach

r. 1831 zapewnia jej tak znaczn przewag nad pie-

chot przeciwnika; o jej wyrobieniu w tym kierunku

zadecydowa nie tyle system W. Ksicia, obliczony gó-
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wnie na parady, ile dziaalno wybornego jej instruk-

tora, generaa Stanisawa Trbickiego. >Nalea on —
mówi o nim Koaczkowski—do najlepszyci i naukowo
wyksztaconych oficerów polskich; charakter mia stay

i energiczny.... pomimo rygoryzmu wielkiego, którym
sobie wielu narazi, by to czowiek niezawisy w zda-

niu i pod kadym wzgldem honorowy; nie tai on

nawet oburzenia swego, gdy W. Ksi zanadto w wy-
buchach namitnoci si posuwa«. »Trbicki prócz

tego, e take dobry Polak—pisze o nim Prdzyski

—

by mody, pocza ze znakomitymi zdolnociami i uspo-

sobieniem tgo ducha, jaka si rzadko u Polaków tra-

fia, a której zgonem swoim tak oczywisty zoy dowód.

Kto wie, czy powstacy nie zabili w Trbickim owego
wodza, dla braku którego sprawa polska.... upada....

przez dzielno charakteru i wysze usposobienie by on

stworzony na wodza«. »Mówic z nim—^owiadcza Wy-
branowski — poznaem w nim wiele nauki i zdolnoci

i cho byem jego stanowczym przeciwnikiem co do po-

litycznych zasad, sdz jednak, e ten czowiek ~ przy

tylu zdolnociach, nauce i energji — moe i przydaby
si naszej sprawie, gdyby by w dniu 29 listopada 1830
roku z rk spiskowych nie zgin«.

Piechot nasz w szyku rozwinitym (do przyspo-

sobienia jej do ognia, do walki ogniowej, pod ogniem

dzia) ustawiano w 3 rzdy, przeznaczajc do pierwsze-

go z nich ludzi najrolejszych, do 3-go redniej miary,

do 2-go najmniejszych*). Jednostk taktyczn by ba-

taljon, dzielcy si bojowo na plutony. Szyk bataljonu

rozwinitego przedstawia si w nastpujcy sposób:

I—L-,8 ,-—,7 ,--L-,6 I—^|6 I—L-|4 I—L,3 ,——,2 1—L-|i plot.

*) Po bitwie pod Ostrok, gdy stan bataljonów piechoty spad
z 830 ludzi na 530, wprowadzono w naszej piechocie szyk dwurzdowy,
aby utrzyma przepisany regulaminem front bataljonów.
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Szyk gboki, kolumnowy, uywany do szybkiego

posuwania bataljonów naprzód, do obcesowego uderza-

nia na bagnety (^zuchwaego i wytrwaego wci icia

na nieprzyjaciela, a to bez odpowiadania na jego strzay,

zostawiajc ca ogniow czynno tyraljerom, rozsypa-

nym w odstpach kolumn«) formowano na rodek
w sposób nastpujcy:

p). 6

n 6
I

n 8 I

1 l-



n byy jeszcze, a przynajmniej niepraktykowane w tak-

tyce moskiewskiej. Do najmniejszej zmiany frontu czy

kierunku dla masy wikszej od bataljonu, a zwykle i dla

takowego, rozwinite szyki musiay pod ogniem nieprzy-

jaciela naprzód si zwin w kolumny plutonowe, w tako-

wych ruch zamierzony wykona i znowu do ognia si rozsu-

wa. Zakrywa je wprawdzie podczas tej ewolucji g-
sty ogie tyraljerów, ale poniewa ci rozsypywali si
z trzeciego szeregu, ciganie ich nazad do takowych
przypadao na ostatni, tj. na najdraliwszy moment roz-

brojenia dla bdcej w cigu przemiany. Byle bataljon

polski, stereotypowo i manewrujcy i walczcy w ko-

lumnie do ataku (tj. w kolumnie kompanijnej na rodek,

z pófrontowymi odstpami) utrafi ten moment i bie-

giem ze spuszczon broni rzuci si na jakbd, lecz

obezwadnion t konieczn zamieszka, mas nieprzyja-

ciela, powinien j by wywróci i pdzi trzodnie a pod
opiek zawsze zreszt przesanianej przez ni artylerji.

U nas tyraljerów dostarczay nie trzecie szeregi, które

zreszt od pocztku kompanji(?) w starych pukach su-

sznie zniesiono, ale ostatnia w kolumnie kompanja. Dla

podwojenia acucha tyraljerskiego posyano i trzeci

kompanj, tak, e wtedy dwie naczelne kompanie sta-

nowiy rezerwow kolumn za nimi. W wywiczonych
bataljonach szef nie potrzebowa przebiera midzy kom-
panjami i rozprasza w tyraljery od czoa czy od ogo-

na kolumny, jak mu z przemijajcych nastawie boju

wypado. Chmura tyraljerów mniej wicej przysaniaa

o parset kroków na przodzie kolumn rezerwow, ale

powrót ich na miejsce kompanijne w kolumnie przez

przedziay bataljonów, na krok ni na sekund swobod-
nych ruchów kolumny nie zatrzymujc, biegiem w ni
wgadywa si i wtapia. Jeeli... przyszo rozwin cay
front bataljonów do ognia ze zmian dyrekcji, wszystko

to, dziki autonomicznej niejako ruchliwoci kadego ba-
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taljonu, odbywao s na caej linji bataljonów razem

i jednoczenie w bezprzerwnym pocliodzie, z ledwie po-

czutym stopniowaniem ognia tyraljerskiego, a do spo-

tgowania go na ogie rotowy caej linji.

W najrozoystszych ewolucjach linjowych kada
kolumna bataljonowa sama za siebie spieszya najkrótsz

drog na punkt wytknity jej rocie cliorgwianej przez

adjutanta bataljonowego. Jakabd tedy ilo bataljonów

w jednej linji, jednoczenie w ruch wprawiona, ewolucj

caej linji wykonywaa nie tylko ze skrócon obrotnoci
pojedynczego bataljonu, lecz dziki formacjom takowego

na rodek dwa razy prdzej ni bataljon moskiewski,

zmuszony si ama plutonami od skrzyda, a có do-

piero, ni jakabd zbiorowo takich machin, kolejno

kawaami si amicych i zcalajcych. To jedno tóma-
czy, jak sztuk wród niesychanej anarchji hierarchicz-

nej pod Grochowem i pod Warszaw, w braku wszel-

kiego hetmastwa,.... jednake wszystko na placu, empi-

rycznie, ukadao si jakby do planu z góry (którego

wcale nie byo) obmylanego i przeprowadzonego. Do-
szedszy na met bojow nasz bataljon bardzo rzadko

si rozwija cay do ognia; prawie zawsze zakrywa
si ogniem kompanji czy 2-ch kompanji tyraljerskich,

a kolumna trzech czy dwóch kompanji dopieraa za ni-

mi z broni w ramieniu, a si zbliy do nieprzyjaciela

na donioso szary pieszej, do której w samym ju
biegu pochania i swój acuch tyraljerski. Zwaszcza
puki strzeleckie celoway w tym niepostrzeonym prze-

bijaniu najgstszych swoich acuchów tyraljerskich, a od-

prawianiu ich do tylnych kompanji rozpdzonej kolumny,

bez najmniejszego zamieszania, bez mgnienia zastoju czy

zawahania w ogólnym ruchu. Najczciej kompanja,

czy kompanje tyraljerskie nie zachodziy za kolumn^
ale, zatrzymawszy si w przedziaach bataljonów, albo

flankoway bezprzerwnym ogniem ich sieczne uderzenie,
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albo wraz z nimi rozoyst linj uderzay. A do
bitwy warszawskiej nie zdarzyo si prawie rozwin
cakowicie bataljonów do ognia bez tyraljerów, ciyba
w czworoboku dla odparcia kawalerji; bo te pod War-
szaw dopiero konieczno sprostania trzykro rozoyst-
szej palbie nieprzyjaciela nakazywaa takie rozwinicie

si bataljonów przeciw brygadom; ale stereotypowa for-

macja kolumny bataljonowej na rodek pozwalaa kad
przemian szyku czy gstoci taktycznej wykonywa
bezprzerwnym ruchem naprzód, wty, czy na boki,

z równ swobod i z równym pospiechem, byle kady
bataljon by w sobie samym do tego doskonale wywi-
czony. Ta to rónica wprawy taktycznej raczej, ni
spokoju i odwagi, stanowia opakan niszo niektórych

modych puków, którymi oficerowie namitnie i wy-
trwale si nie zajli; tak, e nawet owo znakomite upro-

szczenie caej taktyki do musztry bataljonowej kolumn
kompanijn zaniedbanym w tej musztrze nie nadao po-

trzebnego hartu... Owa istotnie polsko-taktyczna kolum-

na do ataku, wymylona przez Trbickiego gównie dla

dogodnoci przewijania jej mgnieniem oka w czworo-

bok przeciw napadom jazdy, okazaa si te najobrot-

niejsz dla wszystkich innych ewolucji linjowych, a bata-

Ijonowi polskiemu nadaa samodzielno, niemoebn
w regulaminie moskiewskim*,

Czasami jednak, nawet i przy ówczesnej skutecz-

noci broni palnej, ta taktyka ataku piechoty zawodzia
i prowadzia do niepomiernych strat. Tak byo np. pod
Ostrok 26-go maja, gdzie Rosjanie, rozwinwszy na

lewym (wzniesionym) brzegu Narwi bardzo znaczn arty-

lerj i ukrywszy sw piechot na prawym brzegu rzeki

poza wzniesionym nasypem gocica do Róana, osi-
gnli nad Polakami du przewag ognia. Idce wów-
czas do ataku bataljonowe kolumny polskie ponosiy
wci ogromne straty; niektóre z nich nie mogy nawet
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dotrze do gocica. Dopiero Langermann umia przy-

stosowa si do tych warunków: zmieni on szyk ata-

kowy swej brygady i rozrzuci cay 1-y puk strzelców

pieszyci w tyrajery, prowadzc za nim 16-y puk pie-

cioty w kolumnacli. By to wyjtek jedynie, gdy na

ogó komendanci polscy trzymali si zawsze i wszdzie

tej stereotypowej taktyki ataku. Do utrzymywania jej

we wszelkich warunkach przyczynia si w roku 1831

i brak dostatecznej iloci amunicji. Po bitwie pod J-
drzejowem np. (13 go maja), w której stwierdzono, e
piechota nasza wystrzelaa za duo adunków w zbytniej

odlegoci od nieprzyjaciela, polecono generaom, aby

w wypadkach, w których dziaanie ogniowe okazuje si
mniej skutecznym, dyli jak najspiesznej do starcia na

bagnety.

T sprawno manewrowania okazaa piechota na-

sza w caej peni ju w pierwszym wikszym boju roku

1831, pod Dobrem (17-11), gdy to sze naszych bata-

Ijonów (3 ci i 4-ty puki piechoty linjowej) walczyo
zwycisko z 8-ma bataljonami rosyjskimi, przekonywujc
^generaów polskich, e na tgoci polskiej piechoty

z wszelkim zaufaniem polega mona«. Przeciwnikowi

nie pozwolono tu zrazu rozwin si do boju; przez 5

godzin odrzucano masy jego tyraljerów ogniem lub ude-

rzeniami na bagnety, zadajc mu powane straty, a w ko-
cu cofnito si we wzorowym porzdku w schody.

Znawców zachwyca równie odwrót piechoty ymir-
skiego w dniu 18-ym lutego, dokonywany pod silnym

naciskiem przeciwnika. »Stojc pod Miosn — pisze

oficer artylerji — byem wiadkiem piknego czynu je-

dnego bataljonu drugiego puku strzelców pieszych. Ba-

taljon ten, w tyraljery po lesie rozsypany, zasania co-

fanie si naszego wojska, a natarczywie przez wielk
mas tyraljerów nieprzyjacielskich party, wychodzc
w rozsypce z lasu, formowa si w bataljon na wielkiej



polanie. liczny to by widok: widzie pod silnym

ogniem nieprzyjacielskim ruch tego oddziau, któren od-

bywa si z tak spokojnoci i akuratnoci, jakby na

paradzie na Placu Saskim. Szkoda, e W. Ksi tego

widzie nie móg«... W bitwie pod Wawrem (19-11)

ta zdolno manewrowania naszych strzelców pieszych

o mao nie zapewnia nam szybkiego a powanego zwy-
cistwa nad niemogcym rozwin si do boju z wskiej
kolumny marszowej przeciwnikiem. W tej samej bitwie,

dziki teje waciwoci, niezrównany 5-ty puk piechoty

rozbi 4 bataljony rosyjskie i po dugiej walce cofn
si dopiero— wprawdzie z duymi stratami— w obliczu

20-tu bataljonów rosyjskich.

Zdolno szybkiego i sprawnego manewrowania po-

zwalaa piechocie naszej stacza zwyciskie boje z jazd
przeciwnika. Pod Dbem Wielkim (3 I-III) uani rosyjscy,

wsparci artylerj i piechot, parokrotnie szarowali wiet-
ny nasz 8-y puk piechoty, nie majcy poparcia artylerji.

»Pikny by to widok, jak ten dzielny puk (»co ywo
zwinity w czworoboki«) przyjmowa rzsistym a po-

rzdnym ogniem owe napady i one odpiera*. Pod
Nurem (22-V) 24 szwadrony rosyjskie z 6 dziaami kon-

nymi odciy na drodze lenej, w nocy, w moliwie
najniekorzystniejszych dla nas warunkach moralnych, 5 ba-

taljonów naszej piechoty, 6 szwadronów jazdy i baterj

konn. Kanonierzy nasi, zdemoralizowani zachowaniem
si swego komendanta, odcili konie i zbiegli, dziaa

nasze umilky; jazda po paru próbach ataku cofna si
za piechot; traci ju nawet gow komendant tej grupy,

genera Tomasz ubieski. Mimo to piechota nasza,

uformowana w czworoboki, odpara wszystkie ataki

kirasjerów rosyjskich, zniosa silny ogie kartaczowy na

bliski dystans i nie tylko utorowaa sobie ostatecznie dro-

g, ale uratowaa opuszczon baterj, zaprzgajc si do
dzia. Pod Paprotni (IS-YHI) bataljon 2-go puku pie-
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choty, wsparty przez sekcj artylerji pieszej i l-y puk
szaserów, rzuci si na jazd Nostitza (21 szwadronów

i 12 dzia) w celu ratowania osaczonego I-go puku
jazdy krakowskiej; sformowany w czworobok, odpar

on salwami ataki jazdy, rozwija si do uderzenia na

ni na bagnety i ostatecznie wyratowa krakusów. Trzeba

byo bardzo nieszczliwego zbiegu okolicznoci (fatal-

nego, zdradzieckiego niemal kierownictwa i niemoliwego

wprost pomysu rzucania piechoty na równinie na wy-

wiad bojowy), aby 6 kompanji 2-go puku piechoty

z 2-ma dziaami zoyy bro pod Broniszami (17-VIII)

przed 5 pukami jazdy rosyjskiej, wystpujcej z 4-ma

dziaami. »Piechota—mówi major pruski Kuntz— par
razy rzucaa si w tej kampanji miao na jazd nieprzy-

jacielsk. Czynia to zawsze tylko piechota polska, która

tak odwanie stawiaa czoo jedzie przeciwnika«.

Poza sw wpraw taktyczn ówczesna piechota na-

sza posiadaa cay szereg innych zalet bojowych. Prze-

dewszystkim strzelaa ona znacznie spokojniej i celniej

od rosyjskiej. Stwierdziy to ju pierwsze bitwy, w któ-

rych straty Rosjan od ognia karabinowego byy bez po-

równania znaczniejsze od naszych. T przewag cel-

noci ognia naszej piechoty zachowalimy a po bitw
Ostrock, to jest dotd, dopokd w szeregach znajdo-

waa si jeszcze znaczniejsza ilo dawnych onierzy*).

Piechur nasz by nastpnie wybornym szermierzem

na bagnety. Przekonali si o tym Rosjanie ju w bit-

wie pod Dobrem (17-11), a przedewszystkim pod Waw-
rem (19-11), w czasie ataków czterech naszych puków
strzeleckich z dywizji Szembeka i ymirskiego.

*) Piechota rosyjska naogó strzelaa le. Pod Kauszynem i Jdrze-
jowem n. p. (13-V 1831 r.) po dugiej walce ogniowej piechoty naszej

z przewanymi siami nieprzyjacielskimi korpus Umiskiego straci zaled-

wie 39 zabitych i 105 rannych. »Strata ta, mówi Prdzyski, do podziwienia

maa, majc wzgld na liczb dzia i tyraljerów przez Rosjan do boju

wprowadzonych, posuy moe za nowy dowód zego ich strzelania*.
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>Na lewem skrzydle polskim, — mówi o nich

Prdzyski, — drugi puk strzelców pieszych pod do-

wództwem pukownika Brzeskiego spotyka si z drugim
pukiem jegrów rosyjskich; zacita walka powstaje po-

midzy nimi, walka ju nie na sam bro paln, ale i na
bagnety. Rosyjski puk zupenie rozbity; drugi jego ba-

taljon, cakiem wykuty, traci swoj chorgiew. -Pierwszy
puk strzelców (na prawem naszem skrzydle)—pisze o tych

atakach Mierosawski — wpada z najeonym bagnetem
na jegrów moskiewskich, kuje, pdzi, wymiata 2 batal-

jony z przed siebie i niedobitki wraz z artylerj zagania

do lasu . . . (Na lewo od szosy) . . . Bataljon Staniszew-

skiego 2-go puku Boguckiego (2-gi puk strzelców pie-

szych) . . . uderza na . . . puk jegierski, rozbija go, za-

biera dwie chorgwie, gna czego nie wyku a o wiorst
w gb lasu«. Jednym z najzacitszych bojów piechoty

na bagnety w roku 1831 by pierwszy dzie bitwy pod
Biaok (24-11), gdy to ^trzy bataljony G-go puku
piechoty rozbiy i wyrzuciy ze wsi cae dwa puki
morskie i ledwo nowym 7-u bataljonom nieprzyjacielskim...

ze wsi wyparowa si day«. »Walczono tu po domach,
podwórzach, zabudowaniach, rowach; kady krok by
uporczywie broniony, czstokro bojownicy o dwadzie-
cia kroków od siebie strzelali i aden jeszcze ustpi
nie chcia; bito si bagnetami i kolbami« (Prdzyski).
>W 6-ym linjowym, mówi Mierosawski, nie byo pra-

wie bagnetu suchego«*).

Te zalety bojowe naszej piechoty daway jej to

poczucie wyszoci fizycznej nad przeciwnikiem**), oy-
wiay j przeto deniem do starcia wrcz, które jest

*) Po stronie przeciwnika walczy tutaj m. i. puk grenadjerów Su-
worowa, który prosi o pozwolenie pójcia odrazu na bagnety, mówic e
»Suworowcy nie strzelaj*.

**) A po bitw pod Ostrok wcznie.
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najpewniejsz zapowiedzi zwycistwa. To te w tych

wszystkich rodzajach walki, gdzie o zwycistwie decy-

duje wiksza sprawno jednego z przeciwników, prze-

waga bya stale po naszej stronie. Miao to miejsce

w pierwszym rzdzie w walce tyraljerskiej. Tyraljerów

naszych, ich zdolnoci wyzyskiwania terenu, ich rzut-

koci i inicjatywy nie mog si nachwali wspóczeni
i potomni, zwaszcza, o ile chodzio o bój leny. »Pod
Firlejem (9-V) — mówi major pruski Kuntz — ujawnia

si znowu przewaga starej polskiej piechoty nad rosyj-

sk w boju lenym«, »W lesie po obu stronach (drogi)

—

pisze Chapowski o walce tyraljerskiej po Dugosiodle

—

szed ogie rzsisty midzy tyraljerami. Postpowalimy
wci naprzód, w miar, jak si tyraljery posuway.
Nigdzie si oni nie zatrzymywali i z drogi widzielimy,

jak wyszo maj nasi w tyraljerce nad Rosjanami«.

»Skoro nieprzyjaciel spostrzeg naszych tyraljerów —
mówi tene o bitwie pod Wilnem (19-VI) — wchodz-
cych ju do lasku, prawie na tyach mu lecego, wy-
sa z pozycji swojej kilka tysicy piechoty, które zoba-

czywszy, Roland da rozkaz zatrbienia na odwrót. Ty-

raljery nasze powracay z lasku, kiedy rosyjscy, o tak

wiele liczniejsi, dali do nich ognia, a wnet potem zast-

powa im drog zaczli. Ale nasi strzelcy, zrczniejsi

i wawsi, przewracali Moskali bagnetami i — z wyjt-
kiem sabszych i rannych, którzy dostali si do niewoli

—

powracali do swoich na górze«. Synn bya take ty-

raljera ostrocka, zoona gównie ze starych onierzy,
która — po odparciu wszystkich ataków naszej piechoty
— utrzymaa si w pobliu gocica i, toczc do ko-
ca walk ogniow, maskowaa rozbicie i dezorganizacj

armji polskiej, a przez to i wstrzymywaa atak Rosjan.

T wyszo tyraljersk stare puki piechoty naszej za-

choway do samego koca: jeszcze w drugim dniu bit-

wy warszawskiej (7-IX) ogromna tyraljera rosyjska przed
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Czystem nie moga odeprze sabych tyraljerów naszycli

i musiaa wzywa pomocy swej artylerji.

Zdolno piechoty naszej do walki indywidualnej

i grupkami zapewniaa jej równie du przewag w bojach

o miejscowoci. Mówilimy ju o pierwszym dniu bit-

wy pod Biaok; klasycznemi starciami tego rodzaju

byy równie bitwy w Lubartowie (10-V), Ostroce,
(28-VI), Rogonicy (29-VIII) i na przedmieciach War-
szawy (7-IX). Chrzanowski, wycofujc si z Lubartowa,

zostawi tutaj kompanj I-go puku piechoty (kapitana

Leniowskiego) na stracenie, polecajc jej broni si do
upadego, aby wstrzyma nieprzyjaciela, a jego grupie

zapewni czas do odwrotu. Leniowski bi si przez go
dzin na ulicach miasta, potem zamkn si w klasztorze

Kapucynów i tutaj wytrzyma 3 szturmy, w czasie któ-

rych dziaa rosyjskie zrobiy wyom w murach i zapaliy

klasztor; podda on si dopiero po wystrzelaniu adun-
ków. Genera rosyjski Kreutz, oceniajc ten czyn wa-

lecznych, zapewni kompanji wymienienie jej przy pier-

wszej wymianie jeców. Ostroki, nie przysposobionej

wcale do obrony, broniy w kocu przeciw awangardzie

Dybicza 4 bataljony 4-go puku piechoty, bez artylerji,

z zacitoci bez granic. Rosjanie musieli tutaj zdoby-

wa kady dom oddzielnie, pod klasztor Bernardynów
podprowadza dziaa dla zrobienia wyomu; ponieli oni

przytem bardzo znaczne straty. W Rogonicy tyraljerzy

5-go puku piechoty, dostawszy si na grobl, ostrzeli-

wan silnie z domów i stodó, sformowali kolumn sek-

cyjn i bez odstrzau przebyli grobl biegiem, poczem
opanowali jedn po drugiej wszystkie stodoy. Bój dnia

7-go wrzenia na przedmieciach Warszawy (koo ro-

gatki wolskiej) nalea do najkrwawszych walk r. 1831;

by on zarazem wycznie bojem onierzy, prowadzo-

nych przez niszych oficerów, gdy kierownictwo pol-

skie nie dziaao ju wtedy prawie wcale. 2gi i 4-ty
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puki piechoty linjowej, 1-y puk strzelców pieszyci

w walkach na cmentarzu ewangielickim, na Czystem

biy si z bohaterstwem przewyszajcym prawie

Grochów, nie chciay wycofywa si do koca i osta-

tecznie utrzymay si poza waem miejskim bez wzgldu
na szalone wysiki i przewag liczebn Rosjan.

Nasz onierz piechoty by nastpnie naprawd do-

brym piechurem. Znan jest rzecz, na jak liczne a bez-

celowe marsze i kontrmarsze skazywao wojska nasze

naczelne kierownictwo w r. 1831. Zaczo si to ju od

strategicznego ugrupowania armji polskiej w przededniu

operacji : 5-go lutego rozoono j nad gocicem pod-

laskim, 9-go lutego przerzucono na augustowski po to,

aby 13-go b. m. przerzuci j znowu na podlaski. Stra-

cono w ten sposób 8 dni na marsze i kontrmarsze, nie-

raz bardzo cikie dla piechoty.*) Podobne marsze stay

si praktyk codzienn w pierwszej poowie kwietnia.

»Trzy czwarte wojska polskiego — pisze o tem Mie-

rosawski — nie spaliwszy ani jednego adunku, odbyy
w przecigu tygodnia na kilkudziesiciu milach kwadra-

towych marsze trzykro mozolniejsze od flankowego

pochodu Dybicza z Ryków do Siedlec. Pewien pruski

inynier wyliczy, e w tych koowrotnych plsach ka-
dy batalion uszed, jednym krokiem naprzód, a dwoma
w ty, rozwinicie kwartalnej kompanji... Napoleon pier-

wszy wynalaz sztuk wygrywania, a Skrzynecki prze-

grywania bitew, obydwaj za pomoc marszów i bez

spotykania si z nieprzyjacielem«. Wojsko nasze zoosio

nawet bardzo cikie marsze, o ile przywiecaa mu na-

dzieja »przybitki«, zwycistwa, a zwaszcza gdy szo si
na pomoc innym, lub te, gdy kady czu, e od mar-

szów zaley ratunek oddziau. 31 go marca 1831 w mar-

*) »Wszystkie nasze marsze, — pisa o tem 15-11 Krukowiecki —
dotd daremne, zaczynaj tak nieukontentowa onierza, e gono odzy-

wa si z mniemaniem niekorzystnem dla rozkazów wyszyci«.
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szu od Pragi pod Dbe Wielkie, w ofenzywie zwyci-
skiej, zaznaczonej dwoma bitwami, puki ochoczo robiy
po 5 mil, w warunkach do trudnych. W wyprawie
na gwardje maszerowano pocztkowo (15— 17-V) po 4-y

mile dziennie, po piaskach, w upale, aby docign prze-

ciwnika; póniej z Nadborów do Tykocina (20—21.V)

w tymsamym celu—po 5 do 5 i pó mili; w odwrocie

z Tykocina (22123 V) zrobiono jednego dnia 39 wiorst.

Rybiski, biegnc na pomoc Jankowskiemu (19.VI), zro-

bi marsz 6 milowy (Zbuczyn-uków-Wojcieszków). Po-

dobnie nuyli sw piechot : a) Umiski w kwietniu, idc
z Putuska na Liw, z zamiarem wzicia udziau w ope-

racjach gównej armji , b) Milberg, ruszajc w czerwcu

z Wyszogrodu pod Raci w celu podania rki Turnie,*)

c) Ramorino, prowadzc 7.IX swój korpus z Midzyrzecza
do Siedlec na odsiecz Warszawie.**) W swoim synnym
odwrocie z Litwy do Królestwa genera Dembiski prze-

szed w cigu 18-u dni 700 wiorst; Chrzanowski w od-

wrocie z Lubartowa pod Zamo przeszed w cigu
54 godzin 106 wiorst,***) w marszu z Zamocia pod
Gob (20-25VI, z jedn tylko dniówk) zrobi on raz

jednym cigiem marsz 70-wiorstowy. Te marsze piecho-

ta nasza znosia bez szemrania; gorzej byo natomiast

w wypadkach, gdy nawet onierz pojmowa dobrze, e
marsz by absolutnie bezcelowy. Na jakie za trudy

tego rodzaju potrafio wystawia piechot nasze ówcze-

*) »Od 8-u dni moklimy cigle — pisze o tern Falkowski — brn-
limy po bocie i spalimy w bocie, obuwie nasze byo powykrcane,
a, idc z Wyszogrodu do Racia, ludzie padali po drodze z napuciemi
nogami, a dywizja rozcigna si na par mil po drodze«.

**) Korpus Ramorina zrobi wtedy 38 i pó wiorst; mimo to, gdy
na postoju w Siedlcach otrzymano nowe wieci z Warszawy, onierze z za-

paem ruszyli dalej i zrobili w nocy jeszcze 2 mile.

***) »Biedni onierze tak byli pomczeni, mówi o tem L. Sapie-

ha, e mimo grocych kozaków kadli si po bokach drogi, przekadajc
niewol nad dalszy marsz. Musielimy ich nahajkami zmusza do wstawa-
nia i dalszego marszu*.
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sne kierownictwo, o tern niech zawiadczy nastpujca
marszruta brygady Zawadzkiego (6-ty puk piechoty

linjowej (stary), oraz 20 i 21 piechoty (nowe), która

ostatecznie nie wzia udziau w boju . Brygada ta w nocy
28i29 VIU sza z ukowa do Zembrów (18 kilom.),

przed poudniem 29.VIII wymaszerowaa z Zembrów do
Krynki (10 kilom.), o godzinie 5-tej posza z powrotem
z Krynki przez Zembry pod Stary Krzesk (15 kilom.),

w nocy za 29i30 VIII wyruszya ze Starego Krzeska
do Midzyrzecza (2 i pó mili). Mimo to — a po wy-
praw na gwardj — maroderka bya zjawiskiem stosun-

kowo rzdkiem w starej piechocie. Dopiero forsowny
marsz na Tykocin i równie ciki odwrót z Tykocina do
niadowa ujawniy j na wiksz skal;*) odtd za
staa si ona chroniczn chorob piechoty.**)

Sprawno bojow piechoty naszej potgowao jej

moralne przewiadczenie o wasnej wyszoci nad prze-

ciwnikiem, które utrzymao si w jej szeregach a po
bitw pod Ostrok ; wzmaga j nastpnie entuzjazm

i gorce pragnienie wywalczenia niepodlegoci ojczyzny.

Piechur nasz odznacza si wreszcie inteligencj, która

uczyniaby go prawdziwie zwyciskiem narzdziem
w rku innego kierownictwa. Niema wcale przesady w so-
wach Mierosawskiego, który armj nasz z pocztku
kampanji w r. 1831 nazwa machin, co to »sauf

*) ^Powikszajca si codziennie w marszu liczba maroderów —
raportowa o tern 22-V genera K. Maacliowski — którzy do puków nie

wracaj i wóczc si po wsiaci ubocznycli traktów, gdzie, jak docliodz
wieci od prywatnych, a nawet od nici sarayci, w maej liczbie przyby-
wajcych do puków... nakazuj sobie kwatery, a nawet przez samowolne
i gwatowne zabory prowadz menae bez chci zczenia si z pukiem,
udajc chorych lub zabkanych, wielkie zo dla armji zrzdza przez ni-

szczenie wocian, zmniejszenie szeregów wojska, demoralizowanie pozo-
stajcych w puku, którzy, widzc pobaanie dla maroderów, przy niedo-
statku niekiedy ywnoci, rónych zdronoci dopuszcza si mog.*

**) Do samego koca powstania stare puki trzymay si pod tym
wzgldem lepiej od nowych; pod Ostrok np. najfatalniej rozbiegy si
puki piechoty nowej formacji.
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la direction marchait et allait toute seule«; szereg mo-
mentów przekonywa nas dowodnie, e ówczesny polski

piechur chwyta w lot zamiary kierownictwa i popiera

je caym wysikiem swej dobrej woli.

Pod Iganiami (10.IV) gdy Prdzyski zamierzy

uprzedzi przed mostem rosyjsk brygad jegiersk i od-

ci j, 5 ty puk piechoty pdzi tak szybko, e jadcy
konno sztabsoficerowie »porzdnym kusem jecha mu-
sieli «. W marszu na Rogonic (29-VIII) piechota dy-

wizji Bieliskiego, zdajc sobie spraw ze znaczenia

obejcia pozycji Rosena w Midzyrzeczu, wysilaa si
na to, aby maszerowa jak najporzdniej i najszybciej.

W czasie odwrotu dywizji Kazimierza Maachowskiego
w nocy (19/20-VI) ku Potyczy onierze usyszeli huk

dzia z pod Podlodowa, gdzie bi si Turno;*) natychmiast

bez rozkazu onierze stanli nad Wis, czujc, e tu

trzeba i z powrotem na pomoc swoim (»marcher au

canon«). Pod Grochowem piechota nasza, poprawiajc

zaniedbania kierownictwa, z wasnej inicjatywy porobia

zasieki w laskach. O ile tylko kierownictwo nasze tych

czasów zdobywao si na inicjatyw, chciao dziaa, to

od onierza mona byo wydoby wszystko, wysiek
bez granic prawie; z drugiej strony jednak ten inteli-

gentny i wraliwy onierz szybciej ulega demoralizacji

na skutek fatalnego dowództwa Skrzyneckiego, ni mniej

inteligentny jego przeciwnik na skutek bdów Dybicza.

Narzekania na starszyzn, nieufno do niej,**) posdzanie

*) opuszczany w tej chwili przez gówn aimj na skutek fatalne-

go rozkazu Skrzyneckiego.
**) ^Rozbite szwadrony kirasjerów ksicia Alberta latay jak

wcieke (po swej szary pod Grochowem), a jeden z nich... gradem kul

piechoty zapdzony pod mój bataljon, pod naszym bokiem z matni wym-
kn si pragn. Kocielski (major, komendant bataljonu) chcia mu y-
cie i wolno darowa, lecz poczlimy chórem krzycze: »Zdrada! zdrada!*,

co go przecie skonio, i moj kompanj odczepi od kolumny i wysa
na zamknicie drogi kirasjerom« (Patelski). »Uany moje (4-go puku) po-

czy si chwia i wyrzeka na gen. ubieskiego, mówic:* to zdrada!,
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jej nawet o zdrad byy zjawiskiem codziennem, datu-

jcem si od samego pocztku kampanji roku 1831; na-

ley jednak doda, e do kierowników bardziej rzutkich,

wnoszcych w t wojn wicej dobrej woli, onierz
nasz przywizywa si serdecznie. Dwernicki by bo-

yszczem swoich onierzy; Chopicki, cho taki niedo-

wiarek na punkcie widoków tej walki i wartoci wojska,

cieszy si w niem powag niezwyk; nawet w Boli-

mowie, po tylu ju dowodach bezwzgldnej nieudolnoci,

Skrzynecki nie utraci kredytu w szeregach, gdy pami-
tano tu wci o jego czynach pod Dobrem i Grochowem*).

Wojna roku 1831 daa piechocie naszej wiadectwo
niezwykle zaszczytne i to podug zgodnej opinji fachow-

ców naszych, rosyjskich i pruskich. Wyróniano zawsze

w tej opinji piechot z pocztków wojny, z czasów

Dobrego, Wawru, Biaoki i Grochowa, gdy wic wy-
cznie dziaay puki dawne. Tylko te puki mogy
Wytrzyma taki bój, jak grochowski, w którym Cho-
picki, pragnc zwiza jak najwiksze siy przeciwnika

w Olszynie, a potem rozbi go wieemi siami, trzy-

manemi w odwodzie, zostawia tak dugo dywizj y-
mirskiego na stracenie w Olszynce, naraajc j na nie-

czemu nie poszed za nami?« (W. Zamojski). Po bitwie grochowskiej
u czonka Rzdu narodowego zjawia si deputacja od wojska, zoona
ze 150-u oficerów, oskarajc starszyzn o z wol i dajc jej ukarania.

*) Pod Wa:wrem (19-11) piechota nasza przyja Chopickiego wiwa-
tami. "Na skutek tego specjalny rozkaz dzienny zakaza wiwatowania w obli-

czu nieprzyjaciela. Historja kampanji r 1831 obfituje w rysy przywiza-
nia onierzy do swoich komendantów. Skrzynecki np. by do koca bo-

yszczeni onierzy swojego puku (8-go piechoty). 4-ty puk piechoty li-

njowej uwielbia wprost swego komendanta Bogusawskiego, który nie

móg mu jednak zapomnie jego zachowania si w nocy 29/30-XI, (gdy
to wbrew jego rozkazom puk poczy si z powstaniem) i prowadzi go
zawsze w najciszy ogie ze sowami: »Huncwoty! chcielicie rewolucji

i wojny, otó bdziecie j mieli«. Pod Rogonic (29-VIU) zbkana kula

rosyjska rania ju pod koniec walki dzielnego brygadjera piechoty, Ry-
chowskiego. onierze 5-go puku piechoty woaj na to: »Niech yje
Ojczyzna! Boe zachowaj nam naszego generaa!*
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moliwe wprost straty.*) I tylko takie puki mogy
wyj po takich stratach i z takiego boju w ten sposób,

e, jak zapewnia wiadek niepodejrzany o optymizm,

genera Chrzanowski, »aden puk, aden bataljon nie

straci spoju i zwizku, owszem, kady nabra wikszej
ufnoci w siebie i spójnoci«.**) Tej piechocie musia
odda hod po Grochowie nawet taki sceptyk, jakim

by Chopicki. »Nie miaem do zaufania do wojska

naszego, mówi on wtedy do Chapowskiego, a tak

szo na bagnety, e mona byo wszystko pobi, gdyby
by Krukowiecki przyby... Nie miaem wyobraenia,
e onierze, którzy jeszcze na wojnie nie byli, tak pój-

d... « Odda jej hod i przeciwnik, marszaek DylJicz.

W swym raporcie do Mikoaja I, pisanym po bitwie

pod Kauszynem, wspomina on o tych »starych i do-

wiadczonych onierzach (polskich), którzy wasnym
przykadem modym wojownikom wskazywali, jak kady
krok wasnem yciem okupi potrzeba«. Ta piechota

przez boje lutowe wstrzymaa pierwszy, najgroniejszy

napór przewanych si rosyjskich; wstrzsna ona niemi,

odebraa im t pewno siebie, z jak wkraczay do
Królestwa, zmusia do wstrzymania dziaa po Grocho-
wie; przez to utorowaa ona nam drog do póniejszej

ofenzywy, do zwycistw pod Wawrem, Dbem i Iga-

niami, które na chwil zachwiay ca potg Rosji i jej

znaczeniem w Europie.

W dalszym przebiegu kampanji roku 1831 stara

piechota nasza wykazaa niezwyk sw ywotno ka-

*) 7-my puk piechoty linjowej straci wówczas 40^/© swego ska-
du, 3-ci pieclioty 31*>/o, 2-gi puk strzelców pieszych 16°lo, 4-ty puk strzel-

ców pieszych 42^/o. Naley doda, e na 6 dni przedtem, pod Wawrem,
puki te poniosy ju due straty, np. 2-gi puk strzelców pieszych 36^/o,

4-ty puk strzelców pieszych 14%,, 7-y puk piechoty 14%. .Straty innych
puków pod Grochowem byy mimo wszystko mniejsze: np. 4-ty puk pie-

choty 26%, weterani czynni 18%, grenadjerzy gwardji 3S^Iq.

**) Jedyny wyjtek stanowia tutaj brygada Rolanda z dywizji y-
mirskiego, tj. 3-ci i 7-y puki piechoty, które poniosy za due ju straty.
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drow, któr tak fatalnie zmarnowao kierownictwo ów-
czesne. Jej podoficerowie, jej onierze poszli w kocu
na oficerów i instruktorów do nowych puków*); jej

wasne szeregi ulegy powanej zmianie. W takim

czwartym puku pieclioty np. z 1.500 pierwotnycli sze-

regowców zostao w kocu kampanji zaledwie 200;

dawni podoficerowie, o ile tylko umieli czyta, ju od

Ostroki dowodzili w nim plutonami, jako podporucz-

nicy. Pzez puk przeszo powyej 3.000 nowych o-
nierzy: bd ochotników z inteligencji, — z innych za-

borów, cisncych si tutaj nawet przy pomocy protekcji,

bd te Litwinów jeców, wcielonych do po stratach,

poniesionych przez puk w bitwie ostrockiej. Taki

5'ty puk piechoty linjowej skada si w kocu prze-

wanie z jeców Litwinów, którzy pod Rogonic nie

chcieli dawa pardonu swym niedawnym kolegom z kor-

pusu Rosena, mszczc si za zranienie swego brygadjera,

dzielnego Rychowskiego. Mimo t zmian skadu pu-
ków dziaaa w nich dalej tradycja Wawru, Grochowa
i Biaoki, dziaa wzór epigonów tych pobojowisk

i troska o dobre imi puku. Czwartacy wieego po-

chodzenia nietylko zadzierali nosy równie wysoko, jak

i ich poprzednicy, ale i bili si równie dobrze, jak i oni;

dali oni dowody tego (6-IX), atakujc trzykrotnie w 4 ba-

aljony 12 bataljonów rosyjskich, aby przedrze si na

Wol, cofajc si potem tak porzdnie w strasznym

ogniu artylerji; zoyli je i (7-IX), bronic równie ry-

cersko i desperacko cmentarza ewangielickiego, jak ich

poprzednicy bronili Olszynki**). Gdy 10 go sierpnia

*) Tak np. 1 puk strzelców pieszych da instruktorów na Litw
(pod dzielnym Szymonem Konarskim) i do 6-go puku strzelców pieszych

(pod równie dzielnym majorem Jutrzenk).

"*) Te zreorganizowane stare puki nie umiay ju tak sprawnie ma-
newrowa, jak dawne, byy te troch mniej wytrzymae w ogniu; zacho-

way one jednak w caej peni impet pierwszego uderzenia.
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w Bolimowie Skrzynecki zapytywa oficerów 5 go pu-
ku piechoty o to, czy mog polega na swycli onie-
rzachj odpowied brzmiaa krótko: »Jak na sobie samych,

jak na wasnych paaszach^. Rogonica dowioda, e
w odpowiedzi nie byo ani krzty przesady. Do koca
ostatniej wielkiej bitwy powstania, bitwy o Warszaw,
stare puki umiay zachowa swe dobre imi. 6-go i 7-go
wrzenia wypadki paniki, demoralizacji, tak liczne w no-

wych pukach, wprowadzanych nieraz po raz pierwszy

w ogie w tej morderczej bitwie, byy czem wyjtko-
wem w starych pukach. W nich bito si tak, jak bi-

y si te dwie kompanje S-go puku piechoty linjowej

(majora Krasowskiego) w nieszczsnej reducie Nr. 57*),

jak bi si w schronie Woli, przy kocióku, obok So-

wiskiego, bataljon 8-go puku piechoty**). 7-go wrzenia
stare puki piechoty utrzymay si io koca przed wa-

em miejskim, podczas gdy nowe odepchnito za wa.
4-ty puk piechoty bi si na cmentarzu ewangielickim

*) Na redut t—po 2 godzinach strasznej kanonady — uderzyo
8 bataljonów piechoty rosyjskiej. Zgino tutaj z tych 2 kompanji 160 lu-

dzi, 80 ciko rannych dostao si do niewoli, przedaro si na Wol za-

ledwie kilkunastu. »Z ostatniej kupy zdrowych, zbitej w naroniku," mówi
o tej obronie raport generaa rosyjskiego Ludersa, na wezwanie do pod-
dania si, czterech szeregowych rzucio bro, ale natychmiast zostali prze-

szyci paaszami przez wasnych oficerów*.
**) »Buntownicy — raportuje o tej walce genera rosyjski Berg —

adnymi klskami nie zraeni, z jednego dziaa, jakie zdoali odwróci na
ogród i niewyczerpaln strzelanin piechoty dugo rozpraszali wszelki zbór
kolumn naszych w zdobytej zagrodzie* »Za zburzonym obmurowaniem,
w naroniku szaca, — mówi Mierosawski, — Moskale dostrzegaj grup
ósmaków... jaki oficer moskiewski wywiesza chustk na szpadzie, woa-
jc, aby si poddali, bowiski odreka komend do swoich: »Ognia do;

ostatniego adunku ! a po adunkach kolb i bagnetem, wiara !« Tum
rozjuszonych grenadjerów zagniata nasz garstk, przedzierajc si do So-
wiskiego, który podniesionym z ziemi karabinem odpiera jeszcze pchni-
cia najbliszych napastników, a wreszcie, przeszyty kilkoma bagnetami,
chyli si- na armat; lecz nie mogc zgi drewnianej nogi, przypar -si

stojcym trupem do wysokiej lawety, niezomnym posgiem na ostatniej

drzazdze Ojczyzny*^, »a z tak gronym jeszcze spojrzeniem, pisz sami
Moskale, e bro okrwawiona zabobqnnie z rk grenadjerom wypada, co
go zakuli«. , ,

,
, . ;

; -
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tak zacicie, e ostatni jego kompanj (Krzytoporskiego),

pragnc koniecznie wystrzela reszt adunków, musia
ciga sam brygadjer, dzielny genera Bogusawski.

Tradycja przekazaa nam z roku 1831 przedewszyst-

kiem wspomnienie 4-go puku piechoty linjowej. By to

niezawodnie puk wietny, zasugujcy w caej peni na

sw opinj; dowiód tego pod Dobrem, Grochowem,
Dbem Wielkim, Ostrok i Warszaw. »Ten puk pol-

ski, wybrany z ich armji, — pisze o nim z racji Ostro-

ki rosyjski historjograf urzdowy Schmitt— wszystko

czyni, aby parcie Rosjan odeprze i miasto utrzyma.
Pojedynczo musia kady dom by zdobywany. Aby
cmentarz klasztoru Bernardynów móg by wzitym,
trzeba byo dziao zatoczy. Brygada Bogusawskiego
miaa do wytrzymania uderzenia caego korpusu grena-

djerskiego. Jeszcze na drugi dzie podziwiano ciaa tych

wojowników, silnie i ksztatnie utoczone«. Wszystko to

prawda ; z tym tylko zastrzeeniem, e i inne puki pie-

choty linjowej, np. 5-ty i 8 my z pod Wawru, Grocho-
wa, Iga, Firleja i Warszawy w niczym nie ustpoway
4-mu i mogy sobie roci pretensje do tej samej sawy
i pamici potomnych. To samo mona powiedzie o wy-
bornych pukach strzelców pieszych, które okryy si
saw ju pod Wawrem. Taki 1-szy puk strzelców pie-

szych walczy o pierwszestwo w armji na grobli tyko-

ciskiej,*) rywalizowa wietnie z 4-tym pukiem piechoty

w walkach pod cmentarzem ewangelickim w dniu 7-go

wrzenia.**) 13-go maja od Miska po Kauszyn 3-ci

*) ^>Zapa onierzy — mówi o tej walce Patelski — by niewyso-
wiony, mstwo nie znao granicy. Ducti rywalizacji, zazdroszczcy czwar-
takom zwycistwa pod Wielkim Dbem, oywia puk cay. Literalnie

ubiegano si i cigano o mier lub rany. Skaleczeni nie ustpowali
z szeregu*.

**) »Przyczynio si i to take do udania si tej drugiej szary —
pisze Ciapowski o bitwie pod Hajnowszczyzn 23-V — e porucznik Ko-
narski (»ten sam, którego (Rosjanie) rozstrzelali w Wilnie, niezmiernie dziel-
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puk strzelców pieszych, pozbawiony artylerji, stawia
czoo w dwa bataljony caej awangardzie Dybicza, co-

fajc si we wcale nienajgorszym porzdku. Czwarta-

kom nie ustpowali wreszcie i grenadjerzy gwardji, tacy

wietni pod Grochowem w atakach na Olszynk,—pod
Kauszynem w trzech atakach na bagnety na przewane
siy rosyjskie,—pod Warszaw (6-IX) w trzech desperac-

kich atakach o odebranie Karczmy elaznej.*) A wogóle
nie byo wówczas puku piechoty, któryby nie zapisa

si wybitnie na kartach tej historji »krwi i chway«; jedne

z nich miay tylko wicej szczcia i sposobnoci, a inne

mniej.

Takiej piechoty nie posiadaa Polska od czasów
Stefana Batorego. Tylko taka piechota moga zapewni
kampanji r. 1831 ten urok, jaki j otoczy w caej Eu-

ropie,—zdoaa odnie ten szereg zwycistw nad prze-

monym, dzielnym i wytrwaym przeciwnikiem i to bez

wzgldu na ca nieudolno swego kierownictwa.

ny oficer«), którego midzy domami wysaem z 30-u strzelcami (l puk
strzelców pieszych), tak miao si posuwa, e nie powstrzyma kroku na-
wet wtedy, gdy si pierwsza szara nie powioda ; a gdy druga dochodzia
on ju na naronik czworoboku z ludmi swymi wpad i jedno dziao
zabra*

.

*) Z jednego bataljonu Szlegla, liczcego w pocztku 850 ludzi,

zostao wtedy w kocu 250 ludzi.
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JAZDA.

Korpus jazdy wojska Królestwa polskiego skada
si z dwóch dywizji, o dwóch brygadach i o 4-ch pu-
kach kada: jednej strzelców konnych (szaserów) i je-

dnej uanów; do kadej dywizji naleaa równie baterja

artylerji lekkokonnej. Poza tymi ramami istnia jeszcze,

jak o tym wspominalimy wyej, puk strzelców kon-

nych gwardji. Puk jazdy, uzupeniany z okrgów tery-

torjalnych piechoty, skada si wówczas z dwóch dy-

wizjonów, czyli z 4-ch szwadronów czynnych, oraz

jednego szwadronu rezerwowego. Ten ostatni, zazwyczaj

sabszy (100 ludzi), by waciwie kadr, obliczon na

wyksztacenie rekrutów, do której te odsyano starszych

podoficerów i onierzy oraz starsze konie. Szwadrony

czynne miay charakter wybitnie kadrowy: wród 160-u

mniej wicej onierzy znajdowao si tutaj 10—12 szar

oraz 8 oficerów, w czym 1 komendant szwadronu, 4-ch

komendantów plutonów i 3-ch oficerów pozarotowych,

którzy faktycznie nie mieszali si wcale do suby..
Szwadrony dzieliy si na 2 pószwadrony czyli 4 plu-

tony; plutony rozpaday si na trójki, po 3 roty kada.
Do pierwszego i czwartego plutonów wybierano najlep^^



szych ludzi ; potym dopiero mia prawo wyboru pluton

trzeci, a reszt przydzielano do drugiego. Szwadron
w szyku rozwinitym formowa si w dwa rzdy, przy-

czym do pierwszego wybierano najlepszyci ludzi i naj-

pikniejsze konie; odamywa on si, do pochodu np.,

na trójki wzgldnie szóstki (jak jazda rosyjska). Rónica re-

gulaminowa midzy szaserami, tak wyrónianymi zawsze

przez W. Ksicia, jako rodzaj jazdy wicej zbliony
mundurowo do armji rosyjskiej, jako ulubiona nastpnie
jazda Aleksandra I, i uanami, nie bya o wiele wiksza,
ni midzy piechot linjow i strzelcami pieszymi. Sza-

serzy, uzbrojeni oprócz karabinków w par pistoletów, nie

byli wcale konn piechot; uczono ich wprawdzie mu-
sztry pieszej i karabinowej, ale bardzo rzadko walczyli

oni pieszo i to tylko w wyjtkowych okolicznociach

;

w r, 1831 chciano im nawet odebra karabinki. Uani
posiadali w kadym szwadronie 1 pluton Bankierski,

wzgldnie w kadym plutonie po 4 roty karabinerskie,

które w zasadzie obowizane byy walczy bd jako

tyraljera konna w 2 rzdy, bd te nawet zsiada z koni

i walczy pieszo dla osaniania szwadronu. wiczenia
fiankierskie z sygnaami dwikowymi prowadzono w nich

bardzo gorliwie.*) Taktyka obu tych rodzajów jazdy

w r. 1831 bya w gruncie rzeczy jednakowa.

Dowódc caej jazdy polskiej by wówczas genera
Aleksander Roniecki, ongi marny jej inspektor i jeszcze

niefortunniejszy wódz Ksistwa warszawskiego. Na szcz-

cie dla tej broni rozliczne inne zajcia tego dygnitarza**)

odryway go coraz czciej od troski o ni, ograniczajc

jego ingerencj na czas manewrów wiosennych, a wpyw

*) Karabinek kawaleryjski mia kaliber ten sam, co i piechoty (7), byl
jednak o '/a krótszy i way 7 i pó funta ros. (piechoty lOf . 88 zootni-
ków). W walce r. 1831 karabinki te na ogó zawiody, o ile chodzio o cel-

no i donono strzaów.
**) By on równoczenie szefem tajnej policji, dyrektorem teatrów

warszawskich, dzierawi dobra poduchowne etc.
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na sprzedawanie rang i awansów, oraz na obdzieranie

pukowników. Sprawy administracyjne i subowe pro-

wadzi w istocie w jego imieniu szef sztabu, podpukow-
nik Jakób Lewiski, zdolny i sumienny oficer; na in-

spekcj za jazdy pocz wywiera wpyw coraz wikszy
adjutant Konstantego, puk. Karol Turno, jeden z naj-

zdolniejszych naszych generaów w r. 1831, zasuony
w dziejach formowania naszej jazdy powstaczej.*)

Wyszkolenie rekruta-kawalerzysty w szwadronie re-

zerwowym trwao wówczas dwa lata : pocztkowo uczo-

no go dugo i pedantycznie—w oddziale pieszym—mu-

sztry pieszej, a nastpnie bez koca jazdy konnej w ma-

neu, gdy wymagania ówczesne pod tym wzgldem
byy naprawd wielkie. Puki otrzymyway wic ludzi

ju bardzo starannie wywiczonych. Pozatym rekruta

i onierza uczono, jak widzielimy, cigle fechtunku

szabl i dobrego zaywania lancy; kadziono te duy na-

cisk na strzelanie do tarczy, na nauk pywania. W tych

warunkach kawalerzysta nasz, niezrównany jedziec, zro-

nity po prostu ze swym koniem, umiejcy dobrze za-

ywa swej broni, lancy zwaszcza, mia stale to poczu-

cie pewnoci siebie i wyszoci, to denie do walki

wrcz, którego nie posiada jego przeciwnik rosyjski.

Ta wyszo indywidualnego wyrobienia kawalerzy-

stów naszych okazaa si w caej peni np. w bitwie pod

Boremlem (19-1V). W pierwszym ataku 5 naszych dy-

wizjonów rozbio tutaj brygad dragonów rosyjskich, na-

stpnie drug—huzarów i przejechao si po dwóch ba-

terjach artylerji przeciwnika; w kocu jednak szar t
wstrzymaa rezerwa jazdy rosyjskiej. Zacz si tedy

odwrót pod parciem rezerwy i rozbitych brygad; jazda

nasza cofaa si w zamieszaniu, grozio jej odcicie. Jed-
cy nasi, oficerowie i onierze, musieli si wówczas

*) Turno wyszed z wiedeskiej akademji inynierskiej i po rok

1809 suy iff wojsku austryjacfciem. •
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przebija grupkami lub pojedynczo, torowa sobie dro-

g lanc, wyrbywa j paaszem. Zoono wtedy do-

wód, jak rzutkim, zrcznym we wadaniu broni, jak

przytomnym w niebezpieczestwie by nasz kawalerzy-

sta. Podobnym przykadem walki wrcz kawalerji z ka-

walerj by bój 3-ch szwadronów 1 go puku uanów
w bitwie pod Wilnem, w czasie odwrotu grupy Giegu
da. Te 3 szwadrony rozbiy jeden puk jazdy rosyj-

skiej, udaremniy atak drugiego i stary si w kocu
wrcz z 3-m oremburskim pukiem uanów. -Dopiero

trzeci ich puk, oremburski—pisze o tym Chapowski

—

uformowawszy si, przypuci dobr szar i z bliska.

Nie czekaem na nich, ale skoro si zbliali, zakomen-

derowaem ze stpa: »Marsz! marsz! « Oremburczycy
dotrzymali... Mieszanina z Oremburczykami trwaa oko-

o pó godziny, harc lanca na lanc, strzay z pistoletu

zaledwie sycha byo w haasie. Nareszcie zrczno na-

szych, lepsze, krótsze i dobrze okute lance gór wziy.
Spado tyle Oremburczyków , enareszciedrudzy w nogi«.

Poruszenia zbiorowe tej wietnej jazdy, jej szalone

obroty na manewrach wiosennych, które zawsze byy
przedewszystkiem wiczeniami frontowymi na wielk ska-

l, odbyway si — stwierdzaj to rozkazy dzienne

W. Ksicia,^—»z szybkoci, dokadnoci i pewnoci^,
której nie móg on si do nachwali. Odbyway si
póniej zt sam precyzj i w polu; wykazaa to pierwsza

bitwa jazdy w r. 1831, bitwa pod Stoczkiem. »Po
przejciu maego padou—pisze o niej onierz z dywi-

zjonu uanów majora Russyana—zwrócilimy prawe skrzy-

do naprzód i zaczlimy wstpowa na wzgórek, na

którym stali Moskale. W tym obrocie front pokrzywi
si nieco, kiedy nagle major, obróciwszy si ku nam,

krzykn grono: »Sto par djabów! Wolno, wolno!

Pysk przetrc temu, który si bdzie rwa«. Kierunek

si naprawi i teraz ujrzelimy 3 szwadrony dragonów,
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które zbliay si ku nam kusem... Szlimy dalej st-

pa, jak dotd. Dopiero na jakie 20-cia kroków, na ko-

mend: »Do ataku bro, marsz! marsz!« ruszylimy z ko-

pyta... i w dwóch skokach starlimy si z Moskalami.

Ani major, ani aden z oficerów nie opuci swego sta-

nowiska przed frontem, jakby na rewji, i pierwsi wpadli

na nieprzyjaciela. Moskale, majc front niemal 3 razy

szerszy od naszego, chcieli nas oskrzydli w tej szary;

ale starzy onierze nasi w drugim szeregu, bez komen-

dy niczyjej, zwrócili si trzema na lewo wty i nad-

stawili im ostrza lanc«*). Pod Ostrok drugi puk ua-

nów, rozwinity ju w dwurzd do ataku, napotka nie-

spodzianie na przeszkod (smug nadnarwiaski); uformo-

wa on tedy z miejsca kolumny szwadronowe i defilo-

wa, szukajc przeprawy, jak na rewji, pod silnym ogniem
artyleryjskim i karabinowym przeciwnika, tracc 11 -tu

oficerów i 150-ciu onierzy w zabitych i rannych.

T zdolno manewrowania, oskrzydlania przeciw-

nika w ostatniej niemal chwili, brania go w klamr,
zrcznego wspódziaania dywizjonów czy w ataku, czy

te w odwrocie, zachoway stare puki jazdy naszej do
koca powstania, mimo, e i materja ludzki uleg duym
zmianom i remonta bya coraz gorsza. Dowiód tego

4-ty puk uanów jeszcze w drugim dniu bitwy warszawskiej

w starciu z huzarami i dragonami gwardji rosyjskiej, któ-

rzy przedtym pdzili przed sob nasze puki jazdy nowej

formacji, »cinajc drzewca ich lanc, jak suche gazie«.
Pod Krynk (28-VIII) piechota rosyjska odbia np.

z duymi stratami atak dywizjonu 2-go puku strzelców

*) Tak samo, o ile chodzi o prowadzenie jazdy przez oficerów, byo pod
Lida. »Ufoniiowaem — pisze Chapowski — pienvszy szwadron pierwszego
puku uanów na drodze, a drugi na lewo w polu, aby nim na naronik prawy
czworoboku, zawsze najsabszy, uderzy. Poszy oba do szary, aden si
nie zatrzyma. Kapitan Krajewski, dowodzcy szwadronem na drodze, wpad
najpierwszy o 30 kroków przed swymi ludmi w czworobok na dzielnym
koniu, który skoczywszy na czworobok, przewróci si zabity, a Krajewski
przez jego eb wpad w czworobok, ale nawet nie by ranny*.
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konnych, a za rozbitym dywizjonem popdziy od razu

dwa puki uanów rosyjskicti. Dywizjon nasz sclironi

si wtedy za swój drugi dywizjon i za dwa szwadrony
karabinierów. Rosjanie, zobaczywszy nagle now jazd,

zatrzymali si, aby rozwin si do ataku; nim jednak

zdoali to uskuteczni, karabinierzy oskrzydlili jedn ich

kolumn, a strzelcy konni rozbili drug; uanów rosyj-

skich wzito w ten sposób w klamr i zmuszono do
szybkiego cofnicia si w las ku swojej piechocie. Dziki
teje zdolnoci manewrowania pod Topolowem (15-VII)

dwa sabe (4-o szwadronowe) puki nasze z sekcj artylerji

stoczyy zwycisk walk odwrotow z brygad huzarów
rosyjskich, majc do dyspozycji 12 dzia artylerji konnej.

Dziki niej równie mona byo uywa czsto starej

jazdy naszej do osaniania odwrotów piechoty i to nawet

w warunkach terenu do trudnych. Pod Kuflewem
np. (25-IV) 4-ty puk uanów (Zieliski) 3 razy szaro-

wa na piechot rosyjsk pod silnym ogniem artylerji

i, napierany bardzo silnie, wycofywa si szczliwie; pod
Lubartowem (10-VI) pierwszy puk strzelców konnych
(Chmielewski) powica si i uderza na artylerj rosyj*

sk, aby da czas Chrzanowskiemu do uszykowania

swego wojska; pod Miskiem (26-lV) brygada jazdy

Kickiego, osaniajc odwrót Gieguda, zamaa puk hu-J

arów ubieskich i szarowaa, cho bez powodzenia,

na piechot rosyjsk. Raz jednak w bitwie grochowskiej

4-ty puk uanów bardzo drogo zapaci za demonstracj,

majc posuy Skrzyneckiemu do wycowania jego dy-

wizji piechoty z Olszynki pod parciem przewanych si

przeciwnika. »Przez prawo do frontu (2) szwadrony
stany i poprowadziem je, pisze o tym Chapowski, na

tyraljerów moskiewskich, którzy, skoro chorgiewki nasze

spostrzegli, jakby przepadli w lesie. Jednak z brzegu

poza drzewami nas razili. Posunem si znów o 500
kroków przed Skrzyneckim, który tymczasem si sfor-
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mowa i front zrobi. Baterje moskiewskie, które stay

na pozycjacli na prawo i lewo lasku i strzelay dotycli-

czas na nasz rejterujc si piechot, teraz obróciy cay
swój ogie na moje dwa szwadrony. Nie wyszo 10-u

minut, pad mi miertelnie w bok ranny pukownik Trze-

buchowski, kapitanowie Godurowski i Lenicki, kilku

oficerów i, jak póniej porachowano, przeszo 100 uanów.
Musiaem co chwila komenderowa »naprzód« i posuwa
si kilka kroków, aby si z koni zabitych wydoby
i cisn w szeregu... Prawie wszyscy uani, jeszcze

zdrowi, zajci byli odprowadzaniem rannych; ledwie 100
ludzi tylko zostao w szeregu.. .«

Ta sprawno manewrowania jazdy polskiej w czasie

takich bojów odwrotowych wzbudzaa dla niej czasami

due uznanie przeciwnika. Jaki nieznany oficer sztabowy
rosyjski, którego list przejto, zachwyca si formalnie

bojem odwrotowym Chapowskiego w bitwie pod Wil-

nem: ^Spostrzegszy wzmagajcy si ich (Polaków) w sze-

regach nieporzdek, pucilimy szar kawalerji. Konnica
ich jednak tak wybornie i zrcznie prowadzone szare
wykonywa umiaa, e w kadej chwili, kiedy ich przedni
lini mielimy otoczy, wiee lub nowo zebrane szwa-

drony potrafiy j uwolni. Tu trzeba odda sprawiedli-

wo mstwu ich konnicy i talentowi tego, co chwile te

stanowcze tak dobrze umia wybiera. Kilku jeców,
którzy si dostali w nasze rce, mówio, e to genera
Chapowski szar t prowadzi. Szarom tym winna
piechota swoje ocalenie, gdy miaa czas skupi si
i cofn.

«

Odwroty pod naciskiem znaczniejszych si jazdy

przeciwnika umiaa jazda nasza wykonywa w porzdku
i z zupenym spokojem. »Wieczór by pikny — pisze

o odwrocie jazdy Turny przed Ostrok w dniu 24-V
W. Zamojski — równina obszerna, widok liczny, gdzie-

kolwiek z maego wzgórza day si dostrzedz obie linje
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flankierów, nasza i nieprzyjacielska. Liczba ich ze strony

nieprzyjaciela bya wiksza nad wszystko, co mi si
kiedykolwiek naraz widzie zdarzyo. Postawa naszej

jazdy wszdzie bya wzorowa: albo staa ona niewzruszenie

przeciw nacierajcym, tak, i nieprzyjaciel nie mia do
niej dotrze, albo na krótk odlego sama przypuszczaa

atak, przed którym pierzclia nieprzyjaciel. W jednym
i drugim razie po naszej stronie bya ciclio powana,
widocznie nieprzyjacielowi imponujca, gdy po tamtej

stronie, przeciwnie, zgiek i wrzawa nieopisana. Krzyki,

jakimi jedcy nieprzyjacielscy napeniali powietrze, byy
tak przeraliwe, e cho nie uderzali istotnie na adnym
punkcie, przecie nie mona si byo obroni od nie-

przyjemnego wraenia, mimo, e odwrót nasz robi si
stpa i w najwikszym porzdku. Krzyk ten, niepokojcy
widocznie onierza naszego w szeregu, mniej nierównie

dziaa na samych flankierów naszych, którzy kilka razy

zmuszali szwadrony nieprzyjacielskie do odwrotu po
krótkiej szary.«

Mona zrozumie wobec tego, e podoficerów z jazdy

naszej brano za Konstantego na instruktorów do jazdy

rosyjskiej. Z tak wywiczon jazd mona sobie byo
pozwala i na ataki tego rodzaju, jak ten brawurowy
atak dwóch dywizjonów drugiego puku strzelców kon-

nych i jednego karabinierów pod Dbem Wielkim, wy-
konany ju w ciemnoci prawie, szóstkami, po dugiej

i ciasnej grobli, przez most, na nieznany teren, na wie,
przeciwko niepokonanej jeszcze, niewstrznitej nawet
moralnie piechocie nieprzyjacielskiej, jak puszczanie przez

wie (Dugosiodo), obsadzon strzelcami finlandzkimi

gwardji rosyjskiej, szwadronu I-go puku uanów.
Pojedynki jazdy naszej z przewan jazd rosyjsk

koczyy si w roku 1831 zazwyczaj powodzeniem.
Wyróni si w tym kierunku gen. Dwernicki, który:

1) 14-go lutego pod Stoczkiem, wprowadziwszy do
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akcji 7 dywizjonów jazdy, rozbi 6 dywizjonów rosyj-

skich, zadajc im strat 300 zabitych i rannych, biorc
250 jeców i 11 dzia z 9-ma jaszczykami, 2) 19-go

lutego pod Now Wsi w 2 dywizjony rozbi 2 dy-

wizjony rosyjskie, zabra im 2 dziaa z jaszczykami

i 200 jeców, 3) pod Kurowem 3-go marca w 5 dy-

wizjonów pokona 6 dywizjonów rosyjskich (i 5 sotni

kozaków), zabierajc im 8 dzia, 4) 1 I-go kwietnia pod
Poryckiem w 3 szwadrony rozbi kargopolski puk dra-

gonów i wzi do niewoli 150 jeców. Do najwietniej-

szych ataków starych puków jazdy polskiej naleaa:
a) walka 2-go puku uanów (M. Mycielski) z brygad
huzarów rosyjskich pod Domanicami (10-1V), zakoczona
odrzuceniem Rosjan i wziciem im 300 jeców, b) bój

pierwszego puku uanów, a przedewszystkiem I-go jego

dywizjonu, (Hempla) pod Liwem (14-IV) z 5 szwadronami
jazdy rosyjskiej, w której wzito Rosjanom 230 jeców

;

w czasie tego boju wojska polskie i rosyjskie, walczce
pod Liwem, wstrzymay akcj i przypatryway si temu
wietnemu pojedynkowi jazdy, c) pod Rogonic (25-VIII)

dywizjon 2>go puku szaserów rozbi saby puk uanów
rosyjskich, biorc 150 jeców i kadc trupem 150.

Byway zreszt czasami, jakto zwykle na wojnie, i wy-
padki odmiennego rodzaju. Nie spisa si np. na wy-
wiadzie pod Wawrem dnia lO-III 3-ci puk strzelców

konnych, a gównie jego 1-szy szwadron, który, jak gosi
rozkaz dzienny, poda ty na pierwszy strza armatni,

a nadto swego komendanta (Bdowskiego), ciko ran-

nego i wzywajcego pomocy, odstpi i odda Rosjanom
na up. Z powodu tego czynu, nieznanego dotd w wojsku
polskim, obraajcego wic nietknit saw onierza,
przeprowadzono cise ledztwo. Okazao si, e »bya
to wina podpukownika, który w tej chwili, gdy pu-
kownik spad z konia, zakomenderowa: »w prawo w ty«!

a major »kusem«:! Usunito obu tych sztabsoficerów
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oraz komendanta plutonu, zastpiono ich innymi i »duch

si zaraz naprawi; puk ten nastpnie bardzo dobrze

suy i tgo bi si«. Nie powiodo si take 3-mu pu-
kowi uanów pod Wawrem 31-III w ataku na kozaków.

W wielu wypadkach jazda nasza rozbia czworobo-

ki niezdemoralizowanej jeszcze piechoty rosyjskiej. Pod
Dbem Wielkim (3 I-III) 3 nasze dywizjony rozbiy czwo-

roboki 2-ch puków rosyjskich; pod Hajnowszczyzn
(23-V) 2 szwadrony uanów I-go puku rozbiy bataljon

piechoty; pod Lida (30-V) dokonay one tego samego
czynu; pod Boremlem (19 IV) dwa dywizjony rozbiy

bataljon piechoty i wziy do niewoli 140 jeców. Pod
koniec kampanji roku 1831 ataki naszej jazdy na pie-

chot przeciwnika nie byy ju tak skuteczne, jak po-

przednio; stwierdzaa to np. bitwa pod Krynkami, gdzie za-

wiody szare nawet wietnego 2-go puku strzelców

konnych na piechot rosyjsk, cho dopomagaa mu
artylerja konna. Natomiast jazda rosyjska tylko jeden

jedyny raz, wystpujc w ogromnej przewadze (3 bry-

gady), zdoaa zmusi — w nieszczsnym wywiadzie bo-

jowym pod Broniszami (17-VIII), o którym mówilimy
wyej, zdoaa zmusi 17a bataljonu naszego starego

puku piechoty (2 p.p. linjowej) do zoenia broni. Jej

nieudolno w walce z nasz piechot okazaa si m. i. wy-
datnie w omawianej ju bitwie pod Nurem (noc 22 3 IV).

Te przykady z dziejów kampanji r. 1831 stwier-

dzaj, e kierownictwo nasze miao suszno, pokada-

jc ju w pocztkach wojny tak wielkie nadzieje w jej

sprawnoci i walecznoci. »Wódz naczelny — brzmia
okólnik do... dowódców jazdy z dn. 13 II 1831 r.

—
zwróciwszy uwag na wrodzon natarczyw waleczno
polskiej jazdy, przez któr w rónych wiekach odnosia

najwietniejsze zwycistwa, na Psiem Polu, pod Tannen-

bergiem, pod Orsz, pod Kuszynem, pod Wiedniem,

pod Somosierra i która dzisiaj, gdy idziemy walczy

210



y^

O odzyskanie niepodlegoci narodowej, do najwyszego
stopnia podniesion zostaa, lecz która take w niektó-

rych okolicznociach zgubn stawasi moe,osdzi za rzecz

potrzebn odezwa si w niniejszym do... dowódców pu-
ków jazdy i w ogólnoci do wszystkich oficerów tej broni«.

Wojna roku 1831 nie daa jedzie naszej wikszego po-

la do popisu; bohaterem jej zosta do koca—mimo wszystko

—piechur i artylerzysta. Zoyy si na to po czci ogól-

ne warunki tej kampanji i jej terenu; gównym jednak powo-
dem byo to, e jazda nasza nie znalaza wówczas—z jedy-

nym wyjtkiem Dwernickiego—wodza, któryby umia wy-
zyska jej ogromn pocztkow przewag nadjazd rosyjsk.

Najwiksze bitwy kampanji r. 1831: pod Grocho-
wem, Biaok, Wawrem (31-III), Iganiami, Ostrok
Warszaw—byy przedewszystkim walkami piechoty

i artylerji, w których jazda odegraa rol bardzo skrom-

n. Tylko w pierwszej bitwie pod Wawrem (19-11)

jazda nasza rozwina wiksz dziaalno. 12-e szwa-

dronów gen. Tomasza Lubieskiego toczyo tutaj zaszczyt-

ny bój z 50-u szwadronami jazdy rosyjskiej; szwadrony
te rozbiy 2 bataljony piechoty rosyjskiej i szaroway
na przepade jazd przeciwnika, aby zapewni sobie czas

i miejsce do odwrotu z tej fatalnej pozycji przed bag-

nami, w jakiej j umieci Chopicki, a w której j ju
odcina napór Rosjan; jazd t uratowa tu ostatecznie

atak piechoty polskiej. Tylko pod Dbem Wielkim —
jeeli pominiemy drobniejsze bitwy — jazda zadecydo-

waa o zwycistwie pod koniec boju. Jedyn klasycz-

n bitw jazdy w r. 1831, w której bya i przestrze na-

leyta do rozwinicia si i ataku, w której w caej pe-
ni wznowiono tradycj dawnej jazdy polskiej, bya bitwa

pod Boremlem. Trzy razy sza tutaj do ataku jazda nasza

(16 szwadronów), rozbia wkocu cakowicie przewan
jazd przeciwnika i sama wycznie zadecydowaa o zwy-
cistwie, czysto taktycznym zreszt. Przez ca kam-
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panj roku 1831 jazdy naszej bd nie uywano wcale,

bd te uywano le. Nie umia jej uywa wcale

Skrzynecki, który kaza jej szarowa pod Ostrok na

terenie, nie nadajcym si wcale do ruchów ja^dy (po-

przecinanym, bagnistym), w warunkach bezwzgldnej
przewagi ogniowej Rosjan; nie umia — równie i Cho-
picki, który postawi j pod Wawreni w tak fatalnej po-

zycji, naraajc j prawie na pewne odcicie. Pod Gro-

chowem — z tych czy innych przyczyn — jazdy na-

szej nie uyto na wiksz skal, a inicjatyw w uyciu
jej okazali raczej Rosjanie. W kocu kampanji jazda

nasza, uywana najczciej do asekuracji dzia, przy któ-

rej ponosia due straty, zmarniaa ostatecznie w subie
wywiadów i ubezpiecze. Do tej ostatniej roli, jak zo-

baczymy niej, nadawaa si ona ju z racji swego przy-

gotowania bardzo rednio; w dodatku okazao si, e te

rose konie ukraiskie, pikne jak baletnice w krótkim

galopie defilady na Placu Saskim, tak pieszczotliwie ochra-

niane od zimna i od najeenia wosa, bardzo licho

znosiy trudy kampanji, e wiele byo koni za starych.

Na jedzie naszej odbijay si mimo wszystko skutki

cieplarnianego, koszarowego i garnizonowego, a nie po-

lowego systemu W. Ksicia. »Gen. Tomicki — pisze

jeden z dobrych obserwatorów pocztków wojny 1831—
zacz si uskara, e kawalerja zniszczeje, przebywajc
noce w biwakach. ymirski na to odpowiedzia, e
chwali troskliwo generaa o konie, ale e v/ojna nie

moe odbywa si po wygodnych koszarach^.

Pod koniec kampanji 1831 r. nawet i stare puki jazdy

naszej nie stay wyej od rosyjskich. »Bro ta—mówi Mie-

rosawski—emulacyjna z natury, zmarniaa przez ze uy-
cie, przez cige marsze i kontrmarsze, bez boju, bez zachty,

bez emulacji, przez ograniczenie wreszcie terenu dziaa, co

pocigno za sob brak furau i coraz gorsz remont«.
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IX.

ARTYLERJA.

Do korpusu artylerji armji Królestwa polskiego na-

leaa : a) artylerja polowa, dzielca si na piesz i kon-

n i przydzielona w zalenoci od tego do dywizji pie-

choty lub jazdy, oraz b) artylerja forteczna. Organizacj
tej broni, jej podzia i materja oparto cakowicie na

materjale i normach rosyjskich. Artylerja piesza two-

rzya wic 2 brygady, zoone kada : 1) z jednej kom-
panji artylerji pozycyjnej (6-u jednorogów 20-funtowych,

uywanych wówczas jedynie w armji rosyjskiej i 6-u

dzia 20-funtowych, 36 jaszczyków, 8-u wozów, z ob-

sug w iloci 9-u oficerów, 24-ch podoficerów i 210
onierzy), 2) z dwóch kompanji artylerji lekkopieszej:

kada po 6 jednorogów 10 funtowych i 6 dzia 6'fun-

towych, 24 jaszczyki, 8 wozów, z obsug w iloci

8-u oficerów, 24-ch podoficerów, 232 onierzy. Arty-

lerja lekkokonna tworzya jedn brygad, zoon z dwóch
baterji (kada po 4 jednorogi 10-funtowe, 4 dziaa 6-fun-

towe, 16 jaszczyków, 8 wozów z obsug w iloci 7-u

oficerów, 16 podoficerów, 249 onierzy). Gwardja po-

siadaa jedn baterj pozycyjn konn, któr w powsta-
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niu, po dokonaniu zmiany jej materjau (8 jednorogów
20-funtowych, 24 jaszczyki, 8 wozów, 6-u oficerów,

16 podoficerów, 277 onierzy) nazywano 4-t lekkokon-

n. Ogóem artylerja polowa Królestwa polskiego li-

czya w r. 1830 96 dzia, w czym 72 dziaa piesze, a 24 konne.

Do artylerji polnej naleeli równie i rakietnicy (V8 ba-

terja konna i \ kompanja piesza); bya to nowo, nie-

znana w armji rosyjskiej, a wprowadzona u nas przez

w. ksicia Konstantego. W wojnie r. 1831 (chocia ra-

kietnicy oddali pewne usugi w bitwie pod Grochowem,
rzucajc race na szarujc jazd rosyjsk) zniesiono t
bro, a oficerów i onierzy wcielono do artylerji; zo-

y si na to ten fakt, e race kongrewskie wyrabiano

w Warszawie le i e nie nadaway si one do zapalania

budynków. Artylerja forteczna tworzya 2 kompanje
(po 118 ludzi), konsystujce stale w Modlinie i Za-

mociu.
Artylerja piesza, jak ju mówilimy, uzupeniaa si

z piechoty, konna—z jazdy. Rekrut, przychodzcy do
kompanji lub baterji, przechodzi tu zrazu szko onie-
rza, (piechoty lub jazdy) plutonu, szko suby garni-

zonowej; nastpnie wcielano go do plutonu kanonierskie-

go, gdzie otrzymywa on wyszkolenie specjalne. Zakres

tego wyszkolenia by wcale powany, jak to stwierdza

wyborna »Nauka praktyczna kanoniera«, napisana przez

kap. Paszkowskiego. Uczono tu wic »usugi rozmai-

tych dzia, tak polowych, jako i waowych, poznania

ich wagomiaru, do jakiego które s przeznaczone uyt-
ku, z jakich czci skada si oe,... jak si wyrabia amu-
nicja wszelka, jak si aduje na wozy« itp. Pocigowi
artylerji otrzymywali tak sam nauk, jak i kanonierzy,

aby w potrzebie mona ich byo uy do obsugi dzia.

Dowódc caej artylerji by gen. Maurycy Hauke,
pracownik sumienny i wyksztacony, wnoszcy w sw
sub dawne wietne tradycje artylerji Rzplitej, oraz zro-
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zumienie koniecznoci liczenia si z postpem wiedzy
fachowej. Trzyma on si np. tej zasady, aby oficerów

artylerji uywa kolejno i do suby frontowej i do pra-

cy w laboratorjach i arsenaach, aby da im mono
wszechstronnego zapoznania si z ich zawodem; prakty-

ka ta wydaa wyborne rezultaty w r. 1831, gdy to na-

si oficerowie artylerji tak pomylnie kierowali przemy-

sem wojennym. Hauke wymaga take od swoich ofi-

cerów wikszego zapoznania si z literatur fachow,
kaza im opracowywa perjodycznie róne zagadnienia

z dziedziny teorji ich suby.
Artylerja polska nie ulega tak silnie wpywowi sy-

stematu W. Ksicia, jak inne bronie; nie nadawaa si
ona do porad, mniej przeto wzbudzaa w nim zaintere-

sowania: w rozkazach dziennych tego czasu o artylerji

mówio si stosunkowo niewiele, o artylerji konnej np.

tylko ogólnikowo, przy sposobnoci wicze jazdy, na

któr zawsze przypadaa przewana cz pochwa. Nie

obyo si—ma si rozumie—i tutaj bez pewnych prób

zautomatyzowania suby tej broni, podporzdkowania jej

teatralnym wymogom Placu Saskiego. ^Pukownikowi
Gerstenzweig, pisze ksi Jabonowski, podobao si do
takiej akuratnoci doprowadzi musztr artyleryczn, e
w linji 32 dzia, rozstawionych frontem, ruchy wiszorów
odbyway si z akuratnoci machiny parowej, a ponie-

wa komendanci baterji za niedokadno ruchów moc-
no strofowani byli, rozdawali wic kanonierom wiszo-

rzystom stare wiszory, których szczotki, mocno wytarte,

nie dostaway do cian wylotowych i, do tylnej komo-
ry nie dosigajc, powietrze przepuszczay. Kawaki ra-

sy, otaczajcej proch adunkowy, przez wystrza rozszar-

pane i w dziale zatlone, tak zostaway nieugaszone. Praw-
da, e zdziwienie obudzao, gdy na tak dugim froncie,

jak front 32-ch dzia, jednostajnie wszystkie wiszory wy-
skakiway, w powietrzu si obracay i razem adunek
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przybijay. Lecz czsto by krwi ludzk opacany on
liczny, przez adn artylerj niedokonany widok (»Na
jednej musztrze baterji gwardji 3-ch ludzi rannych zosta-

o.. .«). Jednak, gdy na rewji jednej brygady artylerji

lekkokonnej z korpusu litewskiego 7-miu kanonierów

naraz rce potracio, W. Ksi kaza przyczyny tej ka-

tastrofy surowo dochodzi i musztr takowych zakaza«.

A przecie wiemy, e podoficerów degradowano za opó-
nianie strzaów z powodu dokadniejszego czyszczenia

dziaa. Czasami take artylerja nasza bawia si, wzna-

wiajc prawie tradycj artylerji XVIII wieku, w przyrz-

dzanie celów, które byy zarazem ogniami sztucznymi.

Baterj artylerji gwardji, konsystujc w Warszawie, prze-

mczano, jak widzielimy, paradami i sub garnizono-

w. Ale to, powtarzamy, byy wyjtki, gdy na ogó
artylerja nasza rozwijaa si samodzielnie, niejako poza

ramami systemu W. Ksicia.

Wojna r. 1831 dowioda, e artylerja bya najlep-

szym rodzajem broni w wojsku Królestwa polskiego.

Znalaza ona sposobno wyrónienia si, pomimo to,

e w tej kampanji przewanie (a do czasów Bema) uy-
wano jej bardzo ogldnie, wycofujc j za wczenie z bo-

ju z obawy utraty nielicznych dzia, odsyajc za prd-
ko park rezerwowy na tyy, zmniejszajc przez to po-

wanie jej amunicj bojow. Cechowaa j w tej wojnie

przedewszystkiem niezwyka subisto, przywizanie do
swego zawodu i karno, dziki której ona najduej opie-

raa si temu prdowi demoralizacji, jaki ogarnia wojsko

nasze po przegranej ostrockiej. Wszak nawet po opu-

szczeniu Warszawy, gdy ju wszystko w armji polskiej

zakadao rce, jedna artylerja pragna wci boju; jej

oficerowie przed samym przekroczeniem granicy pru-

skiej przez armj Rybiskiego domagali si ostatniej roz-

prawy, aby wystrzela reszt adunków. 5-go wrzenia,

w przededniu bitwy warszawskiej, gdy w piechocie i je-
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dzie zaniedbywano ju cakowicie przepisy subowe,
w artylerji suba wewntrzna sza bez zarzutu: kady
oficer dyurny, kady onierz subowy robi tu swoje,

jak za spokojnycli czasów W. Ksicia. Oficerowie tej

broni nie mogli si do nacliwali swoich onierzy:
ich subordynacji, regularnoci w subie, cichoci i spo-

koju w ogniu.

Nasza artylerja konna, niektóre przynajmniej jej ba-

terje, odznaczaa si t miaoci, pewnoci i spraw-

noci ruchów, która pozwalaa podprowadza j szybko
nawet pod jazd przeciwnika, kartaczowa j na krót-

ki dystans, a nastpnie zaprzodkowywa dziaa i cofa si.

Tak szarowa sw baterj jazd rosyjsk pod Boremlem
(19 IV) Puzyna; tak— Bem (4-t baterj lekkokonn),
tyraljerów rosyjskich pod Ostrok, chronic przez to

zdezorganizowane ju wojsko polskie od przygotowuj-
cego si ataku Rosjan. »Na to gwatowne napadnicie

nasze—pisze o tej szary Jabonowski— tyraljerzy mo-
skiewscy w nogi. e nasz ruch by nadzwyczajnie przy-

spieszony, odrazu wpadlimy pomidzy Moskali. My
cwaem naprzód lecimy, a oni w tyme kierunku mi-
dzy odstpami dzia naszych ku swoim co tchu biegn.
adnemu Moskalowi nie przyszo na myl do nas strze-

la, lub którego z nas pchn, a i kanonierzy nasi nic

im nie mówili, tak, e kto patrza z daleka, móg s-
dzi, e razem atak przypuszczamy... Ogie tyraljerski

naszym ruchem ugasilimy, kolumny moskiewskie za-

trzymay si w swym pochodzie naprzód, artylerja ich

przestaa zupenie strzela... No, jak tylko wystrzelili-

my z dzia par razy, niebawem odezwaa si caa linja

artylerji moskiewskiej...« Podobna szara artylerji miaa
miejsce jeszcze i w drugim dniu bitwy warszawskiej

(7-IX). »Odwracam si do baterji — pisze o niej Jabo-
nowski — i komenderuj: »Stpo! Kusem! galopem!
marsz ! marsz !« Znowu pikny by widok, gdy baterja
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z animuszem naprzód postpowaa. Regularno ruchu

j odstpy dziaowe zacliowalimy. A mi serce roso,

e dowodz takimi ludmi. Pdzimy z wiatrem. Mo-
skale, mylc, e to napad kawalerji, w nogi...«

Ruchliwo tej artylerji, sprawno jej manewrowa-
nia, zdolno przystosowywania si do warunków tere-

nu — zajaniay w penym blasku pod Midzyrzeczem
(dn. 28-IX), nad kanaem Piszczanki, gdy to 10 dzia
naszych 6-funtowych toczyo przez 10 godzin walk
z 24 a dziaami pozycyjnymi korpusu Rosena, ustawiajc

si bardzo luno, zmieniajc cigle pozycj i wyzysku-
jc odrodkowo swego pooenia w stosunku do sku-

pionej na maej przestrzeni artylerji rosyjskiej.

Oficerowie artylerji naszej — w bitwach odpornych
(Grochów,Wawer)— umieli zawczasu obliczy odlegoci
swych dzia od ewentualnych pozycji rosyjskich, usta-

wi je w ten sposób, aby ogie baterji krzyowa si;
zadawali te oni póniej przeciwnikowi znaczne straty,

dziki celnoci swych strzaów i ogarniciu nimi caego
przedpola pozycji. W ofenzywie umieli oni przewanie
zrcznie pokonywa trudnoci terenu i wynajdywa po-

zycje, decydowa si w trudniejszych sytuacjach na bar-

dzo miae rzeczy.*)

To te artylerja nasza we wszystkich prawie bitwach

zadawaa przeciwnikowi wiksze straty, ni on nam, cho
Rosjanie zawsze przewyszali nas i iloci dzia i ich

kalibrem. Pojedynki naszej artylerji z przewan arty-

lerja przeciwnika koczyy si dla niej bardzo czsto
dobrze. Tak byo np. pod Iganiami (10-IV), gdy to Bem,
wysunwszy si przed linj piechoty, stacza walk na

coraz krótszy dystans z konn artylerja rosyjsk, stojc

) Czasami jednk, w walkach na zupenie nieznanym terenie, nasi

oficerowie artylerji zawodzili pod tym wzgldem: tak np. pod Wilnem
(19-VI) Pitka rozstawi fatalnie swe dziaSa, podobnie uczyni on pod
Szawlami (8-VII)'
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naprzeciw niego, podczas gdy z boku i z tyu raziy go
strzay artylerji pozycyjnej rosyjskiej za Mucliawca, któ-

rej nie móg on odpowiada. Pod Boremlem (18-VI) 5 na-

szycli dzia stoczyo walk z 8-u przeciwnika i zdemon-

towao 5 z nicli; przy przeprawie pod Lczn (10 V)
podporucznik Trbicki w dwa dziaa zdemontowa 2 ro-

syjskie, a 2 zmusi do odwrotu; pod Zotorj (21-V) Bem
w 2 dziaa ostrzeliwa przez cay dzie liczn artylerj

rosyjsk ; pod Plemborgiem (23-VII) dwa nasze dziaa po-

zycyjne opieray si skutecznie duej baterji konnej ro-

syjskiej i zaday jej pewne straty. Jake dobrze nastp-

nie nasza artylerja speniaa sw rol w bitwach od-

wrotowych, osaniajc odwrót piechoty lub flankierów

jazdy. To te zdobya sobie ona powane uznanie prze-

ciwnika i ToU, szef sztabu armji rosyjskiej, mia mawia
do otoczenia, widzc zajedajc na pozycj artylerj

polsk: »Messieurs! Nous coucherons la«.

Miewaa nasza artylerja i swe chwile niepowodze
w wojnie 1831 r.: a) pod Nurem, gdzie, jak ju mówi-
limy, kanonierzy drugiej baterji lekkokonnej Koyszki
odcili uprz koni i, zostawiajc dziaa na pastw losu,

zbiegli z pola walki, b) pod Ostrok, gdzie baterje Le-

wandowskiego i Nejmanowskiego po wystrzelaniu adun-
ków zeszy z pola walki bez rozkazów. Ale ta sama
druga baterja lekkokonna bia si dobrze ju pod Ra-

ciem, a wybornie 6 i 7-IX pod Warszaw, gdy na

czele jej stan ks. Jabonowski. Uratowaa ona wtedy
wkocu po bohatersku swe dziaa. >Zostawiony bez

adnej asekuracji wobec bataljonów moskiewskich z wiel-

kim krzykiem: >hurral« atak przypuszczajcych— mówi
o tym Jabonowski — chciaem przynajmniej dziaa ura-

towa i daem rozkaz zaprzodkowania. W mgnieniu oka

rozkaz wykonano. Pierwsze dziao ju odjedao, kiedy

drugie, le zaprzodkowane, bo acuch, czcy przodek

z lawet, nie by zaoony, w pierwszym ruchu upado
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na ziemi. Na mój okrzyk »jakto kanonierzy, dacie

sobie zabra armat ?«, ani jeden z tych walecznych o-
nierzy na koniu nie zosta, wszyscy przypadli i dziao

powtórnie zaprzodkowali. Ju tez i nieprzyjaciel by mi-
dzy nami. Grenadjer gwardji moskiewskiej, pochwyciw-

szy mego konia za cugle, do mnie si dobiera, lecz

z aski Opatrznoci potrafiem si go pozby. W tej

chwili konie pocigowe od dziaa, przestraszone strzaem

i krzykiem, zaczy unosi; pocigowi dodawali im je-

szcze animuszu batami, tak, e z caym impetem rzuciy

si wprost na grenadjerów, do pewnej zdobyczy biegn-

cych. Moskale rozsunli si, unikajc tego napadu, dziao

leciao jak wiatr, jaszczyk za nim, kanonier wiszorzysta

macha wiszorem wprawo i wlewo, ja znów paaszem
bagnety odbijaem. Wkocu przedarlimy si szczliwie

przez rodek licztiego nieprzyjaciela*.

Wynikiem subistoci, porzdku, dobrej administracji,

oraz dobrej woli onierzy i oficerów artylerji bya jej

zdolno niezwykle szybkiego reorganizowania si po

stratach boju. »Baterja 3-cia lekkopiesza podporucznika

Rylskiego, majca 12 dzia 6-funtowych, pisze Prdzyski,
miaa (20-go lutego) do czynienia z dwudziestokilkoma

dziaami pozycyjnymi. W kilku zatym godzinach stracia

cz swoich ludzi i koni zabitych lub rannych. Byy
jaszczyki wysadzone, lawety strzaskane, zaczyna nawet

by brak amunicji. Skrzynecki, widzc ogie tej baterji

sabncy, wysa Tomasza Potockiego do Krukowieckiego,

stojcego opodal w tyle, wzywajc go, aby t baterj

zastpi przez wie. 12 wic dzia pozycyjnych Kru-

kowieckiego zluzowao Rylskiego, któremu rozkazano,

aby si uda do parków rezerwowych dla zreorganizo-

wania swojej baterji. Zaledwie 3 kwandranse upyny,
spostrzeono Rylskiego z baterj zupenie odnowion, ze

skompletowanymi ludmi, komi i amunicj. Sam przy-

biega do Skrzyneckiego i mówi : »Panie generale, ba-
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terja z pierwszej dywizji ju nie jest potrzebna. Ja wra-

cam zaj napowrót swoje stanowisko« i zaj napowrót
dawne stanowisko i utrzyma si do koca bitwy.«

»Na wzgórzu przy jedzie rezerwowej — pisze o kocu
bitwy grochowskiej W. Zamojski — staa i dzielnie si
odstrzeliwaa baterja konna podpuk. Konarskiego. Po
niejakim czasie Konarski zameldowa dowódcy... e nie

ma wicej amunicji, e musi si cofn, by si w ni na

nowo zaopatrzy. Gdy z dziaami odstpi, ogie arty-

lerji nieprzyjacielskiej naturalnie cay skierowa si na

jazd. Nie wiem, czy mino pó godziny, kiedy Konarski

cwaem wróci na pozycj i na nowo rozpocz ogie.

«

W caej peni artylerja okazaa t sw zdolno restytu-

cyjn w czasie bitwy w^arszawskiej. 6-go wrzenia stra-

cia ona mniej wicej \/^ kanonierów i Ys zaprzgów,
do 20-u dzia zwieziono wtedy z pola walki o jednym
kole, przy uyciu drgów celowniczych. Nazajutrz, dziki

nocnej pracy oficerów w parku rezerwowym, niktby nie

pozna ju tych baterji: byy one gotowe prawie do
przegldu. Proces ten ponowi si po stratach bojowych
7-IX w nocy z 7/8 wrzenia i ostatecznie Bem, poza-

bierawszy konie fiakrom warszawskim i browarom, wy-
dobywszy kanonierów z tej niezrównanej kadry artylerji

(jej bataljonu rezerwowego), wyprowadzi sw^e baterje

z Warszawy w porzdku.
Artylerja Królestwa wznowia w caej peni pikne

tradycje swej poprzedniczki : artylerji koronnej z czasów
Stanisawa Augusta.
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X.

KWATERMISTRZOSTWO GENERALNE. INYNIE-
RJA WOJSKOWA. SAPERZY. POCIGI W^OJSKO-

WE. ANDARMERJA.

1. Kwatermistrzostwo generalne.

W armji Królestwa polskiego utworzono, jak ju
wspominalimy, korpus kwatermistrzostwa, stusujc si
w tem do wzoru rosyjskiego. Zadaniem oficerów kwa-
termistrzostwa byo urzdzanie marszów wojska, wy-
bieranie miejsca na obozy, rozmieszczanie w nich po-

szczególnych oddziaów, kierowanie ubezpieczeniami i wy-
wiadami, wyszukiwanie pozycji bojowych, wskazywanie
wreszcie kierunku kolumnom idcym do boju. Zadanie

te, tak cile zwizane z funkcjami waciwego dowódz-
twa wojsk, czyniy ich si rzeczy gównymi doradzcami

generaów; zapewniay im one przeto wpyw decydujcy
na ukadanie planów operacyjnych. Jednem sowem
kwatermistrzostwo ówczesne byo poniekd dzisiejszym

sztabem generalnym, a wic instytucj, wywierajc
pierwszorzdny wpyw na postanowienia kierownictwa,

nie dzielc jednak z nim jego odpowiedzialnoci.
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Kwatermistrzostwa nie zna Napoleon; nie byo go
wic i u nas w armji Ksistwa warszawskiego. Cesarz

Francuzów trzyma si zawsze zasady bezwzgldnej

jednoci dowództwa. Gdy chodzio np. o pokierowanie

operacjami paru zczonych dywizji lub korpusów, to

wysya on do nich zawsze jednego ze swoich genera-

ów-adjutantów, wtajemniczonych we wszystkie jego

plany, przekazujc mu w rzeczywistoci komend nad

ca grup; rola szefa sztabu za jego czasów ograniczaa

si jedynie do punktualnego przesyania rozkazów gó-
wnodowodzcego. Tembardziej nie móg on uznawa
korporacji doradców wpywowych. Na tych pogldach
wyksztacia si caa nasza generacja oficerów napoleo-

czyków, którzy, doszedszy w roku 1831 ponownie do

wadzy, mocno niechtnie patrzyli na istnienie korpusu

kwatermistrzostwa; nie chcieli go oni te, nie umieli pra-

wie, uywa naleycie. Do powiedzie, e nawet nasz

generalny kwatermistrz z r. 1831, Prdzyski, tak przy-

wizany do swego korpusu, tak zazdrosny o jego prawa

i przywileje, w swoich pamitnikach potpi równie t
instytucj. »Dobrze urzdzona armja, mówi tutaj, do-

skonale obej si moe bez tego uprzywilejowanego

korpusu, zwaszcza jeeii instrukcja upowszechniona jest

w narodzie i w wojsku. Jest on potrzebny w wojsku

rosyjskim, gdzie masa oficerów jest, podobnie jak

i masa narodu, ciemna«.

Kwatermistrzostwo rosyjskie powstao, zdaje si, na

wzór dawniejszego od niego austryjackiego.*) Wskazuje

*) w ówczesnej armji austryjackiej kwatermistrzostwo byo korpu-

sem czysto »naukowym«, chocia kandydaci do niego nie przechodzili przez

adn szko specjaln, a dopiero po roku 1831 poczto wymaga od nich

poddania si egzaminowi konkursowemu. Pocztkowo dano od nich je-

dynie, aby, podobnie jak to miao miejsce i w Prusach, w cigu 2 lat

pracowali nad kartografj praktyczn. Napyw kandydatów do tego kor-

pusu by w Austrji bardzo niewielki, nie odpowiadajcy potrzebom wojska.

O szkole dla oficerów kwatermistrzostwa pomylano dopiero w r. 1848
(Prusy posiaday ju od r. 1810 tak szko). Zachodziy tutaj cige
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na to fakt, e tu i tam od kandydatów do tego kor-

pusu nie wymagano uprzedniej suby w linji, ale przy-

gotowywano ich do przyszego zawodu jedynie za

pomoc studjów w terenie, dajc od nich opisu kraju

(t.j. rekognoskowania i opisywania stanowisk), robienia

pomiarów trygonometrycznych i krelenia map; sdzono
bowiem, e takie studja ksztac oko wojskowe i przy-

gotowuj najlepiej do dawania sobie rady w praktyce

bojowej.

Nasz korpus kwatermistrzostwa skada si w roku

1830 z 1 generaa (kwatermistrza generalnego, którym
by Hauke), 2 jego adjutantów, 8 pukowników, 1 pod-

pukownika, 8 kapitanów, 20 poruczników, 13 podpo-

ruczników, oraz nieznanej nam bliej iloci konduktorów
(podoficerów). Pukownicy, podpukownicy i kapitano-

wie kwatermistrzostwa byli bez wyjtku starymi onie-
rzami napoleoskimi, przeniesionymi do tego korpusu

z uczonych broni Ksistwa warszawskiego: inynierji

i artylerji. Wród nich spotykamy paru sztabowców,

których pozazdroci nam moga kada armja europejska,

obok oficerów, którzy zapisali si do wybitnie na kar-

i tach walki roku 1831. Widzimy tu dalej — podobnie

I

zreszt jak i wród poruczników kwatermistrzostwa—
I duo nazwisk, których nie podobna doszuka si w naj-

i

bardziej szczegóowej kronice kampanji roku 1831. Byli

to wic ci oficerowie, których mia na myli Prdzyski,
mówic, e »reszta oficerów wsuna si do tego kor-

pusu przypadkowo, albo te przez protekcj«, e »by-

wao nawet, i wyszy oficer, uznany za niezdolnego

do czegobd, a którego koniecznie uwzgldni chciano,

w korpusie tym wyborowym umieszczony zosta». Nie-

tarcia midzy tym korpusem i adjutantur, wynikajce z braku cisego
rozgraniczenia czynnoci obu tych instytucji. We Francji marszaek St-

Cyr, jako minister wojny, stworzy zamknity sztab generalny, zoony
z 545 oficerów, oraz zaoy Szko aplikacyjn w Paryu,
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którzy z nich nie mieli nawet wyobraenia o miernictwie

wojskowym; inni nadawali si raczej do misji politycznych,

do pracy biurowej najwyej. Spotykao si tutaj i typy
zwykych elegantów sztabowych, którym zawdziczaa
swe powstanie upowszechniona naówczas charakterystyka

oficera kwatermistrzostwa: »Chcesz kawalera, co w biaych
rkawiczkach wyjdzie ze smoy czy sadzy, a z myna
w czarnym fraku, to go szukaj w biurach kwatermistrzo-

stwa«. Porucznicy i podporucznicy tego korpusu zaczli

sw sub ju za Królestwa. Niektórzy z nich weszli

do niej po ukoczeniu liceum (dobierano tutaj wycznie
modzie inteligentn) w charakterze bezpatnych, nad-

liczbowych konduktorów; po 2—3 latach suby awan-
sowali oni zazwyczaj na podporuczników.*) Pocztkowo,
podobnie jak i oficerowie kwatermistrzostwa, kondukto-

rowie nie otrzymywali adnego teoretycznego wykszta-
cenia w swoim zawodzie. Dopiero zim roku 1816
Hauke— na wniosek Prdzyskiego— zorganizowa dla

nich kursy zimowe, na których sztabsofcerowie korpusu

wykadali im matematyk, fortyfikacj polow i sta,
taktyk i strategj. Prdzynski wykada tutaj fortyfi-

kacj i strategj, w której zachwyca swych suchaczy
wietnym rozbiorem bitew polskich i napoleoskich.**)

W roku 1818 Hauke przerwa te kursy, podobno na

rozkaz W. Ksicia, który bardzo niechtnie patrzy na

budzenie si ycia naukowego wród oficerów. Na
szczcie dla tego pragnienia wiedzy zawodowej—w grud-

niu r. 1820 otwarto wzorowo urzdzon Szko aplika-

cyjn, do której konduktorowie kwatermistrzostwa mo-
gli wstpowa po zoeniu egzaminów; celujcy uczniowie

*) w rozkazie dziennym z dnia 17-1 1831 7 takich konduktorów
mianowano podporucznikami inynierji, a 7— piechoty i jazdy.

**) Kursy te odbyway si w paacu Prymasowskim od 6—8 rano.

Uczszczali na nie tak licznie oficerowie garnizonu warszawskiego, e
wkrótce w sali zabrako miejsca. Kurs strategji Prdzyskiego kry po-
tym w odpisach wród oficerów; korzysta z niego póniej n.p. Mierosawski.
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tej szkoy po jej ukoczeniu zostawali z reguy podpo-

rucznikami kwatermistrzostwa. Odtd korpus ten mia
ju swój rozsadnik, z którego wyszy najlepsze jego

siy, oywione gorcym umiowaniem wiedzy wojskowej

oraz szlachetn ambicj wyrónienia si w posudze dla

kraju. Bya to modzie, zdolna i do suby w polu i do
pracy biurowej, gboko przywizana do swego korpusu,

która nawet na schyku kampanji roku 1831 pragna
ratowa spraw ojczyst, zasugujc w ten sposób na

te serdeczne wzmianki o niej, których tyle spotykamy

w pamitnikach Prdzynskiego. Z poród niej oraz z po-

ród modych konduktorów kwatermistrzostwa, zaczyna-

jcych sw sub w roku 1815, wyszli najwybitniejsi

po Prdzyskim i Chrzanowskim sztabowcy powstania

roku 1831, którzy z poruczników, a nawet podporucz-

ników, awansowali na pukowników i szefów sztabu dywizji,

którym tak powszechnie wietn zapowiadano przyszo.
Oficerów i konduktorów kwatermistrzostwa za cza-

sów pokoju uywano pocztkowo do pracy nad rozgra-

niczeniem Królestwa od strony Austrji, Prus oraz Wol-

nego Miasta Krakowa. Praca ta trwaa od r. 1816 do 1822,

a polegaa nie tylko na dokadnym wytkniciu linji gra-

nicznej i ustawieniu supów, ale i na zdjciu szczegóowej

mapy caej okolicy granicznej.*) Pracowali tu m. i.

dugo Chrzanowski, Prdzyski, Koss, Klemensowski,

Butrym, Breza i inni. W pocztku tych prac okazao
si, e nasi oficerowie nie umiej sobie tak radzi w te-

renie, jak austryjaccy, posiadajcy wicej wprawy w po-

miarach i zdejmowaniu map, rozporzdzajcy lepszy-

mi instrumentami; przewyszali oni natomiast wyranie
pruskich, którzy nie znali nowszej techniki pomiarów.

W czerwcu 1816 roku w. ks. Konstanty poleci

korpusowi kwatermistrzostwa dokonanie »wymiaru gów-

") w odlegoci V4 i^i^i ^o granicy.
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nych traktów w Królestwie polskim«, wydajc im

w tym celu specjaln instrukcj. Praca ta polegaa na

ustawianiu supów wiorstowych na gocicach oraz na

zdejmowaniu dokadnych ich map.*)

Od roku 1820 kwatermistrzostwo nasze zajo si
pomiarami, majcymi posuy do zdjcia karty caego
Królestwa w podziace 1:420*000.**) Królestwo podzie-

lono w tym celu na sekcje i do kadej z nich przezna-

czono jednego oficera kwatermistrzostwa z paroma kon-

duktorami ;
pracowali oni w terenie od wiosny do jesieni,

a zim w Warszawie krelili odpowiednie sekcje karty.

Zamierzano w ten sposób wprowadzi w czyn dawny
projekt karty polskiej, powstay jeszcze za czasów Sta-

nisawa Augusta, gdy to przez lat 20 prowadzono ro-

boty miernicze w rónych stronach Rzpltej, a Jan nia-
decki uoy cay plan sporzdzenia »mapy krajowej «.

W roku 1830 karta omiu województw Królestwa

bya w znacznej czci zdjta na gruncie; niektóre sek-

cje jej wyrytowa ju Karol Minter. Niestety, za czasów

powstania nie zajto si odbiciem choby paru egzem-

plarzy wyrytowanych ju sekcji; blachy ich po upadku

Warszawy wywieziono z Bankiem Polskim za granic,

a potym odesano razem z nim z powrotem do Warsza-

wy. W ten sposób praca kwatermistrzostwa naszego po-

sza po czci na marne. W kampanji roku 1831 sztaby

nasze posugiwa si musiay »ogóowymi mapami« En-

gelhardta, Meiera i Nordmanna, naraajc si przez to

nieraz na zawody. »Pod nieobecno Prdzyskiego, pisze

*) Owocem tych prac byy t.zw. »dronie«, które potym Itogra-

fowano i wydano. W roku 1831 droni tych uywano czsto przy opera-

cjach; np. 14-V Umiski prosi o przysanie mu ^droni« gocica War-
szawa—Brze Litewski.

*) Prace te podjto równoczenie w Rosji, a owocem ich miaa by
wydana w r. 1832 specjalna mapa zachodniej Rosji, wykonana pod prze-

wodnictwem genera-porucznika Szuberta, skadajca si z 59 wielkich

arkuszy.
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np. genera Józef Zauski, zdarzyo si, e Skrzynecki

przyszed na czele kolumny pod las Meniski pod
Rudkami. Kazawszy Jankowskiemu atakowa ten las,

przywoa do siebie generaów Bogusawskiego, Kickiego

i Skaryskiego, da, zwaszcza dwom pierwszym, na kart-

kach wasnorcznie pisanych nazwiska wsi, przez które

mieli si, pierwszy na lewo, drugi na prawo, kierowa,
eby rzeczony las oskrzydli i zaj ty pukom rosyj-

skim, bdcym w tym lesie. Ta instrukcja, zbyt dro-

biazgowo z karty niedo dokadnej (Engelhardta) wy-
pisana, bya przyczyn, e si oba zapónili, celu nie

dopili i e my, zamiast zdoby cay ten oddzia, b-
dcy w lesie, doznalimy od niego znacznej straty«. Ten
brak dokadnej karty przyczynia si take do tego,

e oficerowie sztabu, przynoszc generaom rozkazy ru-

chu, nie zakrelali im odrazu marszruty na karcie. W ten

sposób postpi np. kapitan Leon Rzewuski, przynoszc
generaowi Stryjenskiemu rozkaz marszu przez Kostrzyn

na ganie; stao si to za jedn z przyczyn, dla któ-

rych ruch Stryjeskiego zawiód, a z nim po czci
i przewana cz strategicznego pomysu Prdzyskie-
go, który ostatecznie musia walczy sam jeden pod
Iganiami. Na szczcie—w kampanji roku 1831 opero-

wano wci na terenie znemym z grubsza (cho np. Cho-
picki nie zna wcale terenu pod Wawrem, a Skrzynecki

—

pod Ostrok); gdy dziaania wypado przenie na
teren troch odleglejszy, np. w okolice Midzyrzecza, to

uciekano si do pomocy oficerów kwatermistrzostwa,

którzy znali te okolice dokadniej z czynionych tutaj

pomiarów.*)

Poza prac nad kart kwatermistrzostwo za czasów
Królestwa zajmowao si kreleniem planów wikszych

*) Brak map, nawet gorszych, dawa si w roku 1831 nieraz tak bar-

dzo we znaki, e zabierano je z pozostawionych w Warszawie zbiorów
w. Ksicia Inb generaa Dannenberga.
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parad i manewrów ówczesnych **), zdejmowaniem planów
majtków prywatnych, kierowaniem napraw gociców,
przez które mia przejeda monarcha, budow kanau
augustowskiego, prowadzeniem przez Królestwo i roz-

kwaterowywaniem wojsk rosyjskich, wracajcych z Fran-

cji, nauczaniem w szkole zimowej artylerji, w korpusie ka-

detów w Kaliszu etc. Byy to wic zajcia przewanie
cywilne, nie zwizane prawie niczem z przysz bojow
rol tego korpusu. Do roli tej, jak zobaczymy, nie mogy
przygotowa oficerów kwatermistrzostwa i nasze ma-
newry ówczesne, bdce przewanie wikszymi wicze-
niami frontowymi; za granic, na manewry wojsk obcych,

oficerowie tego korpusu wyjedali, o ile wiemy, tylko

raz jeden, a mianowicie w roku 1829 na manewry au-

stryjackie, z których zreszt take wiele nauki wynie
nie mogli. Z praktyk wojny zapoznao si tylko 7-iu

z nich, wysanych na wojn rosyjsko-tureck
;
praktyka

ta odbia si na nich bardzo dodatnio, zwaszcza, e
pomidzy wysanymi znajdowali si ludzie duych zdol-

noci (Chrzanowski, Butrym, Breza, Zandrowicz, Pot-

kaski). Ten brak przygotowania praktycznego naley
wzi powanie w rachub, chcc oceni naleycie rol
kwatermistrzostwa naszego w r. 1831. Dodajmy tutaj, e
kwatermistrzostwo generalne nie trudnio si wtedy
za czasów pokoju dzisiejszymi czynnociami sztabu ge-

neralnego, a wic przygotowywaniem planów ewentual-

nych kampanji, — mobilizacji, wywiadami strategiczny-

mi etc. Czynnociami tymi zajmowaa si wycznie
Gówna Kwatera, odwoujc si do pomocy poszcze-

gólnych oficerów kwatermistrzostwa, np. w roku 1829,
gdy to liczono si z wojn Rosji z Austrj,—Prdzyskiego
i Chrzanowskiego. Stanowio to take jedn z przyczyn

y**) w czasie wikszych parad oficerowie kwatermistrzostwa wyzna-
czali oddziaom ich miejsca. W roku 1823 krelili oni plany manewrów
pod Brzeciem Litewskim, które przesano nastpnie do Berlinai
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braku dowiadczenia kwatermistrzostwa naszego w roku

1831-ym.
W czasie kampanji 1831 roku przewan cz ofi-

cerów kwatermistrzostwa rozdzielono po dywizjach pie-

choty i jazdy, po dwóch w kadej, powierzajc im tam
zadania sztabowe, w zakresie których korespondowali

oni z kwatermistrzem generalnym. Cz ich praco-

waa w Gównej Kwaterze, przy boku kwatermistrza, przy

kierownictwie wywiadów;*) inni mieli specjalne misje

na prowincji. Starsi oficerowie kwatermistrzostwa, przy-

dzieleni pocztkowo do dywizji, zostali potym ich sze-

fami sztabu.

Na ogó w wojnie tej korpus kwatermistrzostwa mia
szereg momentów wietnych, które zawdzicza przede-

wszystkiem dwóm swoim wybitnym przedstawicielom:

Prdzyskiemu i Chrzanowskiemu. Pierwszy z nich opra-

cowa w marcu 1831 r. projekt operacji przeciw Rose-

nowi, przez który doprowadzi do zwycistw pod Wa-
wrem i Dbem Wielkim; nastpnie obmyli on plan

obejcia stanowisk Rosena nad Kostrzyniem, który wy-
kona zwycisko sam, kierujc osobicie dobrze popro-

wadzon bitw pod Iganiami. Prdzyski wreszcie przej
plan Chrzanowskiego wyprawy na gwardje, opracowa
go drobiazgowo i pokierowa wybornie jego wykona-
niem. 12-go maja 1831 r. gówna armja polska opucia
swoje stanowiska pod Jdrzejowem na gocicu podlas-

kim i, zostawiwszy tutaj naprzeciw armji Dybicza sab
grup Umiskiego, cofna si na Serock, a nastpnie przez

Dugosiodo posza na niadów, gdzie 17-go maja zasko-

czya gwardje rosyjskie. Dziki temu manewrowi strate-

gicznemu zwycistwo byo w rku Polaków; przerzucenie

gównych si polskich zamaskowano tak wybornie, e

*) Okazao si wtedy, jak niewielu oficerów tego korpusu zna jzyk
rosyjski; nieraz po prostu nie mia kto bada jeców rosyjskich.
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Dybicz dopiero 20 t. m. dowiedzia si o nim. Jedy-

nie brak decyzji Skrzyneckiego, który nie zdecydowa
si pod niadowem na ^przybitk taktyczn«, pozbawi
nas tutaj pewnego prawie zwycistwa. Prdzyski by
wogóle umysem genjalnym prawie, posiadajcym ciwi-

lami zdolno przedziwnie jasnego wniknicia w sytuacj

i odnalezienia prostycli a skutecznych rodków wyjcia.

Nie by on mimo to kandydatem na wodza, ale jedynie

sztabowcem. Zbywao mu na charakterze do wzicia
na siebie odpowiedzialnoci, na mocy do imponowania i roz-

kazywania ludziom; ama on si w okazjach wikszych,
nie mia dostatecznej powagi do narzucenia generaom
swoich planów, — odwagi do wzicia wadzy w swe
rce. wietny, niezrównany prawie pisarz wojskowy, by
on nieraz w praktyce bojowej doradc za podnym w po-

mysy, pracownikiem za mao systematycznym, dziaaczem
zanadto sabym.

Chrzanowski by autorem pierwszego, zuchwaego
planu maszerowania odrazu, w pocztkach powstania, na

Litw, który odrzuci Chopicki ; on równie przewidzia,

e Dybicz pójdzie na Warszaw gocicem podlaskim

radzi trafnie, aby armja polska zaja stanowiska nad

Liwcem. Jemu zawdziczay swe powstanie—plan wypra-

wy na gwardje, na Riidigera; on opracowa najlepszy

projekt organizacji wojska, polegajcy na zasadzie sto-

pienia (amalgamatu) nowych puków ze starymi, — naj-

lepszy plan umocnienia Warszawy. Mniej lotny i prze-

nikliwy od Prdzyskiego, przewysza on go moe
wiksz znajomoci suby, techniki wojska, cisoci
swych planów operacyjnych, a wreszcie zdolnoci szyb-

kiego orjentowania si na polu walki.*) Ale i Chrzanów-

*) On to np. poda myl uiycia jazdy pod koniec bitwy pod Dbem
Wielkim, która zadecydowaa o zwycistwie; on stwierdzi pierwszy, e
Paskiewicz przerzuci si ostatecznie na gociniec kaliski i bdzie atako-

wa Warszaw od strony Woli.
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ski nie by stworzony na wodza; dowioda tego jego

wyprawa w Lubelskie (bitwy pod Firlejem 9.V i Lu-

bartowem 10.V), a przedewszystkiem dziaania przeciw

Ooowinowi w lipcu (bitwa pod Miskiem 14.VII). Nie

umia on wtedy zmusi swoicli podkomendnych do po-

suszestwa, przepoi icli duchem ofenzywy i ostatecznie

zraa sobie ludzi, zraa si sam i zawodzi. Jego nie-

wiara w powodzenie ora naszego, goszona nieraz tak

manifestacyjnie, odsdzaa go zreszt z góry od do-

wództwa.
Tak wysoko, jak Prdzyski i Chrzanowski, nie

wybi si w powstaniu aden oficer kwatermistrzostwa.

Niektórzy z nich, penic funkcje szefów sztabu dywizji,

kierowali cakowicie ich operacjami, korzystajc z nie-

udolnoci lub niechci generaów ówczesnych do brania

na siebie odpowiedzialnoci.*) Okazywao si przytym,

e wybitniejszych oficerów kwatermistrzostwa jest sto-

sunkowo za mao, gdy nieraz stanowiska szefów sztabu

dywizji wypado powierza oficerom linjowym. Inni ofi-

cerowie tego korpusu z duym poytkiem speniali sw
rol w kampanji,**) cho byli i tacy, którzy zawiedli

na caej linji***) lub których po krótkiej próbie uycia
ich W' polu wypado odsya z powrotem do biur. Z mod-
szych oficerów korpusu wielu polego wczenie na polu

walki, zdoawszy jednak poprzednio zarobi sobie na

*) w ten sposób np. pukownik Butrym odegrywa decydujc rol
w grupie Jankowskiego; jego dostanie si do niewoli wpyno te po-
wanie na fatalny przebieg dziaa pod ysobykami. Za jednego z naj-

zdolniejszych oficerów kwatermistrzostwa uwaano równie Komierowskie-
go, szefa sztabu 6-tej dywizji piechoty, który zmar z rany, odniesionej
pod Ostrok.

**) Np. Koss w dywizji Gieguda, Szymanowski i Zandrowicz w gru-
pie Dwernickiego, Stryjeski w grupie Chapowskiego, dwaj oficerowie
kwatermistrzostwa w grupie Umiskiego, których wyborny znawca wojny,
genera Chapowski—uwaa za zdolnych do roli szefów sztabu caej armji.

*) Np. niefortunny kwatermistrz grupy Samuela Róyckiego, kapi-
tan Kaczanowski.
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dobre imi ;*) inni speniali dobrze swe czynnoci w szta-

bach lub na misjach specjalnych.

Czynnoci ogólne kwatermistrzostwa naszego w roku

1831 spotykay si wielokrotnie z krytyk. Daway do
niej powód czasami istotne zaniedbania subowe tego

korpusu; po czci jednak bya ona wynikiem ogólnego

uprzedzenia oficerów napoleoczyków do tej instytucji.

Uprzedzenie to potgowa fakt, e Prdzyski, jako gene-

ralny kwatermistrz armj, próbowa prowadzi bezpo-

redni korespondencj z oficerami kwatermistrzostwa,

przydzielonymi do dywizji i grup, i w ten sposób roz-

cign bezporedni kontrol nad dziaaniami tych je-

dnostek.**)

*) Np. Wodnicki, który zgin po bohatersku pod Wawrem, zasa-
niajc swego szefa Klemensowskiego, Wolski, który poleg pod Dugo-
siodem.

**) Przytaczamy tutaj par przykadów tych zaniedba subowych
lub braków kwatermistrzostwa naszego: 1) »Dnia wczorajszego, mówi Pr-
dzyski w rozkazie do oficerów z dn. ll-III 1831, znajdowaem si przy
mocie na Pradze, gdy g. Giegud z czci dywizji swojej defilowa przez
most i przedmocie ku nieprzyjacielowi. Wystpujce z mostu czoo ko-
lumny nie wiedziao, czy si uda w prawo, czy w lewo. Z okopów wy-
prowadzaj dwa wyjazdy; nikt nie wiedzia, ku któremu wojsko ma si
udawa. Zapuszczano si raz w jedn stron, a potym w najwikszym
bocie zwracano piechot w drug stron. To chwianie si czoa kolum-
ny sprawiao nadzwyczajne zapchanie si na mocie, a temu wszystkiemu
przypatrujcych si z zupen obojtnoci widziaem dwóch oficerów
kwatermistrzostwa generalnego do dywizji nalecych. Z tego powodu
przymuszony jestem przypomnie..., e suba kwatermistrzostwa ciga
si do tego wszystkiego, co si tyczy obozowania, le, rozpozna i mar-
szów, tak co do ogólnego urzdzenia tych ostatnich, jako te i co do
prowadzenia kolumn w marszu. Oficer kwatermistrzostwa nie jest adju-

tantem przybocznym, czekajcym na rozkaz, jaki mu da genera, i którego
genera z rozkazami lub raportami wysya. Oficer kwatermistrzostwa po-
winien sam pamita o wszystkich przedmiotach, i to zawczasu, cigaj-
cych si do jego suby «. 2) Kwatermistrzostwu zarzucano, e zamiast
patrolowania obsadza ono kady przesmyk drobnymi oddziakami. 3)W kor-
pusie Ramoriny oficerowie kwatermistrzostwa tak nie pilnowali swojej
suby, e nikt tutaj nie zajmowa si rozmieszczeniem wojsk w obozie,

e kady oddzia stawa tam, gdzie mu si podobao. Po nocy trzeba byo
dugo szuka oddziaów, gdy nikt w sztabie nie wiedzia, gdzie one znaj-

duj si. Nigdy te oficerowie kwatermistrzostwa tego korpusu nie roz-

poznali z góry miejsca na obóz, nie troszczyli si o naleyte ubezpieczenie
tego.
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o wartoci dziaa korpusu kwatermistrzostwa

w kampanji roku 1831 da nam moe m. i. wyobrae-
nie zbadanie dziau suby, który niewtpliwie nalea
do jego zakresu, a mianowicie suby wywiadów stra-

tegicznych. Naley tu przedewszystkim zwróci uwag
na to, e terenem przewanej czci dziaa kampanji

roku 1831 byy województwa prawego brzegu Wisy,
którycli ludno, gorco zwizana z powstaniem, nie

szczdzia zabiegów, a nawet i ofiar, w celu dopoma-

gania naszym wywiadom.*) Chopi, drobnomieszczanie,

obywatele ziemscy tych województw dostarczali nam
wybornych wywiadowców - ochotników, donoszcych
o kadym ruchu przeciwnika. W czasie wikszych po-

rusze armji rosyjskiej nad Kostrzyniem— na jej tyach

zapalano stodoy z zamiarem zawiadomienia o tym na-

szych wojsk; kade zarzdzenie, kada koncentracja ro-

syjska dochodziy odrazu do naszej wiadomoci. Ro-

bia tu swoje i administracja cywilna; burmistrzowie,

wójtowie, urzdnicy pocztowi, leni, komorowi, niejedno-

krotnie wysueni onierze, dziaajcy bardzo sprawnie.

Doszo wreszcie do tego, e Dybicz wydawa swoje dy-

spozycje w ostatniej niemal chwili, otacza kady swój

ruch specjalnymi rodkami ostronoci. Jednym sowem
nasza suba wywiadowcza moga tutaj rozwin sw
dziaalno w warunkach wyjtkowo, niezwykle ko-

rzystnych.

W pierwszym okresie kampanji**) sub wywiadów
kierowa u nas pukownik kwatermistrzostwa Jan wan,
uwaany za jednego z najzdolniejszych oficerów swego
korpusu, a rozporzdzajcy wcale powanymi rodkami

*) Bez porównania gorzej przedstawiay si stosunki w wojewódz-
twach lewego brzegu Wisy, gdzie: a^ Rosjanom oddawali pierwszorzdne
usugi wywiadowcze liczni kolonici niemieccy, b)—chopi mniej sympaty-
zowali z powstaniem, c)—szlachta nawet zachowy\vaa si w czasie wkro-
czenia armji Paskiewicza mocno obojtnie.

**) Po dzie 5.V 1831.

235



materjalnymi na opacanie »emisarjuszy«. Mimo to —
w lutym kierownictwo nasze nie wiedziao nic o tym,

e gówne siy Dybicza pójd na Warszaw midzy
Bugiem i Narwi, i dlatego dwukrotnie zmieniao ono
ugrupowanie strategiczne wojsk. Za póno równie do-

wiedziao si ono o przerzuceniu armji rosyjskiej na lewy
brzeg Bugu i ruchu jej ku gocicowi podlaskiemu; dla-

tego te w cliwili, gdy armja rosyjska odbywaa ten

ruch, polska przerzucaa si—przeciwnie—na gociniec au-

gustowski. Nie znano nastpnie stosunku si dwóch
kolumn rosyjskich, idcych starym i nowym traktem

siedleckim na Warszaw. W poowie marca Gówna
Kwatera nasza nie wiedziaa nic: a) o dyzlokacji gwar-

dji rosyjskiej*), b) o dyzlokacji gównej armji Dybicza;

o dyzlokacji stojcego najbliej Warszawy korpusu Ro-
sena dowiedziaa si ona tylko przypadkowo, dziki

doniesieniu obywatela z tych okolic, Drewnickego. Ten
brak wiadomoci o nieprzyjacielu odbi si póniej fatal-

nie na ofenzywie przeciw Rosenowi; moga ona dopro-

wadzi do zwycistw decydujcych, a doprowadzia je-

dynie do poowicznych.**) Najgorzej staa suba wy-
wiadów naszych w kwietniu, gdy n.p. o ofenzywie

caej armji Dybicza na Kuflew (z obejciem frontu pol-

skiego) w dniu 25-m kwietnia kierownictwo nasze do-

wiedziao si w ostatniej chwili, dziki przypadkowi.***)

Ten brak wiadomoci o nieprzyjacielu odbiera wówczas

*) Chocia Skrzynecki zamierza wówczas wykona plan Chrzanow-
skiego uderzenia na gwardj. Dodajemy tutaj, e dziki temu w czasie

ofenzywy na Rosena w kocu marca w imaginacji Skrzyneckiego gwardja
zagraaa wci jego lewemu skrzydu.

**) Przypominamy tutaj, e: a) gwardja rosyjska pod koniec marca
staa w okolicach Ostroki, Zambrowa i Tykocina, b) e Rosen zajmo-
wa stanowiska midzy Wawrem, Miosn, Grzybowsk Wol, Dbem
Wielkim, Miskiem, Stanisawowem i Okuniewem, c) e gówna armja
Dybicza zajmowaa lee koo Ryk przy ujciu Wieprza do Wisy. Cho-
dzio tu wic o stosunkowo niewielkie odlegoci od Warszawy.

***) Przejciu na nasz stron lekarza wojskowego rosyjskiego d-ra

Beniowskiego.
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naszym generaom, tak mao wogóle skonnym do ini-

cjatywy, resztk otucliy.

W pocztkacli maja kierownictwo suby wywia-
dowczej obj genera Józef Zauski, fligiel adjutant

Mikoaja I. Dziki jego inicjatywie i rzutkoci ten dzia

suby pocz odtd funkcjonowa wcale nienajgorzej.

Emisarjusze nasi przenikali wówczas nawet do gównej
kwatery rosyjskiej, cho jeden z nich, jak si okazao,

by szpiegiem dwustronnym odda póniej dowództwu
rosyjskiemu pierwszorzdn przysug. Gówna Kwatera

nasza znaa wtedy—za czasów wyprawy na gwardj

—

szczegóowo dyzlokacj teje gwardji; otrzymaa ona za-

wczasu doniesienia o zamiarze Rosjan przeprawienia si
na lewy brzeg Wisy w jej dolnym biegu. W okresie

flankowego marszu Paskiewicza przez województwo
pockie sztab nasz mia drobiazgowe doniesienia o dro-

gach, sile, etapach poszczególnych kolumn, o miejscu,

w którym miay one budowa mosty i przeprawia si
przez Wis. Ma si rozumie, e i w tym okresie

nie zbywao na momentach braku wiadomoci o nie-

przyjacielu, na poddawaniu si wpywom doniesie fa-

szywych;*) takie rzeczy jednak zdarzaj si na wojnie

zawsze i wszdzie, a nie mog przesania ogólnego obrazu

dodatniego. Nasza suba wywiadowcza zawioda nato-

miast cakov^icie z chwil przejcia armji Paskiewicza

na lewy brzeg Wisy i posuwania si jej ku Bzurze.

Pod koniec powstania sub wywiadowcz kiero-

) Jednym z naj fatalniejszych zaniedba suby wywiadowczej
w tym okresie bya zupena nieznajomo siy maej grupy Goowina,
stojcej w lipcu na gównym trakcie siedleckim. Grup t mona byo
z atwoci znie cakowicie; tymczasem — z powodu braku wiadomoci
o jej sile—przewane wojska nasze zrazu cotay si przed ni skandali-

cznie, a póniej odniosy nad ni mocno poowiczne zwycistwo pod Mi-
skiem (14-VII). Faszyw i drobn demonstracj w okolicach Serocka
zwiedli nas Rosjanie w czerwcu, w czasie wyprawy Jankowskiego na Rti-

digera; dziki temu Skrzynecki, nie zbadawszy naleycie doniesie, cofn^
w popochu gówn nasz armj na lewy brzeg Wisy.
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wa genera Krukowiecki, posiadajcy duo zdolnoci

w tym kierunku i wcale nienajgorzej obsugujcy armj.
Jednym sowem kwatermistrzostwo nasze, zoone

w duej czci z oficerów zdolnych, rzutkicli oraz teo-

retycznie wyksztaconych, nie wnioso mimo to i do tej

gazi swej suby, podobnie zreszt jak i do innych,

odpowiedniego przygotowania praktycznego. Musiao
ono zdobywa sobie dowiadczenie na tym polu dopiero

stopniowo, dopiero kosztem powodzenia operacji, a z ni-

mi— i sprawy narodu; ostatecznie jednak dowiadczenie

to zdobyo w duym stopniu. Byo to, podobnie jak

i wiele innych braków naszego wojska, wynikiem ogól-

nego systemu wychowawczego W. Ksicia.

2. Inynierja w^ojskowa.

Nasz korpus inynierji, zczony w zasadzie w jedn
cao z artylerj pod wspólnym szefostwem Haukego,
skada si—na wzór francuski—tylko z oficerów i kon-

duktorów (podoficerów) tej broni. W roku 1830 nale-

ao do niego 2 generaów, 48 oficerów i 20 konduk-
torów. W kampanji powstania okazao si, e si tych

byo stanowczo za mao, tak, e—mimo przybycia paru

oficerów tej broni z zagranicy—wypado czasami odwo-
ywa si o pomoc do cywilnego korpusu inynierów
dróg i mostów.*)

Za czasów Konstantego na czele tej broni sta ge-

nera brygady Jan Mallet, który zacz sw sub w ar-

*) Inynierowie tego ostatniego korpusu, po czci byli oficerowie
inynierji wojskowej, posiadali rangi wojskowe; na czele jego sta genera
Christiani, bardzo niechtny powstaniu; pozosta on w subie i za czasów
Paskiewicza, kierujc wtedy budow gównych gociców Królestwa.
W roku 1831 do armji naszej wstpio paru oficerów inynierji austryjac-

kiej, wychowanków tej wietnej wiedeskiej akademji inynierji, z której

m. i. wyszli generaowie nasi: Henryk Dembiski i Karol Turno, oraz pu-
kownik Filip Meciszewski.
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mji francuskiej, a póniej wstpi do inynierji Ksistwa
warszawskiego.*) Z Francji nie wyniós Mallet adnej
wiedzy teoretycznej, gdy nie przeszed tam przez wy-
born szko tej broni w Metz; by to jedynie praktyk,

mocno zarozumiay na punkcie swoicli pomysów, a w isto-

cie porzdnie ograniczony. atwy w stosunkach subo-
wycli, uprzejmy na pozór dla podwadnycli, w gruncie

rzeczy nie znosi on oficerów trocli wikszej miary

i strzeg zazdronie swego monopolu wiedzy i wielkoci

inynierskiej w Królestwie. Do warunków, panujcych
w naszej armji za czasów Konstantego, dostosowa si
on wybornie, zdoawszy szybko pozyska sobie nieogra-

niczone zaufanie i wzgldy W. Ksicia. Powstanie przy-

j mocno niechtnie i z pocztku opuci Warszaw
z korpusem Konstantego; na nieszczcie dla nas baterja

artylerji Pitki uwizia go w Puawach i odstawia z po-

wrotem do Warszawy. Tutaj zdoa on sobie pozyska
znowu bezwzgldne, wyjtkowe prawie uznanie u Cho-
pickiego;**) skorzysta za z niego w ten sposób, e na
kadym kroku przeciwdziaa zarzdzeniom energiczniej-

szym, a nieraz i wyranie rozbraja powstanie.***) Odsu-
nity póniej od suby czynnej, Mallet doczeka si
zajcia Warszawy przez Rosjan; wtedy znalaz si odrazu

*) 15.X 1816 Aleksander I nadal mu szlachectwo polskie, doczy
mu do herbu bastjon na czerwonym polu i pozwoli na zmian nazwiska
na »Grandville — Malletski«.

**) Tak niechtnie udzielajcy awansów na wysze stopnie Cho-
picki mianowa 30.XII 1830 Malleta generaem dywizji, a ju 16.XII t. r.

zrobi go kwatermistrzem generalnym i komendantem Szkoy aplikacyjnej,

pozostawiajc go zarazem przy szefostwie inynierji.
***) Jemu przypisa naley ujemny wpyw na pocztkow organizacj

saperów oraz na spraw fortyfikacji Warszawy. Gdy Prdzyski sprowadzi
z Augustowa do Warszawy oficerów inynierji, zajtych tam przy budowie
kanau, sdzc, e w pocztkach powstania bd oni potrzebniejsi w War-
szawie, Mallet udzieli mu za to nagany i odprawi ich tam z powrotem.
Gdy Koaczkowski w pocztkach powstania domaga si sprowadzenia
cikich dzia, zoonych w Zamociu, do obrony Warszawy, Mallet odpo-
wiedzia mu: »Poco sprowadza te dziaa; trzeba je bdzie niebawem na-
powrót odesa, a wic po co przysparza sobie podwójnych wydatków*.
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»z dekoracjami rosyjskimi* w przedpokojach w. ks.

Michaa i pozosta w subie rosyjskiej.

Wród oficerów inynierji, zwaszcza w pierwszych

latach istnienia naszej armji, znajdowao si zbyt wielu

cudzoziemców, skdind bardzo podobnych do swego
szefa. Mia duo racji Mierosawski, mówic, e kapitua

inynierji bya wówczas stekiem i schronieniem dla cu-

dzoziemców, których do Polski sprowadzia jedynie -
dza zysku, e wybuch powstania, kompromitujcy ich

fortuny, przyjli oni mocno niechtnie. »Wielu z nich,

mówi Koaczkowski, nosio nazwiska niemieckie i byo
Niemcami w duszy: mianowicie podpukownik Minter,

kapitanowie : Miller, Koriot, Rossman, Engbricht, Linsen-

barth, porucznicy: Thomas, Titz, Baumann, Horn i t. d.

Wszyscy wprawdzie znali praktycznie swoje rzemioso,

lecz adnych teoretycznych wiadomoci nie posiadali,

adnego wyksztacenia naukowego nie mieli...; byli to

po prostu mularze i ciele, wyjwszy Mintera«. Niektó-

rzy z nich nie umieli nawet dobrze mówi po polsku;

bardzo wielu nie widziao nigdy wojny i nieprzy-

jaciela, niektórzy przebyli j jedynie w sztabach, zdaa
od wszelkich dziaa; wyjtkowo tylko znajdoway si
tu jednostki, które zaszczytnie odbyy kampanje napo-

leoskie. Ten dobór ludzi tómaczy nam pewne zjawiska

z roku 1831 , m. i. i to,e w tym okresie powszechnego entu-

zjazmu i bohaterstwa »z wszystkich broni, skadajcych
wojsko polskie jedna inynierja nie podzielaa niebez-

pieczestw wojennych, a mianowicie przy obronie War-
szawy aden oficer inynierji nie posta w ogniu« (Pr-
dzyski). Po wybuchu powstania Polacy, oficerowie tego

korpusu, owiadczyli wrcz, e z niektórymi z cudzo-

ziemców suy nie bd i przez to zmusili ich do wzi-
cia dymisji. Byy zreszt i midzy tymi cudzoziemcami,

wzgldnie oficerami, noszcymi nazwiska wybitnie cudzo-

ziemskie, wyjtki bardzo zaszczytne. Do nich nalea
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kapitan 2 ej klasy August Schultz, wyróniony ju w cza-

sie wojny rosyjsko-tureckiej, najlepszy bodaj i najruch-

liwszy oficer inynierji w kampanji roku 1831, wyborny
kierownik prac fortyfikacyjnych Modlina, twórca mostu
pywajcego w okresie wyprawy grupy T. Lubieskiego
w Pockie, wsawiony póniej szeroko sw obron twier-

dzy St.-Jean d'Acre.

»Z Polaków za, pisze Koaczkowski o korpusie

inynierji, ani jednego nie byo, w którymbym móg
pooy zaufanie; wszyscy prawie... nie mieli ani nauki,

ani praktyki i wcale chci nie pokazywali postpienia

dalej w sztuce inynierskiej; do tego zarozumiali, jak

bywa z ludmi ciemnymi, peni przywar i miesznoci«.
Jest to sd moe troch za surowy, gdy wród tej

kategorji oficerów inynierji znajdowao si paru ludzi

wybitniejszych. Do nich nalea przedewszystkiem pu-
kownik i szef sztabu inynierji, Filip Meciszewski, autor

wybornego podrcznika p. t. ^Fortyfikacja polowa«, su-

rowy egzaminator z fortyfikacji w korpusie kadetów ka-

liskich. »Ze suby austryjackiej, wychowany w znako-

mitej akademji inynierskiej w Wiedniu, posiada wia-

domoci inyniera wojskowego. Nie tylko e w wy-
szej matematyce by bardzo biegy, lecz i w praktycznej

szkole austryjackiej nabra tego wzorowego porzdku
w wojskowej subie i w administracji, którymi si ta

szkoa odznacza... W subie by ostry, cierpki, równie

sam pilny, jak pilnoci i akuratnoci od swoich podko-

mendnych wymagajacy». Subista bezwzgldny, wal-

czcy zawzicie przeciw wojskom naszym w kampanji

roku 1809, gdy suy jeszcze w armji austryjackiej,

Meciszewski przywiza si gorco do systematu

W. Ksicia i zgin z rk podchorych w nocy listo-

padowej. Do bardzo zdolnych oficerów tej broni nale-

eli równie: pukownik Klemens Koaczkowski, póniej-

szy szef inynierji, a chwilowo nawet kwatermistrz ge-
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neralny w kampanji r. 1831, który jednak »by tylko

inynierem, nie by wcale generaem, mao co nawet onie-
rzem«,—kapitan Jan Lelewel, w powstaniu kierownik prac

nad przyczókiem mostowym Pragi, kapitan Feliks Wisz-

niewski, zdolny szef inynierji w dywizji Gieguda.

Od roku 1822 skad korpusu inynierów pocz
si zreszt zmienia powanie, odkd co roku przyby-

wao do po 2—3 wychowanków Szkoy aplikacyjnej.

Bya to modzie teoretycznie przygotowana wybornie,

dna dalszej nauki, garnca si z zapaem do swycli

zaj subowych.
Naley tutaj doda, e za czasów Królestwa wiedza

inynierska zacza si coraz bardziej upowszechnia
wród oficerów linjowych. Szerzyli j tutaj wychowan-
kowie kaliskiego korpusu kadetów, przygotowani z tego

przedmiotu wybornie; szerzyy do liczne ksiki orygi-

nalne i tómaczenia z tej dziedziny.*) »Nie tylko w kor-

pusie inynierji, mówi o tym Prdzyski, uczono tej

sztuki wedle wszystkich dzie nowoczesnych, jakie si
tylko w jzykach francuskim i niemieckim znajduj;

uczono jej prócz tego w korpusach artylerji i kwater-

mistrzostwa i wiele byo modziey, u której nauka ta

na jaowy grunt nie pada«.
Chodzio tylko o to, aby to przygotowanie teoretycz-

ne uzupeni odpowiedni praktyk, aby nastpnie iny-

*) Oprócz dobrej ksiki Meciszewskiego pojawiy si wówczas:
I. Kosiskiego: >Fortyfikacja polowa*, tego: »Fortyfikacja staa« (przeo-
one z rosyjskiego), Rongeta: »Dykcjonarz dorczny dla inynierów*, Za-

strowa: »Krótki opis celniejszych narysów fortyfikacyjnych* (przekad
w jzyku polskim i rosyjskim). Prdzyski napisa wówczas dwie prace:

l) >Wykad fortyfikacji dla modziey wojskowej* i 2) »Umocnienia polo-

we«; obie pozostay w rkopisie. Jak wiemy z pamitnika W. Zamoj-
skiego, w koach wojskowych i politycznych tym pracom Prdzyskiego
przypisywano due znaczenie. Autor, który wówczas z zapaem studjowa
historj walki ludowej w Wandei, pisa swoje prace z myl o przyszym
powstaniu przeciw Rosji; chcia on nauczy modzie, jak kad wie pol-

sk mona zamieni w rodzaj maej twierdzy, zdolnej do utrzymania si
przez pewien czas.
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nierja nasza nie zasklepia si zbyt wycznie w swoim
zawodzie, ale poznaa jego zwizek z dziaaniami trzecli

broni, z ogólnymi potrzebami wojny.

Niestety, na tym punkcie system W. Ksicia nie

zna kompromisu, a wic i dla inynierji nie móg zro-

bi wyjtku. Oficerów tej broni w latach 1815—1830
uywano przewanie do robót cywilnych: budowali oni

kana augustowski, majcy poczy Wis z Niemnem,
pracowali nad rozgraniczeniem Królestwa, nad budow
koszar i szeregu gmachów cywilnych (np. mennicy), nad
niwelacj i wybrukowaniem placu przed Zamkiem w War-
szawie*), nad zdejmowaniem planu stolicy etc. Tylko
paru z nich znalazo zajcie przy pracach nad fortyfi-

kacj Zamocia. Prace praktyczne wojskowe tego kor-

pusu ograniczay si do rzeczy bardzo drobnych, a w do-

datku prowadzonych w sposób absolutnie niepedagogicz-

ny. Latem np., podczas obozu, oficerowie inynierji kie-

rowali sypaniem umocnie polowych i staych, prowa-
dzeniem koszokopów, ganków minowych i t. p. Prac

tych nigdy nie uwieczono manewrem przy udziale pie-

choty i artylerji, któryby móg przekona o uytecznoci
ich w praktyce bojowej. Dopiero w roku 1828 Kon-
stanty, na nalegania Haukego, pozwoli wyjtkowo na

symulowanie oblenia frontu bastjonowego, usypanego
dawniej przez saperów naszych. W dziaaniach tych

wzia udzia piechota, która zapoznaa si wówczas
z praktyk robót szacowych, ich obron i atakowaniem,

oraz artylerja, która ustawiaa baterje i »wiczya si
w rozmaitych rodzajach strzaów czogajcych, puszczaa

bomby, granaty, race kongrewskie«. »Artylerja, saperzy

i oficerowie inynierji, którzy dotychczas adnej prakty-

ki nie posiadali w podobnych robotach, korzystali wiele

z nowego dla nich obrazu« (Koaczkowski). By to

) w. Ksi 27-1 1817 r. powierzy Mallefowi t czynno.
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jedyny bodaj wyjtek, jedyny wyom w systemacie

W. Ksicia, który nie uznawa podobnycli wicze. Zo-

baczymy nastpnie, e w systemacie tym nie byo pra-

wie miejsca na wspólne manewry wszystkich broni,

tak e oficerowie inynierji musieli si rzeczy zasklepia

si w swym zawodzie.

Skutki tego okazay si dowodnie w kampanji roku

1831. Inynierja nasza miaa w niej par szczliwszyci

momentów; na ogó jednak nie odpowiedziaa ona tym
nadziejom, jakie mona byo w niej pokada, zwayw-
szy to powane rozpowszechnienie si wiedzy inynier-

skiej za czasów pokoju.

O ile chodzi np. o umocnienia polowe, któreby

zwikszyy si zajmowanych przez wojska nasze pozy-

cji odpornych, to w tym kierunku inynierja nasza roku

1831 okazaa zupen prawie jaowo. Zastanawiao

to tym bardziej, e przecie po czci wysza ona ze

szkoy rosyjskiej, a Rosjanie w r. 1831 na kadym kro-

ku, czy to w Wawrze, czy nad Kostrzyniem, czy wresz-

cie w owiczu poruszali ziemi i sypali szace; szace
te tak imponoway naszym generaom, e odbieray im

ochot do akcji zaczepnej w najlepszych nawet warun-

kach.*) Niektóre z terenów naszych bitew odpornych,

np. grochowski, prosiy si poprostu o powikszenie ich

siy odpornej umocnieniami polowemi; w dodatku teren

grochowski Chopicki od samego pocztku powstania

upatrzy na plac przyszego decydujcego boju z armj
rosyjsk; mimo to nie zrobiono tu prawie nic, a to, co

zrobiono ostatecznie, powstao jedynie z inicjatywy ni-

szych oficerów i onierzy, a nie kierownictwa i iny-
nierji. »Nim si nam przyjdzie zastanowi nad pozycj
pod Grochowem, zauwaa susznie genera Zauski, za-

*) N.p. Skrzynecki w kocu marca pod tym pozorem dugo sprze-

ciwiaj si uderzeniu na saby oddzia Gejsmara, stojcy pod Wawrem.
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pytujemy si, dlaczego ta pozycja, kiedy wiadomo byo,
e siy caej Rosji nacieraj, nie bya ile monoci ufor-

tyfikowan redutami i innymi dzieami tego rodzaju«.

>Niektórzy dowódcy tych baterji z wasnego domysu
osonili swoje dziaa nasypami, na VI^ do 2 okci wy-
sokimi, aeby si cokolwiek od pocisków przemagajcej
artylerji nieprzyjacielskiej zabezpieczy. W lasku, for-

mujcym prawe skrzydo, zrobiono zasiek; podobny by-
by si jeszcze lepiej przyda w Olszynie, ale do tego

nikt nie wyda rozkazu, a w Olszynie codzien luzowao
si wojsko; w lasku za prawego skrzyda, e cigle te

same puki stay, ubezpieczyy si z wasnego domysu«
(Prdzyski). Znamy w tej kampanji jeden tylko wy-
padek, w którym wojsko nasze, stojc duej naprzeciw

nieprzyjaciela i spodziewajc si jego ataku, wysypao
szace: miao to miejsce pod Liwem; jednak i tutaj ini-

cjatorem tych robót by oficer inynierji austryjackiej,

który poleg, bronic tych szaców, do niefortunnie

zreszt pomylanych. (14.IV 1831 r.).

W zakresie umocnie staych inynierja nasza miaa
w roku 1831 znacznie szczliwsz rk, zwaszcza o ile

chodzio o postawienie w stanie obrony twierdz oraz

przyczóków mostowych, które zaoya poprzednio, za

Ksistwa warszawskiego, wyborna inynierja francuska.

Tak np. bardzo szybko i zupenie dobrze wznowiono
dawny przyczóek mostowy na Pradze. »Przedmocie
Pragi skadao si z pótrzecia fronta bastjonowego
i z czterech lunet. Przedpiersie miao 12 stóp wyso-
koci i gruboci. Rowy byy zupenie z boku widziane

i w nowe palisady opatrzone. Wszystko otoczone drog
kryt i stokiem. Byy to odnowione umocnienia z cza-

sów napoleoskich . . . Dnia 26-go (lutego, na drugi dzie
po bitwie grochowskiej) genera inynierji (rosyjskiej)

Daehn rozpozna przedmocie i zda raport, e umocnie-

nia byy dobrze uoone, ale niewykoczone naleycie,
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e rów, o ile si zdawao, nie by zby gboki, e pro-

fil saby i e tylko 15 dzia na waach naliczy, e
przecie przedmocie znajduje si zabezpieczone kilkoma

baterjami drugiego brzegu rzeki«. Pod koniec wojny
roku 1831 przyczóek ten przedstawia si bardzo po-

wanie. Równie szybko i porzdnie poprowadzono
prace w Modlinie, dokonywujc tutaj po prostu cudów.
Chopicki po zwiedzeniu tej twierdzy wyda specjalny

rozkaz dzienny z dnia 4-go stycznia 1831, w którym
podnosi, e «roboty zasta nad wszelkie spodziewanie tak

posunite, e dzikuje za wzorow gorliwo, która jest

dowodem szlachetnych uczu, wszystkim oficerom, a gów-
nie Augustowi Schultzowi, kapitanowi inynierji 2-giej

klasy, za niezmordowan jego pracowito, wspart zna-

jomoci sztuki». Za roboty te dzikowa Schultzowi

i Skrzynecki (rozkazem dziennym z dnia 11-VII 1831);

awansowa go on wówczas na podpukownika. Za póno
pomylano tu tylko o mocie, któryby poczy Modlin
z lewym brzegiem Wisy i rzucono go dopiero koo
27-go marca. Pod koniec wojny roku 1831 Modlin
przedstawia si, jako twierdza, wcale powanie, cho Ko-
aczkowski podnosi, e wielu robót nie zdoano tu jesz-

cze wykoczy. Uzupeniono wreszcie braki fortyfika-

cyjne Zamocia, zrazu pod kierownictwem Prdzyskiego
i Engbrichta, a póniej — zdolnego komendanta tej

twierdzy, generaa Krysiskiego. Inynierja nasza zaka-
daa pozatym mosty na Wile pod Potycz, na Narwi
pod Serockiem, na Bugu-Narwi pod Zegrzem, robic tu-

taj wszdzie i przyczóki mostowe.
Najpowaniejszym, a zarazem i cakowicie oryginalnym

dzieem inynierji naszej w roku 1831 miay by fortyfika-

cje poowo - stae Warszawy. »Taka jest natura czowieka,
mówi o tym Prdzyski, e radby da temu przewag,
co uwaa za swoj specjalno, w czym przeto ma na-

dziej przewodniczy i odznacza si. Tak wic w obec-
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nym przypadku inynierowie polscy byliby chcieli —
i sdzili, e to potrafi — zbawi Polsk swoimi for-

tyfikacjami, którymi zasiali t ogromn przestrze, jaka

si znajdowaa midzy gównym okopem a dalszym

pókolem, przeciodzcym przez Królikarni, przez Wol
i przez las marymoncki, i w samym szczegóowym wy-
konaniu zamiast koncentrowa obron, coraz j bardziej

rozszerzali«. Przez pewn zawi zawodow inynierja

nasza odrzucia plany umocnienia Warszawy, podawane
przez Chrzanowskiego i Prdzyskiego, którym póniejsza

krytyka zawodowa przyznawaa bezwzgldn wyszo,
i sama pokierowaa wszystkim. Zadanie byo bardzo

trudne, gdy ówczesna Warszawa bya jednym z naj-

rozoystszych miast w Europie*), a leaa przytym na rów-

ninie, cakowicie zewszd dostpnej. Rozwizaa je na-

sza inynierja w sposób najfatalniejszy w wiecie, zaka-

dajc zrazu drug linj obronn (Sielce, Mokotów, Czy-

ste, Powzki, Buraków, Marymont) w odlegoci 1000
metrów od wau celnego, a wkoncu i trzeci (Króli-

karni, Rakowiec, Wola, Parysów) w odlegoci 2500
metrów od tego, a nawet, np. szaniec nr. 57, w odle-

goci 3500 metrów od niego.**) «e by czas i rodki

wykonawcze, mówi Prdzynski, posunito si z forty-

fikacjami dalej naprzód i objto nimi wszelkie przed-

mioty, któreby mogy sta si zakryciem lub przeszkod,

jako to zabudowania, ogrody, gaje. Wznoszono szace,

gdziekolwiek nagicie terenu zdawao si wskazywa do-

godne miejsce na baterj. W taki to sposób dano wkocu
tym utrapionym fortyfikacjom rozlego nad wszelkie

wyobraenie rozleg«. »Takie dzielenie umocnie po-

lowych na kilka linji, majcych nibyto suy do obrony

*) Wa celny, otaczajcy j, mia 114 kilom, obwodu; ciciwa jej

uku na lewym brzegu Wisy wynosia 8 wiorst.

*) Odlego niektórych dzie jednej linji od siebie bya fatalna,

np. N2 47 od N2 48 — 1500 metrów.
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jedna po drugiej, jest zupenie bdne w fortyfikacji po-

lowej*). Co innego w staej, gdzie wszystkie dziaa mie-

waj koszulk murowan, nieprzyjaciel zatym musi wy-
stawia baterj dla bicia wyomu, a zatym pozostaje zawsze
podostatkiem czasu na cignicie obroców... Inaczej

si rzecz ma z fortyfikacj polow. Szaniec, nie bdc
zabezpieczony odzianiem od szturmu i nagego zdobycia,

atak dzieje si nagle i krótko trwa. Jeeli szaniec zo-

staje zdobytym, niema ratunku dla jego zaogi: musi

gin lub idzie w niewol. Kada przeto linja szaców
musi by opatrzon w wasn wycznie obron, a za-

tym musz by rozdrobnione nasze siy i najwiksz czyni

si przysug nieprzyjacielowi, podajc mu sposobno
walczenia z rozdrobnionymi siami i znoszenia ich kolejno«.

Szturm Warszawy w dniu 6-m wrzenia wykaza ca
ciso tych wywodów: zaogi szaców naszych i dzie
wikszych, bardzo sabo uzbrojonych w artylerj, bar-

dzo szczupe liczebnie, gince niemal w tych rozlegych

szacach, nie majce w dodatku monoci udzielania so-

bie pomocy, polegy lub dostay si do niewoli; po
utraceniu za pierwszej linj obronnej, panujcej terenowo

nad drug, przyczym Rosjanie umiecili zaraz na niej

sw przewan artylerj, po stratach pierwszego dnia

szturmu — nie byo ju mowy o skutecznej obronie

Warszawy. Walka dnia 7-go wrzenia staa si wobec
tego ju tylko walk honorow onierza o stolic, pro-

wadzon bez najmniejszych widoków powodzenia. Do
jakiego za stopnia te obszerne fortyfikacje rozprószyy
nasze szczupe i bez tego siy**) i uniemoliwiy udzie-

lanie sobie wzajemne pomocy, o tym wiadczy fakt, e
*) Przcdpiersia przewanej wikszoci szaców warszawskich nie

miay odzienia, a wysypane byy z piasku; w szacacli nie byo poprzecz-
nie, rowy w tym terenie piaszczystym ulegay po pierwszycli strzaach ar-

tylerji zasypaniu.
**) Niektórych dzie nie mona byo wogóle obsadzi, podobnie jak

nie zdoano ich wogóle wykoczy.
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w dniu 6-ym wrzenia na froncie, na którym Rosjanie

atakowali istotnie, znajdowao si 8700 piechoty i 58 dzia

polowycli, podczas gdy 19.800 piechoty i 36 dzia po-

lowych stao bezczynnie w innych punktach, nie majc
przed sob wcale nieprzyjaciela. Po szkodzie dopiero,

po upadku Warszawy inynierja miaa przyzna, »e sy-

stem kilku wielkich ostrogów naokoo miasta (jak pro-

jektowali Prdzyski i Chrzanowski) stosowniejszym by
od systemu licznych maych szaców, zbyt sabych, ae-
by samodzielnie oprze si mogy foremnemu atakowi«,*)

e »lepiej byo w kilku ostrogach skoncentrowa owe
130 dzia waowych..., anieli rozdrabnia t artylerj tak,

jak si to stao« (Koaczkowski). »A ile to^^tam, do-

daje Prdzyski, w szczegóach byo bdów przeciwko

prostym zasadom sztuki umocnienia ! Trudno sobie wy^
obrazi, e ich si mogli dopuci ludzie, którzy przez

kilkanacie lat byli profesorami sztuki w Szkole aplika-

cyjnej i którzy nie byli bez zdatnoci«,

Inynierja nasza w wojnie roku 1831, rozwijajc

duo rzutkoci i dobrej woli, pacia mimo to za to odo-

sobnienie od innych rodzajów broni, za ten brak ma-

newrów i waciwych prac fortyfikacyjnych, na jaki j
skazywa Konstanty; jej wiedza, jej przygotowanie teo-

retyczne skaniao j czsto do popeniania zwykego
w takich warunkach bdu: pragnienia stworzenia rze-

czy doskonaych kosztem niedokonania dobrych.

3. Saperzy.

I Z korpusem inynierji czy si organicznie bataljon

saperów,**) pozostajcy jednak pod komend swych wa-

*) Wszystkich dzie pod Warszaw byo 73.

**) Do roku 1819 istnia on nawet jako »p(5bataljon inynierów*,
zoony z 3 kompanji: a) minierów, b) pontonierów i c) saperów),
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snych oficerów, otrzymujcych odmienne wyszkolenie

od oficerów inynierji. Bataljon ten*) skada si z 4-ch

kompanji: a) dwóci kompanji pionierów, b) jednej

kompanji pontonierów, c) jednej kompanji saperów.**) o-
nierzy do tej suby wybierano wycznie z poród rze-

mielników, a nawet przewanie z poród rzemielników
warszawskich; dziki temu w czasie powstania saperzy

byli jednym z najniekarniejszych i najbardziej rewolu-

cyjnych oddziaów garnizonu warszawskiego. Oficerowie

tego bataljonu wychodzili bd ze szkoy zimowej artylerji

i saperów, bd te przewanie ze szkoy podchorych
piechoty,***) w bardzo maej czstce tylko ze Szkoy apli-

kacyjnej. Wyszkoleniu zawodowemu tego bataljonu szko-

dzio powanie czste uywanie go do suby garnizo-

nowej i parad, przyczym Konstanty wymaga od niego

takiej samej sprawnoci frontowej, jak i od piechoty.

W swej poufnej relacji dla Dybicza (z dn. l.VII 1826 r.)

W. Ksi mówi, e saperzy pod wzgldem frontowym
stoj wzorowo. Mimo to saperzy wyksztacili si wcale

nienajgorzej. W czasie manewrów pod Brzeciem Litew-

skim w roku 1823 Aleksander I zwróci specjaln uwag
na naszych pontonierów, którzy bardzo szybko sprawnie

przerzucili most przez Bug.****)

W pocztkach powstania roku 1831 Koaczkowski
zamierzy stworzy nowy, rezerwowy bataljon saperów,

zoony z powoanych na nowo do suby dymisjono-

*) l.IX 1830 roku liczy on 1 sztabsoficera, 32 niszych oficerów,

2 oficerów niefrontowych, 72 podoficerów, 22 muzykantów, 874 onierzy,
44 podoficerów i onierzy niefrontowyci; nalea on wówczas formalnife

do gwardji i tworzy brygad razem z grenadjerami gwardji.
**) W armji rosyjskiej pocztkowo rozróniano pionierów i sape-

rów, ale po wojnie tureckiej pionierów zamieniono na saperów; w armji

pruskiej ówczesnej istnieli tylko pionierzy, w austryjackiej natomiast po-
zostali pionierzy, saperzy i minierzy. Na kad kompanj saperów naszych
liczono 27 koni.

***) W r. 1830 w szkole tej byo 11 podchorych z tego bataljonu.
***) Pontonierzy nasi uywali wówczas—obok pontonów rosyjskich—

cylindrowych pontonów angielskich, niedawno u nas zaprowadzonych.
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wanych podoficerów i onierzy tej broni; bataljon ten

chcia on uy w twierdzaci, podczas gdy bataljon czyn-

ny mia pój z armj polow do robót polowych,

a wic sypania szaców, rzucania mostów, naprawiania

i niszczenia dróg etc. Pomys ten odpowiada tym wi-
cej potrzebie naszego wojska, e piechota nie miaa na

ogó wprawy w robotach szacowych, a pod koniec

powstania nawet z du niechci braa si do nich.*)

Na razie za wpywem Mallefa pomys ten upad, cho
8-XII 1830 Komisja Wojny oddaa do dyspozycji iny-

nierji dymisjonowanych saperów. Póniej natomiast spo-

tykamy si istotnie z dwubataljonowym pukiem sape-

rów, z którego dwie silne kompanje stay zawsze

w Modlinie i Zamociu (kompanje pionierskie). Reszt
saperów przydzielono do armji czynnej, przyczym w po-

cztku kampanji nie rozdzielano ich po dywizjach pie-

choty, ale trzymano w skupieniu przy parku rezerwo-

wym. Dopiero w lipcu 1831 kada dywizja piechoty

otrzymaa po plutonie saperów, a w sierpniu kady kor-

pus armji po jednej kompanji.

W wojnie tej bardzo dobrze spisywali si nasi pon-

tonierzy: w bitwie pod Rajgrodem (29-V 1831) rzucili

oni most na Jegrzni w cigu czterech godzin, bez wzgl-
du na silny ogie nieprzyjacielski

;
przy przeprawie Skrzy-

neckiego przez Kostrzyn (10 IV, na pomoc Prdzy-
skiemu, walczcemu pod Iganiami) dali sobie rad bardzo

prdko, cho kazano im postawi most dopiero w ostat-

niej chwili ; pod Gieguduszkami zbudowali w 24 godziny

most na Niemnie, po którym przesza dywizja Gieguda.

*) w r. 1827 piechocie naszej rozdano narzdzia szacowe, które

odtd naleay do kompletnego uzbrojenia pochodowego. W obozie po-

wzkowskim piechoty uywano czsto do sypania baterji i szaców. W okre-

sie postoju armji naszej pod Warszaw od 16-VIII do 6-IX 1831 saperom
odmawiano piechoty do pomocy w pracach fortyfikacyjnych; gdy za wy-
sano w tym celu jaki oddzia, to onierze zazwyczaj kadli si na ziemi
i odpoczywali.
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Naprawiali i podtrzymywali oni most warszawski na

Wile, uginajcy si pod ciarem cofajcego si wojska,

grocy wci zerwaniem, a stanowicy jedyn drog
dla armji naszej po bitwie grochowskiej; obronili tene
most przed zuchwaym napadem liwickiego, dokonanym
w nocy z 19/20 sierpnia 1831 r. Saperów przy armji

czynnej byo stanowczo za mao ; dziki temu np. arjer-

garda nasza, cofajc si czy to po gocicu podlaskim

w lutym, czy te z nad Bzury w sierpniu, nie niszczya

systematycznie mostów, nie psua za sob drogi. W bi-

twie warszawskiej saperzy wzili bardzo czynny udzia:

szereg ich oficerów i onierzy wyróni si wtedy odwa-

g, powiceniem i przedsibiorczoci. Odnosi si wogóle

wraenie, e bron ta, tak niekarna w czasie pobytu

w Warszawie, na polu walki sprawiaa si jak najlepiej.

4. Pocigi Avojskowe.

Korpus pocigów (trenu) wojskowych armji Króle-

stwa, utworzony w roku 1822, przedstawia si stosun-

kowo bardzo skromnie. Skada on si mianowicie z dwóch
kompanji pocigów gwardji oraz 3 bataljonów pocigów
linji, z których kady liczy po 6 kompanji. Kompanja
pocigów liczya w swym skadzie jednego oficera (ko-

mendanta), 3 podoficerów i trzydziestu kilku onierzy;

prowadzia ona na stopie pokoju 8, a na stopie wojny
17 wozów czterokonnych (kady z trzema onierzami
konnowodnymi) i jedn kuni. Wynikao std mniej

wicej, e na kady puk piechoty przypadaa 1 kompa-
nja pocigów, t.j. w czasie pokoju po jednym furgonie

na kompanj. Na czele caego korpusu sta sztab, zo-

ony z 2 oficerów.

Te mae rozmiary korpusu pocigów stay si pó-
niej powodem duych trudnoci dla kierownictwa na-

szego w roku 1831. Trudnoci zwikszya ta okolicz-
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no, e w pocztku powstania wszyscy modzi onierze
tego korpusu poczli gromadnie przeciodzi do piechoty

i jazdy, pragnc wzi udzia w walce, a pozostali tutaj

tylko starsi i niedoniejsi. W tych warunkach trudno

byo myle o wikszym rozszerzeniu pocigów wojsko-

wych i, o ile wiemy, powikszenie ograniczyo si na

tym, e I-go lutego 1831 roku stworzono dwa nowe
bataljony pocigów, przeznaczajc je wycznie do do-

wozu ywnoci dla wojska. Awansowano wtedy cay
szereg podoficerów tego korpusu na podporuczników

i w ten sposób zyskano 12 oficerów dla nowej formacji.

Suba pocigów sza w r. 1831 le; przyzna to

w sejmie nawet minister wojny w dyskusji na posie-

dzeniu dnia 22-go kwietnia. Puki czsto nie mogy
doczeka si swoich furgonów z ywnoci; dao si to

we znaki zwaszcza w czasie wyprawy na gwardje, gdy
wojsko oddalao si tak szybko od swoich magazynów,
a ywno wypado dowozi po fatalnych, piaszczystych

drogach. Skarono si take powszechnie na to, e
pocigów tych wogóle byo za mao, e w wikszoci
wypadków trzeba byo uywa podwód, wysyanych
czsto bez eskorty wojskowej. Pod Ostrok np., gdy
pocigów chciano uy do przewoenia rannych, zabra-

ko ich odrazu i trzeba byo sprowadza podwody
z odlegych wsi. Podwody te, chocia np. wonicom
ich, uywanym do transportu ywnoci, dano specjalne

blachy z napisami, zatrzymywano wci po drodze; wo-
góle za funkcjonoway one le. Do jakiego stopnia

w pocztku kampanji 1831 roku nie liczono si z rol
pocigów w wojnie, wiadczy fakt, e w pierwotnym
styczniowym budecie Komisji wojny nie zadano na

nie adnej kwoty; dopiero w czerwcu Komisja domagaa
si na ten cel 400.000 zp.*)

O Na podwody dano równoczenie 300.000 zp.
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Stan korpusu pocigów by jednym wicej dowo-
dem, jak sabo armj Królestwa przygotowano do ewen-
tualnej roli bojowej.

5. andarmerja.

Korpus andarmerji stworzono u nas na mocy pra-

wa z dnia 17-X 1816.*) Subowo i organizacyjnie,

jako korpus wojskowy, andarmerja podlegaa Naczelne-

mu Wodzowi i Komisji wojny; w swej dziaalnoci po-

licyjnej wystpowaa ona równie na wezwanie admini-

stracji cywilnej, do pomocy której stworzono j.**) Za-

daniem tego korpusu byo utrzymanie spokoju i bezpie-

czestwa w kraju, chwytanie i konwojowanie zbrodnia-

rzy, oraz egzekucja naleytoci skarbowych. Na czele

andarmerji sta sztab, zoony z 1 pukownika,***) 1 pod-
pukownika lub majora, 1 adjutanta i 1 patnika; zada-

niem sztabu byo czuwanie nad pocztkiem suby, kon-

trola i odbieranie raportów. Do andarmerji miano

*) Za wzór suya tu andarmerja francuska, ustanowiona za rz-
dów Dyrektorjatu. Za czasów napoleoskich zaprowadzono u nas podczas
kampanji r. 1812 andarmerj na Litwie. W Prusiech andarmerja pow-
staa w roku 1812, w Austrji w lataci 50-tyci XIX w., w Rosji w r. 1817;

andarmerj rosyjsk zorganizowano zrazu na wzór naszei. Inicjatorem
stworzenia u nas andarmerji i twórc prawa o niej z dnia 17-X 1816 r.

by genera Roniecki.
**) Gdy na posiedzeniu Rady Stanu w dniu 12-X 1816 r. omawiano

projekt prawa o andarmerji, Staszic domaga si daremnie poddania jej

pod wadz Ministerjum spraw wewntrznych i policji. Zajczek uspokoi
go zapewnieniem, e w sprawach policyjnych andarmerja nie bdzie moga
nic czyni bez wezwania administracji cywilnej i e wezwa tych sucha
musi bezwarunkowo. Instrukcj dla andarmerji wydano w kwietniu roku
18l7, przyczym tylko jej wycig zakomunikowano wadzom cywilnym.

***) Pierwszym komendantem andarmerji by pukownik Stanisaw
Dulfus, stary onierz, majcy za sob kampanje r. 1792, 1794, legjonów,
1809 i 1812; na stanowisko to dosta ón si przy pomocy Ronieckiego,
naczelnego szefa andarmerji, opacajc mu si kwot 2000 dukatów.
I-VI 1825 poszed on na reform, a nastpc jego zosta podpukownik
Antoni St^rayski.
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przyjmowa onierzy wysuonych w wieku od 30—50
lat, dobrycli obyczajów, umiejcycli czyta i pisa; o-
nierze jej dzielili si, podobnie jak andarmi francuscy,

na 2 klasy, z których pierwsza pobieraa wikszy od
i swym stanowiskiem zbliaa si do podoficerów; roz-

róniano pozatym andarmów konnych i pieszych. Cay
korpus podug prawa mia skada si z 43 oficerów

i 339 podoficerów, trbaczy i onierzy, przyczem wszyscy
podoficerowie, trbacze i 202 onierzy mieli peni
sub konno, a 78 onierzy—pieszo. May oddziaek
andarmerji (2 oficerów, 4 podoficerów i 30 andarmów
konnych) peni sub stale przy Naczelnym Wodzu;
reszt rozmieszczono po miastach wojewódzkich*) i obwo-
dowych. (Komendy z 1 porucznika lub podporucznika,

1 podoficera, 4 andarmów konnych i 2 pieszych).

andarmerj zorganizowano faktycznie i rozmie-

szczono po województwach ju w kwietniu i maju
1817 r.; koszt pierwotny jej wystawienia wyniós wtedy
400.000 zp., a stay etat roczny odu—do 200.000 zp.

Dziaalno jej w U. 1817—1830 obja—poza sprawa-

mi policji zwykej — dziedzin doniesie, ledztw i are-

sztowa politycznych; dziki temu cay ten korpus za-

suy sobie na jak najgorsz opinj w kraju, a wielu

jego oficerów na powszechn nienawi.**)

*) Komendy, zoone z 1 kapitana, 1 wachmistrza, 1 podoficera,

1 trbacza, 6 andarmów konnych i 2 pieszych.
**) Przytaczamy tutaj par faktów, które rzucaj pewne wiato

na czynnoci andarmerji. 1) 27-V 1817 r., a wic ju w czasie rzeczy-

wistego utworzenia andarmerji, Rada administracyjna zajmowaa si skar-

g, wniesion na porucznika andarmerji Tarnowskiego. Oticer ten, obj-
wszy swój urzd w Mawie, wezwa formalnie wszystkich urzdników admi-
nistracyjnych do stawienia si przed sob, »aby zbada ich zdolnoci i kon-
duit«. Rada odesaa t spraw do Komisji wojny z zapytaniem, czy
istotnie andarmerji wydano jakie rozkazy w tym kierunku. Odpowied
brzmiaa przeczca i Dulfus udzieli nagany dziaajcemu zbyt po oniersku
Tarnowskiemu. Okazuje si z tego, e oficerowie andarmerji — w myl
instrukcji, nieznanej Radzie administracyjnej — zdawali poufne raporty
o s-konduicie* urzdników. 2) W lutym r. 1818 andarmerja donosia, e
agenci pruscy czyni due zakupy zboa w powiecie lipnowskim. 3) W sierp-
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w pocztkach pawstania listopadowego andarmerja
znalaza si w bardzo niewyranym pooeniu; niektórzy jej

oficerowie zbiegli wówczas za granic, a potym do Rosji,

innych sprowadzano do Warszawy jako winiów; na pro-

wincji wstrzymaa ona po prostu sw dziaalno, a wadze
administracyjne domagay si z Warszawy instrukcji, co

z ni dalej robi. 27-go grudnia 1830 r. otrzymaa ona no-

wego komendanta w osobie majora 2-go puku strzelców

konnych, Franciszka Sznajde, jednego z najlepszych ofice-

rów jazdy powstania roku 1 83 1 .*) Równoczenie zacza si
reorganizacja tego korpusu: 19 oficerów z niego przeniesio-

no do jazdy, 2 do weteranów, dano mu wzamian za to

3 nowych, poczto nastpnie organizowa polowy dy-

wizjon andarmerji. 28-go stycznia nowy Wódz Na-

czelny, ks. M. Radziwi dokona przegldu tego dywi-

zjonu i znalaz go »w tak piknym stanie«, e specjal-

nym rozkazem dziennym dzikowa Sznajdemu i wszyst-

kim jego oficerom »za gorliwo i znajomo suby*.
W chwili rozpoczcia dziaa wojennych Wódz Naczelny

przeprowadzi wreszcie radykaln zmian suby caego
tego korpusu: rozkazem dziennym z dnia 7-go lutego

postanowi on, e andarmerja przestaje odtd peni
sub swej broni i wchodzi do czynnej suby w polu

pod nazw karabinierów konnych. Wyjóorni, starzy o-
nierze andarmerji zapragnli teraz zmy cic na nich

plam i szuka rehabilitacji w polu. »Karabinier, mówi
Prdzyski, któregoby si po dawnemu byo nazwao,
byby to wzi za najwiksz obraz«. Gdy póniej,

niu 1827 r. raportowaa ona »o obelgach, pogrókach i zmowie na osobj
i ycie generaa brygady Siemitkowskiego ^ w województwie kaliskim.

4) W sierpniu r. 1830 kapitan andarmerji Marchocki przeprowadza z po-

i

lecenia Mikoaja I ledztwo w sprawie nielegalnego seminarjum duchów-'
nego w Piotrkowicach.

*) Sznajde 28.VII awansowa na generaa brygady. Pierwotnie (22-go
grudnia) komendantem andarmerji mianowano podpukownika I-go puku
uanów Aleksandra Konopk, który jednak w par dni potym zrezygnowa
z tego stanowiska.
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po wypadkach warszawskich dnia 15-go sierpnia, dy-

wizjon ten wprowadzono do stolicy i chciano go uy
do suby policyjnej, oficerowie i onierze postanowili

traktowa wzburzon ludno Warszawy jak najagodniej;

zachowywali si te wobec niej, ze wzgldu na sw
przeszo, nawet za ogldnie. Natomiast w polu spe-
nili oni swe zadanie rehabilitacyjne wietnie: wyrónili
si swym udziaem w bohaterskim ataku jazdy pod D-
bem Wielkim, eskortowali pod Ostrok baterj Bema
w jej szalonym ataku na tyraljerów rosyjskich, bili si
dobrze pod Krynkami w korpusie Ramorina.*)

Dobrej jazdy, jak widzielimy, powstaniu nie bra-

kowao nigdy; zbywao mu natomiast dotkliwie ju od
samego pocztku na porzdnej andarmerji polowej. Bra-

kowi temu nie mogo zaradzi stworzenie w dniu 15-m
lutego urzdu obonego generalnego, który — przy po-

mocy detaszowanego pod jego rozkazy oddziau jazdy

—

czuwa mia nad policj wojskow armji ;**) do tego ko-

niecznie potrzeba byo specjalnego korpusu, zoonego
z doborowych ludzi, oraz speniajcego zawodowo swoje g
czynnoci. Armja powstania roku 1831, jak wogóle £
wszystkie wojska formowane za szybko, cierpiaa od sa- I
mego pocztku na pewne braki organiczne. W pukach I
nowej formacji odrazu zaczo si zbiegostwo na wielk
skal : z jednego bataljonu gwardji ruchomej województwa
mazowieckiego zbiego np. w pocztkach lutego 166 lu-

dzi, z 19-go puku piechoty linjowej w poowie kwietnia

132; onierze tych puków odznaczali si równie skon-
noci do maroderki. Nie dawali im nieraz dobrego
przykadu i ich oficerowie. Przecie okólnik Komisji

wojny z dnia 6-go lutego stwierdza, e wielu oficerów,

mianowanych do tych puków, nie zgosio si do nich

*) Dywizjon ten liczy 3 5.11 1831 r. 15 oficerów i 332 podoiicerów
i onierzy.

**) Urzd ten nie wszed zreszt na serjo w ycie.
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wcale, mimo wyranych wezwa w pismach publicznych,

ogaszanych póniej i z ambon. Na tyach armji pojawili

si oficerowie samozwacy, nie nalecy wcale do armji;

wielu ludzi nieprawnie przywdziewao mundury oficer-

skie, aby uchroni si od poboru, a nawet — zgasza
si o od; na prowincji peno byo oficerów, oddala-

jcych si od swych puków bez urlopów, podróujcych
po kraju zabieranymi samowolnie, drog rekwizycji, komi
pocztowymi ; niektórzy z nich przesiadywali tumnie na-

wet w Krakowie. W samej armji miao si — prawda
e wyjtkowo — do czynienia z oddziaami jazdy, uni-

kajcymi walki, reorganizowanymi bez udziau w niej

a trzechkrotnie, skonnymi natomiast zawsze do rabunku

i anarchji, do marnowania koni i efektów skarbowych,

jak np. synny drugi puk jazdy podlaskiej nie mniej syn-
nego Antoniego Kuszla, który raz nawet postanowiono

rozwiza cakowicie. Jak tu fatalnie nieraz wyglday
kolumny marszowe, nad których porzdkiem nikt nie

czuwa, gdzie bezkarnie spychano si nawzajem z drogi,

gdzie cigle zatrzymywano wozy z ywnoci.
Mody onierz powstaczy odznacza si take cza-

sami skonnoci do naduy i nieporzdków, zwaszcza
po bitwie, z ochoty, a czasem i z musu. Po bitwie gro-

chowskiej np. w Warszawie pojawio si przeszo tysic

maroderów, którzy, podajc si za rannych, yli tutaj

z dobroczynnoci publicznej i nie mieli wcale zamiaru

wraca do swych puków; zniszczono tu wszystkie poty,

rozbierano nawet domy na opa. Na Litwie zaszed wy-
padek, e cay oddzia pod komend oficera oddzieli

si od grupy Dembiskiego, aby rabowa dwory; w san

domierskim pod koniec powstania powsta ze zbiegów
wojskowych oddzia »partyzantów woyskich rycerza

Tarszy«, który y wygodnie z rekwizycji po dworach
i zabierania transportów wojskowych. Bardzo nieszcze-

gólnie pod wzgldem policyjne - wojskowym wyglday
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i niektóre pola naszych bitew. Pod Grocliowem np. na

teren bitwy przedostaa si masa pojazdów prywatnych
i widzów, którzy powikszali tutaj due i bez tego zamie-

szanie. Pod Ostroka, gdzie straty w samej walce byy
bez porównania mniejsze od grochowskich, piechota na-

sza stopniaa w straszliwy sposób przez to, e onierze,

nowych zwaszcza puków, pragnli »znikn, zgubi
si« i po odbitych atakach rozpraszali si po lesie, od-

chodzili nawet ku granicy pruskiej
;
przecie jeszcze 17-go

czerwca donoszono, e parset tych maroderów ostro-

ckich przebywa w lasach midzy Ostrok i Przasny-

szem. A jake niemoliwie wyglda odwrót naszych

wojsk z pod Ostroki do Róana, przypominajcy fa-

talne sceny odwrotu Napoleona z nad Berezyny! I nad

tymi sprawami nie czuwa wtedy nikt, podobnie jak

i nad tym, czy na polu v/alki wszyscy speniaj swój

obowizek, czy niema tam takich, którzy zawczenie, za

tchórzliwie opuszczaj swoje stanowiska. Spoisto armji

przedstawiaa si le ju od pocztku maja, gdy to po
odwrocie z Tykocina maroderka pocza ogarnia i stare

puki; gdyby jej si nie zapobiego, to moga pojawi
si i nieznana poprzednio w ich szeregach dezercja, jak

te pojawia si istotnie w sierpniu, od czasu odwrotu
z nad Bzury, zwikszajc si z dnia na dzie.

To te maj by okresem przesilenia w pogldach
naszej starszyzny na spraw andarmerji. Generaowie
nasi pojli wreszcie, e nie podobna wyrzeka si insty-

tucji policyjno-wojskowej dlatego, e poprzednio staa

si ona niepopularn w kraju za rzdów Konstantego.

17 maja minister wojny, genera Franciszek Morawski, do-

maga si od Skrzyneckiego utworzenia szwadronu an-
darmerji polowej; w pi dni póniej genera Kazimierz

Maachowski, donoszc o wzmagajcej si w jego dy-

wizji maroderce, da, aby par szwadronów jazdy prze-

znaczono do tej suby. andarmerj wznowi wreszcie
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za czasów swego szefostwa sztabu genera Tomasz Lu-

bieski. Rozkaz dzienny z dnia 13 czerwca powoa j
do ycia pod mianem »Stray polowej «, gdy mimo
wszystko niepopularnej nazwy »andarmerja« uy nie

cliciano. Powoano do niej wyborowych, starszych o-
nierzy, wybranych z puków jazdy.

Nowa andarmerja przychodzia ju za póno. Armj
powstacz uleczy moga jedynie decyzja kierownictwa,

jedynie miae operacje wojenne, a wreszcie troch szcz-

cia broni ; bez nich, w cigym odwrocie i przy staym
traceniu okazji, od onierza trudno byo wymaga su-
bistoci. Ju i »szary koniec« czu, na co si zanosi,

i nie mia ochoty wystawia si na niebezpieczestwo

osobiste.*)

*) w armji rosyjskiej istniaa wówczas specjalna andarmerja polowa.
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XI.

KORPUS OFICERÓW

1. Kadeci. Szkoy podchorych piechoty i jazdy.

Szkoa zimowa artylerji.

Oficerowie armji Królestwa polskiego dzielili si
w roku 1830 na dwie odrbne, wyranie odgraniczone

od siebie grupy: oficerów nowej formacji i napoleoczy-
ków. Pierwsi zajmowali wówczas wszystkie prawie stopnie

podporuczników i poruczników, z których, jak widzie-

limy. Konstanty pousuwa systematycznie oficerów z cza-

sów Ksistwa warszawskiego; drudzy stanowili hierarchj

wysz, poczwszy od stopnia kapitana.*) Te dwie gru-

py oficerów róniy si od siebie przed powstaniem nie

tylko odmiennym ródem zdobycia szlif i ryngrafów, ale

i odmienn psychologj subow i polityczn; w czasie

wojny roku 1831 odegray one równie mocno odmienne
role. Z tego powodu kad z nich naley traktowa
oddzielnie.

*) Na emigracji obliczono, e tylko jeden oficer nowej formacji
dosuy si po rok 1830 stopnia kapitana. Kruszewski mówi, e gdy 6.IV

1831 zosta majorem, by pierwszym majorem w naszym wojsku, nie ma-
jcym za sob kampanji napoleoskich.
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a czasów Konstantego szlif oficerskich dosuy si
byo mona w rozmaity sposób; najczstsz jednak dro-

g do tego byo wstpowanie do puku na kadeta i prze-

cliodzenie nastpnie do szkoy podcliorycli.

Mówilimy ju o kadetach. Bya to przewanie mo-
dzie szlachecka z domów rednio zamonych, posiada-

jca bardzo czsto skoczone studja licealne, a czasami

nawet i uniwersyteckie. Sytuacja kadeta w puku przed-

stawiaa si bez porównania gorzej od pooenia dzisiej-

szego ochotnika jednorocznego. Kadet otrzymywa wpraw-
dzie albo odrazu, albo dopiero po paru tygodniach lub

miesicach galonki podoficerskie, nie wisiaa nad nim
nastpnie groba kary cielesnej,*) uwalniano go od zwy-

kych robót koszarowych (w jedzie nawet od czysz-

czenia koni, o ile da za siebie patnego zastpc), wolno
mu byo wreszcie nosi wasny mundur z cienkiego sukna.

Pozatym peni on sub szeregowca bez adnych wy-
cze, mieszka w koszarach i podlega wszystkim prze-

pisom suby wewntrznej, dotyczcym szeregowców.**)

Rozporzdzenia ówczesne wyczay kadeta z towarzystw

i miejsc publicznych, gdzie móg on spotka si z oficera-

mi: nie wolno mu byo zatym bywa w teatrach, na balach

publicznych, w porzdniejszych restauracjach i cukierniach,

nie wolno nawet jedzi fjakrem;***) oficerom nakazywa-

*) Gdy raz podpukownik grenadjerów gwardji Wolski pobi pa-
zami szpady podcliorego Toczyskiego (przez pomyk zreszt, biorc go
w nocy za onierza), W. Ksi (do którego krewni pokrzywdzonego
wnieli skarg) kaza mu przeprosi go przed trontem szkoy podciorych
na Placu Saskim. Kadetów za kar zamykano tylko do zimnej komórki.

**) W subie i poza sub oficerowie przemawiali do niego per

»ty« lub per »wasan«; by to jednak ogólny sposób zwracania si do pod-
wadnych, nawet oficerów; o ile natomiast komendant mówi do onierzy
o kadecie, to wyraa si zawsze »pan kadet«.

***) Gdy cesarz Aleksander pozwoli kadetowi puku strzelców kon-
nycli gwardji, Wadysawowi hr. Zamojskiemu bywa w towarzystwach, to

Konstanty rozcign to pozwolenie do kadetów caego garnizonu warszaw-
skiego. Na prowincji tych przepisów nie stosowano tak cile i kadeci

bywali tutaj na balach ziemiaskich razem z oticerami.
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no traktowa kadetów z góry, ostro, podobnie jak i onie-
rzy. Byo to wic pooenie bardzo cikie do zniesienia

dla modziey inteligentniejszej, skazujce j na wyczne
przebywanie w koach onierzy i podoficerów, dzielenie

ich prostych rozrywek, rozpusty nieraz, prowadzce cza-

sami do pewnego zdziczenia, a nieraz i deprawacji.*)

To te troska o warto moraln i umysow przyszych
oficerów naszej armji nakazywaa o ile monoci skróci

ten okres suby ; niestety, wiele rzeczy zoyo si na to,

e, przeciwnie, przedua on si coraz wicej.

O rozwój umysowy kadetów nie troszczono si
wcale w pukach ; jedynie w jedzie skupiano ich w szwa-

dronie sztabowym, gdzie jego komendant uczy ich re-

gulaminu, fechtunku i strzelania z pistoletu, a podobno
nawet rysunków, historji i geografji.

Po roku, a póniej dopiero po 4 i 5 latach, suby
w puku kadeci przechodzili do szkoy podchorych.
Z puku wynosili oni czasem stopnie podchorych lub

sierantów starszych, zazwyczaj za — podoficerów 1-ej

i 2-ej klasy, a wyjtkowo tylko najnisze: vice-podofi-

cerów lub prostych kadetów.**)

Mówilimy ju o tym, w jakim celu i z jakimi za-

miarami w. ks." Konstanty stworzy 28-go lipca 1815 roku

szkoy podchorych piechoty i jazdy: miay one sta
si rozsadnikami oficerów nowego typu, cakowicie przy-

stosowanych do nowych porzdków.***) Odpowiednio

*) z przykadami takiej deprawacji spotykamy si nieraz i w pa-
mitnikach wspóczesnych; zarazia ona i wiele jednostek w szkole pod-
chorych; niektórzy z kadetów i podchorych znaleli si nawet na licie
czonków tajnej policji.

**) W szkole podchorych jazdy w roku 1830 byli starsi wach-
mistrze, wachmistrze i kadeci.

***) »W. Ksi — mówi Wybranowski — cay by zajty t szko,
czsto j odwiedza, wystpowa przed sob kaza i sam czsto musztro-
wa. Zna prawie kadego z znajdujcych si w niej podchorych po
imieniu, a który tylko z nich mia dobr postaw, dobry wzrost, dobry
gos i by zrczny w musztrze, tego lubi i o takim pamita nie tylko do-
póki by w szkole, ale i póniej. Upodobanie W. Ksicia w tej szkole
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do tego celu Konstanty sam wybra komendantów dla

obu tych szkó, sam równie opracowywa plan zaj
i suby w nich ; byy one wic cakowicie jego kreacj

:

w ich urzdzeniu uwydatniy si najwymowniej jego po-

jcia o tym, jak naleao wychowywa przyszych ofi-

cerów wojska polskiego.

Komendantem ostatecznym szkoy podchorych
piechoty zosta podpukownik grenadjerów gwardji Ksa-

wery Oldzki,*) szkoy jazdy podpukownik 4-go puku
strzelców konnych Franciszek Czarnomski.**) Oldzki
wyszed ze suby rosyjskiej, a w r. 1830 poszed za

Konstantym; by to subista, w gruncie rzeczy do
zacny i znajcy si na subie piechoty, ale lepo spe-

niajcy rozkazy W. Ksicia. Czarnomski, wietny oficer

jazdy z czasów napoleoskich, wyborny, odwany jej

brygadjer w roku 1831, przej si cakowicie kapral-

skim duchem konstantynowskim: »brn w drobiazgach*,

umia zatruwa ycie uczniom spraw ^dopasowywania
czapraka*.

Program zaj obu szkó ogranicza si jedynie i wy-
cznie do wicze frontowych, oraz teoretycznego prze-

rabiania regulaminów. Podchorych uwaano tutaj

z pocztku za rekrutów i zaczynano z nimi nauk od

szkoy onierza; póniej przerabiano z nimi szko plu-

tonu, kompanji, bataljonu, puku, a teoretycznie, zim
na tablicy — brygady i dywizji. Instruktorzy kadli na-

cisk na wyrabianie sobie gosu do komenderowania, na

byo tak wielkie, e mawia przed wszystkimi, a nawet i samym podclio-

rym, e dopiero bdzie mia wojsko dobre i takie, jakiego sobie yczy,
gdy oficerowie ze szkoy podciorycli bd pukami i brygadami pod
nim dowodzi . . . (Podciorowie) przypuszczani bywali do najwyszej aski,

mianowicie zapraszani na lierbat, rozumie si w wasnym mieszkaniu, przy

usudze dworskiej W. Ksicia i wspaniaej zastawie*.

*) Pierwotnie by nim zacny i inteligentny podpukownik Paszkow-
ski. Zwierzchni dozór nad t szko spoczywa w rkacli generaa Kuruty.

**) Zwierzchni dozór nad t szko sprawowa Roniecki Instrukto-

rami w szkole piechoty byli prawie bez wyjtku oficerowie z puku gre-

nadjerów gwardji, w szkole jazdy — oficerowie strzelców konnych.
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szybk komend, na dokadn znajomo zarówno szcze-

góów suby, jak i ewolucji wikszycli jednostek tak-

tycznycli. Egzamin praktyczny przy wyjciu ze szkoy
(teoretycznego nie byo wcale) polega jedynie na udo-

wodnieniu umiejtnoci komenderowania.*) Zajcia te tak

pochaniay czas uczniów, e czsto nie przerabiano z nimi

wcale innych regulaminów, nie mówiono im wcale o obo-

wizkach oficera i t.d. Reszt czasu zabieraa w obu szko-

ach suba dzienna, bardzo uciliwa, zwaszcza w szkole

podchorych jazdy, gdzie w dodatku uczniowie musieli

sami czyci konie i stajnie. Rozkad zaj w tych

szkoach by obmylany tak, e podchory nie mia li-

teralnie czasu na czytanie ksiek, cho z drugiej strony

w szkole jazdy np. tracono nieraz cae godziny na cze-

kaniu na sw kolej dostania si do maneu.**)
W obu szkoach panowa niezwykle surowy rygor,

cho modzie niejednokrotnie znajdowaa rodki wyamy-
wania si z niego i korzystania z uciech stolicy. Admini-

stracja szkoy, ywienie i pomieszczenie podchorych
byy wzorowe.

W pierwszych latach Królestwa, dopokd oficerowie

licznie podawali si do dymisji, a Konstanty tak usilnie

usuwa ze suby napoleonczyków, podchorowie po
2 latach pobytu w szkole, a po 3— 4 ogólnej suby

*) Egzamin ten odbywa si w ten sposób (przed W. Ksiciem, na
Placu Saskim), e urzdzano wiczenia pukowe, przyczym komendant
szkoy powierza najlepszemu z jej uczniów komend puku, celujcym —
bataljonów i t. d. wiczenia te przed ostatecznym egzaminem repetowano
parokrotnie, uywajc do tego onierzy którego z puków stojcych za-

og w Warszawie. Po egzaminie awansowa nasampierw na podporucz-
nika podchory, komenderujcy na nim pukiem, potem ci, którzy dowo-
dzili bataljonami lub kompanjami i t. d. Póniej, gdy armja Królestwa
miaa ju za wielu oficerów, podchorych, dowodzcych na egzaminie
plutonami, a nawet i kompanjami, zazwyczaj pozostawiano na dalsze lata

w szkole.
**) W. Zamojski mówi, e dra na myl, i przyjdzie mu pozosta

w szkole duej i znosi to »zwierzce« ycie, w którym musia przerwa
wszelk prac umysow. Komorowski pisze, e w szkole piechoty abso-
lutnie nie byo czasu na wzicie ksiki do rki.
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w wojsku — awansowali zaraz po egzaminie na podpo-
ruczników, zwaszcza którzy ich pierwotna liczba w szkole

piechoty nie dochodzia do setki. Znajdowali si nawet
tacy szczliwcy, którzy po pól roku suby w puku i roku

pobytu w szkole otrzymywali ju ryngraf i szlify pod-

porucznika. Koo r. 1823— 1824 stosunki te ulegy zmia-

nie. Oficerowie subalterni przestali podawa si do dy-

misji, a nawet sam W. Ksi, zniechcony troch do
oficerów nowej formacji, stara si usilnie o zatrzymy-

wanie napoleoczyków w szeregach. Gdy w roku 1825
Aleksander mianowa 100 podchorych podporuczni-

kami, w armji doszo do takiego przepenienia kompa-
nji subalternami, e Mikoaj I w czasie swej koronacji

móg awansowa tylko 3 podchorych. Tymczasem
Konstanty, nie liczc si wcale z tymi stosunkami, zwi-
kszy ilo uczniów szkoy podchorych do 300 (w r.

1830 byo ich 220), a jazdy do 122; skania go do
tego wzrastajcy cigle napyw ochotników ze sfer inte-

ligencji do wojska.*) Podchorych, którzy ukoczyli
szko i zdali dobrze egzamin, wypado odtd zatrzy-

mywa tutaj na 2 lub 4 dalsze lata, albo te odsya
do puków na instruktorów bez mianowania ich na stop-

nie oficerskie. Awans na podporucznika sta si odtd
czym mao prawdopodobnym dla kadeta, który mia ju
za sob 7, a czasami 10 i wicej lat suby; nawet
uczniowie bardzo protegowani, synowie generaów, awan-
sowali dopiero po 4 latach ogólnej suby.**)

*) w sprawozdaniu na sejmie roku 1830 Komisja Wojny obliczaa, e
w cigu 5 lat szkoa podchorych piechoty wydaa 244 uczniów ukoczo-
nych, a szkoa jazdy — 127.

**) »Smier nie czepiaa si atwo oficerów polskich — mówi Pa-
telski — dobrowolne wzicie dymisji lub przymusowe wykrelenie z kon-
trol wojskowych zdarzay si rzadko* przeto i posuwanie si na oficerskie

szczeble pezo ówim krokiem. Nadto puki piesze zapchane byy ofice-

rami nadetatowymi i dlatego wydostanie si na stopie podporucznika,
nawet z 15 latami suby i wietnie zoonym egzaminem w szkole pod-
chorych naleao do osobliwoci, jak nazywalimy, równorzdnych poja-

wieniu komety«.
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w takich warunkach podchorych poczo ogar-

nia atwo zrozumiae rozgoryczenie : przecie najpikniej-

sze lata ycia wypadao im trawi w przymusowym
odciciu od wiata, na stanowisku, w którym trzeba byo
znosi tyle upokorze, w atmosferze niezwykle mono-
tonnej, z dniami zapenionymi jedynie regulaminem i mu-
sztr, któr znali ju na wylot. ^Tymczasem wojsko

polskie— mówi Prdzyski— jak gdyby dlatego, aeby
wicej czuo przykro tych stosunków, miao pod oczy-

ma puki gwardji (rosyjskiej)..., w których awanse pio-

runem leciay... Takow stagnacj w awaisach mogli

znosi, jako te i znosili filozoficznie, przed ^wszystkiem

pukownicy, którzy majtek na pukach robili. Mogli na

ni przysta generaowie i wysi oficerowie, dobr po-

bierajcy pac. Wszyscy si niemal poenili, przyjli

obecny stan rzeczy i nie myleli o innej prz\^szoci. Nie

tak byo z modzie. Tej nie byo si mona oswoi
ze swoim zym pooeniem, które im bardziej dolegao,

tym czulsz bya na nieszczliwe pooenie kraju, tym
skorsz do dziaania, aeby razem zmieni i jedno i dru-

gie«. Bya to ju psychologja spisku podchorych i nocy
listopadowej.

Modzie nasza wojskowa pacia w ten sposób kosz-

ty tego anormalnego stanu, w jakim znajdowaa si
caa armja Królestwa Polskiego. Armj t stworzono jako

wojsko ogólno—polskie, przeznaczone w myli swych
twórców (Dbrowskiego np.) do zdobycia i pozostaych

zaborów polskich, oraz rozronicia si na wielki, wie-
tny organizm wojskowy, któryby urzeczywistni program
wojskowy Sejmu czteroletniego i Kociuszki. W ten

sam sposób pojmowaa rol tego wojska inteligentniejsza

modzie tych czasów i dlatego tak licznie garna si
do jego szeregów, sadzc, e oficerów bdzie szybko

potrzeba nie na 30.000, ale na 100.000 i wicej woj-

ska. Tymczasem polityka rosyjska — po pierwszych
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ogólnikowych zapowiedziach Aleksandra I o przycze-
niu gubernj litewskich — wtaczaa coraz silniej wojsko
nasze w ramy armji jednego tylko skrawka Polski. Dziki
temu w armji Królestwa nagromadza si tak niepropor-

cjonalnie wielki zasób kandydatów na oficerów, e na-

wet formacja roku 1831 nie zdoaa uy waciwie tych

wszystkich si. Ten stan rzeczy sprawia, e armja Kró-
lestwa, a zwaszcza jej nisze warstwy oficerskie, bya
stale czynnikiem prcym do powstania przeciw Rosji.

W szkole podchorych ten ferment modziey da
si odczu do wczenie. Zauway go ju pierwszy

jej komendant, podpukownik Paszkowski i radzi, »ae-
by modzie poytecznymi naukami zatrudnia..., gdy
jest to modzie posiadajca ch do nauk i wyszego
wyksztacenia wojskowego, a tracc czas na niczym wi-
cej, jak na ustawicznym musztrowaniu si, przykrzy so-

bie dugi pobyt w szkole«. Rady te Konstanty przyj
le; skoczyo si nawet na tym, e Paszkowski poda
si do dymisji. Gdy ferment wzmaga si w szkole

coraz wyraniej, ^obostrzono tu regulamin, wzbroniono
podchorym wychodzi do miasta, zakazywano czytania

ksiek, zaczto bardziej jeszcze mczy musztrami i roz-

maitymi drobiazgowymi wymaganiami«. Mimo to, a mo-
e i dziki temu, wród podchorych wzmóg si zapa
do zdobywania sobie wiedzy, przybierajc jednak formy
nielegalne. »Zaczli tedy sami podchorowie midzy
sob stara si to poktnym czytaniem ksiek, to udzie-

laniem jeden drugiemu wiadomoci ksztaci si i pro-

wadzi tak, jak na zacn i szlachetn modzie polsk
przystoi. Postpowa jednake musieli bardzo ostronie,

gdy i midzy nimi byli tacy, co na kady ich krok

uwaali i kad rzecz W. Ksiciu donosili. Wiele take
do uksztacenia dopomagali im oficerowie, dodani Oldz-
kiemu. Tak wic to, co jawnie, ujte w pewne karby

przepisów regulaminowych dzia si byo powinno, dziao
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si potajemnie, urywkowo, a zatym niedokadnie. To
wszystko razem coraz bardziej szerzyo nieukontentowa-

nie w szkole podciorych«.
Z tym prdem pocz wreszcie liczy si i Konstanty.

W roku 1824 w szkole podchorych piechoty zapro-

wadzono nauk jzyków (francuskiego, niemieckiego

i rosyjskiego), która sza jednak niesporo, gdy ucznio-

wie, zmczeni cig musztr, nie mieli wielkiej ochoty

do tej nauki. W latach 1828— 1830 instruktorzy poczli

tutaj wykada matematyk, nawet troch strategji, pro-

wadzi kurs rysunków topograficznych; przedmioty te

stay jednak wci na dalszym planie, a traktowano je

bardzo dorywczo. Dopiero przed samym wybuchem
powstania, na skutek pierwszych doniesie o sprzysi-

eniu podchorych piechoty, Konstanty zdecydowa si
na reform zasadnicz szkoy; powica on w ten spo-

sób najbardziej ulubion sw kreacj. Zwierzchnictwo

nad szko odda wtedy w dowiadczone rce generaa
Trbickiego, który opracowa szczegóowy program jej

reformy.*) Zmiana ta przychodzia za póno: zblia
si ju 29-ty listopada i Trbicki mia poledz z rki
swych uczniów z bohaterstwem godtiym lepszej sprawy.

Absolutnie odmienn organizacj posiadaa zimowa
szkoa artylerji. Na jej ustroju odbijaa si ta niezale-

*) »Prawda,—mówi Trbicki do Wybranowskiego—e najpiei-wsz

potrzeb jest obezna ich z musztr; lecz 5 lub 6 lat nic innego ich nie

uczy, jak tylko musztry, to znaczy ich nudzi, mczy, a wkocu do
desperackich kroków przymusza. Ju i tak kady, co nie mia sposob-
noci nabycia innych nauk, wszedszy do tej szkoy, robi si dziwakiem
i zarozumiaym; ten za, co przyniós z sob do szkoy pewne wiadomoci,
dla braku sposobnoci do reszty je zapomni. A gdy po kilkoletnim po-
bycie w tej szkole przyjdzie kolej ich awansu, kontenci, e zdoali wy-
mkn si z tej klauzury, z niewielk chci pov/icaj si swym obowiz-
kom, przyszedszy do puku. Tymczasem, gdyby umys ich rozwijano ró-
nymi naukami, potrzebnymi do dalszego ich losu, staliby si w czasie

zdolnymi oficerami^. »Wedle jego projektu pi godzin dziennie miao
by przeznaczonych na nauk matematyki, administracji wojskowej i ry-

sunków*.
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no korpusu artylerji od systematu W. Ksicia. Zbie

rano tutaj zim kadetów i podoficerów artylerji (poczt-

kowo i saperów) i uczono ich teorji i praktyki. Komen-
dantem szkoy by Yalentin d'Hauterive, pukownik
kwatermistrzostwa, który przyby do Polski, jako instruk-

tor, jeszcze za czasów Konfederacji Barskiej i gorco
ukocha sw przybran ojczyzn.**) Fortyfikacji uczy
tu wybornie Meciszewski, artylerji—wietny instruktor

Paszkowski, taktyki elementarnej—Przedpeski, matematyki

Waligórski, Nieszoko i Koriot, suby piechoty—wi-
cicki. Niektórzy z tych instruktorów wykadali równo-
czenie w Szkole aplikacyjnej i gruntownie znali swój

przedmiot; inni w powstaniu zdobyli sobie opinj wy-
bitnych zawodowo oficerów, pozyskali rozgos na emi-

gracji. Na szczcie dla szkoy Konstanty interesowa

si jedynie manewrami jej uczniów z dziaami, które

zreszt stale spotykay si z jego pochwaami. Ucznio-

wie tej szkoy—po przebyciu jednego kursu—wracali do
swych baterji, awansujc czsto odrazu na podporucz-

ników. Komisja Wojny w roku 1830 stwierdzaa, e
szkoa ta w cigu lat piciu wyksztacia 54 oficerów

artylerji wojska naszego.

2. Korpus kadetów w Kaliszu. Szkoa aplikacyjna.

Szlif oficerskich mona si byo w wojsku polskim

tych czasów dosuy i w inny sposób, a mianowicie

wstpujc do szkoy kadetów w Kaliszu. Drog t obie-

raa modzie tym chtniej, e po niej mona si byo
dosta i do Sokoy aplikacyjnej, a z niej do kwatermi-

strzostwa, inynierji, artylerji i saperów.

**) Uton on w r. 1831 w czasie wyprawy Gieguda na Litw.
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Szkoa kadetów w Kaliszu podlegaa po rok 1820
Ministerstwu wyzna i owiaty*) i bya czteroklasow,

a nastpnie szecioklasow szko wojewódzk, majc
w swym programie — oprócz zwykych nauk szkó cy-

wilnych (matematyki, fizyki, chemji, historji naturalnej,

historji powszechnej i polskiej, logiki, nauki o konstytucji,

kaligrafji, rysunków, religji, jzyków polskiego, aciskie-

go, francuskiego i niemieckiego), wykady o historji woj-

skowej (ze specjalnym uwzgldnieniem historji wojska

polskiego), organizacji wojska, taktyki, fortyfikacji, arty-

lerji, miernictwa, budownictwa cywilnego i rysunków
wojskowych ; uczono tet tutaj musztry piechoty. Na tym
pierwotnym programie szkoy**) odbijaa si silnie trady-

cja »korpusu kadetów* z czasów Stanisawa Augusta,

gorco obywatelska i patryjotyczna; — odbijay równie
i wzory ogólne XVIII wieku, gdy to szkoy kadetów
byy raczej zakadami ogólno-ksztaccymi, ni cile
wojskowymi.

Tego stanu rzeczy nie móg znie w. ks. Konstanty:

ju w roku 1814 czyni on starania o to, aby szko
przekaza cakowicie wojskowoci, a póniej sam praco-

wa nad planem jej reorganizacji. Nie znamy szczegóów
przeprowadzonej przez niego w r. 1820 zmiany w ustroju

szkoy. Pewne jest to tylko, e ograniczono wtedy wy-
kady przedmiotów, wykadanych obszerniej w szkoach
wojewódzkich (n. p. zniesiono bodaj nauk aciny, logiki

e t. c), a pooono wikszy nacisk na matematyk, na
przedmioty fachowe, na musztr (zaprowadzono wtedy
równie nauk jzyka rosyjskiego). . Z uczniów uformo-

*) Na posiedzeniu Rady administracyjnej z dnia 14-1 1820 r. od-
czytano pismo ministra sekretarza stanu, który donosi, e Aleksander I

zatwierdzi przedoony przez Konstantego plan reorganizacji tej szkoy
i poleci przekaza j Komisji wojny wraz z uciwalonym poprzednio na
jej utrzymanie budetem rocznym w kwocie 131183 zp.

**) Uczono tu m. in. techtunku, taców, piewu; uczniowie piewali
n. p. *Spiewy iistoryczne^ Niemcewicza.
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wano may bataljonik, wymusztrowany doskonale, zna-

jcy take sub artylerji; latem gromadzono ich w spe-

cjalnym obozie, uczono równie pywania. Profesorami

byli tutaj z pocztku przewanie cywilni, póniej cz-
ciowo oficerowie kwatermistrzostwa i artylerji; nad kar-

noci w szkole oraz nad wywiczeniem frontowym jej

uczniów czuwali komendant szkoy, jej kapitanowie i po-

rucznicy. Pierwszym dyrektorem nauk w Kaliszu by stary

weteran wojsk polskich, legjonów we Woszech i legji

nadwilaskiej, pukownik Józef Regulski, oficer o do
znacznej wiedzy wojskowej ; drugim — zdolny podpu-
kownik kwatermistrzostwa, Franciszek Koss. Wród pro-

fesorów i oficerów tej szkoy spotykao si ludzi, którzy

póniej przeszli do Szkoy aplikacyjnej; niektóre przed-

mioty, np. matematyka i fortyfikacja, stay w niej wietnie,

wywoujc due zadowolenie Meciszewskiego i Koacz-
kowskiego, przysyanych tutaj na egzaminowanie uczniów
6-tej klasy i wybieranie z poród nich kandydatów do
Szkoy aplikacyjnej. Administracja szkoy przedstawia-

a si wzorowo: przed r. 1830 wybudowano dla niej

nowy, pikny budynek, panujcego tutaj w salach, sy-

pialniach, infirmerji porzdku nie mogli si do nachwa-
li zwiedzajcy ten zakad dostojnicy, a midzy nimi

i obaj monarchowie.
Uczniów przyjmowano do kadetów w wieku od

12-13 lat. Wchodzili oni tutaj bd na miejsca fundu-

szowe, bezpatne, do których pierwszestwo mieli syno-

wie oficerów, a nastpnie urzdników, bd te na pat-

ne.*) Napyw poda o przyjcie na miejsca funduszo-

we, a nawet i patne by tak znaczny, e, gdyby nie

szczupo budetu i brak odpowiedniego pomieszczenia,

liczb kadetów w r. 1825 mona byo z atwoci

*) Za utrzymanie kadeta trzeba byo paci rocznie 800 zp. W ro-

ku 1825 na 200 uczniów szkoy byo 150 funduszowyci (tzw. w argonie
kadeckim »plebejuszów«) i 50 opacajcych (»patrycjuszów«).
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podwoi. I w szkole kadetów zatym ujawnia si ten

prd wybierania karjery wojskowej, tak powszech-

ny wówczas wród modziey naszej.*) Goniejszycli,

wybitniejszyci nazwisk wród kadetów kaliskicli spoty-

kamy niewiele; do najznakomitszych wychowanków na-

leeli: Ludwik Mierosawski, Juljusz Falkowski, Ludwik
Sztyrmer i Józef Waligórski. Modzie t oywia go-

rcy patryjotyzm: w roku 1831 rwaa si ona do szeregów

bez wzgldu na wiek, a i póniej, w okresie emigracji

i sprzysie, dostarczya paru ludzi do listy martyro-

logji naszej. We wspomnieniach byych kadetów kali-

skich o ich czasach szkolnych mona wyczu gorcy
powiew sympatji do szkoy; skar si oni tylko na to,

e wadze kadeckie czsto protegoway synów dygnita-

rzy wojskowych oraz patrzyy przez palce na wykrocze-

nia i nieuctwo »patrycjuszów«.

Cz kadetów kaliskich, wyróniajcych si celuj-

cymi postpami w naukach wojskowych, przechodzia

nastpnie do Szkoy aplikacyjnej, o dostaniu si do której

marzyli wszyscy bez wyjtku kadeci. Niestety, byo to

udziaem tylko bardzo nieznacznej mniejszoci; Komisja

Wojny obliczaa w roku 1830, e w cigu lat piciu ze 185
uczniów, którzy ukoczyli t szko, tylko 33 dostao

si do Szkoy aplikacyjnej; z kursu roku 1826, z któ-

rego wyszed Sztyrmer, na 44 ukoczonych uczniów

jedynie 4 przyjto do Szkoy aplikacyjnej. Pozostali,

zazdroszczc wybracom losu, musielii na podoficerów

do wojska. Los ich przedstawia si pocztkowo podobno
lepiej od losu ukoczonych podchorych, gdy awan-

sowano ich szybciej na podporuczników; póniej, gdy
miejsc podporucznikowskich byo coraz mniej, czekali

i oni dugo na awans, powikszajc liczb tej niezado-

*) Pierwotna liczba kadetów wynosia podobno 240, przed r. 1820
spada do 100, w lataci 1820-1823 byo icli 200, przed rokiem 1830 prze-

szo 200.
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wolonej modziey, której i tak byo za duo w szere-

gach. I im, podobnie jak podcliorym, dopiero pow-
stanie dao szlify, a z nimi i tyle ochoty do walki.

Najwysz szko wojskow za czasów Królestwa

bya Szkoa aplikacyjna, otwarta w dniu 1-m grudnia

1820 roku. Ze szkoy tej wychodzili nie tylko podpo-
rucznicy »uczonych« broni: kwatermistrzostwa, inynie-
rji, artylerji i saperów, ale i bardzo liczni oficerowie

piechoty oraz jazdy. Na organizacji i losach Szkoy
aplikacyjnej, na ogó urzdzonej wcale dobrze i przy-

pominajcej wietne szkoy wojskowe francuskie,*) od-

biy si ujemnie wpywy systematu W. Ksicia.

Wypracowanie planu organizacji tej szkoy Konstanty
powierzy generaowi Bontemps, wybornemu praktykowi
w zakresie swej suby, nie posiadajcemu jednak wyo-
braenia o wyszym szkolnictwie wojskowym. Na sku-

tek tego w rozporzdzeniu królewskim, ustanawiajcym
t szko, znalazy si takie braki, jak ^pomieszanie

wyobrae o fizyce i chemji«, jak to, »e kurs matema-
tyki brane byy tak nisko, e niemal wyrównyway
temu, co w Kaliszu nauczano«, e »wiele tu rzeczy

opuszczono, inne midzy sob pomieszano*. Na szcz-

cie dla szkoy w spraw t wda si Hauke i doprowa-
dzi do tego, e ju po wydaniu rozporzdzenia królew-

skiego »dodano do programu pierwiastkowego kurs bu-

downictwa cywilnego, kurs geometrji wykrelnej, jzyki,

rozczono kurs budownictwa od fortyfikacji staej, roz-

szerzono kurs pomiarów topograficznych, dodajc geo-

dezj, kurs chemji i fizyki rozdzielono..., postanowiono
rozszerzy znacznie kurs matematyki «. Przez t zmia-

) w roku 1830 zwiedza j ksi pruski Wilhelm (póniejszy
cesarz niemiecki Wilhelm I) wraz z Aleksandrem Humboldtem i generaem
Rauchem. »Humboldt, pisze Koaczkowski, zapytany przez cesarza o na-
sz szko w obecnoci w. ksicia Konstantego, zachwala j, twierdzc,
ie znalaz w niej wszystkie nowe metody, uywane w szkole politechnicz-

nej paryskiej*
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n szkoa obja prawie wszystkie nauki, potrzebne do
przygotowania oficerów uczonycli broni.*) Nauki te

rozoono pocztkowo na 2 kursy roczne; ju jednak

1-Vn 1821 zaprowadzono kurs trzyletni, stwierdziwszy,

e cao wykadanych przedmiotów nie da si obj
w tak krótkim przecigu czasu. Od roku szkolnego

1829/30 w szkole ustanowiono kurs czteroletni; zade-

cydowaa o tym: 1) konieczno stworzenia specjalnego,

czysto praktycznego kursu dla kandydatów, wybieraj-

cych sobie sub bd w kwatermistrzostwie, bd te
w inynierji lub artylerji, 2) coraz wikszy brak miejsc

oficerskich w armji, dziki czemu elewów wypado za-

trzymywa w szkole duej. Kierownictwo Szkoy apli-

kacyjnej oddano w dowiadczone i zacne rce jej ko-

mendanta, pukownika Józefa Sowiskiego,**) oraz jej

*) A wic—poza wymienionymi wyej—fortyfikacj polow, arty-

lerj, budownictwo wojskowe, taktyk, rysunki, religj; elewów (gdy tak
nazywano urzdowo uczniów szkoy) uczono nastpnie stale musztry pie-

szej, gdy brali oni udzia co pewien czas w paradach na Placu Saskim.
Odpady natomiast wykady strategji i historji wojen— i to z przyczyn do
szczególnych. Jedynym bodaj kandydatem do objcia wykadów strategji

by Prdzyski, to te Sowiski domaga si powoania go do nich ; nie

dopuci do tego jednak Konstanty. eby nie wzywa Prdzyskiego, wy-
kad taktyki oddano bardzo dzielnemu i zasuonemu oficerowi, kapitano-

wi Przedpeskiemu. >Wszelako przedmiot taktyki wyszej, mówi o nim
Koaczkowski, by mu obcy; do tego mao oczytany; najwikszych tru-

dnoci dozna w ukadaniu tego kursu, który w jego rku nigdy nie po-
trafi stan na wysokoci wymaga szkoy «. »Raz przekadaem Hauke-
mu, pisze Prdzyski, e modzi oficerowie, wychodzcy ze szkó wojsko-
wych, adnej nie wynosz stamtd nauki historycznej. Odpowiedzia mi,

e nie mona wdawa si w t nauk, dopóki nie bdzie napisana histo-

rja, zwaszcza co do Polski, któraby zupenie odpowiadaa widokom rzdu
i obecnemu systematowi politycznemu. Tak chcia W. Ksi, a Hauke
znajdowa to bardzo naturalne*.

**) Wychowa on si w dawnym korpusie kadetów w Warszawie
i 17-IV 1794 r. stan na czele swoich kolegów kadetów, aby uderzy
z nimi na posterunek rosyjski na Dynasach. W czasie insurekcji kociusz-
kowskiej Sowiski walczy w wzorowym korpusie Dbrowskiego; póniej
wstpi do artylerji konnej pruskiej, bi si pod Prusk Iaw w korpusie
Lestocqu'a i zdoby sobie order »pourle merite«. Wstpiwszy do wojska
Ksistwa warszawskiego, bra udzia w kampanji r. 1812; pod Moajskiem
straci nog i dosta si do niewoli rosyjskiej. W Warszawie tego sumien-
nego i taktownego weterana nazywano wówczas powszechnie >ojcem
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dyrektora nauk, pukownika Klemensa Koaczkowskiego,
dobrego i wyksztaconego teoretyka, który moe tylko

za mao liczy si z praktycznymi potrzebami wojska

i wojny. Wykady poszczególnycli przedmiotów objli

profesorowie uniwersytetu warszawskiego, oraz oficerowie

uczonycli broni, a wic, o ile pominiemy wyczenie
Prdzyskiego i Chrzanowskiego, najlepsze siy, na jakie

sta byo ówczesne Królestwo. Midzy wykadajcymi
byli wyborni nauczyciele, którzy wietnie ugruntowali

tutaj swoje przedmioty, np. ks. Skolimowski, wyborny
przedstawiciel matematyki wyszej, prof. Skrodzki, do-

bry fizyk, kapitan Józef Paszkowski, wzorowy nauczy-

ciel artylerji. Byli tu i tacy, którzy zawodzili cakowi-
cie, jak np. Przedpeski, nauczyciel taktyki, Koriot —
fortyfikacji polowej,*) Kitajewski — cliemji. Wogóle
porzdne poprowadzenie wykadów przedmiotów woj-

skowyci napotykao wówczas na znaczne trudnoci.

»Nie posiada nasz jzyk, mówi o tym Koaczkowski,

adnego dziea o fortyfikacji staej, ani o geodezji, któ-

reby za wskazówk suy mi mogo. Nawet termino-

logja nie bya jeszcze w tych dwóch gaziach ustalon;

i rzecz i wyrazy tworzy naleao«. Mimo to wyka-
dajcy dali sobie rad i postawili szko na tym pozio-

mie, e staa si ona bezsprzecznie najlepsz szko woj-

skow polsk czasów nowoytnych.
Zadecydoway o tym i zajcia praktyczne elewów,

zorganizowane znakomicie. Przechodzili oni w poligonie

Szkoy aplikacyjnej*. Przyszy bohater Woli by jednak tak przeciwny
powstaniu r. 1830, e w nocy 29-go listopada nie chcia wypuci swych
uczniów na miasto; by wic surowszym dla nich, jak jego zwierzchno
kadecka dla niego w dniu 17.IV 1794 r.

*) »Zna moe z ksiek fortyfikacj polow, lecz, lunie dowiad-
czywszy jej w wojnie, nie móg po wojskowemu wykada w szkole. Dla-

tego te i kurs jego do najgorszych nalea. Wykad jego (geometrji wy-
krelnej) tak by niejasny, tak niemile zeszpecony jzykiem niewyrobio-

nym, i tylko piknoci i uytecznoci samej nauki i niezmordowanym ch-
ciom uczniów przypisa mona ich widoczne postpy*.
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artylerji cakowite wyksztacenie praktyczne artylerzysy,

uczyli si w laboratorjum wyrobu amunicji, w obozie

sypali baterje, kierowali robotami fortyfikacyjnymi, w Za-

mociu przeprowadzali dowiadczenia minierskie. Wysy-
ano ich do Modlina, gdzie zdejmowali plan twierdzy

i przedstawiali projekty jej odbudowania; wyprawiano
do Zamocia, gdzie brali czynny udzia w pracach nad
wznoszeniem fortyfikacji. Przeprowadzali rozpoznania woj-

skowe caych okolic, zdejmowali ich plany. W czasie

swych letnich podróy naukowych zapoznawali si dokad-
nie z naszym oraz lskim przemysem metalurgicznym,

dziki czemu niektórzy z nich mogli odda due usugi
przemysowi wojennemu w r. 1831.

Mimo to wszystko Szkoa aplikacyjna nie wydaa
takich rezultatów, jakie wyda moga, a zadecydowa o
tym stosunek W. Ksicia do niej. Konstanty nie lubi

wogóle tej szkoy, nie ocenia jej znaczenia. Zwiedza

j czasami, ^zastanawia si nad rysunkami uczniów, lecz

adnego z nich sam nie egzaminowa*. >W ogólnoci
zdawa si by kontent z tego, co widzia, lecz uczniów

moe bardziej sdzi po ich postpach w kroku pojedyn-

czym na paradach saskich, nieli po ich rzeczywistych

pracach*. Od samego pocztku rozcign nad szko
dozór policyjny, a wkocu wprowadzi midzy jej sub
szpiegów. >Wiele na tym zaleao, mówi z góry Ko-
aczkowski, aeby zachowa szkole wzgldy W. Ksicia;

caa pomylno dalsza instytutu od tego zaleaa. Naj-

mniejsze uchybienie w subie, sowo, nieostronie wy-
mówione przez którego z nas, udzia najmniejszy w po-

litycznej sprawie, móg pioruny cign na szko
i wniwecz obróci usiowania nasze«. Do katastrofy

doszo w czerwcu roku 1827, na skutek podsuchanej
przez sucego szpiega zwykej, studenckiej rozmowy
elewów, w której dostao si conieco wszystkim prze-

oonym, a wic i Konstantemu. Odrazu wyszed rozkaz

277



tymczasowego zwinicia szkoy i rozesania elewów na

czas obozu po pukach w cliarakterze szeregowców;
nie pomoga interwencja Haukego, ani te przedstawienia

matek, czynione w Belwederze. Skutki tego zarzdzenia

byy podobne fatalne;*) mimo to Konstanty trzyma si
tej praktyki rozsyania elewów po kompanjach na czas

obozu a do koca swych rzdów.
Zdezorganizowa on nastpnie przez swój protek-

cjonizm—skad elewów szkoy. W pocztku trzymano
si w niej zasady, e elewami zosta mog jedynie:

a) ukoczeni kadeci kaliscy, dobrani tutaj drog egza-

minu konkursowego, b) konduktorowie inynierji i kwa-
termistrzostwa, oraz podoficerowie artylerji po zoeniu
specjalnego, surowego egzaminu. Dobór elewów by
tym staranniejszy, e ogólna ich ilo w zasadzie nie

moga przenosi 24, e wymagania kursowe byy due,
a uczniów mniej zdolnych trzeba byo zatrzymywa na

drugi rok na kursie. Tej praktyki trzymano si cile
w pierwszych latach istnienia szkoy. Tymczasem w roku

szkolnym 1823/4 Konstanty uczyni w niej wyom, na-

kazujc przyj bez egzaminu 4 kandydatów, czciowo
krewnych generaó;^, którzy odtd coraz czciej poczli

korzysta z tego przywileju, czciowo za modziey
arystokratycznej. Dostali si w ten sposób do szkoy elewi

cakowicie nieprzygotowani, pozbawieni zdolnoci, tamu-

jcy nauk innych, tworzcy wreszcie pewn uprzywi-

lejowan kast, do której nie mona byo stosowa ogól-

nych zasad szkoy. Odtd ten stan wyjtkowy sta

si regu w szkole. Prawda, e w ten wyjtkowy
sposób dostao si tutaj i paru ludzi bardzo zdolnych.

*) »Pozbawieni wasnej zwierzchnoci ^ pisze o tym Prdzyski
musieli z wyranej woli W. Ksicia peni wszelkie obowizki obozowe,
najuciliwsze, najobrzydliwsze. Skutki dla nich byy te, e w cigu lata

zapominali to, czego si w zimie nauczyli, e si psuo ich uksztacenie
moralne, e nabywali naogów kordegardowych i e wiksza ich cz, do-

stawszy chorób, musiaa i do lazaretu za swoim powrotem do szkoy«.
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np. Tomasz Potocki, dzielny oficer z pod Dbego Wiel-

kiego i Dugosioda, lub ks. Wadysaw Czetwertyski,

wyborny artylerzysta z grupy Chapowskiego; znacznie

czciej jednak dostaway si miernoty, a czasami i jed-

nostki, dezorganizujce przez sam swój pobyt cae ycie
i prac szkoy.*) Takie postpowanie musiao przyczy-

na si powanie do dezorganizowania szkoy, na wy-
kady której uczszczali nieraz — w charakterze wolnych
suchaczy — oficerowie garnizonu warszawskiego.

Na losach elewów Szkoy aplikacyjnej odbio si
powanie: a) dopuszczanie do niej kandydatów sabo
przygotowanych, których nie podobna byo przydziela

do broni >uczonych«, b) przepenienie miejsc oficerskich

w tyche broniach. Dziki temu ze 100 elewów, którzy

przeszli przez ni w latach 1820—1831, zaledwie 8 do-

stao si do kwatermistrzostwa, 11 do inynierji, 6 do
saperów, 28 do artylerji, a przeszo 40 musiao pój
na podporuczników do piechoty i jazdy. W czasie po-

wstania roku 1831 niektórych z tych ostatnich przenie-

siono do kwatermistrzostwa.**)

3. Zycie subowe i pozasubowe oficerów.

Ici pooenie materjalne.

Przyjcie danego oficera do puku zaleao wów-
czas po czci od komendanta puku, z którym Kon-

*) w roku 1827 Konstanty rozkaza przyj do Szkoy aplikacyjnej

2 braci, ksit Maurocordato, modziutkich Greków, liczcyci 10 i 12 lat,

nie znajcych adnego innego jzyka prócz rodzinnego, nieprzygotowanych
wcale nawet do szkoy redniej. Ulegajc temu niedorzecznemu rozka-

zowi, dyrekcja szkoy musiaa urzdzi dla nich specjalny kurs elemen-
tarny, na którym uczono ich czytania, pisania i rachunków; wydatek na
ten cel pokrywano z funduszu, przeznaczonego na ksiki i modele. Fakt
ten charakteryzuje dosadnie stosunek Konstantego do sprawy szerzenia

wiedzy w wojsku polskim.
**) Do r. 1828 wcznie ze Szkoy aplikacyjnej wyszo 36 uko-

czonych uczniów; 17.1 1831 27 elewów mianowano podporucznikami arty-

lerji i iniynieiji.
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stanty porozumiewa si uprzednio przed nominacj jego

podchorych. Trzymano si wic w ten sposób w woj-

sku naszym zasady, obowizujcej w armjaci rosyjskiej

i austryjackiej.*) Ze zdaniem ogóu oficerów danego
puku o kandydacie lub oficerze, przenoszonym do puku,
nie liczono si wcale; przeciwnie nawet, zdarzay si
czasem wypadki, e oficerów, skompromitowanych w je-

dnym puku, lub nawet skazanych sdownie i uaska-

wionych przez Konstantego, narzucano innym pukom i

utrzymywano tam wbrew opinji korpusu oficerskiego.**)

Podobnie i dalszy awans oficera zalea wycznie od
pukownika, który prowadzi listy konduity oficerów

i przedstawia je co pewien czas gównemu dyurstwu.
Zerwano w ten sposób z zasad, obowizujc w armji

Ksistwa warszawskiego, w myl której oficerów do
awansu przedstawiali sztabsoficerowie puku, liczc si
po czci ze starszestwem suby kandydata, a awan-
sowa minister wojny.

Stosunki awansu— z powodu przepenienia puków
oficerami nadliczbowymi, oraz wzgldnej modoci naszych

sztabsoficerów napoleoczyków—przedstawiay si w ar-

mji Królestwa fatalnie. Podporucznik awansowa na po-

rucznika po 7—10 latach; porucznik na kapitana rów-

nie po podobnym, a czsto nawet i duszym okresie

czasu.***)

Przepenienie puków oficerami decydowao i o tym,

e dua cz z nich nie penia adnej prawie suby.

*) w Austrji t. zw. waciciel puku dobiera sobie nawet sam ofi-

cerów a do stopnia kapitana wcznie.
**) "W armji pruskiej cliorycli — po zoonym przez nich egzami-

nie oficerskim — przedstawiano dopiero wówczas do nominacji na podpo-
ruc2ników, gdy oficerowie puku jednogonie zgodzili si na to i uznali

ich za godnych koleestwa.
***) W armji pruskiej byo jeszcze gorzej. Majorowie z r. 1817 zo-

stali podpukownikami przewanie w r. 1834. W latach trzydziestych po-
rucznicy posiadali tutaj krzye, rozdawane za 25-letni sub. W Austrji

kapitanowie z r. 1809 awansowali na majorów dopiero po 24—26 latach suby.
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stosunki w jedzie ukaday si np. w ten sposób, e
prawie poowa oficerów po szwadronacli nie robia nic,

cio pozostali mieli nieraz pracy za duo. Komendant
puku, szefowie szwadronów brali si energiczniej do
suby dopiero wtedy, gdy puk mia wyciodzi do obo-

zu, lub gdy zapowiedziano przyjazd zwierzchników. Tej

bezczynnoci niektórych oficerów sprzyja fakt rozrzuce-

nia puków w cigu przewanej czci roku kompanjami,

a czsto nawet i plutonami po wsiach i miasteczkach;

dziki temu nad sub czuwali zazwyczaj podoficerowie,

czuwali zreszt bardzo dobrze; oficerowie przebywali

wtedy zazwyczaj przy sztabie. Tylko w stolicy, w Za-

mociu, w wikszych garnizonach, w okresie przybycia

rekrutów do puku stosunki te przedstawiay si inaczej.

Oficerowie konstantynowscy na ogó nie zajmowali

si onierzem poza sub. Pod wpywem wzorów ro-

syjskich, które wytwarzay przepa midzy oficerem

z jednej, a podoficerem i onierzem z drugiej strony,

stosunek ich do podwadnych przybra charakter wy-
cznie subowy, sztywny, wykluczajcy niemal rol
opiekucz. Poszy w kt dawne wskazania francuskie,

nadajce temu stosunkowi charakter niemal koleeski;
zapomniano równie o dyrektywach nieocenionego inspek-

tora piechoty z czasów Ksistwa warszawskiego, gene-

raa Fiszera, który od subalternów wymaga tak doka-
dnej znajomoci ich podwadnych, pragn uczyni ich

pierwszymi opiekunami onierza. Wspominalimy jut

o tym, e pod koniec rzdów Konstantego powia wiatr

troch odmienny pod tym wzgldem. Ale ten nowy
prd nie mia ju powaniejszych skutków; dotyczasowa
praktyka zrobia ju swoje i wycisna pitno na caej

epoce. Odcicia oficera od onierza nie usunie nawet
wybuch narodowego entuzjazmu w r. 1831.

Nad yciem umysowym i towarzyskim oficerów

mia czuwa komendant puku. Trzymano si u nas co
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do tego zasad, obowizujcych w arnijach austryjackiej

i pruskiej, z których zreszt tylko pruskie wydaway
podówczas dodatnie rezultaty. Nasi pukownicy, zajci

czynnociami administracyjnymi, nie troszczyli si prawie

wcale o te sprawy. To te major Antoni Wroniecki

z alem wspomina o tym, e za Ksistwa warszawskie-

go nieraz bywao inaczej, e wówczas np. komendant
6-go puku piechoty J. Sierawski zachca swoich ofi-

cerów do studjowania dzie fachowych i wasnym kosztem

sprowadza dla nich ksiki. Za czasów Królestwa z gó-

ry wia powiew niechci do nauki zawodowej oficerów

i robi swoje po pukach. W Austrji, w Prusach np.

istniay wówczas specjalne czasopisma wojskowe, roz-

wijajce si wcale dobrze i chtnie czytywane przez ofi-

cerów. I u nas, gdzie ochoty do czytelnictwa zawodo-
wego nie brako, powsta pomys zaoenia takiego pi-

sma. ^Przekonany byem, mówi Prdzyski, e przy-

szo jest dla narodu polskiego wojn brzemienn, e
zatym korzysta nam trzeba z chwil pokoju dla uczenia

si wojny. W celu wic zaznajamiania oficerów polskie-

go wojska i polskiej modziey ze sztuk wojenn umy-
liem wydawa pismo perjodyczne historyczno wojskowe
pod tytuem »Bellona,« które tanioci i starann redakcj

przed wszystkimi innymi pismami tego rodzaju odzna-

cza si miao, a które nie byoby mogo nie nada
wielkiego ruchu literaturze wojskowej nie tylko w pol-

skim wojsku, ale i w caym* narodzie. Gdy ju wiele

materjaów miaem nagromadzonych i wielu wspópraco-
wników zapewnionych, podaem przez gen. Haukego pro-
b do W. Ksicia o pozwolenie wydawania »Bellony«,

l)ez czego wychodzi nie moga. Konstanty, majcy
wstrt do wszystkiego umysowego, a ograniczajcy ca
wojskowo na sub kapralsk, zakaza stanowczo*.

Oficerów, pracujcych naukowo, liyo u nas wtedy do
wielu; mimo trudnoci, czynione przez cenzur wojsko-
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w,*) bibljografja prac oryginalnych, przekadów zwa-
szcza dzie wojskowycli, przedstawiaa si wówczas wca-

le pokanie ; wyjtkowo jednak tylko starano si o naleyte

rozpowszechnienie tych prac. Tylko Rybiski, tómacz
dziea arcyksicia Karola pt. >Prawida strategji«, >mia
to szczcie, e W. Ksi, który nie cierpia oficerów,

bawicych si w autorstwo, odstpi tym razem od swo-

jej reguy, zapewne dla uczczenia austryjackiego wodza,

i wyda rozkaz wszystkim pukownikom, aeby jego prze-

kad swoim oficerom narzucili, potrcajc kademu z nich

z odu cen jednego egzemplarza*.

Oficerów, czytujcych dziea zawodowe, spotykao si
wówczas jedynie w broniach »uczonych;c w piechocie

i jedzie naleeli oni do wyjtków, naraajcych si na

zarzut odosobniania si od kolegów. Do wyjtków na-

lea podobno lake i oficer, prenumerujcy gazet; wo-
góle za, o ile mona wierzy wiadectwom pamitni-

karskim, typ oficera ówczesnego pod wzgldem intelek-

tualnym nie przedstawia si zbyt dodatnio.

ycie pozasubowe w garnizonie prowincjonalnym

zapeniay oficerom stosunki towarzyskie z dworami oko-

licznymi i z wyszymi urzdnikami,**) ycie we wasnym
kóku towarzyskim, polowanie etc. Orodkiem towa-

rzyskim w puku by zazwyczaj dom komendanta puku,
który— z racji swych dochodów z jego administracji

—

mia obowizek sprawowania roli gospodarza w stosun-

ku do swych oficerów i goszczenia ich wystawnego.
Du rol, niestety, w yciu oficerów odegrywao take
karciarstwo i pijatyka. Pod tym wzgldem stosunki na-

sze nie wyglday lepiej od wspóczesnych rosyjskich,

austryjackich i pruskich; nawet w garnizonie warszaw-

) Prdzyski np. uzyska pojfwoicnie wydania swej »Fortyfikacjr

polowej* jedynie dziki temu, c dedykowa j Konstantemu.
**) W maych miasteczkach oficerowie nie utrzymywali np. stosun-

ków z burmistrzem i proboszczem.
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skim, wród najzdolniejszych sztabsoflcerów 1 oficerów

»broni uczonych* plaga karciarstwa rozwijaa si wów-
czas na bardzo szerok skal, jak wiadcz o tym pa-

mitniki Józefa Krasiskiego. System konstantynowski
wymaga od oficera jedynie zachowania pewnych form
zewntrznych, np. niegrywania w karty, w bilard nawet
po zakadach publicznych; o ile formy te szanowano, to

reszta nie obchodzia ju zwierzchnika wcale, zwaszcza,

e szczyty armji naszej daway pod tym wzgldem naj-

fatalniejszy przykad.
Pooenie materjalne oficerów armji Królestwa przed-

stawiao si stosunkowo dobrze. Podporucznik piechoty

pobiera, jak widzielimy, 1656 zp. rocznie, a oprócz

tego 180 zp. na wiato i opa, oraz kwater; porucz-

nik—1800 zp., kapitan 3000 zp. (i 300 zp. na wiato
i opa). Pensja podporucznika ia2dy wynosia 1920 zp.,

—

artylerji 2010, porucznika 2100,—artylerji 2400, kapita-

na jazdy 3300,~artylerji 3000. Dla kawalerów byy to

kwoty wystarczajce na utrzymanie; gorzej natomiast

przedstawiao si pooenie oficerów onatych. Dua
cz subalternów pochodzia zreszt z domów ziemia-
skich i otrzymywaa od rodziców pewne dodatki, bez

których np. w jedzie nie podobna sobie byo da rady,

gdy konie i ekwipunek kosztoway tutaj wiele, a i sto-

pa ycia oficerów bya znacznie wysza. Sprawienie

sobie cakowitego ekwipunku rujnowao wówczas bied-

niejszych, gdy nawet w strzelcach pieszych kosztowa
on najmniej 1200 zp.; wieo nominowani oficerowie

otrzymywali na ten cel zwrotne zaliczki ze skarbu. Zda-
rzao si czsto, e wieo upieczony podporucznik po-

ycza sobie niektórych szczegóów ekwipunku od ko-

legów. To te obduenie oficerów byo wówczas zjawi-

skiem do powszechnym; za dugi wolno im byo strca
maksymalnie 7^ pensji. W tych warunkach ogromne
dochody komendantów puków budziy powszechn za-
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zdro. Na fundusz emerytalny strcano oficerom 4% pen-

sji w 12-tu ratach rocznych; fundusz ten nalea do specjal-

nego ^stowarzyszenia emerytalnego oficerów i urzdni-

ków wojskowych«, zaoonego w r. 1824, którego ad-

ministracj zajmowaa si Komisja wojny.*) Wystpu-
jcy ze suby oficer móg liczy—poza emerytur—na
otrzymanie posady cywilnej, naturalnie, jak ju mówi-
'limy, o ile dymisja jego nastpia w drodze normalnej,

bez nieaski W. Ksicia.**)

Mówilimy ju o tym, jak samowolnie, nie liczc si
z adnymi przepisami i formami, oficerów naszych ka-

rano przenoszeniem na reform, udzielaniem dymisji, ka-

rami wizienia. Dodajmy tutaj, e i na postpowaniu
z oficerami, aresztowanymi za drobniejsze przekroczenia,

odbijay si jeszcze pewne zwyczaje XVIII wieku: tak

np. oficerów, aresztowanych za samowolne wydalenie

si z obozu, prowadzono w czasie marszu puku pod
konwojem w stray tylnej.

4. Oficerowie nowej formacji i napoleoczycy.

Rónic midzy napoleoczykami a oficerami, któ-

rzy zdobyli swe szlify i ryngrafy w nowej szkole, odczu
dobrze ju sam Konstanty pod koniec swych rzdów;
rzucaa si ona zreszt w oczy wspóczesnym. Napo-

*) w kwietniu 1826 r. 76.000 zp. z tego funduszu ulokowano na
kopalniach Królestwa.

*) Na posiedzeniu Rady Administracyjnej, odbytym w dniu 16-VIII

1822. Hauke oznajmi, e W. Ksi stwierdzi, i oficerowie, wydaleni ze
suby, otrzymuj czsto urzdy cywilne: domaga on si, aby w przysz-
oci wadze cywilne nie daway urzdów byym oficerom bez porozumie-
nia si z gównym dyurstwem, aby pociga nawet do odpowiedzialnoci
tych, którzy przekrocz ten przepis. Zajczek odpowiedzia na to, e od-
powiednie polecenie ju wydano do wszystkich dykasterji. W rozkazie
dziennym z dnia 6-1 2827 r. Konstanty zakaza surowo wydawania ofice-

rom, wychodzcym ze suby, wiadectw zbyt pochlebnych.



leoczycy, starsi zwaszcza, po usuniciu z wojska gort-
szych ywioów, pogodzili si na ogó z nowym stanem
rzeczy i speniali swe obowizki z ca subistoci,
pragnc doczeka si emerytury. Modzi oficerowie, nie

majcy za sob cikich przej z doby Legjonów i Ksi-
stwa warszawskiego, byli natomiast generacj opozycyj-

n, która >nie chciaa sucha,« jak mówi Paszkowski.

Konstanty zamierza przy ich pomocy przeobrazi woj-

sko nasze, a tymczasem wychowa sobie w nich spraw-

ców nocy listopadowej. Rónica tych dwóch generacji

oficerskich uwydatnia si ju w ich poczynaniach spi-

skowych. Napoleoczycy stworzyli silne i rozgazione
Towarzystwo patryjotyczne, które wkocu nie zdobyo
si na haso powstania i dao si rozbi, zdziesitko-

wa; modzi dali pocztek sabemu, ale zdecydowanemu
sprzysieniu podchorych, które, zagroone wykryciem,

wywoao powstanie listopadowe.

W walk roku 1831 modsze pokolenie oficerów

wnioso zalety bardzo cenne : patryjotyzm i wytrwao.
Jedynie podchorym i modym oficerom konstantynow-

skim zawdzicza naley to, e wogóle doszo wkocu
do rozprawy ornej z Rosj, do której — mimo wszel-

kie pozory — starszyzna wojskowa oraz reprezentacja

narodu niewiele okazyway ochoty. Oni nastpnie po
bitwie grochowskiej zapobiegli kapitulacji, na któr bar-

dzo powanie zanosio si; oni wreszcie parli wci —
prawda, e pod koniec w sposób mocno anarchiczny —
do dziaa zaczepnych, mielszych i wywierali silny,

grony nacisk na starszyzn. Oni nadali charakter wiel-

kiej bitwie warszawskiej, oni utrzymywali wojsko w kar-

bach moralnych w czasie tych rozpaczliwych dni, jakie

nastpiy po odwrocie z Warszawy, i zmusili ostatecznie

starszyzn, wbrew jej wyranej woli, do odrzucenia pla-

nów kapitulacji i pójcia na emigracj. Wytrwaoci, pa-

tryjotyzmu, gbokiego poczucia honoru narodowego nie



odmówi konstantynowskiej generacji oficerów aden hi-

storyk wojny roku 1831. System Konstantego wyda
wic, o ile chodzi o ni, rezultaty biegunowo odmienne
od swych zaoe; wychowa ludzi, których zacito
i powicenie patryjotyczne zapenio cae dzieje nasze

a po rok 1863.

Czy jednak tym niewtpliwym zaletom moralnym
modszych oficerów i podchorych szkoy konstanty-

nowskiej towarzyszyy odpowiednie wartoci wojskowe?
Na jedno mona odpowiedzie odrazu : ludzie ci nie sk-
pili w powstaniu krwi wasnej. Od pocztku do koca
walki naszej w roku 1831 utrzyma si zwyczaj, tak

rzadko praktykowany w szeregach rosyjskich, e modsi
zwaszcza oficerowie stawali na czele tyraljerów I swym
przykadem, sw odwag porywali onierzy. >Widok
nieprzyjaciela, mówi Prdzyskio bitwie pod Krynkami
(29- VII), objawi natychmiast ca warto rycersk, jaka

jeszcze niemaa w szeregach polskich bya pomimo uste-

rek rónego rodzaju... Modsi szczególnie oficerowie pol-

scy skadali dowody najwikszego powicenia si, przod-

kujc wszdzie tyraljerom, czego zrozumie nie mogli

Rosjanie, u których si to nigdy nie dzieje... W kilka

lat po wojnie genera Goowin... udzieli mi do czytania

pamitnik swój t owej wojny..., w którym nie móg si
szczególniej wydziwi powiceniu polskich oficerów pod
Krynkami*. W drugim dniu bitwy warszawskiej bataljon

grenadjerów gwardji Szlegla po raz trzeci rzucono do
ataku na przepade — w celu odebrania Karczmy e-
laznej. »Czujc niejakie wahanie si onierzy — mówi
o tym Mierosawski — nisi oficerowie wybiegaj o kil-

kanacie kroków przed naczelny dywizjon i znowu ba-

taljon posuwistym rzutem zanurza si w ognist prze-

pa.* >Z caego bataljonu, rano liczcego 850 bagne-

tów, pisze Krzaczkiewicz, pozostao 280 szeregowych,

a 7 oficerów ze mn i majorem Szleglem wcznie.c

287



To samo byo i w innych pukach, gdy w tym dniu

jedynie mstwo powicenie subalternów zdoao wy-
móc na onierzu tyle ofiarnoci. Pod Rogonic (29.Vin)

porucznik 5-go puku piechoty linjowej, Zbkowski po-

wici si, aby utorowa swym tyraljerom drog przez

grolil.

Tak zachowywali si w boju subalterni pod koniec

kampanji roku 1831, gdy ju ulotni si pocztkowy en-

tuzjazm, a wszystko zapowiadao nieszczsny i rychy ko-

niec walki. W jej pocztkach, pod Wawrem, Grochowem,
Biaok, w czasie zwyciskiej ofenzywy wiosennej —
mstwo i powicenie si oficerów naleao do zjawisk

codziennych, pospolitych prawie w wojsku naszym. Po-

dug wiadectw z obozu przeciwnika w pierwszej bitwie

pod Wawrem (19.11) oficerowie nasi odbierali sobie y-
cie, aby nie dosta si do niewoli. Z pamitników,
z rozkazów dziennych ówczesnych doczyta si mona
zaledwie paru wypadków, w których subalternom nie

dopisao mstwo na polu walki.*)

Odmiennie natomiast przedstawia si poziom inte-

ligencji zawodowej tych subalternów wieej formacji;

pod tym wzgldem system konstantynowski zrobi swoje:

wyda ludzi, którzy wybornie znali regulaminy, w cza-

sie wojny prdko nauczyli si prowadzi do boju plu-

tony, kompanje, wyjtkowo nawet bataljony, ale nie

zdoali wydoby z siebie tego natchnienia, tej zdolnoci

szybkiego orjentowania si i decydowania, która jedynie

prowadzi do wyszych stopni. Mocno charakterystycznym

*) Rozkaz dzienny z dn. 30-III mówi n. p. o tym, e podpór. 6-go

puku piechoty, Wilhelm Wojewódzki, stojc z 23 ludmi we wsi Gassach
dla strzeenia przeprawy przez Wis, opuci swe stanowisko, skadajc
zarazem faszywy raport o przeprawianiu si Rosjan. Mówilimy ju o za-

chowaniu si oficerów 3-go puku strzelców konnych na rozpoznaniu w dn.

lO-III. Rozkaz dzienny z dn. 25-V zarzdzi wykrelenie z kontrol 2 pod-
poruczników 4-go puku uanów za samowolne oddalenie si z korpusu;
rozkaz i dnia 1-VIII — jednego subalterna za oddalenie si bez powodu
2 placu bitwy etc.
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przykadem w tej mierze jest karjera podchorych —
nocy listopadowej. 9-go grudnia 1830 r. zostali oni pod-
porucznikami piechoty, po Grochowie — porucznikami,

po Ostroce kapitanami i komendantami kompanji. a-
den z nich nie wybi si wyej; aden nie wykaza tej

iskry boej, która musiaaby zwróci na siebie uwag

>

Wprawdzie o awans w roku 1831 byo porzdnie trudno,*)

gdy po wezwaniu oficerów dymisjonowanych armja

cierpiaa prawie na nadmiar kandydatów do stopni sztabs-

oficerskich; podchorym zagradza istotnie drog do
awansu »zbytek laurów« kolegów starszych. Wiemy
jednak, e i wówczas ludzie wikszej miary, zaczynajcy
sw karjer w r. 1831 jako ochotnicy, umieli zwróci
na siebie uwag i zasuy scbie na gone imi.**)

To samo byo z podporucznikami i porucznikami

konstantynowskimi. Takiemu Piotrowi Wysockiemu i Jó-

zefowi Zaliwskiemu — z racji ich roli w sprzysieniu
i w nocy listopadowej—otwarto na ocie drog do ka-

rjery, czynic im wyjtkowe uatwienia;***) mimo to

obaj zawiedli w wojnie i to do fatalnie.****) Inni

*) o ile chodzio o awans normalny, zasuony, gdy protekcyj-
nycli, w sztabach zwaszcza, byo a za wiele.

**) N.p. Juljusz Maachowski, niezrównany oficer, orjentujcy si
wybornie i dzielnie prowadzcy swych ludzi pod Puawami, Wronowem
i Kazimierzem; dalej Maciej Mielyski, ochotnik z Wielkopolski, majcy
dane na oficera duej miary; wreszcie Szymon Konarski, prosty zrazu
ochotnik w 1 p. s. p., a tak wyróniajcy si na Litwie, zdobywajcy sobie
stopie majora.

***) Wysocki z podporucznika grenadjerów gwardji awansowa 25.1

na kapitana i adjutanta Naczelnego Wodza; 18.V oddano mu dowództwo
10-go puku piechoty linjowej. Zaliwski z podporucznika I-go puku pie-

choty linjowej awansowa l.II odrazu na kapitana, a 6.IV na podpuko-
wnika; by komendantem samoistnego oddziau portyzanckiego.

****) Wysocki sta si bezporedni przyczyn tego faszywego
alarmu pod Serockiem, dziki któremu Skrzynecki przeprawi odrazu armj
na lewy brzeg Wisy, powicajc przez to losy wyprawy Jankowskiego
na Riidigera. Nie zdoa on równie uj w silne rce komendy 10-go
puku piechoty, który zawiód potym na Woli w dniu 6.IX. Zaliwski nie

spisa si, jako partyzant, na Litwie; oddzia jego rozbito pod Sokod.
W owiczu opuci on w nocy swój wany posterunek na mostach nad
Bzur w nocy z 31.VII na l.VIII, nie zawiadomiwszy o tym nikogo, zosta-
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podporucznicy i porucznicy konstantynowscy dosuyli
si stopni komendantów bataljonów i baterji, zdobyli

sobie opinj dzielnych i sprawnych oficerów polowych,
utrzymujcych do koca w garci powierzone im od-

dziay, ale nie wyróniajcych si pozatem niczym.

Zaledwie paru z nich wydobyo si na wysze stopnie

i mogo wyrobi si na zdolnych generaów.*) Nikt

z tej generacji oficerów nie nadawa si np. na partyzanta;**)

aden nie wystpowa z jakimi planami, pomysami
szerszej akcji.

Nawet i subisto subalternów w polu nie prze-

kraczaa pewnych granic i razia nieraz powanie starych

napoleoczyków. Z pocztku szo z tym nienajgorzej,

gdy zapa, patryjotyzm robiy swoje i trzymay ludzi

w garci. Natomiast ju w kwietniu i maju subalterni

odznaczali si zbytni skonnoci do jedenia do War-
szawy. Po Ostroce zaniedbywali oni sub coraz

wyraniej. * Zdawao im si, e rola oficera polega jedy-

nie na prowadzeniu onierza do boju, a nie na pilno-

waniu suby codziennej, musztry, apelów, zmiany po-

sterunków, troszczeniu si o jedzenie, ekwipunek, bro
i amunicj onierzy. Pod koniec powstania jedynie

bitwa czya subalterna z szeregowcami; w tych wa-
runkach nawet jego przykad, jego mstwo—niezawsze

dziaay na onierza w chwilach decydujcych. W czasie

obozowania pod Prag w czerwcu i lipcu, w czasie

postoju armji nad Bzur w sierpniu, oraz zajmowania

wiwszy nawet wasnym losom sw stra tyln. Dziki temu kierownictwo
nasze tak dugo nie wiedziao o zajciu przeprawy owickiej przez Rosjan.

*) Taki Kruszewski np., który najwczeniej awansowa na majora,
najwczeniej otrzyma puk jazdy, z którym stoczy samodzieln i zwy-
cisk potyczk pod Mynarzami, a wkocu i brygad, a który z rzetel-

nymi zdolnociami polowymi czy du wytrwao powstacz. Zawiód
natomiast na wyszym stanowisku szefa sztabu korpusu Wadysaw Za-
mojski, dzielny skdind oficer jazdy.

**) Partyzantk prowadzili w r. 1831 najlepiej dymisjonowani ofice-

rowie napoleoczycy: Giedroy, Puszet, Szon, Wgrocki etc.
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fortyfikacji warszawskich w sierpniu i wrzeniu—modzi
oficerowie coraz czciej wymykali si do stolicy, do
klubów politycznych, na rozrywki, spóniajc si nieraz

na swe miejsca nawet w chwilach decydujcych. Apele,

suba obowizyway wówczas onierzy i podoficerów,

a nie oficerów. W marszu sprawiano sobie nieznane

przedtym konie juczne, jechano konno na tyle kolumny,

obsiadano wózki, pozostawiajc onierzy samym sobie.

Te zjawiska dezorganizoway powanie armj czynn
pod koniec powstania; dezorganizoway one jeszcze dot-

kliwiej nasze rezerwy jazdy, oraz nowe formacje piechoty,

w których postpowanie subalternów ze szkoy konstan-

tynowskiej, lichych w dodatku organizatorów, spowo-

dowao wkocu zmarnowanie tych si bez boju i bez

chway.
Konstanty nie zdoa przeobrazi naszego onierza

i odebra mu jego zalet polowych; obniy on natomiast

powanie poziom zawodowy oraz warto bojow wy-
chowanych przez siebie oficerów.

Inny w zupenoci wiat reprezentowali sztabsofice-

rowie napoleoczycy, sucy w armji Królestwa w roku

1830.*) Tylko modsi z nich podzielali ten zapa, ten

zacity patryjotyzm, który ogarnia konstantynowskich

subalternów; naleeli za oni do tej generacji oficerów,

która sub sw rozpocza w pamitnym roku 1809,

roku podniesienia serc polskich, roku jedynej zwyciskiej

kampanji polskiej w XIX wieku. Ci wyjtkowi napo-

leoczycy dostarczyU powstaniu roku 1831 najlepszych

oficerów, czcych w sobie zdolnoci i dowiadczenie

zawodowe z wiar i gorcym patryjotyzmem.**) Ale to

*) Nie mówimy tu na razie o komendantach puków i o generalicji.

**) Takim by np. pukownik Piotr Kiekiernicki, »jeden z najdziel-

niejszych onierzy wojska polskiego, mstwa posunionego a do zuchwa-
oci« (Prdzyski), towarzysz i przyjaciel ukasiskiego, jeden z gównych
dziaaczy nocy listopadowej. Przed bitw grochowsk poda on plan dzia-

ania, który znalaz uznanie Prdzyskiego. Dosta on si do niewoli ro-
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byy wyjtki, wychowane ju raczej pod tchnieniem

nowej, romantycznej epoki, ni w twardej, realistycznej

szkole Napoleona.

Ogó oficerów napoleoczyków wybuch listopadowy

przyj le. Ciyo nad nimi wspomnienie katastrofy

roku 1812, gdy to cay wiat, z najwikszym wodzem
na czele, ruszy na Rosj i nie pokona jej; nie spo-

dziewali si przytym, e na schyku karjery, gdy yli

ju troch myl o spoczynku i emeryturze, przyjdzie

im wyrusza na now kampanj. Poszli w bój bez

wikszej wiary, z obowizku rycerskiego, ze stanowczym
jednak zamiarem spenienia tego obowizku dobrze.

Wojn prowadzili nieraz wygodnie; podoba im si pod
tym wzgldem przykad Skrzyneckiego. Im to, zdaje si,

przypisa naley te czste rozkazy dzienne, groce ka-

rami za zabieranie onierzy z szeregów do posug ofi-

cerskich, za uywanie wozów skarbowych pod rzeczy

sztabsoficerów.

T kategorj oficerów, która w innych warunkach,

przy innym kierownictwie, moga przej si zaufaniem

do sprawy i odda jej nieocenione usugi, zdemoralizo-

wa Skrzynecki ostatecznie przez Ostrok. Ta klska
zniechcia ich raz na zawsze do wojny. W okresie

marszu nad Bzur poczli oni coraz duej pozostawa

syjskiej w Kownie, oddawszy swego konia Erailji PatenSwnie. W niewoli

odebra sobie ycie. »Widok rozszarpanej i ucinionej ojczyzny mojej,

pisa w licie przedmiertnym, nie pozwoli mi od samych dziecinnych
lat adnego szczcia na tym wiecie zakosztowa; wszystko tu byo dla

mnie zatrute i zawsze me serce byo rozdzierane nieszczliwym tym
obrazem«. Takim by pukownik Antonini, równie jeden z dziaaczy
nocy listopadowej, dzielny komendant 8-go p. p. 1., który, niewyleczony
z ran, wyjdzie ze szpitala w przededniu bitwy warszawskiej, aby stan
na czele swoich; takim równie Florjan Dbrowski, jeden z najdzielniej-

szych oficerów 5 p.s.p. w dniu 7.IX, który w roku 1848 zginie mierci walecz-

nych pod Ksiem, zdobywajc sobie szacunek wiadków swego zgonu —
oficerów pruskich. Oficerów tego typu peno byo na niszych stopniach
wojska naszego w r. 1831.
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w Warszawie, zdajc komendy modszym oficerom; póniej

usuwali si od odpowiedzialnych przedsiwzi, bardzo

mikko wykonywali rozkazy, podawali si czasami na-

wet do dymisji »dla saboci zdrowia«, »z powodów fa-

milijnych« etc. Po opuszczeniu Warszawy ta kategorja

oficerów najsilniej para do kapitulacji.

Mimo swe wady ta generacja oficerów przyczynia

si najwicej do tej aueroli, jak walk r. 1831 otoczya
liistorja. Sztabsoficerowie napoleonczycy i onierz
nasz — to niewtpliwie jedyni bohaterowie wojny po-

wstania listopadowego.

I oni porzdnie zaleeli pole za Konstantego. Byo
duo racji w sowach Chopickiego, który krytykowa
zreszt w czambu wszystko, co tylko wychodzio od
Konstantego: »Wykropilimy si z Moskalami, mówi
on o bitwie pod Wawrem. onierz nasz, chocia mo-
dy, ale dobrze si bi i da dowody mstwa i wytrwania

w boju. Oficerom naszym take odwagi i mstwa od-

mówi nie mona; i owszem hojnie yciem pacili, da-

wali przykad, byli na przodzie. Ale dla oficera nie

do mstwa, trzeba i znajomoci swego rzemiosa.

Szkoa w. ks. Konstantego, Plac Saski nie uksztaci nam
zdatnych dowódzców. Przez dwa dni musiaem nie

tylko obowizki generaa, ale i powinnoci szefa bata-

Ijonu peni. Prowadziem sam bataljony w ogie, bo
musiaem; panowie oficerowie nie byli w stanie tego zro-

bi. Za Napoleona byo inaczej: kady musia dobrze

zna swoje obowizki i umie je wypenia«. Wielu

napoleoczyków wypado na samym wstpie usun do
biur, do komendantur placu; póniej, ju w toku kam-
panji, trzeba ich byo nieraz ^oddawa do dyspozycji

Komisji wojny«, odsya do rezerw, do inwalidów it.d.

Zawodzili oni take czsto w boju i to tak, e jedynie

wyjtkowej agodnoci kierownictwa ówczesnego przy-

pisa naley to, i nie pocigano ich do powaniejszej
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odpowiedzialnoci.*) Ale byy to, mimo wszystko, nie-

liczne wyjtki, cakowicie zrozumiae w generacji, która

ju z racji wieku musiaa liczy sporo ludzi nie nadaj-
cych si do suby w polu.

Z tej kategorji oficerów wyszli przedewszystkiem ci

nasi modsi generaowie, którzy nieraz^ wybornie umieli

sobie radzi w polu i to w sytuacjach mocno trudnych.

Nalea do nich np. Turno, wietny, rycerski kierownik

bitew pod Przytocznem i Raciem; naleeli: Czarnomski,

waleczny onierz i dobry w akcji brygadjer jazdy, Ga-
wroski, bardzo zdolny organizator jazdy, prowadzcy

j dobrze i w polu, a przytym zawsze peen otuchy.

Nalea do niej Krysiski, ruchliwy i rzutki komendant
Zamocia, urzdzajcy wci wycieczki ze swej twierdzy;

-^Lewiski, który umia dobrze kierowa operacjami samo-
dzielnej grupy, a pod Nurem okaza si wybornym,
twardym szefem sztabu grupy Lubieskiego; — Miller,

uwaany powszechnie za jednego z najlepszych genera-

ów i taktyków jazdy; naleeli: Prdzyski i Chrzanow-
ski, Rychowski — bohaterski i zdolny brygadjer pie-

choty z pod Rogonicy, Sznajde, majcy dane na gene-

raa jazdy powaniejszej miary, Wroniecki, towarzysz

ukasiskiego, pracujcy z zamiowaniem i talentem nad

taktyk piechoty oraz ulepszeniem karabinów, nieubagany
przytym subista, dobry brygadjer piechoty w boju. Wy-
mieniamy tutaj tylko tych, którzy zdoali zdoby szlify ge-

neralskie, a z nimi i wikszy rozgos. A ilu to wiet-
nych komendantów puków, bataljonów, baterji wydaa

*) Pod Biaok np. — podug relacji Breaskiego — sztabsofi-

cerowie piechoty zachowywali si mocno niefortunnie. Jednego z nich,

majora 6 pp., stojcego pieszo w czworoboku i nie wydajcego adnych
rozkazów, Breaski musia wywoa przed front. Pod Grochowem komen-
dant bataljonu 1 p, s. p. spowodowa swym zachowaniem si swych lu-

dzi do ucieczki na Sask Kp. Pod Dugosiodem zawiód cakowicie
komendant 1 p. s. p., którego ukarano odebraniem mu puku. Wicej ta-

kich zjawisk ponowio si w bitwie warszawskiej.
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ta generacja oficerów! Niektórzy z nich zoyli nawet

dowody talentu najbardziej wyjtkowego wród sztabs-

oficerów konstantynowskich, a nawet i—wogóle—wród
wszystkich oficerów tej epoki : talentu szybkiego i spraw-

nego organizowania nowych puków, rezerw.*) Najwiet-

niejsze czyny naszej piechoty, jazdy i artylerji w roku

1831 wi si ze wspomnieniem o tej kategorji ofice-

cerów naszych. O zwycistwie pod Stoczkiem zadecy-

dowao prowadzenie onierzy przez takich wietnych
oficerów napoleonczyków, jak major Russjan lub kapitan

Gouchowski. Za bohatera bitwy grochowskiej Chopicki

uzna podpukownika Franciszka Pitk, napoleoczyka,

ozdobionego krzyem Legji honorowej. W tej bitwie,

podobnie jak póniej pod Wawrem, Dbem Wielkim,

Iganiami, o sile natarcia, o postawie onierza decydowao
prowadzenie go przez starych, dowiadczonych oficerów

napoleoskich. Umieli oni nawet w najtrudniejszych sy-

tuacjach bd wycofa si obronn rk, jak waleczny ma-

jor Malczewski ze swym 4-ym bataljonem 2 p. p. 1. z klski

pod Kazimierzem, bd te bi si do koca z honorem,

jak Leniowski w Lubartowie, jak Sowiski na Woli,

jak majorowie Krasowski i Lipski w szacach warszaw-

skich. Z takim starym sztabsoficerem na czele—onierz
by pewien bd powodzenia, bd te wycofania si
szczliwie— i dlatego bi si tak, jak np. 3 p. s. p. w od-

wrocie pod Kauszynem, jak uani 4 p. pod Kuflewem.

Czym byli ci ludzie dla wojska naszego, okazaa
bitwa pod Ostrok. W niej — ze wzgldu na zawo-

*) Wybornym organizatorem 5 p. s. p., tak zwanych dzieci War-
szawy, by podpukownik Czoczyski, stary, mrukliwy subista. wietnie
zorganizowa 4-ty bataljon 4-go p. p. 1. major Szpotaski; bataljon ten,

wprowadzony po raz pierwszy w ogie w strasznej obronie Ostroki, za-

chowa si wzorowo. Dobrymi organizatorami byli: podpuk. Kosko, który

sformowa 1. p. jazdy augustowskiej, Sznajde, który tak dobrze zorganizo-

wa andarmów, Gawroski - 5 p. uanów, czkowski— 1 p. jazdy san-

domierskiej.
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dzcy ju troch nastrój onierza — komendanci bata-

Ijonów, a nieraz i puków, musieli z karabinem w rku
stan na czele swoich oddziaów i poprowadzi je do
ataku. mier zebraa tu obfite niwo wród komen-
dantów bataljonów zwaszcza, oraz starszych oficerów

piechoty. Zadecydowao to nasampierw o tym, e pie-

chota nasza rozbiega si odrazu fatalnie, a nastpnie —
po dokonanej pod Prag reorganizacji—nie odzyskaa ju
nigdy swej pierwotnej tgoci. Subalterni nie byli w sta-

nie po prostu zastpi ich.

Niezmiernie ciekaw rzecz jest to, e z tej kate-

gorji oficerów najlepszych ludzi dostarczya wojsku na-

szemu w roku 1831 nie armja czynna, konstantynowska,

roku 1830, ale wiat dymisjonowanych oficerów. Bem,
wietny organizator naszej artylerji pod koniec powstania

i rzutki jej kierownik, wystpi do wczenie z armji

Królestwa. Nie suy w niej wcale Henryk Dembiski,
wyborny organizator zbroje województwa krakowskie-

go, a potym taki dobry kierownik akcji pod Kuflewem,—
dziaa po prawym brzegu Narwi w okresie wyprawy
na gwardje,—odwrotu z Litwy, peen przytym do koca
zapau powstaczego. Nie przeszed przez ni wcale i De-

zydery Chapowski, jeden z najwikszych talentów roku

1831, wyborny wódz i niezrównany organizator. Otrzy-

ma z niej dymisj Henryk Kamieski, jeden z najlep-

szych dywizjonerów piechoty roku 1831. Nie suy
wkocu pod Konstantym i Ludwik Kicki, jeden z naj-

ruchliwszych oficerów naszych w pocztkach powstania,

a potym prawdziwy jego rycerz, bohater. Prawda, gdy
za powstania powoano do suby czynnej dymisjono-

wanych oficerów, to okazao si, e wielu z nich zale-

ao cakowicie pole, nie znao nowych regulaminów,

a zapomniao stare.*) Ale zato ile to talentów, zapau

*) »Umiski, pisze Lewiski, straci rutyn wojskow, zapomnia
mecianizmu obrotów i terminologji komendy. Zgadywa musiaem, jakie
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i inicjatywy wnieli ci oficerowie do naszego wojska!

Im zawdziczay sw formacj najlepsze nowe puki pie-

choty i jazdy, nie ustpujce po prostu starym.**) Oka-

zuje si z tego, jakto systematycznie Konstanty pousu-

wa z armji wszystkie wybitniejsze zdolnoci, jak sta-

rannie dobiera sobie ludzi mierniejszych. Napoleoczycy,

którzy nie przeszli przez jego szko, zachowali take
wiksz ywotno, wieo moraln, która ich uzdol-

nia do mielszych, wytrwalszych poczyna w r. 1831.

Do jakiego stopnia konstantynowski proceder celo-

wego wyjaowiania korpusu oficerskiego szkodzi armji

naszej, okazuj to dzieje jej szczytów.

5. Starszyzna.

System napoleoski, w którym wychowaa si caa

starszyzna nasza, nie sprzyja, jak wiadomo, ksztaceniu

si talentów wodzowskich; genjusz, stojcy wtedy u steru,

uchy chce mie wykonane, a rozkazy jego najzyk wojskowy tómaczyem, by
e wojsko rozumiao*. W czasie bitwy pod Topolowem (IS.YIII) dobry ofi-

cer z czasów Ksistwa warszawskiego, podpukownik Gaczyski, nie umia
wyda komendy regulaminowej swemu bataljonowi na uformowanie czwo-
roboku przeciw nadbiegajcej jedzie rosyjskiej; wyrczy go dopiero pod-
wadny, kapitan Gordaszewski,

**) Najlepszymi pukami nowej jazdy byy stanowczo: 1) 1 p. jazdy

lubelskiej, uformowany przez oficera z czasów Ksistwa warszawskiego,
generaa Jaraczewskiego, i obsadzony wycznie napoleoczykarai, 2) puk
jazdy woyskiej bohaterskiego Karola Róyckiego, który dokonywa z nim
cudów prawie. Leski i Paszyc, twórcy nowych i dobrych puków jazdy,

byli równie dymisjonowanymi oficerami. Najlepszym nowym pukiem pie-

choty, pierwszym, który odwaono si wprowadzi na linj bojow, by
20 pp. 1. Ju pod Grochowem zyska on uznanie Chopickiego i zdoby
sobie pierwsze krzye wojskowe; za bitw pod Liwem Wódz Naczelny wy-
róni go specjalnym rozkazem dziennym. Organizatorami jego byli znowu
oficerowie z czasów Ksistwa warszawskiego: podpukownik Klimkiewicz
i major Podczaski. 22 pp. 1., który pod Granic (9.VIII) tak bohatersko
walczy, po raz pierwszy wprowadzony tu do boju, przeciwko przewanej
jedzie i artylerji Geismara (11 szwadronów), odpar trzy szare i uleg
dopiero wtedy, gdy z lasu, w którym szuka schronienia, przywita go
ogie piechoty rosyjskiej, uformowa take stary napoleoczyk, pukownik
Kalinkowski.
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ogarnia wszystko, tumic przez to rozwój talentów po-

mniejszycli, doprowadzajc do tego, e wietni w ope-

racjacli wspólnyci marszakowie francuscy zawodzili

przewanie w dziaaniach samodzielnych. Prawda ta sto-

sowaa si w wikszej jeszcze mierze do wojska nasze-

go, walczcego pod orami Napoleona. W Legjonach

przewanie rozpraszano je bataljonami po dywizjach fran-

cuskich; sztabsoficerowie nasi mogli si wówczas wy-
ksztaci jedynie w prowadzeniu drobnych wypraw prze-

ciw powstacom woskim, oraz partyzantom niemieckim.

W podobny sposób dziao si i w kampanjach 1807 roku,

w Hiszpanji, w roku 1812, 1813 i 1814. Jedynie woj-

na roku 1809, prowadzona w Ksistwie warszawskim

i Galicji pod kierownictwem wycznym generaów pol-

skich, jedynie niektóre momenty wojen 11. 1812—1813
mogy posuy do wyrobienia pewnej samodzielnoci

i inicjatywy wród starszyzny naszej. Ale ludzi, którzy

reprezentowali dowiadczenie tych czasów, nie byo ju
w szeregach armji Królestwa i to przewanie ju od po-

cztku jej istnienia. Zabrako jej ks. Józefa, Dbrowskie-
go, Sokolnickiego, Fiszera, Zajczka i Kniaziewicza.

Wszyscy pozostali generaowie—za czasów napoleoskich

nauczyli si co najwyej prowadzi dobrze pod rozka-

zami innych puki lub brygady do boju.

W tych warunkach zadaniem wiadomego celu kie-

rownictwa armji Królestwa musiao by: a) wydobycie
z modszej generacji pukowników i generaów tych ta-

lentów, które mogy zastpi ubytek dawnych wodzów,
oraz b) wyrobienie ich przy pomocy odpowiednich wi-
cze polowych.

Pierwsze z tych zada Konstanty speni prawie e
w sensie odwrotnym, usunwszy z armji naszej cay
szereg samodzielniejszych i zdolniejszych pierwiastków.

W roku 1830 poza szeregami armji czynnej znajdowa
si nie tylko Chopicki, jedyny z naszych generaów,
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który by w stanie dowodzi armj, trzyma si pewne-
go planu i wybornie kierowa bojem, ale i K. Maa-
chowski, Sierawski, Umiski, Pac i T. Lubieski. Nie

byli oni niewtpliwie orami, ale w kampanj roku 1831
wnieli przynajmniej najwicej dobrej woli, oraz istotnej

znajomoci wojny.*) Miejsce ich zajli ludzie inni, bez

porównania mniejszej wartoci. U samych szczytów ar-

mji, w charakterze generaów broni, stanli generaowie,

z których najzdolniejszym by Hauke, a najnikczemniej-

szym Roniecki. Pomidzy tymi dwoma biegunami spo-

tykamy tu Izydora Krasiskiego, nieudolnego pierwszego

ministra wojny powstania,**) Wincentego Krasiskiego,

którego za Napoleona wydobyy na widowni nie adne
czyny wojenne lub organizacyjne, ale nazwisko i zr-
czno wysuwania si, oraz Stanisawa Potockiego, do-

brego Polaka, ale mocno przecitnego oficera, którego

dawniej posuwaa w gór aska ks. Józefa, a potym
w. ks. Konstantego. Tak samo byo z dywizjonerami.

Dwaj z nich mieli za sob pikn przeszo pukowni-
ków i brygadjerów napoleoskich, ale w r. 1830 byli

*) K. Maachowski, saby i niesamodzielny, jako wódz naczelny, by
odwanym i sprystym dywizjonerem w r. 1831. Sierawski przegra bi-

twy pod Wronowem i Kazimierzem, ale rusza si i okazywa dobr wol.
Konstanty w r. 1826 mówi o nim, e jest to czowiek odwany i uczciwy,

ale saby charakter, nie nadajcy si do dowódzWa; ju Aleksander prze-

znacza go w razie wojny na organizatora rezerw. Umiski, niefortunny cha-

rakter, w r. 1831 w pierwszej fazie kampanji okaza bardzo duo dobrej woli, ini-

cjatywy i sprystoci; dobrze poprowadzi bitw pod Kauszynem 13.V,

któr zaimponowa Dybiczowi. Pac, prawy onierz i obywatel, nie by
adnym talentem, ale w powstaniu r. 1831 speni swoje obowizki po ry-

cersku, a stawi si do dyspozycji Rzdu Narodowego w chwili, gdy inni

myleli jedynie o kapitulacji. T. ubieski dziaa w r. 1831 czasami
mocno niefortunnie, nieraz prawie ze z wol, ale wojn zna dobrze, na-

dawa si przytym na organizatora. Wogóle wszystkie bdy tych gene-
raów, podobnie jak H. Dembiskiego, S. Róyckiego i inn., nie mog
obnia ich na poziom tej cakowitej nieudolnoci, jak okazali ludzie ze

szkoy Konstantego.
**) »Bez wikszych zdolnoci i nauki, uczciwy, subista«, mówi

o nim Konstanty, który podobno nie móg odaowa, e pozby si Cho-
pickiego, a zatrzyma w wojsku I. Krasiskiego.
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ju ludmi cakowicie zuytymi, niezdolnymi i do pola

i do akcji organizacyjnej,*) jeden by bardzo dobrym
komendantem puku,**) jeden ructiliwym intrygantem,

znanym ze swej awanturniczoci,***) jeden wreszcie — ca-

kowit miernot, której w roku 1831 nie podobna byo
uy wcale.****) Talenty, w liczbie zreszt bardzo niewiel-

kiej, spotykao si dopiero wród brygadjerów armji

Królestwa. Midzy nimi spotykamy np. najwietniejszego

niewtpliwie generaa roku 1831, Józefa Dwernickiego.

W armji konstantynowskiej straci on po czci swój

kredyt, gdy by administratorem mocno nieszczególnym,

cho puk jego (2 p. uanów) ju wtedy wyrónia si
wród jazdy. Dopiero powstanie miao okaza, e by
on nieocenionym, jedynym po prostu, organizatorem, któ-

ry, mimo wszelkie trudnoci, wystawi bardzo szybko

trzecie dywizjony jazdy, a korzysta z kadej okazji, ae-
by powikszy nowymi formacjami sw grup. Dopiero

ono wykazao równie, e by to niezrównany genera

polowy, posiadajcy swoist taktyk boju i uycia trzech

broni, umiejcy porywa swym osobistym mstwem o-
nierzy, a ojcowsk pieczoowitoci o ich los zdobywa
sobie popularno i trzyma ich w garci, mimo pozor-

nie agodnych rzdów. Zdolnymi brygadjerami byli ró-

wnie ci nieszczni subici, którzy 29-go listopada zna-

*) Klicki i Weyssenhoff.
**) Kurnatowski.
***) Krukowiecki. Konstanty oceni go wcale nienajgorzej. >Wietrz-

nik, dobry oficer frontowy, zapomina si, kótnik, chwalca, zapaleniec; trze-

ba go trzyma krótko«. W r. 1831 zawiód w polu pod Wawrem i Biao-
k; okaza natomiast do znaczny talent administracyjny na stanowisku

gubernatora Warszawy i du ruchliwo polityczn pod koniec powstania.
****) ótowski, mianowany 10.1 organizatorem, znika potym z wido-

wni powstania. »Bez wikszych zdolnoci i nauki«, mówi o nim Konstanty.

Z pozostaych generaów dywizji—Kossecki, majcy za sob do niefor-

tunn przeszo z r. 1812, za. Królestwa przeszed faktycznie do admini-

stracji, a Rautenstrauch by jedynie do zdolnym biuralist wojskowym,
cho -- rzecz to bardzo charakterystyczna — Konstanty widzia w nim
nie tylko ^przeliczny charakter*, ale nawet i ^zdolnoci frontowe*.
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leli mier z rk podchorych: Blumer, Siemitkowski,

Trbicki, a wreszcie i tak niechtnie walczcy w r. 1831
ymirski.*) Byy to wyjtki, gdy i na tych stopniach

za Konstantego przewaay miernoty, ludzie nie znajcy
czasami zgoa wojny, których za powstania nie podobna
byo nieraz wcale uy. Typowymi brygadjerami kon-

stantynowskimi byli tacy generaowie, jak Giegud, w r.

1831 waleczny oficer i nienajgorszy dywizjoner pod
rozkazami innych, zawodzcy jednak odrazu, gdy wy-
padnie mu przeprowadzi najmniejsze zadanie samodziel-

ne**), jak generaowie literaci, Mroziski i Morawski,***)

jak generaowie gospodarze, których ciekawym typem
by Szembek,****) jak starzy komendanci puków, do-

sugujcy si na swych stanowiskach brygadjerskich

emerytur, w rodzaju Suchorzewskiego, Dziekoskiego,
Tomickiego, Redl, których w r. 1831 nie mona byo
prawie nigdy uy, jak wreszcie generaowie biuralici,

najsilniej zwizani z systemem konstantynowskim, w ro-

dzaju Nowickiego, Fredry, Hurtiga i Saackiego.

Do wielu z tych ludzi mona byo bez przesady

zastosowa ostre sowa Mierosawskiego o: »rasie zniewie-

ciaych starców, co z tradycji wojen napoleoskich nic

*) ymirski mia za sob przeliczn przeszo wojskow z czasów
Legjonów i Ksistwa. Konstanty uwaa go za najzdolniejszego z gene-
raów polskich; mówi, e jest on jego praw rk. W roku 1831—wbrew
wiadectwu Prdzyskiego — ymirski okaza wiele zej woli, zniecica
nawet swych podwadnych do walki.

**) »Sumienny, ale bez dowiadczenia wojennego, nie bra udziau
w wikszych operacjach*, mówi o nim Konstanty.

*** Pierwszy z nich zawiód w pocztku powstania cakowicie;
drugi, mianowany 7.III ministrem wojny, okaza cakowity prawie brak ta-

lentu organizacyjnego, a w kocu powstania usun si ze swego stano-

wiska w sposób przynoszcy szkod sprawie naszej.
****) »w modoci, mówi on szczerze o sobie, z zapaem oddawaem

si wojskowoci i w tym karjer, przyszo dla siebie widziaem; lecz za

Królestwa polskiego, pod w. ks. Konstantym, zdawao mi si, i ju woj-
skowo dla Polski potrzebna nie bdzie; porzuciem wic ksiki woj-
skowe, a do rolnictwa, do chowu owiec si wziem. Suyem wojskowo,
bo emerytury chciaem doczeka*.
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nie wnieli do sumy rozumu publicznego prócz narowu
bezwzgldnego posuszestwa, prócz gotowoci suenia
wszystkim rzdom i pobierania odu od wszystkich«.

Do jakiego stopnia z nimi nie mona byo myle na-

wet o zaczciu kampanji, o tym przekona si ju Chopick,
który za czasów swej dyktatury — ze wzgldów po-

litycznych—tak usilniedy do utrzymania w caoci do-

tychczasowej hierarchji wojskowej. Ju on musia da-

wa dymisje jej przedstawicielom, osaniajc je pozorem
wysyania ich na organizacj; ju jemu wypado odda-

wa brygady w rce dawnych pukowników konstan-

tynowskich**.) Za dowództwa M. Radziwia prd, d-
cy do zmian w hierarchji, uwydatni si jeszcze silniej,

gdy stwierdzono, e wielu generaów nie tylko zawodzi
w akcji, ale nawet zniechca swych podwadnych zapo-

moc rozpuszczania alarmujcych pogosek.***)

Po Grochowie, po tak wyranym udowodnieniu
skonnoci kapitulacyjnych starszyzny naszej i wyborze
Skrzyneckiego na naczelnego wodza, prd ten poszed
dalej. Na stanowiska dywizjonerów i brygadjerów przy-

chodz teraz przewanie pukownicy konstantynowscy;

dawna starszyzna schodzi z widowni. Jednym sowem

—

dokonywa si u nas proces, tak dobrze znany z historji

rewolucji francuskiej: rzd, szukajc wodzów, zwraca si
do niszej warstwy hierarchicznej. Od tego czasu, a
po sam koniec powstania, ta kategorja oficerów konstan-

tynowskich wyciska zasadnicze pitno na dziejach na-

szego dowództwa; powstanie, niestety, nie trwao do
dugo, zasady hierarchiczne, mimo wszystko byy, u nas

*) lO.I usun on w ten sposób z armji czynnej generaów: Dzie-

koskiego, ótowskiego, Pawowskiego i Przebendowskiego.
**) 22.XII otrzyma n. p. komend brygady Skrzynecki, lO.I — K. Ska-

ryski i Jankowski.
***) 30.1 brygad otrzyma Roland, 21 .U zostali generaami brygady:

Skrzynecki, Roland, Stryjeski; usunito do rezerw generaa Suchorzew-
skiego.
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zbyt silne, a prd rewolucyjny zbyt saby, aby np. sze-

fowie bataljonów mogli wybi si na szczyty hierarchji.

Otó w dziaaniach tych pukowników konstantynow-
skich, przeobraonych na generaów powstania, uwydatniy
si najwyraziciej skutki wychowawcze systemu W. Ksicia.

Najbardziej znanym przedstawicielem nowej star-

szyzny jest Skrzynecki, który niewtpliwie by najwy-
bitniejszym z konstantynowskich pukowników piechoty.*)

Dzielny dywizjoner w boju pod Dobrem, bodaj lepszy

jeszcze w cikiej chwili odwrotu z Olszynki pod Gro-
chowem, wydoby on si na stanowisko naczelnego

wodza w sposób niezwykle zaszczytny, sigajc po wa-
dz w chwili, gdy nikt jej naprawd nie pragn, prze-

ciwstawiajc si zarazem dnociom kapitulacyjnym do-

tychczasowej starszyzny. Tymczasem, jako Wódz Na-
czelny, sta si odrazu rzecznikiem zwtpienia w siy
nasze, uznania koniecznoci ukadów, odwoywania si
do interwencji zagranicy, a co zatym idzie—zwlekania

z dziaaniami wojskowymi i oszczdzania naszych si.

Nawet przejcie armji Paskiewicza na lewy brzeg Wisy
i odebranie przez to powstaniu podstawy operacyjnej

nie m.ogo go skoni do zdecydowania si na rzeczy

stanowcze. Zawodowo i na nowym stanowisku Skrzy-

necki pozosta tym, czym by dawniej, to jest bryga-

djerem piechoty, nie znajcym si cakowicie na innych

broniach, na wspódziaaniu trzech broni, nie umiejcym
uywa nawet piechoty w wikszych skupieniach, nie

znajcym wogóle taktyki boju, orjentowania si w te-

renie bitew ówczesnych, nie umiejcym poj gbszego
planu strategicznego; dziki tej ostatniej waciwoci nie

umia on nigdy zdecydowa si wród pomysów swych
zdolnych, ale zwalczajcych si doradców: Prdzyskiego

*) Dowodzi tego choby fakt, e jemu najwczeniej dano brygad,
a potym dywizj,
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i Chrzanowskiego. Przejcie od komendy Chopickiego,

tak niezrównanego w samym prowadzeniu boju, do jego

dowództwa—oznaczao, jednym sowem, zanik wikszycli

tradycji napoleoskici na rzecz owoców systemu Kon-
stantego.

Takimi, jak on, byli wszyscy niemal pukownicy kon-

stantynowscy. Nie wnieli oni na ogó w walk roku

1831 wiary, impetu i inicjatywy. »Przez ca t wojn,
mówi jeden z najlepszych naszych pamitnikarzy i ofi-

cerów, Ignacy Kruszewski, w dolnych sferach armji by-

wa czsto zapa, zaufanie, a powicenie zawsze; w gór-

nych sferach zimne ogldanie si na przyszo i lekce-

waenie sprawy ojczystej . . . Oburzajce mowy i arty
uchodziy bezkarnie; aden z nich przykadnej kary nie

odebra, przez co si ich liczba coraz bardziej powik-
szaa . . . adnego bodca nie byo u szczytu, ani patryjo-

tycznego zaufania w sprawie, ani bezwzgldnego powi-
cenia si dla niej, ani surowoci wojskowej. Któ moe
wygra, uznajc naprzód niepodobiestwo wygranej ?«

Pierwszym krokiem nowej starszyzny byo równie so-

lidarne wywarcie nacisku na Skrzyneckiego, aby nawi-
za rokowania z Dybiczem. Wstrzymanie zwyciskiej ofen-

zywy wojennej przez nowego wodza, jego bezczynno
w cigu tych tygodni, w których powstanie i ofiarne

powicenie si Litwy stwarzao nam jedyn, niepowrotn
okazj powodzenia, spotykao si z powszechnym uzna-

niem nowej generalicji. Po Ostroce sprzeciv/i si ona,

tak samo, jak i Skrzynecki, wszelkim dziaaniom, wywrze
na nawet nacisk, aby wbrew swemu wyranemu zobo-

wizaniu przed sejmem i rzdem (27.VII) zrezygnowa
z przyjcia bitwy nad Bzur. W jej opinji nie straci'

on zaufania do samego koca; zwalcza ona bdzie na-

tomiast energiczniejsze poczynania Krukowieckiego, —
skania Rybiskiego do kapitulacji. Ten jej pogld na

szanse walki, na sposób jej prowadzenia — wywoywa
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czasem wyrazy oburzenia z ust energiczniejszych jej

przedstawicieli. «Nie traktujcie lekko, panowie, pooe-
nia naszego — mówi do kolegów nieszczsny, ale bar-

dziej ochoczy od innych Jankowski w czasie wyprawy
na gwardje — nam koniecznie trzeba zwyciy, albo

najwiksze nieszczcia czekaj nasz kraj i kadego z nas

osobicie. Nie udcie si, e to tak bdzie, jak za ce-

sarza Aleksandra po roku 1814; wy nie znacie cesarza

Mikoaja, to jest czowiek mciwy, nieubagany*. Ra-

morino. Zamojski domagali si pod koniec powstania,

aby generaowie, nie wierzcy w pomylno sprawy na-

szej, podawali si do dymisji, gdy dopiero wtedy kraj

pozbdzie si niepewnych obroców.
O radykalniejszym usuniciu tych ludzi, o zastpie-

niu ich zdolniejszymi sztabsoficerami, nie byo mowy;
pod tym wzgldem historja wojny naszej r. 1831 od-

bija si raco np. od walki wgierskiej r. 1849, gdzie

talentom tak szybko torowano drog do wyszych stop-

ni, a miernoty usuwano bezwzgldnie. U nas Skrzynecki

nie tylko nie móg kara, ale musia przesadnie liczy

si ze starszestwem swych generaów, a w pewnych
wypadkach prosi ich nawet o poddanie si komendzie
którego z modszych, albo te, co robi czciej, a co

w praktyce wydawao rezultaty rozpaczliwe, nie ustala

wcale starszestwa wród generaów, którym powierzano

jakie wspólne zadanie. Hierarchja konstantynowska,

zyta ze sob, nie dopuszczaa do »poniewierania zasady

starszestwa« i sucha w takich wypadkach nie chciaa,

cho sama na ogó nie umiaa i nie chciaa rozkazywa.
Zawodowo—ci generaowie nowej formacji umieli

dobrze poprowadzi puk swej broni, brygad, dywizj
czasami w wikszym skupieniu, wykona rozkaz dro-

biazgowo cisy, nie pozostawiajcy niczego osobistej

inicjatywie i odpowiedzialnoci. Rozkaz by dla nich

wszystkim, dostosowywali si do niego przesadnie cile;
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brak wyranego rozkazu usprawiedliwia ich cakowicie.

W czasie pierwszego dnia bitwy pod Biaok (24.11)

dywizjoner jazdy, Jankowski otrzyma rozkaz odejcia

do gównej armji. Wykonanie tego rozkazu*) zmieniao

powanie pooenie naszej brygady K. Maacliowskego,
walczcej z korpusem grenadjerów Szacliowskiego; mi-

mo to, bez wzgldu na przeoenia Maachowskiego, Jan-

kowski odszed, nie chcc bra niczego na wasn od-

powiedzialno. Pod Nurem (22.V) T. Lubieski, wy-
cofujc si przed awangard armji Dybicza (24 szw.

i 6 dzia Berga), podzieli sw grup i wysa przodem
na Strków w kierunku Czyewa generaa J. Kamie-
skiego w 6 b., 8 szw. i 6 dz.; sam za pozosta w Nurze

z 5 b., 6 szw. i 10 dz. i cofn si pod wieczór w tym
samym kierunku. Berg zdoa go obej i zagrodzi

mu drog i zaatakowa w odlegoci 3 w. od Nura
w chwili, gdy Kamieski sta w Strkowie, w odlegoci
zaledwie 3 w. od placu boju. Poczenie obu kolumn
polskich mogoby zadecydowa o zniesieniu oddziau

Berga; w Strkowie wiedziano o wszystkim, syszano
dokadnie odgosy bitwy. Mimo to Kamieski nie tylko

nie poszed na pomoc Lubieskiemu, ale cofn si bar-

dzo szybko w stron Czyewa, niszczc za sob mosty;

tómaczy on si brakiem rozkazu. W nieszczsnej ope-

racji pod Lysobykami (19.VI), w której rosyjska grupa

Riidigera przesza na pónocny brzeg Wieprza, wchodzc
przez to dobrowolnie w puapk, zastawion przez zna-

czniejsze siy polskie, i pozostawiajc sobie, jako jedyn
drog odwrotu, cianin dugoci Vl^ kilom, i rzek,

to cise stosowanie si do rozkazów zemcio si fatal-

nie na broni naszej.**) Jankowski, zawierzywszy faszy-

*) Wydanego zreszt bez wiedzy Chopickiego i bez znajomoci no-

wego stanu rzeczy pod Biaok.
**) Riidiger liczy na pónocnym brzegu Wieprza 11 baon., 21 szw.

i 24 dz.=9000 11.; Jankowski, stojcy w odlegoci 10 km. na pónoc od nie-
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wemu doniesieniu o ruchu caej grupy rosyjskiej na

wschód w stron Kocka,*) wyprawi tam brygad jazdy,

baterj konn i 2 baony grenadjerów pod komend
Bukowskiego. Otó midzy t grup i gówne siy
Jankowskiego wcisn si wspomniany wyej podjazd

rosyjski, który 19.VI zabra do niewoli 3 oficerów, ja-

dcych zawiadomi jej komendanta o zmienionym poo-
eniu rzeczy,**) a nastpnie kas caego korpusu Jan-

kowskiego, jej park amunicyjny i spor ilo jeców.
Bukowski, który sysza odgosy bitwy pod Budziskiem***)

i widzia naocznie straty, zadane nam przez podjazd ro-

syjski, nie ruszy si z miejsca, powoujc si na to, e
nie otrzyma odpowiedniego rozkazu. W dodatku ko-

misja ledcza, zwoana w tej sprawie, z tego równie
powodu nie znalaza winy w jego czynie. Pod Miskiem
(14.VII) grupa rosyjska Goowina (5600 ludzi, 12 dz.)

zaatakowaa, podzieliwszy si w dodatku na 3 kolumny
i rezerw, grup Chrzanowskiego (18700 ludzi, 44 dz.),

której si Goowin nie przeczuwa nawet. Rosjan od-

parto i ruszono za nimi zwolna w pocig, przyczym jedna

z naszych kolumn, operujca na prawej flance Rosjan,

zasza im w Kauszynie na tyy. Los grupy Goowina,
zdawao si, by ju przesdzony; a jednak komendant tej

przewanej kolumny polskiej, genera Jagmin, cho wi-

dzia jak na doni, co si dzieje, nie uderzy stanowczo

i umoliwi odwrót Rosjanom, wychodzc z tego zao-
enia, e »wcale nie mia polecenia oskrzydlania lub prze-

cinania drogi nieprzyjacielowi, e... jedynie wysany by...

go, 12.000 ludzi; Róycki, który sta o 14 kil. na wschód, 1000; Ramorino,
który sta o 3 mile na zachód od Adamowa, gdzie przeprawi si Riidiger,

6000 ludzi.

*) W rzeczywistoci pojawi si tam tylko silny podjazd jazdy ro-

syjskiej.

**) O tym, e gówna sia rosyjska uderzya od strony Budziska
i e. naley jak najszybciej zczy si z gównymi siami.

***) Gdzie bia si tylko maa cz si Jankowskiego, pod komen-
d Turny, z przewanymi siami rosyjskimi.
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dla zabezpieczenia lewej flanki (gównych si naszycli),

ze mu byo polecono postpowa na równej wysokoci
(z nimi)... e misja jego bya ukoczon, wypadao mu
przeto czeka nowych rozkazów «.

Dla tych ludzi, wychowanych przez Konstantego,

nie istniaa po prostu moliwo zorjentowania si w zmie-

nionej sytuacji, wzicia na siebie pewnej odpowiedzial-

noci, zdobycia si na inicjatyw. Ju wtedy modsi
oficerowie nasi formuowali zasad, e w takich wypad-
kach najlepiej jest »marcher au canon«, t.j. i tam, skd
dochodzi odgos boju, zasad, której tak skutecznie trzy-

mali si generaowie pruscy w r. 1870; dla dawnych
pukowników konstantynowskich istnia jednak tylko

rozkaz pozytywny, wyranie wskazana marszruta, której

trzymano si mechanicznie. Wypadki brania na siebie

odpowiedzialnoci byy w r. 1831 bardzo nieliczne. Zdo-

by si np. na ni pod Dbem Wielkim dzielny komen-
dant 4 p. p. 1. Bogusawski, rzucajc puk swój do ataku

na dwór, wbrew wyranemu rozkazowi Skrzyneckiego,

który poleci przerwa bitw; przez to przygotowa grunt

do ataku jazdy oraz zwycistwa naszego, i^wrócono

dalej powszechn uwag na to, e w czasie operacji

pod Lysobykami Rybiski z wasnej wycznie inicjaty-

wy wykona bardzo forsowny marsz, spieszc na pomoc
Jankowskiemu. Pod Rogonic dobry dywizjoner pie-

choty. Bieliski, opuszczony haniebnie przez swego prze-

oonego, Ramorin, wyda — po pewnym wahaniu —
orjentujc si w sytuacji bojowej, rozkaz do ataku, który

zadecydowa o zwycistwie.*) Byy to wyjtki, gdy
z reguy, pod koniec zwaszcza powstania, po oddaniu

*) Duo winy za nieudolno naszych generaów spada i na kiero-

wnictwo ówczesne, które: a) z reguy wydawao rozkazy bardzo cliwiejne,

dwuznaczne czasami, zmierzajce do zrzucenia odpowiedzialnoci na pod-
wadnych i b) rzadko kiedy informowao ich o celu strategicznym danej
operacji, ograniczajc si na zapoznaniu ich z ruchem, który oni sami mieli

wykona.
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za Lysobyki pod sd Jankowskiego i Bukowskiego, gene-

raowie nasi nie chcieli rusza si bez wyranego rozkazu.

Gdy generaom tego typu powierzano komendy
wiksze i odpowiedzialne, to z reguy okazywao si,

e przedewszystkiem nie umieli oni rozkazywa. »Gene-
raowie Giegud i Chrzanowski, pisze Kruszewski, jechali

przy kolumnach piechoty; kady z nich wydawa nie-

które szczegóowe rozkazy, ale aden ogólnie t si
prawie nie kierowa. Musz wyzna ze smutkiem, e
od bitwy grochowskiej ju nie widziaem komenderuj-
cego generaa, dajcego spokojnie rozkazy podug swego
natchnienia i wymagajcego ich wykonania; zawsze kilku

doradzao i kady po trochu dyrygowa wojskiem na

polu bitew «. Rozkazy Jankowskiego brzmiay zawsze:

»Zrobisz genera to..., albo nie...«; od Rybiskiego, jak

mówi Zamojski, »wydobywa je byo trzeba korkoci-

giem «. Prowadzio to do tego, e nie tylko w gównej
kwaterze, ale i w sztabach dywizji odbyway si wów-
czas cige rady wojenne, w których czasami brali udzia

nawet subalterni. Odwrót Kamieskiego pod Strkowem,
operacje ysobyckie, dziaania Gieguda na Litwie etc.

byy wynikiem takich rad, które od ustpienia Chopic-
kiego funkcjonoway stale w powstaniu.

Ci dywizjonerzy i brygadjerzy Skrzyneckiego, oso-

bicie ludzie bardzo odwani i zdecydowani,*) po obj-
ciu komendy tracili gowy: wierzyli kadej pogosce, co-

fali si przed sabymi grupkami rosyjskimi, rozdrabniali

swe siy, zabezpieczajc si na wszystkie strony, trzy-

mali si w defenzywie w pooeniach najkorzystniejszych.

Zaledwie paru z nich, taki np. Sierakowski,**) Andry-

*) Taki Jankowski w bitwie pod Rudkami prowadzi sam tyraljerów,
o mao co nie dosta si do niewoli; Giegud pod Wilnem zoy dowody
wybitnej odwagi osobistej.

*) Wyborny w samodzielnych operacjach na prawym brzegu Narwi,
w bitwie pod Rajgrodem, w odwrocie Dembiskiego z Litwy, jeden z naj-

zdolniejszych pukowników konstantynowskich.
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chiewicz, K. Skaryski nadawali si do operacji samo-

dzielnych; niektórzy wyszli z tej kampanji z opinj
dobrych subistów moe jedynie dlatego, e nigdy nie

mieli komend samodzielnych (Bogusawski, Czyewski,
Zawadzki); ogó jednak najlepiej reprezentowali ci, któ-

rzy zawodzili stale, ludzie typu Jankowskiego, Bukow-
skiego, Milberga, J. Kamieskiego, Stryjeskiego, Jag-

mina i inn. Typowym zjawiskiem w roku 1831 byo
to, e dany genera, wcale dobrze dziaajcy w skupie-

niu, w potyczce typowej, zawodzi w operacjach samo-

dzielnych. Rybiski, wyborny w drugiej bitwie pod Wa-
wrem, okaza si fatalnym w operacjach przeciw Goowino-
wi, pod Warszaw, na stanowisku ostatniego Naczelnego

Wodza powstania. »Znowu o jednego czowieka mniej«,

mówi o nim po dziaaniach przeciw Goowinowi Zamojski.

»Có Wasan chcesz, mówi Chopicki do Prdzy-
skiego z okazji jednego takiego konstantynowskiego

pukownika, zamienionego na generaa, ja ludzi stworzy
nie mog; musz ich uywa takich, jacy s«. »Nie mam
generaów«, mówi zwykle Skrzynecki w odpowiedzi na

wszystkie projekty i plany. Starano si temu zaradzi,

rozdzielajc dywizje nieudolnych generaów, przenoszc ich

do rezerw, oddajc dowództwo takim, których mona
byo jeszcze wypróbowa, zmuszajc ich nieraz formal-

nie do przyjmowania komend.*) Proceder taki powta-

rzano w r. 1831 parokrotnie: po Grochowie, po Iganiach, po
Ostroce. Jedynym, niestety, rezultatem byo to, e rezerwy

dostaway rozpaczliwych komendantów, gdy dawni pu-
kownicy konstantynowscy bez wyjtku nie posiadali ani

krzty talentu organizacyjnego,**) ani te dobrej woli do

*) Gdy Jankowski n.p. nie chcia przyj komendy po Umiskim,
mówic wyranie, c nie da sobie rady, Skrzynecki powiedzia mu: -Wszys-
cy jestemy w szkole. Musisz obj korpus tak, jak ja objem armj.*

**) Raz np. polecono Bukowskiemu przygotowa 2 p.j. kaliskiej do
suby w polu. Wywiza on si z tego zadania w ten sposób, e uczy
salutowania i defilady przed generaem.
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tego. Jak fatalnie np. zmarnowali rezerwy jazdy, zo-
one w duej czci z dawnych oficerów i onierzy
Dwernickiego, zbiegych z niewoli austryjackiej, oraz

mnóstwa ochotników z Galicji i Królestwa, zaopatrzone

we wszystko, generaowie Weyssenhoff, Stryjeski, J. Ka-
miski, oraz pukownik M. Dembiski, usunici tutaj

z frontu za nieudolno. Z 24 szwadronów tej jazdy

po 2—3 miesicach formacji zaledwie 2 wziy udzia
w boju; reszta, bez pojawienia si na froncie, zoya
bro przed gen. Krassowskim, oddajc mu cakowity
rynsztunek i 2000 koni. Dzieje formacji niektórych re-

zerw w r. 1831, dziki tym organizatorom, s nie mniej

rozpaczliwe, jak historja Lysobyków, Miska i Nura.*)

Nie majc do koca walki odwagi wybierania genera-

ów z poród niszych stopni hierarchji oficerskiej, do cze-

go niezawodnie zmusioby dusze trwanie powstania, za-

wodzc si po kolei na pukownikach konstantynowskich,**)

kierownictwo nasze poczo wreszcie sprowadza sobie za

drogie pienidze Francuzów. Z majorów robiono ich odra-

zu pukownikami, generaami brygad i dywizji, nie liczc

si wcale z tym, e nie znaj oni ani jzyka naszego,

ani stosunków***). Francuzi ci bili si zrazu dobrze****),

ale, dorwawszy si do komend samodzielnych, powodo-

*) Jedynie artylcrja nasza bya tu wyjtkiem. Jej bataljon rezerwo-
wy wybornie spenia swe zadanie w r. 1831 pod komend Dobrzaskiego,
a nastpnie Przedpeskiego. Dodajemy tntaj, e aden z generaów kon-
stantynowskicli nie zdoby si na plan formacyjny; projekty wyciodziy
bd od napoleoczyków, jak K. Maachowski i H. Dembiski, Ciapow-
ski, bd te od oficerów modszych;

,
jak Chrzanowski.

**) Charakterystyczn rzecz jest np. to, jak Prdzyski szuka kan-
dydata na wodza; mia on przez pewien czas na myli Gieguda, a potym
Jankowskiego. W pamitnikach nie wspomina on o tym wcale, ale i w nich
mona wyczyta midzy wierszami ciso tego twierdzenia, podanego przez
Barzykowskiego.

***) Nieszczsny wywiad pod Broniszami by m. i. wynikiem tego, e
Ramorino nie zaatwia nigdy rozkazów, przysyanych mu w tekcie polskim.

****) Ramorino pod Wawrem i Iganiami; Langermann pod Tykoci-
nem i Ostrok.
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wal katastrofy, noszce na sobie niemal pitno zdrady.*)

W tym fakcie uwydatniao si najsilniej to ubóstwo si

kierowniczycti armji konstantynowskiej, skdind tak

wietnej, tak dobrze zorganizowanej. System wyjaawia
jej szczyty tak bezwzgldnie, e w r. 1831 nie mo-

gy one wytrzyma porównania z dawnymi oficerami

napoleoskimi, którzy po 15 latach bezczynnoci mieli

w sobie wicej ognia, inicjatywy i oswojenia z bojem,

ni dugoletni wychowankowie Placu Saskiego.

*) Ramorino w operacjach pod ysobykami, Miskiem, Rogo-
nic, w dziaaniach ogólnych swego korpusu we wrzeniu, które zadecydo-

way o upadku powstania, Le Gallois pod Broniszami, Suar pod Miskiem.
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xn.

OBOZY I MANEWRY KONSTANTYNOWSKIE.
BRAKI POLOWE ARMJI KRÓLESTWA.

1. Obozy i maneTvry konstantynow^skie.

Wojska europejskie w pocztkach XIX wieku nie po-

siaday specjalnych regulaminów suby polowej; wpro-
wadzono je w nich mniej wicej dopiero w poowie tego

wieku. Wobec tego praktyczne wiczenia polowe, oraz

wiksze manewry—posiaday bez porównania doniolejsze

znaczenie w przygotowaniu wojsk do wojny, ni obecnie;

byy one niezbdne zwaszcza dla wyksztacenia kierow-

nictwa. Niestety, nie sprzyja im ten prd reakcji pona-

poleoskiej, o którym mówilimy wyej. Jedynie w Pru-

sach manewry jesienne byy prawdziwymi wiczeniami
taktycznymi dwustronnymi, w których komendanci stron

dziaali zupenie samodzielnie, z wasnej inicjatywy,

na wasn odpowiedzialno; otrzymywali oni z góry
tylko ogólne informacje o zaoeniu manewrów, o za-

daniu, jakie przeprowadzi naleao. We Francji np. ma-
newry byy naówczas jedynie okazj do wicze fron-

towych w wikszych skupieniach; w Austrji zajmowano
si na nich nawet musztr pukow, bardzo rzadko tyl-
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ko przeprowadzajc dziaania przeciw markowanemu nie-

przyjacielowi, opracowane szczegóowo z góry; w Rosji

na manewry zbierano zazwyczaj mniejsze oddziay, z któ-

rymi przeprowadzano przewanie wiczenia frontowe,

zwracajc gówn uwag na znajomo musztry, oraz na

postaw onierzy.
I u nas stosunki przedstawiay si podobnie. W do-

datku waciwoci osobiste Konstantego, jego niecli do
wicze tego rodzaju, sprawiy, e manewry za czasów Kró-

lestwa stay niej od wcale ciekawych, a dokonywanych
w warunkach cakowicie polowych, manewrów z czasów

Sejmu czteroletniego, jak równie — i z epoki Ksistwa
warszawskiego.

Konstanty zaprowadzi u nas, poczynajc, zdaje si,

od r. 1819, rosyjski zwyczaj zbierania wojska na 3 mie-

sice letnie (od 15.VI do 15.IX) do obozu.*) Celem
obozu byo: a) »mie ca piechot i artylerj piesz

razem zebran dla zaprowadzenia jednostajnoci w musz-

trze*, b) ^nauczenie wojska suby obozowej, tyle po-

trzebnej«, c) »wykonywanie ewolucji rónych cznie
z artyerj«. Konstanty wychodzi przytym z zaoenia,

e najlepsz szko dla onierza jest pobyt pod goym
niebem. »Wedle przepisów obozy miay by bardzo

skromne. onierze mieli sypia pod namiotami pócien-

nymi, oficerowie w barakach z cienkich desek; kuchnie

byy z darniny, a bro i lederwerki stay przed namio-

tami onierzy- (Wybranowski).
Ju z tego wida, e obozowanie ówczesne miao

cel mocno ograniczony, frontowy przedewszystkiem, a co

najwyej — zapoznania ludzi ze sub ubezpiecze, e
prowadzio ono do gromadzenia razem jedynie piechoty

i artylerji pieszej. W pocztkach Królestwa ograniczano

si nawet do samej piechoty, gdy ca artylerj piesz

) w Rosji zreszt pobyt w obozie trwa tylko 6 tygodni.
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i konn zbierano wówczas do odrbnego obozu w Grój-

cu. Jazda z artylerj konn do koca nie bray udziau
w tycli obozacli; strzelcy konni odbywali swoje mane-
wry w okolicach owicza, a uani — czne] lub Kra-

snostawu. Gdy czasami, ze wzgldu na przyjazd jakich

znakomitych goci, wzywano cz jazdy pod Warsza-

w, to odbywaa ona wiczenia oddzielnie. Z obozów
konstantynowskich nie mona byo zatym wynie zna-

jomoci wspódziaania trzech broni na polu walki.

Nastpnie Konstanty od roku 1822 ustali raz na

zawsze miejsce na obóz piechoty i artylerji pieszej, wy-
bierajc na nie Powzki, a na teren wicze te »bilar-

dowe« pola pod Warszaw; w podobny sposób ustalono

i teren manewrów jazdy. Odtd rozpocz si ten pro-

ces zabudowywania i upikszania obozu powzkowskie-
go, który w rzeczywistoci zamieni go na bardzo wy-
godne koszary letnie. onierze sypiali tu wprawdzie
pod namiotami, ale baraki oficerskie przybray charakter

eleganckich domków, a cay obóz — ze swymi muro-

wanymi kuchniami, oberami dla zjedajcej tu w wita
Warszawy, domkami dla on onierskich, ogrodami kwia-

towymi, warzywnymi, owocowymi, zdobnymi studniami

etc.—wygld nie przypominajcy wcale ycia w polu.*)

»Dugie, trzechmiesiczne obozowanie pod murami sto-

licy, mówi o skutkach tego obozu Wybranowski, wicej
do demoralizacji wojska si przyczyniao, jak do jego

dobra : wojsko bowiem wychodzio z obozu gorsze, jak

przedtym byo. Sam ju nawet obóz swoim zaoeniem
nieobozowym, ale wykwintnym i zbytkujcym we wszyst-

ko, psu onierza, a wszelka suba obozowa, jak z po-

*) »W obozie mia kwiatki, altanki i chatki*, piewa o Konstan-
tym jeden z poetów powstania, doktór praw Rajmund Suchodolski, dziel-

ny oficer 5 p. s. p., który, ciko ranny w bitwie warszawskiej, zerwa ze

siebie bandae i umar z upywu krwi, usyszawszy o wkroczeniu Rosjan
do Warszawy. W roku 1831 obóz ten mona byo zamieni na w^ielki

szpital choleryczny.
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cztku sza gorliwie i regularnie, przy kocu coraz sta-

waa si mniej spryst i mniej porzdn«.
Typem wicze, które przewaay w obozie powz-

kowskim, byy te musztry korpusowe i dywizyjne, o któ-

rych Konstanty tak lubi donosi Mikoajowi I, a wic:
a) w czerwcu 1826 r. wielkie wiczenia frontowe 20 ba-

taljonów i 60 dzia artylerji pieszej, przy których nie

dawano ognia, aeby obserwatorom nie zasania wido-

ku piechoty, manewrujcej z uderzajc precyzj i szyb-

koci, b) w czerwcu t.r. wiczenia frontowe 20 szwadro-

nów, 16 dzia konnych i pókompanji rakietników kon-

nych, c) we wrzeniu 1827 r. wykonanie wyuczonych
naprzód w dugich repetycjach ewolucji 9 puków jazdy

i 3 baterji artylerji konnej. Czasami i w koresponden-

cji Konstantego i w pamitnikach spotykamy wzmianki
o wiczeniach taktycznych dwustronnych. Wzmianki te,

o ile chodzi o skupienie wikszej iloci wojsk, dotycz
jedynie pierwszych lat istnienia Królestwa; póniej wi-
czenia te ograniczono i co do liczby wojsk i co do
czstoci. »Ilekro, mówi o tym Prdzyski, manewro-
wao kilka bataljonów i szwadronów, dziao si to zwy-
kle na jednym polu i wedle programu we wszystkich

drobiazgach naprzód uoonego; a nawet byway poprze-

dnio repetycje. Instrukcja w wojsku polskim ograni-

czaa si na musztrze i koczya niemal na szkole bata-

Ijonu i szwadronu^.

Podobny charakter miay i odrbne wiczenia letnie

jazdy oraz artylerji konnej. Byy to wielkie ewolucje

frontowe, koczce si »ma wojn«, przeprowadzan
jednak zawsze podug drobiazgowo obmylonego z góry
i wyuczonego planu. Rozkazy pukowe obejmoway wów-
czas najdrobniejsze szczegóy tych wicze.

Jedynymi prawdziwymi manewrami dwustronnymi
tych czasów byy manewry wrzeniowe r. 1823 pod
Brzeciem Litewskim, w których wzio udzia cae woj-
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sko nasze, oraz korpus litewski ze swoj gwardj, a wic
53.000 piechoty, 12.960 jazdy i 2.836 artylerji. Wojsko
nasze wyszo na nie z obozu powzkowskiego w dniu

20 sierpnia t. r. trzema grupami, maszerujcemi oddziel-

nie. Dostaw prowiantu, furau, zakwaterowanie urz-
dzono w sposób zupenie polowy, przyczym administracja

nasza spisaa si zupenie dobrze. Wojskowe natomiast

kierownictwo manewrów zawiodo cakowicie, wykazu-
jc po prostu zupen nico wychowawcz systematu Kon-
stantego. »Pomimo, e rola kadego oddziau a priori

bya wyuczona i instrukcjami przypadek kady przewi-

dziany — napisa o tych manewrach*) wiadek dobrze

poinformowany— jednakowo wtpi, aby ten manewr
korzystne móg da wyobraenie o taktycznej zdatnoci

naszego wojska. Dowódcy, przyuczeni manewrowa na

placach musztry najrówniejszych, wedle programów tro-

skliwie pilnowanych, skoro si tylko znaleli pomidzy
lasami, zarolami, bagnami i wzgórzami, na nieznanych

stanowiskach, potracili gowy. Kolumny pokrzyoway
si i potraciy dystanse, linje si zachwiay; artylerja

stana w doach dlatego, e jej tak w linji, której prze-

stpi nie miaa, wypado i z dou do góry strzelaa.

Jazda w miejscach grzskich, skd si wydoby nie

moga, stanowiska obieraa. Tyraljerzy, poniewa tak re-

gulamin kaza, rozcigali si w prostych linjach tak, jak

na Placu Saskim, bez wzgldu na przeszkody i fortele

gruntu. Zgoa wszyscy, a osobliwie krytycy obcy, prze-

kona si mogli, e w. ks. Konstanty by nietgim
dowódc i generaem, a wojsko cackiem w jego rku,
raczej do parady, ni do wojny przeznaczonym« (Ko-

*) 15 i 16.1X. W dziaaniach tych grupa pod komend Konstantego

sforsowaa przepraw przez Lene, pobia przeciwnika pod Brzeciem
i odrzucia go za Muchawiec.
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aczkowski).*) System zrobi wic swoje, zarówno w szczy-

tach naszej armji, jak i wród subalternów.

2. Braki polowe armji Królestwa.

Skutki tego stanu rzeczy odbiy si ujemnie na kie-

rownictwie naszej armji, oraz na przygotowaniu jej ofi-

cerów do rzeczywistej suby w polu. Generaowie po-

wstania naszego, ongi szefowie bataljonów za Napoleona,

a potym pukownicy konstantynowscy, znali wycznie
sub swej broni i nic wicej. Wspominalimy ju
o tym, jak typowy z nich Skrzynecki nie umia uywa
jazdy i marnowa j pod Wawrem**) oraz pod Ostrok;
w tej ostatniej bitwie zgubi on równie najniepotrzeb-

niej w wiecie baterj pozycyjn Turskiego, nakazawszy

jej zjecha ze wzgórz, z których miaa wyborne pole

obstrzau na piechot rosyjsk, przedzierajc si przez

most na prawy brzeg Narwi, w dó, ku mostowi, po-

midzy tyraljerów rosyjskich.***) Podobnie wikszo

*) Ciekawe byo zachowanie si oficerów w czasie tych manewrów^
>Gdy si pytaem, mówi W. Zamojski, bliszych siebie oficerów (o plany

manewrów i sztabowe rozkazy), z zadziwieniem spostrzegem, e si a-
den o to nie troszczy. Kady dba tylko o postaw pojedynczych onie-
rzy lub o wyrównanie szeregu jakby na wiczeniu pukowym. Ci nawet,

co pamitali wojn, nie zdawali si przypuszcza, by te manewry miay
jakiekolwiek z wojn podobiestwo*.

**) Zmarnowa on tutaj 1 p. j. kaliskiej, wysyajc go dla owieca-
nia swego lewego skrzyda poza rów, cigncy si tutaj przed stanowiskiem
polskim. 2 puki jazdy rosyjskiej rozbiy wtedy Kaliszan i zapdziy ich

na most na rowie, gdzie w toku zaday im znaczne straty.

***) »Pomidzy tych tyraljerów wjeda baterja Turskiego, pchnita
bez adnej eskorty przez samego Wodza Naczelnego. Nastpuje krótka

walka midzy tyraljerami i kanonierami, którzy si broni wiszorami na-

wet. W niewielu minutach pikna ta baterja schodzi, nie mógszy da ani je-

dnego strzau dziaowego, majc duo ludzi nie tylko strzaami, ale i ba-

gnetami pokaleczonych i koni wiele zabitych... Skoro dziaa polskie zje-

chay z góry, nie mogy nic szkodzi bataljonom rosyjskim, które szos,
wysoko tutaj usypan, zakryte byy. Z góry za, na której poprzednio
miay stanowisko, z jak najwikszym skutkiem rzucay granaty swoje do
tej prawdziwej kotliny midzy szos a rzek, w której si hufce rosyjskie

toczyy* (Prdzyski.)
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generaów polskich nie umiaa z pocztku uywa arty-

lerji konnej. »Nieraz to w cigu tej wojny — mówi
Prdzyski — uywano artylerj konn u nas, jak gdyby
pomidzy generaami polskimi nie byo jasnego wyobra-
enia wzgldem jej przeznaczenia. Artylerja konna po-

winna bya by wycznie przywizan do konnicy, aeby
jej nieodstpnie towarzyszy w nagych jej ruchach, ku-
sem i galopem odbywanych, i pomaga jej w dziaaniu.

Na przykad, mianowicie, gdy masa jazdy ma ama
nieprzyjaciela potn szar, artylerja konna wyprzedza

j w galop, zatrzymuje si jak najbliej nieprzyjaciela,

sypie ogie kartaczowy krótki, ale gsty, a jej nakae
,
milczenie dokonana szara i zmieszanie si przeciwnika;

I

jeeli przeciwnik pierzchn, ciga go kulami; gdy arty-

lerja konna, przywizana do piechoty, jest tylko niepo-

trzebnie wystawion na tracenie wikszej liczby koni,

a na nic jej si nie przyda zdolno czynienia ruchów
spiesznych. Tymczasem widzielimy, jakto ja sam
w dniach 9-ym i lOym kwietnia (ganie) do korpusu,

skadajcego si szczególnie z piechoty, miaem sobie do-

dan szczególnie artylerj konn, jak Chrzanowski w po-

dobnym wypadku, udajc si na swoj wypraw prze-

ciwko Kreutzowi, wybra sobie równie artylerj konn«.
Artylerji konnej nie umieli uywa nawet generaowie
napoleoscy, jak np. Umiski i T. Lubieski. Mistrzem
w jej uywaniu by w pocztku kampanji jedynie Dwer-
nicki, nie umiejcy natomiast wyzyska piechoty. Do-
piero dusze dowiadczenie pouczyo o tym generaów na-

szych i w bitwach pod Krynkami, pod Raciem, w wy-
prawie Chapowskiego na Litw — artylerji konnej

uywano ju w sposób wskazany przez Prdzyskiego,
a wypróbowany tak skutecznie przez Dwernickiego.

Odosobnienie, odcicie od siebie trzech broni, istnie-

jce za Konstantego, odbio si ujemnie i na naszych

oficerach artylerji, skdind takich zdolnych i rzutkich.
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Mierosawski zauwaa susznie, e w r. 1831 nie orjen-

towali si oni we wspódziaaniu broni, zasklepiali zby

wycznie w swoim zawodzie. Najzdolniejszy z nich,

Bem, nie okaza pod Warszaw zdolnoci wodzowskich,

a przez swe uprzedzenia przyczyni si powanie do

klski dnia 6-go wrzenia. Dopiero w Siedmiogrodzi(

w r. 1849 talent jego mia zajanie penym blaskiem.

Poza nim aden z oficerów tej broni nie -wydoby si(

wówczas na szczyty armji, nie móg siga po dowództwo,

cio np. w armjacli napoleoskich artylerzyci dochodzili

nieraz do komendy korpusów. A przecie byo pomidzy
naszymi artylerzystami tyle talentów, jak np. Konarski,

który wkocu przeszed na brygadjera jazdy, jak Pitka,

Puzyna, Turski, Rzepecki, jak choby mody porucznik

Brzozowski, wyborny historyk kampanji r. 1831, na

którego ju w Bolimowie zwrócono uwag. W podobny
sposób ten stan rzeczy musia dziaa i na oficerów

kwatermistrzostwa, którzy nigdy nie mieli okazji do za-

poznania si z praktyk trzech broni.

Ta wietna armja Królestwa, skdind tak dobrze

zorganizowana i wywiczona, posiadajca w swym kor-

pusie oficerskim tyle rzeczywistych talentów, niebya,
mimo to, dziki praktyce konstantynowskiej, przygoto-

wana do suby w polu.

Tych rzeczy nie naley niewtpliwie przecenia. Kil-

kanacie lat pokoju zawsze i wszdzie robi swoje i odu-

cza ludzi od praktyk, których wymaga. wojna; najlepiej

nawet przygotowane za pokoju wojsko musi wjpocztku
kampanji zapaci pewne frycowe,fnauczy si na wa-
snej skórze niektórych rzeczy. Ale w naszej armji oraz

rosyjskiej te braki— dziki panujcemu systematowi wy-
szkolenia—zapuciy wówczas zbyt gboko korzenie.^Jeeli

u nas oficer nie by przygotowany do wojny, to w ar-

mji Dybicza, zoonej przewanie z korpusów, które nie

bray udziau w kampanji tureckiej, byo jeszcze gorzej.
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Puzyrewskij mówi, e i tam napoleoczycy zapomnieli

o swych dawnych dowiadczeniach polowych, a modzi
oficerowie nie mieli nawet teoretycznego wyobraenia
o subie w polu. Organizacja marszów, suba ubezpie-

cze, wywiadów etc. w armji Dybicza w lutym i marcu
r. 1831 okazay to zreszt a nazbyt dowodnie, stwa-

rzajc dla nas tyle okazji do korzystania. Przecie ofi-

cerom tej armji przed rozpoczciem kampanji wypado
rozda »Prawida«, zredagowane przez generaa Nejdhardta,

a poprawiane przez Dybicza i Tolla, w których pouczano
ich o rudymentach suby polowej i taktyki.*) Poucze-

nia te nie zapobiegy zreszt niczemu i onierz rosyjski

musia czsto paci krwi za brak nauki i dowiadczenia
swoich oficerów.

Podobnie byo i u nas,—z t tylko rónic, e ge-

neraowie nasi stali przewanie niej od rosyjskich, po-

siadajcych pewne dowiadczenie z niedawnej kampanji

tureckiej, a oficerowie nasi prdzej wyrabiali si w polu

od swych kolegów rosyjskich; tylko e my, z racji sto-

sunku si, z powodu niemonoci prowadzenia duszej
wojny, krwawiej i boleniej pacilimy za kady bd, za

kady brak dowiadczenia polowego.

Marsze u nas urzdzano przewanie w r. 1831 le.

Pod tym wzgldem armja polska nie nauczya si ni-

czego od roku 1812, gdy to za organizacja marszów
w pocztku kampanji rosyjskiej przyczynia si do tak

szybkiego zdziesitkowania korpusu ks. Józefa. »Nie

rozumiem, pisze Gawroski 15 maja 1831 r., a wic w cza-

sie wyprawy na gwardje, dlaczego ruch obozowy tak

póno nastpuje, kiedy ju gorca panuj, a potym bez

adnego odpoczynku maszerowa ka. Dawniejszych
kampanji marsze dugie przeciw nieprzyjacielowi bardzo

*) Bya tu mowa: a) o marszach mniejszych i wikszych oddziaów
w miejscowociach otwartych i lesistych, b) o biwakach, c) o forpocztach,
d) o kwaterach, e) o walce mniejszych i wikszych oddziaów etc.
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rano si zaczynay, potym wypoczynek 3 do 4 godzin,

dopiero si na noc przychodzio; ju trzeci marsz (teraz)

przed samym poudniem dopiero ruszamy«. Jeeli tak

maszerowano na gwardje, gdy ze wzgldów strategi-

cznych chodzio o jak najlepsze urzdzenie marszów,
to jake musiay wyglda marsze, w których nie li-

czono si z tymi wzgldami! Zaczyna si pojmowa
wobec tego skargi onierzy na to, e w roku 1831
zamczay ich przedewszystkiem le urzdzane marsze.

Zaledwie paru generaów. Chrzanowski zwaszcza, który

czsto wsadza sw piechot przy forsowniejszych marszach

na podwody, cieszyo si opinj dobrych organizatorów

marszów.

Marsze te nastpnie, o ile chodzi o ich porzdek,
a nawet ubezpieczenie, przedstawiay si w r. 1831

równie niefortunnie. 23-go sierpnia wyruszy np. z War-
szawy korpus Ramoriny (28 baonów, 32 szwadrony,

4 baterje = 20*421 ludzi, 42 dziaa), który mia forso-

wnymi marszami obej od poudnia stanowisko Rosena
na szosie pod Dbem Wielkim*) i odci go od linji

jego odwrotu (na Brze Litew^ski). Wymarsz ten zor-

ganizowano tak niedonie, e za awangard Sznajde-

go, która miaa pój po szosie i dokona wywiadu,
ruszya — wbrew dyspozycjom — caa dywizja pie-

choty Sierawskiego. Gdy j odwoano, cofna si wte-

dy za ni — znowu wbrew zamiarowi kierownictwa —
caa awangarda Sznajdego, pozostawiajc na szosie tylko

Ya szwadronu 2 p. j. kaliskiej, który Rosjanie rozbili

pod Grzybowsk Wol. Cay marsz tego korpusu, któ-

ry ze wzgldów strategicznych mia odbywa si nie-

zwykle szybko, urzdzono w ten sposób, e ju 24.VIII

nocowa on po pódniowym marszu, a 27 t.m. zamiast

5 mil zrobi zaledwie Tj^ mili. Marsz rozpoczyna-

*) Rosen mia wówczas 18 baonów, 31 szwadr. 48 dz.
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no w nim zamiast o g. 6 rano—o 10-ej; kolumny prze-

gradzay tutaj stada woów, oraz wozy z ywnoci
i maroderami; cao kolumny marszowej rozcigaa si
na r/a niili, tak e np. 27.Vni awangarda Sznajdego

dosza o 4 po poudniu do Tucliowic, a ogon dopiero

pónym wieczorem do Kout. W niewiele lepszy spo-

sób maszerowaa na Litw dywizja Gieguda, objuczona

upami, cho i wtedy od popiechu zaleao bd wzi-
cie Wilna i zwycistwo powstania na Litwie, bd te
katastrofa zupena wysanych tam si. Gdy grupa

T. Lubieskiego (6597 piechoty, 3595 jazdy i 26 dz.)

ruszaa na Nur, gdzie z pewnoci mona byo spodzie-

wa si nieprzyjaciela. Lubieski »szed marszem gwa-
townym, ale szed nieporzdnie«. »Mia w korpusie

swoim wszelk bro, nawet artylerj konn. Zamiast,

coby si przednia strat jego z wszelkiej broni skadaa,
nie byo przy niej wcale artylerji. Na czele kolumny
szed liczny sztab, jakby za najspokojniejszych czasów«.

W czasie wyprawy na gwardje awangard gównej
armji naszej prowadzi Jankowski, który w tych lesi-

stych okolicach, gdzie przeciwnik bardzo susznie uy-
wa w swej tylnej stray piechoty, puszcza naprzód

jazd, a trzyma przy sobie piechot, przyczyniajc si
przez to powanie do opóniania pochodu naszego.

W bitwie pod Przytocznem awangard grupy Turny
w lesie kierowa tak dobry oficer, jak Wroniecki. Mimo
to nie owiecono tu jej marszu tyraljerami, to te wpa-
da ona niespodzianie na znaczniejsze siy rosyjskie,

w zasadzk prawie. Odpowiedzialno za te rzeczy spa-

daa wycznie na dowódców, gdy tam, gdzie u steru

sta taki Dwernicki lub Chapowski, marsze wyglday
zupenie inaczej.

Fatalnie—z niewielu wyjtkami zaledwie— przedsta-

wiaa si w roku 1831 suba ubezpiecze. Pod tym
wzgldem na naszych oficerów ujemnie dziaay nawet

32a



wzory napoleoskie. »Suba przednich czat obozu, mó-
wi o czasach napoleoskich Wroniecki, odbywaa si
bardziej wedug pooenia i chwili, anieli skrupulatnego

rozmiaru acucha wart i poczt; przyczym zawsze równo
z brzaskiem dnia stawao do broni cae wojsko i w tej

do boju gotowoci czekao powrotu wysanych na

zwiady «*). Forpoczty nasze w r. 1831 ustawiano z re-

guy w zbyt wielkiej odlegoci od forpoczt przeciwnika,

dziki czemu zatracano czucie z nim, co niejednokrotnie

miao bardzo ujemne nastpstwa. Na ogó u nas nie zwra-

cano na t sub wikszej uwagi pomimo wielokrotnych

smutnych dowiadcze, pomimo poucze, wydawanych
z Gównej Kwatery. 22-go kwietnia, po niefortunnej

potyczce pod Koaczami, w której 5 p. u. — skutkiem

niepilnowania si — poniós cikie straty, wydano do
komendantów dywizji specjalny okólnik o ubezpiecze-

niach. »Wódz naczelny, mówi tutaj Prdzyski, pole-

ci mi przypomnie J.W.-ym Dowódcom dywizji i kor-

pusów, e wojsko, stojc w obliczu silnego nieprzyja-

ciela, wszelkie rodki ostronoci, przepisami wskazane,

powinny by z jak najwiksz skrupulatnoci zachowy-

wane, gdy w przeduajcym si stanie takowym ten

niezawodnie przegrywa, który si pierwszy opuci«.

Mimo to zaniedbania byy dalej na porzdku dzien-

nym. Chrzanowski np., zajwszy w nocy 9/10 maja

biwak pod Lubartowem w pobliu nieprzyjaciela w spo-

sób absolutnie lekkomylny, bo nie na wzgórzu od
strony nieprzyjaciela, ale w dole, nad rzek, nie rozsta-

wi w dodatku wcale ubezpiecze. Skutek by ten, e
porucznik rosyjski Melin podszed w nocy pod sam
biwak polski i policzy nasze siy, a rankiem 10-go maja

Kreutz, zajwszy wzgórza, powita Polaków ogniem

*) Zwyczaj ten wznowi u nas Chopicki, a utrzymano go przez

cay czas trwania karapanji r. 1831.
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artylerji i niespodziewanym napadem. 28-go sierpnia

podjazd kozacki, korzystajc z tego, e korpus Ramoriny
nie rozstawi ubezpiecze od pónocy swego biwaku,

podkrad si pod same ognie nasze i policzy siy; dziki
temu drobna grupa rosyjska Goowina, która ju zamie-

rzaa uderzy na silny nasz korpus, rozpocza nagle

pospieszny odwrót ku Midzyrzeczowi. Korpus Ramo-
riny ubezpiecza si wogóle tek lekkomylnie, e, gdyby
Rosjanie urzdzali takie nocne napady, jak w r. 1812,

los jego rozstrzygnby si znacznie prdzej. S to wy-
padki kracowe, ale podobnych im peno w kampanji

roku 1831. Przecie o faszywym alarmie Serockim, któ-

ry skoni Skrzyneckiego do przerzucenia armji nalewy
brzeg Wisy i opuszczenia Jankowskiego nad Wieprzem,

zadecydowao jedynie niedbalstwo suby ubezpiecze
w grupie A. Skaryskiego; przecie w czasie tej karko-

omnej ofenzywy drobnego korpusiku Goowina na

silny korpus Chrzanowskiego pod Miskiem 14.VII —
Rosjanie rozbili w Brzozie dywizjon Maachowskiego,
który nie wystawi wcale ubezpiecze; przecie nawet
do obozu Umiskiego,*) posiadajcego opinj najbardziej

pilnujcego si generaa, moga wej artylerja nasza, nie

zauwaona wcale przez forpoczty. Jedynie w pewnych
szczególnych momentach, np. w pierwszej poowie maja

w okresie przygotowywanej wyprawy na gwardje, for-

poczty polskie gównej armji zachowyway si tak bacz-

nie, e Rosjanie nie mogli pochwyci ani jednej wedety.

Jedynie u paru generaów naszych tej epoki suba ta

sza wybornie: u takiego Dwernickiego, który bez

wzgldu na wiek sam w nocy rewidowa placówki, u ta-

kiego Chapowskiego, który w okresie wyprawy na

Litw odmawia sobie po prostu w tym celu snu.

") w Liwie w nocy 13/14.IV.
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Jeszcze gorzej niemal byo wówczas ze sub wy-
wiadów bliskici i bojowycli. Stan icli odegra u nas

bardzo powan rol, gdy brak wiadomoci o nieprzy-

jacielu by sta wymówk dla generaów, dziaajcych
lkliwie, cofajcych si nieraz przed urojonym nieprzy-

jacielem, przygotowujcych na niego formalne plany

operacji, bd te ustpujcych przed maymi grupkami
rosyjskimi. I u Rosjan nie byo z tym lepiej, byo gorzej

nawet; ale ich tómaczyo to, e dziaali w kraju nie-

przyjacielskim, w którym nikt — z wyjtkiem ydów
i kolonistów niemieckich—nie udziela im pomocy; tym-
czasem nas ludno obsugiwaa wprost wietnie. Serce

ronie np., gdy si czyta w pamitnikach, w raportach

o tych przewodnikach, których naszym patrolom wy-
wiadowczym dostarczaa ludno prawego brzegu Wisy.*)
Pomoc ta bya wynikiem wychowania jej przez rozpu-

szczonych onierzy napoleoczyków, przez dymisjono-

wanych onierzy Konstantego, zajmujcych stanowiska

w lenictwie, administracji etc. Takiego nastroju ludnoci
Królestwa nie znano ju nawet w r. 1863, gdy o jego

*) »Dochodzc do Trzcica, pisze Prdzysk w swym raporcie
o Iganiach, wocianin, sucy mi za przewodnika, uda si naprzód dla

wzicia drugiego przewodnika, lepiej wiadomego miejscowoci. Wjeda-
jc do wsi, spotka tam trzech uanów nieprzyjacielskich, przybyych za

ywnoci i furaem. Rzuca si na tego, który by najbliszym, i po chwili
zapasów rozbraja go, woajc na tamecznych mieszkaców, aby to samo
z dwoma drugimi uczynili^. »W tym czasie—mówi w opisie swej zwyciskiej
potyczki pod Mynarzami Kruszewski, miaem szczliwe spotkanie. Przyby
do mnie jaki kowal, chop prosty, dajc mi szczegóowe wiadomoci o Mo-
skalach... Niezupenie dowierzaem mu z pocztku, jednak zostawiem go
przy sobie i kazaem mu si prowadzi do Mynarzy... W drodze po-
miarkowaem, e mam z poczciwym czowiekiem, z patryjot do czynienia,
który... przez mio ojczyzny chcia nam zrobi przysug. Rozpowiada,
idc przy mnie, i o drugim posterunku moskiewskim, gdzie »te selmy ma-
j dwie armaty«; w swej prostocie unosi si zapaem, »e nie bdzie
móg sypia, póki tych dwóch armat nie zabierzemy-^. Jakiego niezrów-
nanego i dzielnego przewodnika wocianina mia Napoleon Sierawski
w swym wywiadzie na Trzebucz, dokonanym w dn. 30.IV, jak ofiar-

nie obsugiwaa ludno oddzia Chapowskiego w jego wyprawie na
Litw. Takie rzeczy spotyka si w roku 1831 na kadym kroku^
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istnieniu decydowao istnienie wojska polskiego, oraz

organiczne zwizanie z nim chopa naszego.

Szkoa W. Ksicia odzwyczaia jazd nasz od
suby wywiadów. Do czego w r. 1831 docliodzio

pod tym wzgldem w najwietniejszycli pukach jazdy,

wiadczy nastpujce opowiadanie generaa Zauskiego.

^Zastaem generaa ymirskiego gotujcego si na oso-

bisty rekonesans poza Wgrów ku Wrotnowu, o którym
miejscu mia doniesienie, e tam Rosjanie przybyli

w znacznej sile. Rano wic 11-go lutego wyruszylimy
z 7-ym pukiem Rolanda i 1-ym pukiem uanów, owe-
go dnia pod komend podpuk. Konopki bdcym.
Wyjechawszy za Wgrów, zastalimy 1-y puk utenów

uformowany szwadronami w kolumnie, a komendant
puku przyby zrobi raport generaowi w sposób przez

W. Ksicia zaprowadzony. Gdy ja si zapytaem podpuk.
Konopki o linj jego forpocztów, któr chciaem obje-

cha na prdce, odpowiedzia mi, »e forpoczty stoso-

wnie do regulaminu cignite i weszy do miejsc wa-
ciwych w puku l« Rzecz to dziwna, e Konopka, ofi-

cer ze sawnego puku uanów nadwilaskich, nie roz-

rónia suby wojennej od suby paradowej W. Ksicia.

Odezwaem si wic do generaa ymirskiego: »A zatym

ju komendant rosyjski wie, albo zaraz bdzie wiedzia,

e robimy rekonesans i w jakiej sile, bo w miar jak

nasze wedety cigay si, kozackie niepostrzeenie do
nas si zbliay i zbliaj, bo taka jest i by powinna
suba lekkiej jazdy na wojnie«. Jako szlimy niemal

cay dzie po najfatalniejszym bocie, nie napotykajc
ani jednego Moskala«.

Z tego podstawowego braku jazdy naszej zdawano
sobie dobrze spraw w Gównej Kwaterze i ju 1 1 lutego

szef sztabu pisa generaowi ymirskiemu: »Wódz na-

czelny poleca, aeby JWny Genera zwróci szczególn
baczno na sposób, w jaki si suba forpocztów od-
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bywa, rozpozna i zwiadów. Nie mona dosy napo-

wtarza oficerom, do niej przeznaczonym, e powoaniem
ich nie jest bojowanie, zwaszcza z kozakami, a daleko

waniejsze — zabezpieczanie armji«. IS-go lutego wy-
dano, pragnc zapobiedz powtarzajcym si cigle b-
dom i pouczy oficerów jazdy o ich powinnociach,
wietny »Okólnik do panów dowódców jazdy«. »Roz-
poznania, mówiono tu, s dwojakie: jedne, nazwane
podjazdami, maj na celu jedynie powzicie wiadomoci,
gdzie si nieprzyjaciel znajduje, to jest powzicie jzyka.
Te powinny by nieliczne, skada si z kilku, a na-

wet z dwóch tylko koni; powinny si wysya czsto
i we wszelkich kierunkach, powinny i tak, aby jak

najwicej widziay, a same byy jak najmniej widziane;

powinny, o ile monoci, wraca inn drog, anieli szy
naprzód; pod adnym pozorem nie godzi si im zsiada
z konia, przechodzi wyznaczonego zakresu, którym jest

albo oznaczony punkt jaki, albo te zobaczenie nieprzy-

jaciela, lecz tylko zobaczenie; w adnym za wypadku
taki podjazd nie powinien si wdawa z nieprzyjacielem,

albowiem ten, co chce uczyni wicej, anieli jest po-

woaniem podjazdu, wystawia si na to, i wpadnie w za-

sadzk, albo te na bardzo mocn rezerw, ginie marnie

i przez swoj zgub wiksz daleko sprawia szkod woj-

sku, anieli jest ta, któraby wynika z samej jego straty,

albowiem naraa przez to na niebezpieczestwo wojsko
czy oddzia, który go wysa i który zostaje pozbawiony
potrzebnych mu wiadomoci. Drugi rodzaj rozpozna
ma na celu powzicie pewniejszych i dokadniejszych

wiadomoci o nieprzyjacielu, bd to przymuszajc go do
ukazania znaczniejszej siy, bd te przez konieczne poj-

manie niewolnika. Takie rozpoznania musz by natu-

ralnie liczniejsze od pierwszych. Si ich oznacza w ka-
dym szczególnym przypadku komenderujcy stosownie

do celu. Ale i przy takim rozpoznaniu dowodzcy ofi-
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cer powinien powodowa si roztropnoci raczej, anieli

zapaem, przesta na cisym wykonaniu danego mu po-

lecenia, nie zapdza si w pogo za pierzchajcym nie-

przyjacielem, bdcym, jak wiadomo, mistrzem w sztuce

uciekania. Pogo za bez skutku koczy si, jak si
ju powiedziao, na zniszczeniu koni, a naraa na straty,

zawsze dla wojska dotkliwe^.

Byy u nas w roku 1831 oddziay, w których

umiano bardzo dobrze kierowa wywiadami. Wiemy
np., e wywiady z pocztku nie zawodziy nigdy w gru-

pie Umiskiego w okresie jej dziaa nad Narwi i Liw-

cem; genera ten okazywa w ich urzdzaniu wiele przed-

sibiorczoci i ruchliwoci. Dobrze zorganizowali sub
wywiadów jazdy i patroli oficerskich Chapowski w swej

wyprawie na Litw, Dembiski w odwrocie z niej, Turno
w czasie operacji pod Raciem. Wybornie funkcjono-

way nieraz podjazdy w modym, partyzanckim prawie

oddziale Samuela Róyckiego, gdzie uywano do nich

zazwyczaj wietnej jazdy woyskiej Karola Róyckiego;
dobrze prowadzi wywiady w grupie Dziekoskiego
podpuk. Szczaniecki, nawizujc ze Supi na lewym
brzegu Wisy kontakt z Zamociem. O takich dobrych
wywiadach syszymy czciej; odnosi si wraenie, e
subalterni i onierze nasi nadawali si wcale nienajgo-

rzej do tej suby.
A jednak byy to tylko wyjtki. Patrole wywia-

dowcze zawodziy nawet u tak wybornego kierownika

jazdy, jakim by Dwernicki, zawodziy bez przerwy, od
pocztku do koca jego dziaa. Gdy 17-go kwietnia

Dwernicki sta w Boremlu, a przeciwnik jego genera
Rudiger znajdowa si w pobliu w cznej, podjazdy

nasze mimo to wróciy bez adnej wiadomoci o nie-

przyjacielu. W nocy z 13/14 lipca wojska nasze stay
w Misku, a Rosjanie w odlegoci 2 wiorst w Osinach;

mimo to jedni nie wiedzieli nic o drugich. Caa historja
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ysobycka, a zwaszcza zachowanie si w niej oddziau
Bukowskiego, nie da si wytómaczy inaczej, jak tylko

zupenym prawie zaniedbaniem suby wywiadowczej.
To samo byo w okresie postoju armji naszej nad Ko-
strzyniem, nad Bzur, w czasie odwrotu grupy T. Lu-

bieskiego z Nura, gdzie zatracono cakowicie czucie

z nieprzyjacielem, w zachowaniu si Umiskiego na go-
cicu siedleckim w czasie wyprawy na gwardje, w dzia-

aniach Ramoriny i Rybiskiego przeciw Goowinowi
w lipcu etc.

Wywiady bojowe wykonywano w roku 1831 z po-

cztku nieraz z powodzeniem, a pod koniec kampanji

coraz gorzej. Pierwszy z nich, podjty w czasie prze-

rzucenia si armji Dybicza na lewy brzeg Bugu, popro-

wadzi energicznie Skrzynecki w nocy z 14/15 lutego,

wyzyskujc t okoliczno, e warunki terenu zabezpie-

czay go przed uderzeniem wikszych si, jak równie
i t, e Rosjanie nie pilnowali si wówczas wcale na for-

pocztach. Wyruszy on na czele 1 1 bataljonów i 8 szwa-

dronów z Dobrego na Liw, odrzuci ze stratami awan-
gard Rosena i podszed pod sam Liw, gdzie ju wida
byo ognie korpusu rosyjskiego. Wywiad ten napro-

wadzi, niestety, kierownictwo nasze na faszywe przy-

puszczenie, e gówne siy przeciwnika id na Warszaw
starym traktem siedleckim (na Dobre i Stanisawów),
podczas gdy w istocie szy one nowym gocicem (na

Kauszyn i Misk). Dwa wywiady bojowe, ale ju
znacznie sabiej, prowadzili I-go i 3-go maja Umiski
i Chrzanowski nad Kostrzyniem, uywajc do nich sto-

sunkowo znacznych si: raz poszli w 3 bataljony , 8 szwadro-

nów i 4 dziaa z Zimnej wody na Suche, drugi raz

w 12 bataljonów i 8 szwadronów z Jabonki na Suche.

W obu wypadkach, cho warunki terenu zabezpieczay

nam odwrót, generaowie nasi nie próbowali nawet
odrzuci awangardy rosyjskiej i cofnli si, nie zbadawszy
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niczego. Jeszcze gorszy przebieg miay cztery wywiady
bojowe nad Bzur, podjte 3-go i 5-go sierpnia w wa-
runkach terenu bez porównania niekorzystniejszych dla

odwrotu, ni ongi nad Kostrzyniem; cliodzio w nich

o zbadanie punktu zerodkowania armji rosyjskiej.*) »Pu-
kownik Zamojski, mówi o tym Koaczkowski, z 2 ba-

taljonami, 4 szwadronami i 2 dziaami poszed na Rybno
i, zamieniwszy kilka armatnich strzaów z nieprzyjacielem,

powróci do obozu bez straty, ale i bez jzyka. Gene-
ra Ambroy Skaryski z 2 bataljonami, 2 dziaami

i brygad jazdy dotar do Kozowa Biskupiego i spot-

ka acuch kozaków, rozcignity w kierunku Rylina.

Mieszkacy Kozowa donieli mu, e od Patoku do
owicza z obu stron stoj obozy nieprzyjacielskie i e
gówna sia jest pod owiczem. Genera Skaryski
mikko wykona rozpoznanie : nie przebi acucha, sam
nic nie widzia i adnego jeca nie przyprowadzi.**)

Genera Miller z brygad jazdy, z 2 bataljonami i 2 dzia-

ami lekkimi uda si do Bolimowa, zaj to miasteczko

dwoma szwadronami i z reszt oddziau stan za Hu-
minem. Przekona si wkrótce, i nieprzyjaciel ma swoje

obozy pod Nieborowem, Arkadj (a wic ju na pra-

wym brzegu Bzury), a inne znaczniejsze koo owicza.
W ogólnoci wszystkie te rozpoznania, wykonane za

póno i ze zbyt wielk ostronoci, o tym tylko prze-

konanie daj, e nieprzyjaciel... skoncentrowany jest

pod Lowiczem«. Wielki wywiad bojowy dnia 5go
sierpnia poprowadzi Ramorino w stron Nieborowa
w 14 bataljonów, 37 szwadronów i 24 dziaa; za nim
uszykowaa si caa armja nasza w pogotowiu do boju.

Jazda rosyjska cofna si tu odrazu, zamieniono ze sob
par strzaów armatnich i rozpoznanie wstrzymano, nie

*) By nim w istocie owicz.
*) W roku 1814 Napoleon nazwa go -mon oeil d'epervier«.
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biorc nawet jeców. Tragiczny przebieg, jak ju wspo
minalimy, mia wywiad pukownika Le Gallois, wy-
konany w 2 bataljony, 2 szwadrony i 2 dziaa 17-go

sierpnia w czasie zbliania si armji Paskiewicza pod
Warszaw. Podjto go absolutnie bezcelowo, z rutyny

jedynie, bo od zachodu miasta roztaczay si równiny,

na których ruch nieprzyjaciela obserwowa byo mona
dobrze przy pomocy teleskopów, ustawionych na wiey
kocioa ewangelickiego; uyto do niego w dodatku za-

miast jazdy, jak poleca rozkaz, piechoty.

W taki to sposób na kierownictwie wojska naszego

mciy si skutki systemu W. Ksicia.

332



xm.

STARE WOJSKO KRÓLESTWA W PRZEDEDNIU
KAMPANJI ROKU 1831.

Zalety i wady armji Królestwa polskiego cakowicie

pozna, jej psychologj zrozumie—mona dopiero wtedy,

gdy przypatrzymy si jej yciu w okresie tego rozprz-

enia wzów karnoci, jakim byy dla niej pierwsze dni

po nocy 29-go listopada, gdy nastpnie zobaczymy j
w cigu tych dwóch miesicy przygotowa, które uprze-

dziy wyruszenie w pole przeciwko armji Dybicza. W cza-

sie normalnych stosunków pokojowych, pod tward rk
Konstantego, mona obserwowa jedynie powierzchni
ycia naszego wojska; jego dusz poznaje si dopiero

w pocztkach rewolucji.

Sprzysienie, które zadecydowao o wybuchu po-

wstania, wyszo ze szkoy podchorych i ogarno je-

dynie subalternów armji naszej i to przedewszystkiem
w garnizonie warszawskim. Wród zwizkowych nie

byo oficera wyszego rang nad kapitana. Nastpnie,
jak wiadomo, wybuch 29-go listopada 1830 nie by ru-

chem przygotowanym zawczasu, ale wystpieniem do-

ranym, o którym rozstrzygn fakt wykrycia zwizku
przez wadze oraz groba aresztowa.
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w czasie nocy listopadowej caa bez wyjtku starszy-

zna wojskowa polska owiadczya si przeciw powstaniu;

generaowie i sztabsoficerowie nasi w pierwszej chwili

tak samo prawie domagali si od Konstantego stumie-

nia rucliu, jak i rosyjscy. Szeciu generaów polskich

ponioso mier z rki onierzy i podchorych, usiujc
wszelkimi rodkami powstrzyma wybuch; trzech z nich

onierze zatrzymali i traktowali jako winiów. Wyst-
pili przeciwko niemu solidarnie wszyscy komendanci
puków i baterji, stacjonowanych w garnizonie warszaw-
skim. Wstrzyma swój puk od udziau w rewolucji,

surowo powcign oficerów zwizkowych genera y-
mirski, komendant puku grenadjerów gwardji. Bogu-
sawski, dowódca 4-go puku p.l., chcia aresztowa ofi-

cerów zwizkowych i uleg dopiero gwatowi fizyczne-

mu; uyciem broni lub grob tego nastraszono komen-
danta saperów Majkowskiego i baterji artylerji gwardji

Chorzewskiego. Opór czynny stawio równie paru

sztabsoficerów, a zasadniczo potpiali powstanie wszyscy
prawie; paru z nich oficerowie zwizkowi zmusili do
udziau dopiero grob uycia broni. Tak samo byo
na prowincji. Tutaj kryzys nastpi póniej, mianowicie

2 lub 3-go grudnia, tj. wtedy, gdy komendanci puków
otrzymali jednoczesne rozkazy marszu na Warszaw i od
Chopickiego i od Konstantego. Wiemy, e jeden jedyny

puk, który rozkaz Chopickiego wykona i swym przejciem

na stron powstania zadecydowa o jego zwycistwie nad

Konstantym, t.j. 1-y puk s.p.—dokona tego nie na rozkaz,

ale wbrew zamiarom i rozkazowi swego komendanta,

generaa Szembeka, który uleg dopiero grobom. Na
Konstantego i jego obóz w Wierzbnie, a nie na War-

szaw i Chopickiego, ogldali si wówczas: generaowie
i pukownicy dywizji strzelców konnych, komendant ua-

nów Weyssenhoff, brygadjerzy Morawski i Giegud,
Prdzyski mówi wyranie, e ogó komendantów pu-
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ków rusza z miejsca swe oddziay z zamiarem udania

si do Konstantego. Byli midzy nimi tacy (np. Pit-

ka), którzy domagali si wyranych rozkazów postpo-
wania od swoich przeoonych; inni owiadczali, e s
chorzy, i zdawali z tej niepewnej sytuacji komend w r-
ce swoich zastpców; byli wreszcie i tacy (np. Skrzy-

necki), którzy zdoali lawirowa tak zrcznie, e nie na-

razili si ani Konstantemu, ani rewolucji. Jeden jedyny

Krukowiecki, o ile nie mamy tu do czynienia ze wia-
dom falsyfikacj z jego strony, ju 2-go grudnia wy-
da do swej dywizji patryjotyczny rozkaz dzienny, w któ-

rym owiadcza si za rewolucj. Ogó starszyzny na-

szej, jak susznie zauwaa W. Zamojski, unikn wypad-
ków takich, jakie miay miejsce w Warszawie, jedynie

dziki temu, e 3-go grudnia Konstanty zwolni wyra-
nie wojsko polskie od posuszestwa i pozwoli mu przy-

czy si do powstania.

Co si tyczy onierzy, to jedynie dwa oddziay
garnizonu warszawskiego, zwizane silniej z ludnoci
stolicy i lepiej ogarnite przez oficerów zwizkowych,
owiadczyy si odrazu wyranie i stanowczo za rewo-

lucj, tj. 4 puk. p.l. oraz bataljon saperów.*) onierze
tych oddziaów 29-go listopada czuwali nawet nad »du-

chem« innych puków. W reszcie garnizonu warszaw-

skiego przebieg wypadków zalea od tego, kto przed

frontem okaza wicej determinacji: starszyzna, czy sub-

alterni zwizkowi. onierze staczali walk pomidzy
posuszestwem wojskowym a sw sympatj dla ruchu.

W takim puku grenadjerów gwardji, ogarnitym przez

wcale znaczn ilo oficerów zwizkowych, genera y-
mirski postawi na swoim i odprowadzi do Konstan-

'') »Nie mog by obojtnym, mówi Konstanty w rozmowie z Wo-
lickim, na niewdziczno 4-go linjowego puku i bataljonu saperów, któ-

rym tyle daem dowodów mego przywizania . . . Szembek, któiy poprzy-
sii;f mi przyby ze swa bryj^ad, iie wypeni swego zobowizania*.
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tego wiksz cz puku; zwizkowym udao si tu

jedynie w czasie marszu nocnego oderwa meclianicznie

dla powstania 5 kompanji. Zdecydowane postpowanie
W. Krasiskiego i Kurnatowskiego, którzy przez szyb-

kie wydanie rozkazów uniemoliwili subalternom poro-

zumienie si ze sob, doprowadzio do tego, e puk
strzelców konnych gwardji, uwaany dawniej za jeden

z najbardziej patryjotycznych w armji naszej, poszed
do Konstantego. Kurnatowski, dziaajc stanowczo, za-

bra dla W. Ksicia 6 kompanji wyborczych piechoty

oraz dziaa Nieszokocia, maszerujce ju ku Alejom Ujaz-

dowskim w celu poczenia si ze szko podchorych;
oficerowie zwizkowi tych kompanji nie zdobyli si na

determinacj i ratowali si tylko sami, opuszczajc onierzy.

Szkoa podchorych piechoty rozpocza rewolucj;

szko podchorych jazdy natomiast Czarnomski przy-

prowadzi do Konstantego. Byy wreszcie oddziay,

które w cigu tej pamitnej nocy zachowyway si
zmiennie: raz dziaay w myl rozkazów subalternów,

za rewolucj, drugi raz, ulegajc autorytetowi zjawiaj-

cego si generaa (St. Potockiego), rozbrajay ju cywil-

nych; niektóre z nich wreszcie zachowyway si zrazu

biernie i dopiero stopniowo, ulegajc powszechnemu
podnieceniu, czyy si z ruchem.*) Z oddziaów pol-

skich, które stany po stronie Konstantego, strzelcy

konni gwardji wystpowali czynnie, zaczepnie przeciw

powstaniu w nocy 29-go i w cigu 30-go listopada,

dziaajc—podug niektórych róde—z du zacitoci.**)

*) Np. kompanje wyborcze Wybranowskiego na Placu Bankowym;
jedn z nich St. Potocki zaprowadzi nawet do Konstantego.

**) »Sami tylko strzelcy konni pozostali na swoich stanowiskach,
mówi do Wolickiego Konstanty, i do mierci zachowam tego pami,
chocia mi póniej opucili*. Na skutek raportu Konstantego Mikoaj
mianowa 2 sztabsoficerów tego puku swymi adjutantami przybocznymi;

^

jeszcze w czasie pobytu tego puku w Putusku w Petersburgu sdzono,!
e uda si skoni go do przejcia na stron rosyjsk i dawano odpowie-

j

dnie polecenia adjutantowi Chopickiego, Wyleyskiemu.
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Postawa wojska wydawaa si nieraz ludnoci cywil-

nej tak niepewn, e gdy np. 3-go grudnia 1-szy puk
s.p. wszed do Warszawy, pierwszym odruchem tumu
bya myl ucieczki; dopiero dwiki muzyki, grajcej

mazurka Dbrowskiego, upewniy go, e puk przeszed

ju na stron powstania. Do jakiego stopnia onierze
w chwili wybuchu dziaali mechanicznie, o tym wiadczy
fakt, e 30-go listopada chcieli ju wraca do koszar,

ulegajc znueniu i godowi; powstrzymano ich dopiero

zapewnieniem, e wkrótce pojawi si Chopicki i obejmie

komend. »Zonierze, wychowani wedug systemu W.
Ksicia, mówi o tym jeden z najwiarygodniejszych pa-

mitnikarzy pierwszych dni powstania, Patelski, dla na-

brania otuchy i wytrwania w postanowieniu, wicej
potrzebowali widoku generaów, ni innych, im niezna-

nych, choby najwicej w kraju zasuonych ludzi«.

Nastpnie rewolucja listopadowa narazia wojsko nasze

z innego jeszcze powodu na prób wyjtkowo cik
do przebycia. Wojsko musi zawsze czu nad sob rzd

—

ródo rozkazów i karnoci. Jeeli rewolucja zwalia

jeden rzd i zniszczya dotychczasow hierarchj woj-

skow, to musi jak najszybciej, w imi wasnego interesu,

stworzy nowy, któryby odrazu odwoa si do zasad-

niczej powinnoci wojska: posuszestwa. Tymczasem
po nocy listopadowej stao si inaczej: zwizkowi wy-
woali rewolucj, ale rzdu nie ustanowili i hierarchji

wojskowej nie zreorganizowali, wadza leaa na bruku,

nad v;ojskiem nikt komendy nie obejmowa. Rewolucja

stana nastpnie na martwym punkcie: w rodku War-
szawy zgrupoway si siy powstania, defenzywne, sta-

wiajce barykady w oczekiwaniu ataku Konstantego,

który stal zrazu w Alejach Ujazdowskich, a potym
w Wierzbnie, nie decydujc si równie na atak. Po
jednej i po drugiej stronie znajdoway si puki polskie

garnizonu warszawskiego. Ten stan rzeczy przecign
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si a po dzie 3ci grudnia, w którym Konstanty zde-

cydowa si ustpi z Królestwa z wojsl^ami rosyjskimi,

a wojsku polskiemu pozwoli poczy si z rewolucj.
Taki przebieg wypadków musia wywoa w wojsku po-

wan dezorganizacj.

Objawia si ona przedewszystkiem w powanym
rozlunieniu karnoci. Mówi nam o tym pierwsze

odezwy Rzdu Tymczasowego do wojska, jak równie
i pierwsze rozkazy dzienne Chopickiego z czasów jego

dyktatury. »Rzd Tymczasowy, czytamy w odezwie
z dn. 4.XII 1830 r., skierowanej do oficerów i onierzy...

nie moe was dosy do subordynacji, dusz wszelkich

porusze wojskowych bdcej, zachca; niech posusze-
stwo od najniszego do najwyszego, a wszystkich na-

czelnemu wodzowi, jak najcilej zachowanym bdzie.
Bez tego bowiem adnej pomylnoci, ale nierzdu i tu
za nim postpujcego zniszczenia spodziewa si tylko

moemy. Zócie wraz z nami na otarzu ojczyzny

wszystkie usiowania wasze. Niech wszelkie nieporozu-

mienia i osobiste widoki^ jeeliby uczucia te mogy was
jeszcze zajmowa, ustpi przed deniem do ogólnego
dobra«. Chopicki w rozkazie dziennym z dnia 8,Xn,

który odczyta miano przed frontem kadej kompanji,

szwadronu i baterji, przemawia surowiej, twardym j-
zykiem onierskim. Przypomina, e karno jest rkoj-
mi porzdku i zwycistwa; oznajmia, e par wieych
wypadków dowodzi powanego jej rozlunienia. Czyni
on odpowiedzialnymi osobicie za utrzymanie karnoci
oraz porzdku generaów i oficerów, dodajc, e odtd naj-

mniejsze uchybienie nie bdzie cierpiane, e o kadym
z nich naley mu donosi odrazu, a on kara bdzie
surowo.

Do upadku karnoci w garnizonie warszawskim
przyczynio si i dugie trzymanie onierza w czasie re-

wolucji na ulicy, bez dowódców, w napreniu i godzie.
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z pozamykanych domów i sklepów stolicy nie podobna
byo wydosta ywnoci; prowiantury pukowe nie funk-

cjonoway prawie a po dzie 1-szy lub 2-gi grudnia.

Wiemy np., e godowali nawet podchorowie, e dla

wojska Konstantego wypado rekwirowa wódk po
szynkach. W tym pooeniu niektóre oddziay wziy
udzia w rozbijaniu przez ludno sklepów z ywnoci
oraz szynków, a onierz obficie uraczy si wódk.
Saperzy, najbardziej zbratani z ludem warszawskim, na-

leeli do zrabowania kasy prowiantowej rosyjskiej i zabili

przytym podporucznika Piotrowskiego, usiujcego przy-

wróci porzdek; paru z nich wypado odrazu odda
pod sd dorany i rozstrzela. onierz uwaa nastpnie

w cigu pierwszych dni po rewolucji, e w nowych
warunkach nie obowizuj go ju dawne przepisy, po-

zwala sobie na liczne naduycia, które podkopyway
jego zdrowie. Puki, stojce na prowincji, ruszono

z kwater zimowych, czego wogóle nigdy nie robiono

za Konstantego, tak nagle, e nie byo mowy o nale-

ytym zaopatrzeniu onierzy w ywno i ciepe ubranie.

Marsze ku Warszawie wypado dokonywa tak forsownie,

jak o tym za Konstantego nie miano wyobraenia. Bry-

gada Morawskiego np. (3-ci i 7-y puki p.l. oraz 2-ga

kompanja artylerji pozycyjnej) odbya marsz z Lublina

do Warszawy (26 mil), który za Konstantego robiono

w cigu 12 dni, w 6 dni; niektóre kompanje I-go puku
s. p., ruszone nagle 2.XII z okolic Sochaczewa, zrobiy

do Warszawy jednorazowy dziewiciomilowy marsz

po fatalnych, botnistych drogach; dodajmy tutaj, e
niektórym pukom (np. 3-mu pukowi uanów) zaraz po
przybyciu na Prag z garnizonu rozkazan,o wraca z po-

wrotem. Te wysiki, te naduycia musiay zemci si
na onierzu konstantynowskim, przyzwyczajonym zim
do ciepych kwater, a zawsze do regularnego odywia-
nia. -Wszystkie te okolicznoci sprawiy—mówi Barzy-
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kowski, który, jako referent spraw wojskowych w Rz-
dzie Narodowym, dobrze zna te stosunki, e mielimy
w lazaretach wojskowych w rodku grudnia okoo trzech

tysicy onierza i skutkiem tego armja nasza zmniejszya
si do 25 tysicy... Powstanie wpyno pod pewnym
wzgldem niekorzystnie na armj«.

Gówna przyczyna rozprzenia karnoci tkwia
jednak gdzieindziej: decydowaa o niej nieufno, niech
subalternów i onierzy do swej dotychczasowej star-

szyzny. Jej zachowanie si w pierwszych dniach rewo-

lucji, jej wyrana niech do powstania w cigu nastp-
nych budziy w szeregach nieufno, skaniay do
kontroli od dou, do niesubordynacji. Dzienniki i bro-

szury przynosiy cigle wiadomoci o naduyciach i sprze-

dajnoci Ronieckiego, o niechci do Polaków ks. Adama
Wirtemberskiego. Na onierzy podziaay silnie wypadki
nocy listopadowej, gdy to generaowie ginli przed

frontem, dostawali si pod klucz, gdy przechodzono do
porzdku dziennego nad rozkazami pukowników. To
te czasami i oni na wasn rk wystpowali przeciwko

tym przeoonym i kolegom, którzy nie stanli w sze-

regu w nocy listopadowej. Saperzy zabili z tego

powodu 30.XI jednego ze swych kapitanów, Tersteniaka;

jaki onierz z 2-go puku p.l. strzela zato do swego kolegi.

Mnoyy si wypadki wystpowania przeciwko przeo-

onym. Sd wojskowy dywizyjny skaza na rok wi-
zienia i utrat odznaki Legji honorowej podpór, wete-

ranów Szymona Somiskiego za nieusuchanie rozkazu

zwierzchnika, a na 5 lat kajdan podpór. 3-go puku
s. k. Franciszka Galiskiego, za >>zelenie sowne prze-

oonego«.*) W 2-m puku piechoty linjowej podofice-

rowie rzucili si na oficera; wypado odda ich pod sd

*) Chodzio tutaj o zajcie na tle politycznym, jak wida z mowy
F. Trzciskiego w sejmie na posiedzeniu 22.1 1831 r.
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i ukara degradacj. Stara si zapobiec tym objawom
Chopicki, zwracajc si w rozkazie dziennym z dnia

3.1 1831 do starych puków z gorcym wezwaniem, aby
daway dobry przykad nowopowstajcym, które na nie

patrz, na nich wzorowa si bd. »Gdyby nawet
w szeregach byli tacy, co mniej pozyskali mioci towa-

rzyszów broni, niech im si da mono udowodnienia

na polu walki, e i w ich yach pynie krew polska«.

Ale i on nie móg pyn przeciw prdowi: musia go-

dzi si na to, e niektórych pukowników, znanych ze

swych zdolnoci robienia majtku na administracji, pod-

wadni zmuszali do ustpienia, musia agodzi lub ka-

sowa cakowicie zbyt surowe wyroki sdów dywizyjnych.

Próbowaa broni si na wasn rk starszyzna woj-

skowa. Dzie niki zamieszczay np. patryjotyczny list

brygadjera Gieguda do komendanta I-go pp. 1. Rybi-
skiego, w którym genera ten, zrazu tak silnie przeciwny

powstaniu i znoszcy si z Konstantym, poleca mu
»uciska majora Kiekiernickiego« i dzielnych onierzy
kompanji grenadjerskich 1 pp. 1. za ich zachowanie si
w czasie nocy listopadowej. Pojawi si w nich i list

oficerów bataljonu saperów, biorcy w obron generaa
ymirskiego, który zoy znaczn ofiar pienin na

rzecz powstania.*) List patryjotyczny umieszcza w dzien-

nikach i Dwernicki; on i Konarski zoyli równie do
znaczne ofiary pienine na rzecz powstania. Ale tych

objawów opinja nie traktowaa naówczas przychylnie;

w gazetach pojawiy si nawet wzmianki o tym, e ko-

*) »Dlaczego genera ymirski zaraz po wyjciu z koszar nie uda
si za innymi kompanjami, które do ostatnich chwil powicay si spra-

wie ogólnej, zostawiamy to bliszym wiadkom caego wydarzenia; wnosi
jednak moemy, e byo skutkiem niewiaddmoci w pierwszych chwilach,

nie za przeciwnych jego ycze . . . Rozkazy jego, dane onierzom . . .
,

aby nie wayli si strzela do ludu i do wojska polskiego, s dostatecz-

nym dowodem i przekonaniem czystych jego zamiarów i usprawiedliwie-
niem pierwszego kroku*.
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mendanci puków i baterji, którzy poprzednio cignli
tak znaczne zyski z administracji, powinni przymusowo
zoy na rzecz powstania wiksze ofiary pienine.

Reakcja patryjotyczna zwracaa si bardzo silnie

przeciwko tym oddziaom, które do koca wytrway przy

Konstantym, strzelcom konnym gwardji zwaszcza. Ich

przyjcie w czasie powrotu do Warszawy byo cikim
upokorzeniem dla tego wietnego skdind puku**).

Suba garnizonu warszawskiego, a wogóle caego
wojska, ulega wówczas powanej zmianie; nikomu nie

przyszoby ju na myl, e przed paroma zaledwie dniami

system Konstantego funkcjonowa tutaj tak skadnie.

^Nazajutrz, mówi Sierawski o dniu 4-tym grudnia 1830
r., jako oficer subowy, udaem si o zwykej godzinie

na Plac Saski. Dziwny mi si przedstawi widok, zdu-

miaem. Puk 4-ty linjowy zaciga mia na warty.

Bron staa w kozach rónymi nieregularnymi grupami;

onierze zmieszani z ludem, ubiór ich nie paradny, lecz

po obozowemu; penymi dorokami oficerowie i onierze
na plac przybywali, cige okrzyki... Ile tam razy do-

wódcy wzywali, aby onierz ju nareszcie stan do

broni i frontu, a lud si usun, niepamitam; ale duga
chwila upyna, zanim porzdek przywrócony zosta.

Odezway si nakoniec bbny, zama si puk w od-

dziay i... bez adnego defilu, w odstpach, rozchodzi

si w miasto«. Tak samo zreszt dziao si i w wypadkach
waniejszych od parady na Placu Saskim, przy zajmo-

waniu Modlina np., w którym mieci si cay zapas

**) *I znów tumy bryzgay blunierstwami na nas, mówi Sieraw-

ski o scenie na Placu Bankowym w dn. 3.XII 1830 r. Bledli onierze
z gniewu . . . niektórzy dobyli paaszy i jeeli nie rzucili si w swej rozpa-

czy na ten lud bezrozumny i nie dopucili si okropnej rzezi, zasuga w tym
pozostaje przy nas oficerach, bagajcych nieprzestannie rozjtrzonych
o cierpliwo i umiarkowanie*. »onierze, mówi Patelski o powrocie kom-
panji karabinierskich od Konstantego, godni, zmczeni i sterani nie do
poznania, wyrzekali i wstydzili si swego postpku, skadajc win na
przeoonych*

.
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amunicji na nadchodzc kampanj^^. »Mars7. pospieszny

do Modlina, mil przeszo cztery, zimno, brak posUku po-

wodoway, ze nasza piechota po zajciu fortecy literal-

nie si rozproszya, szukajc po szynkach poywienia
i rozgrzewki. Daremne byy rozkazy, upominania, proby
naszych oficerów ; nic nie pomogo. Wtym kto zau-

way, e ustpujcy Rosjanie mog podoy ogie pod
pi potnych prochowni... Rzucili si oficerowie wy-
ciga onierzy z szynków i po nadludzkich usiowa-

niach zdoali ustawi warty przy prochowniach «.

Byy to — mimo wszystko — objawy przejciowe,

towarzyszce zawsze i wszdzie rewolucjom; sprawna

rka wodzowska moga im z atwoci zapobiec. W do-

datku wród tego fermentu oraz rozlunienia karnoci

mona byo zauway objawy, które, zuytkowane umie-

jtnie, mogy oprze karno wojska na podstawach

mocniejszych od konstantynowskiej. Dawne normy sto-

sunku oficera do onierza znikay ; zauwaano nawet, e
najsurowsi subici konstantynowscy w tym okresie mu-
sieli zamieni si w baranków i inaczej traktowa o-
nierzy. Uderzao, zastanawiao natomiast to, e w chwili

zdeklarowania si modszych oficerów za rewolucj > naj-

wiksza harmonja i serdeczne braterstwo midzy ofice-

rami i onierzami panowaam. Prd ten ujawni si
wówczas we wszystkich prawie pukach. W takim puku
strzelców konnych gwardji, wstrznitym do gbi prze-

ytym upokorzeniem, oficerowie postanowili odrazu, e
sprowadz si z kwater miejskich do koszar i zajm po-

waniej onierzami. >Dnie nam upyway w cigym
zetkniciu si z onierzami, utworzy si std silny sto-

sunek braterstwa; wiarusy ukochay nas, posuszestwo
nastpio wzorowe«. Niestety, prdu tego nie umiano
wyzyska i utrwali. W pocztkach rewolucji fraterni-

zowano ze sob ostentacyjnie: onierze b;ali nieraz udzia

w zabawach obok oficerów, palili fajki na placówkach
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przy oficerze; póniej wróci powoli dawny stan rzeczy

i znowu oficer, jak widzielimy, znalaz si poza obr-
bem ycia subowego onierzy.

Ogoszenie si Chopickiego w dniu 5-tym grudnia

1830 r. dyktatorem pooyo po czci kres pocztko-
wemu rozprzeniu karnoci wojska. Wadz uj teraz

w rce genera, znajcy dobrze naszego onierza i ofi-

cera, umiejcy do nich przemawia, — zapewni sobie

bezwzgldny posuch. Popularno jego w wojsku nie

miaa granic; by to czowiek, który po prostu od o-
nierza móg da wszystkiego. Z niechci jego wy-
niesienie przyjli tylko niektórzy generaowie, majcy
z nim dawne porachunki ; onierze natomiast i subalterni

powitali dyktatur entuzjazmem bez granic, widzc w niej

rzd silny, którego potrzebowaa Polska na czas wojny,

a przez to i najwyraniejsz zapowied teje wojny.

Gdy ofiarowa on sw szpad jednej z tych kompanji

grenadjerów gwardji, które wziy udzia w nocy 29-go

listopada, onierze obnosili j w tryumfalnym pochodzie

po Warszawie. Muzyki pukowe gryway wówczas stale

ulubionego mazura »Nasz Chopicki, wojak dzielny,

miaym. Gdy w wojsku rozejd si wieci o tym, e
sejm robi trudnoci z uznaniem jego dyktatury, 1-y puk
s. p. stanie z wasnej inicjatywy pod bro, aby ruszy
na przeciwników swego ukochanego generaa. Agitacja

przeciwko niemu w wojsku, któr usiowano podejmo-
wa par razy, nie znajdzie nigdy gruntu nawet w tak

radykalnym bataljonie saperów. Zoenie przez niego

dyktatury w dniu 17-tym stycznia 1831 r. byo prawdzi-

wym ciosem dla wojska. ^Przyszy gazety, a z nimi

wiadomo o usuniciu si generaa Chopickiego od
sprawy publicznej i zoeniu dyktatury w rce zebranego

ju sejmu — pisze o tym oficer strzelców konnych
gwardji. Zastaem oficerów naszych w rynku przed od-

wachem zebranych,... smutnych, gniewnych, zrozpaczo-
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nych nawet. Oddalenie si Chopickiego przypisywali

burzliwoci zapaleców, a gównie klubowi patryjotycz-

nemu... Dziwilimy si, e go nie rozpdzi, wystrzela

nawet nie rozkaza... Chopicki tak naszym, jako i woj-

ska by boyszczem... « Rada narodowa, otrzymawszy
wówczas doniesienie, »e zmiana Chopickiego niedobre

zrobia wraenie na pukacli na linji bojowej bdcycli«,
musiaa wydawa specjalne odezwy do wojska, prosi
nawet Chopickiego o to, aby osobicie uda si w Sie-

dleckie i uspokoi oficerów i onierzy. By to doprawdy
jeden z najciszych kryz37'sów powstania roku 1831.

Tymczasem w tym serdecznym stosunku onierza
do dyktatora tkwio zasadnicze nieporozumienie stron

obu. onierz ukocha Chopickiego za nadziej, e po-

prowadzi on go do boju przeciw Rosji, do którego rwa
si z caym zapaem; Chopicki za przyj dyktatur po-

to, aby swym popularnym nazwiskiem osoni polityk

ludzi, którzy za wszelk cen chcieli wojny unikn i do-

prowadzi do kompromisu z Mikoajem. Ludzie ci objli

wadz w powstaniu, bo sprawcy rewolucji 29-go listo-

pada nie signli nawet po ni; teraz za, nie wierzc w siy

nasze, w szanse walki, pragnli oni wyprowadzi naród

z tego pooenia, które nie oni stworzyli, wyprowadzi
tak, jak im si to wydawao najsuszniejszym. Chopicki
da tym politykom sw si popularnoci do rozporz-

dzenia, cho t jego si, t popularno stworzyo mu je-

dynie pragnienie walki z Rosj. Sdzi on, e przez swój

autorytet narzuci starym pukom armji t polityk ugody,

której wynikiem bya ch utrzymania w wojsku dawnych
ludzi i dawnych stosunków, osabienia jego gotowoci
bojowej, sparaliowania wreszcie jego zdolnoci kadrowej.

Na tl tego fatalnego nieporozumienia obu stron rozwija

si ukryty konflikt midzy dyktatorem i wojskiem, który

doprowadzi—mimo ca pozorn serdeczno stosunku

—

do upadku Chopickiego.
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Konflikt ten uwydatnia si czasami wyranie w spra-

wach, które Chopicki uwaa za najwaniejsze w swojej

polityce. Pragn on n.p. stanowczo zapewni Konstan-

temu i jego wojskom swobodny odwrót z Królestwa,

zwróci im pozostawione w Warszawie magazyny, a na-

wet dezerterów, którzy ukryli si przy wymarszu z mia-

sta, zamierzajc przej na stron nasz.*) Tymczasem
2-ga kompanja pozycyjna artylerji pieszej z wasnej ini-

cjatywy przecigna pod Puawami na prawy brzeg

Wisy wszystkie promy i odzie, aby uniemoliwi Kon-
stantemu przepraw; aresztowaa ona gen. Mallefa, który

mia ni kierowa. W koach wojskowych przygotowywa-
no nawet formalny plan operacji przeciwko Konstantemu.

Dopiero wyrane, stanowcze rozkazy dyktatora zmusiy
wojsko do posuszestwa.

Chopicki wysa, jak wiadomo, poselstwo do Mi-

koaja, zoone z ks. Lubeckiego i Jezierskiego. Mikoaj
odsun odrazu na bok Lubeckiego, zdolnego i miae-
go przedstawiciela polityki ugodowej, owiadczajc, e
uwaa go jedynie za swego ministra; Jezierski natomiast,

na którego w ten sposób spada niespodziewanie gówna
rola w poselstwie, zachowa si tak, e i dzi Polak nie

moe bez rumieca wstydu czyta relacji Mikoaja I o jego

audjencjach. Wracajc do Warszawy, Jezierski, zwyky
pose sejmowy, nakazywa w Augustowskiem wstrzymy-

wa zbrojenia, zapewniajc, e wojny nie bdzie. W Zegrzu

zetkn on si z oficerami i podoficerami I-go puku p. 1.,

którym zacz przekada, »aeby dali ze siebie przykad
powrotu do wiernoci Najjaniejszemu Panu.« W odpo-

wiedzi na to paru podoficerów rzucio si na niego z bro-

*) »Z regimentów, które z W. Ks. Konstantym w Warszawie stay,
okoo 1200 Litwinów i Rusinów, onierzy i podoficerów, pociowao si
w Warszawie i nie chciao pój za W. Ksiciem. Tych gen, Chopicki
kaza w 2 kolumnach odprowadzi pod stra za Bug, tómaczc im, e
musz wraca do swoich puków, bo wojny nie bdzie, ale zgoda, a zatym
póniej spotkaaby ich kara*. (Chapowski).
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ni w rku i Jezierski zginby niezawodnie, gdyby go nie

obroni gen. Krukowiecki. Podoficerów odda.no pod sd
dorany, ale i ten—po mowie obrocy, porucznika Gor-

daszewskiego—uniewinni oskaronycli, przycliylajc siq

zreszt i do analogicznego wniosku audytora w tej sprawie.

Konflikt powodowao nastpnie na kadym kroku

denie wojska do zerwania z szeregiem rzeczy, które

przypominay rzdy Konstantego, do naprawiania krzywd,

poczynionych przez niego. Prd ten by tak silny, e
dyktator musia mu prawie zawsze ulega. Zaczo si
to, jak zwykle w wojsku, od rzeczy zewntrznych, od

szczegóów mundurowych. Oficerowie na znak przyst-

pienia do rewolucji pozrywali wtedy z kapeluszy rosyj-

skie pióropusze kaponie; onierze zdejmowali i deptali

kity grenadjerskie i pompony. Poczto zmienia dowol-

nie nawet kokard, cho dotychczasowa, biaa, bya prze-

cie od dawna polsk; pojawiy si obok niej kokardy

trójkolorowe i dwukolorowe. Trwao to dotd, dopokd
sejm nie uchwali 7-go lutego, e »kokard narodow
stanowi bd kolory herbu Królestwa polskiego i W.Ks.

litewskiego, t. j. kolor biay i czerwony, e wszyscy Po-

lacy, a mianowicie wojsko polskie, te kolory nosi maj
w miejscu, gdzie takowe odznaki dotd noszonymi byy.«
Oficerowie postanowili nie nosi orderów rosyjskich*);

póniej—z inicjatywy oficerów strzelców konnych gwar-

dji— postanowienie to rozcignito do odznak za nie-

skaziteln sub. Mówilimy poprzednio o tych graty-

fikacjach, rozdawanych poszczególnym pukom lub cae-

mu wojsku z rozkazów Aleksandra, Mikoaja i Konstan-

tego; pienidze z tego róda skadano wówczas w Ban-

ku polskim, gdzie stanowiy one tzw. fundusz oszczd-

noci pukowych. Otó obecnie puki poczy skada te

*) Ordery te demonstracyjnie przypi do munduru Chopicki, uda-

jc si uroczycie na posiedzenie sejmu w dniu 20-tym grudnia 1830 r.
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fundusze na rzecz powstania. Pierwszy da przykad tego

1-y puk s. p. (Szembeka), ofiarowujc rzdowi 100.000
zp.; za nim poszy wkrótce 4 puk s. p., 3 puk uanów%
strzelcy konni gwardji etc.*) Ju wtedy równie odezway
si gosy, domagajce si zniesienia gwardji królewskiej

i jej przywilejów w dziedzinie awansu. Uczyni temu
zado rozkaz dzienny z dnia 3-go lutego r. 1831, zno-

szcy gwardj i zaprowadzajcy jednostajny awans w ca-

ej armji**); puk strzelców konnych gwardji otrzyma
teraz najdalszy numer swej broni (nr. 5), baterja pozy-

cyjna zostaa 4-t lekkokonn, a grenadjerów gwardji

odtd nazywano po prostu pukiem grenadjerów. Mówi-
limy ju o tym, jak andarmerj uwolniono od suby
policyjnej i zamieniono na polowy dywizjon karabinierów;

w podobny sposób 16-go grudnia weteranów czynnyci,
którzy poprzednio speniali funkcje policyjne, a w twier-

dzacli i wizieniach byli dozorcami winiów wojskowych
i politycznych, Rzd Tymczasowy oswobodzi od tych

czynnoci i sformowa w 2-bataljonowy puk polowy,
liczcy w dniu 18-tym lutego 30 oficerów i 744 onierzy.

Rozkazy dzienne Chopickiego, poczynajc od 17-go
grudnia, zawieray dane o przywracaniu stopni oficerom,

zdegradowanym przez Konstantego na onierzy. 17.XII

piciu onierzy i podoficerów piechoty odzyskao w ten

sposób stopie podporucznika, porucznika lub kapitana;

22-go grudnia dwóch— podporucznika i t. d. W roz-

*) ^Oficerowie puku strzelców konnych gwardji, przejci zupenem
powiceniu si dla wielkiej sprawy ojczyzny, zoyli deklaracj, moc
której ofiaruj na potrzeby kraju miesiczny od, z prob potrcania im
takowego w cigu biecego kwartau. Za ich przykadem podoficerowie
i onierze ofiarowali ca gratyfikacj z roku 1829, w Banku polskim zo-
on. Podoficerowie za, onierze i sucy oficerscy, którzy, nie majc
adnej gratyfikacji, pragnli nie by wyczonymi od skadki, zoyli w go-
towinie zp. 256 gr. 20. Ofiara oficerów jest niezawis od wszelkich po-
trce, jakie si wadzy wyszej spodoba z ich odu uczyni*. Dodajemy
tutaj, e po Ostroce puk ten, za ogóln zgod onierzy, odda cae swe
oszczdnoci z Banku polskiego na sw reorganizacj.

>**) Wyjtek uczyniono tylko dla kapitanów gwardji starej nominacji.

348



kazach tych jest nastpnie od 10.XII mowa o oficerach,

powracajcych z reformy do suby czynnej. Wrócili np.

odrazu porucznik kompanji rzemielniczej Antoni Krauz,

znany ze swej dziaalnoci na polu pimiennictwa zawo-

dowego, oraz genera Juljan Sierawski, witany tak owa-
cyjnie przez wojsko, jako ofiara niechci w. ks. Kon-
stantego. Do suby w^ starych pukach poczli zgasza
si oficerowie, którzy pobrali dawniej dymisje, nie chcc
suy pod Konstantym lub te na skutek zaj z nim;

modsi z nich, których przy dawaniu im dymisji awan-

sowano zwyczajem rosyjskim o stopie v/yej, wracali

teraz na swe dawne stopnie. 9-go grudnia Chopicki
uwolni z twierdz winiów wojskowych, skazanych za

mniejsze przewinienia, a gównie za dezercj, polecajc

odesa ich z powrotem do puków. Owiadcza on
tutaj, e nie wchodzi w przyczyny, które poprzednio

skoniy tych onierzy do dezercji, sdzc, e obecnie,

gdy chodzi o spraw ojczyzny, speni oni na pewno
swój obowizek onierski.*) Zapomniano tylko o po-

wetowaniu jednej z najwikszych krzywd rzdów Kon-
stantego: o uwolnieniu majora ukasiskiego. Dzienniki

wspominay o wykryciu miejsca jego uwizienia w War-
szawie, brat jego przypomina t spraw; ale o tem
nie pomylano wtedy, gdy Konstanty na pierwsze wez-

wanie Polaków musiaby odda w ich rce tak drczo-
nego przez siebie winia.

W innych sprawach, dotyczcych zmiany dawnych
porzdków, Chopicki bardzo niechtnie ulega temu
naciskowi z dou. Za jego rzdów nie wykrelono z kon-

trol ani jednego z generaów i oficerów, którzy udali

si z Konstantym lub podyli do Petersburga, o ile

sami (jak n. p. Wincenty Krasiski lub ks. Adam

*) w samym Zamociu, jak okazuje si z raportu Sierawskiego,
dezerterów tych w dn. 15.XII byo 394.
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Wirtemberski ze swym adjutantem polowym, kapit. ba-

ronem Gebhardem Biilow) nie wnieli podania o dymisj.
Nieudoln, niechtn starszyzn za jego czasów ochra-

niano jak najusilniej; podobnie nie podjto adnych kro-

ków do oczyszczenia wojska z tych pierwiastków poli-

cyjnych, którymi zapenili je Konstanty i Roniecki.

W wojsku natomiast—wbrew usiowaniom dyktatora

—budzi si coraz silniejszy zapa do wojny, coraz go-

rtsza ochota wyruszenia w pole. Charakterystycznym

i piknym dowodem tego jest rozkaz dzienny Chopic-
kiego z dnia 3-go stycznia 1831 r. »Ichm panowie

oficerowie z kompanjów artylerji pieszej i baterjów arty-

lerji konnej, uyci do rozmaitych zakadów i warsztatów

arsenaów nowourzdzonych, objawiaj ywe chci wró-

cenia do swych korpusów dla penienia suby w polu.

Zapa ich z najczystszego pochodzi róda, lecz nietylko

w boju krajowi z uytecznoci i chwa suy mona.
Przeznaczenie rzeczonych oficerów nader jest wane
i wpyw, jaki usposobienie ich i gorliwo na niszczenie

nadziei ojczyzny wywiera bd, jest zbyt wietny,

aeby przej si nie zdoali, i zaszczyt z skutecznego

dopenienia powierzonych obowizków adnym innym
przymi si nie da. A jeeli, po ukoczeniu onych,

ojczyzna ich do boju powoa, znajd podwójn nagrod
w tym szlachetnym przekonaniu, i sawy tam jedynie

«

szukali, gdzie im j potrzeba dobra ogólnego wskazy-|

waa«. Zjawisko, o którym tu jest mowa, byo wówczas
;

powszechne w caym wojsku. Poczwszy od grudnia
^

r. 1830, rozkazy dzienne zawieraj cay szereg danych

o przenoszeniu oficerów kancelaryjnych, pisarzy gów-
nego dyurstwa, komisarjatu ubiorczego, audytorów,

oficerów weteranów, oficerów korpusu górnictwa do
suby czynnej. Ludzie, którzy za Konstantego usuwali

si z armji lub te szukali w niej zaj atwiejszych, po-

wracali teraz do niej masowo. Oficerowie z dyrekcji

350



artylerji, z korpusu kadetów, Szkoy aplikacyjnej, inwa-

lidzi nieraz, starcy, jak Sowiski, Ledóchowski, Myciel-

ski, obejmowali stanowiska komendantów twierdz, —
artylerji placu i t. d. Widzielimy ju, jak oficerowie

i onierze pocigów przenosili si do jazdy, pragnc
zmierzy si czynnie z nieprzyjacielem. Na rce Cho-
pickiego wnieli podanie starsi wycliowankowie korpusu

kadetów w Kaliszu, proszc, aby i ich wcielono do wojska;

w dniu 7-m wrzenia w reducie nr. 23 spotkamy istotnie

takiego 15-letniego kadeta z Kalisza.*) Starsi oficerowie,

przydzieleni przed wymarszem w pole do biur, na etapy,

uywali wszelkich moliwych sposobów i protekcji, aby
ich wzito w pole; chorowali oni nieraz ciko, gdy im

tego odmawiano. Z szeregów napyway do sejmu

adresy, jak np. adres 1-ej kompanji artylerji pozycyjnej

(Bielickiego), w których oficerowie przysigali, e zupe-

nie si powic sprawie ojczyzny, nie wróc nigdy

pod jarzmo, e ich hasem bdzie: »mier lub zwyci-
stwo«. Uczniowie zimowej szkoy artylerji domagali

si podobno od Chopickiego, aby im pozwoli suy,
jako szeregowcom, w 5-ym puku uanów na dowód,
e nie chodzi im o awans, ale o powicenie si kra-

jowi. Wród onierzy ten zapa objawia si w innej

formie, w postaci specjalnych przysig. »onierze,
pisay dzienniki o scenie przyczenia si I-go puku
strzelców pieszych do powstania, zachwyceni, uciskali

swego dowódc i, przyklknwszy, przysigli, i nie

strzelajc, ale z bagnetem w rku rusz na tych, którzy

dotd, wiaroomni sprawie narodowej, zostaj przy Ce-

sarzewiczu«. »Gdy puk 4-ty piechoty linjowej, który

tyle da dowodów mstwa w pamitnej nocy 29-go
listopada, udajc si ku granicy, wyszed za Prag, ofi-

cerowie prosili dowódc, aby go zatrzyma; co gdy

•) Mierosawskiego, brata Ludwika,
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nastpio, onierze, uklknwszy, przysigli, i, przyst-

pujc do pierwszej bitwy, wysypi proch z panewek
i tylko z bagnetem w rku uderz na wrogów «. Byy
to objawy tego entuzjazmu, z jakim puki prowincjonalne,

ruszajc ku Warszawie w pocztku grudnia, szy przez

kade miasto i wie, piewajc mazurka Dbrowskiego;
rusz z nim do ataku w pierwszej bitwie pod Wawrem
strzelcy piesi ze piewem na ustach, majc w swoich

szeregach kapelanów w komach, a ich postawa, widok
ich ruszenia wywrze wstrzsajce, niezapomniane nigdy

wraenie na wszystkich uczestników tej bitwy.

Zdarzay si wypadki, e oficerowie, skompromitowani

w opinji swoich kolegów za rzdów Konstantego, zga-

szali si teraz do suby w charakterze szeregowców,

szukajc rehabilitacji na polu walki. »Zabity genera!

Hauke, pisze Prdzyski, mia by adjutantem kapitana

Abramowicza, który dosta przed kilku laty polecenie

robienia z saperami pontonierskich wicze, poczym ofi-

cerowie zaprosili go na obiad. Przy kieliszkach pozwo-

lono sobie wzgldem W. Ksicia i rzdu krytycznej mowy,
któr Abramowicz natychmiast zgromi. Dotd móg
mie racj, ale on wicej uczyni. Poda z tego bahego
wypadku urzdowy raport Haukemu, przez którego na-

tychmiast rzecz si do W. Ksicia wytoczya. Oficero-

wie posrii do kozy, jeden z nich... za kar do linji prze-

niesiony. Abramowicz za zyska pochwa za okazan
wierno monarsze, ale w caym w^ojsku zyska przydo

mek szpiega. Gdy powstanie pozbawio go generaa

w adnym korpusie nie znalaz przyjcia. Uczu po-

trzeb zrehabilitowania si. Przywdziewa wic ubió

prostego onierza, z karabinem, z adownic, z komplet

nym pakunkiem stawa w obozie. Lecz wszystkie puk
odpychaj go; onierze owiadczaj, e szpieg nie jes

godzien walczy w ich szeregu i gin razem z nimi za

ojczyzn «.
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Konflikt pomidzy armj i dyktatorem uwydatnia si
najsilniej w sprawie wyzyskania jej zdolnoci kadro*

wej. Dla kraju sprawa ta bya kwestj stworzenia silnej

armji bojowej przy pomocy tych wietnych i licznych

kadrów, w których przewana cz subalternów nada-

waa si odrazu na komendantów kompanji,—sieranci

i podoficerowie mogli natychmiast obj komend plu-

tonów, a onierze sta si wybornymi podoficerami—in-

struktorami. Dla wojska bya to konkretna sprawa zdo-

bycia wreszcie tych awansów, na które tak daremnie

oczekiwano za Konstantego,—nastpnie uwolnienia si od
nadmiaru oficerów i wyzyskania swej siy instruktorskiej.

Byy to pragnienia tak silne, tak naturalne w szeregach,

e od ich spenienia zaleaa caa przyszo tej wojny
i tego wojska. Tymczasem Chopicki, pragnc unikn
wojny, a w najgorszym razie uczyni j krótk demon-
stracj wojskow, powstrzymywa z caych si t poten-

cjaln energj • kadrow naszej armji. Napierany wreszcie

ze wszystkich stron, nie mogc oprze si daniom
wadz cywilnych w tej mierze, zgodzi on si na for-

macj nowych puków piechoty i jazdy; uczyni to

jednak pod tym zasadniczym, a tak zgubnym dla powstania

warunkiem, e stare puki nie dadz im ani oficerów,

ani podoficerów na instruktorów, e ca t now for-

macj prowadzi bdzie nie Komisja rzdowa wojny
podug zasad obowizujcych w dawnym wojsku, ale

specjalnie wyznaczeni regimentarze, którym przyznano

prawo dowolnego nominowania oficerów a do stopnia

majora wcznie. Chopicki, stawiajc ten warunek, mia
na celu dwie rzeczy : a) to, aby, o ile monoci, zacho-

wa odrbno dawnej armji i jej organizacj konstanty-

nowsk ze wzgldu na moliwo ukadu z Rosj*) i b)

*) Pozorowa on to i tym argumentem, e kampanja z Rosj b-
dzie krótka i decydujca, e wic czasu na amalgamat dawnych i nowych
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eby nowym formacjom nada charakter raczej pospoli-

tego ruszenia, które w razie kompromisu z Rosj atwiej

bdzie rozpuci. Decyzja ta odbia si fatalnie na caej

formacji naszego wojska w roku 1831. Dziki niej po
raz trzeci popeniono u nas ten fatalny bd formacyjny,

którego dopuci si Kociuszko w roku 1794, a ks.

Józef w roku 1809,—stworzono w istocie dwa odrbne
wojska, uywajce odmiennych regulaminów,*) nie ma-
jce wspólnych zasad starszestwa, umundurowane, uzbro-

jone, wyekwipowane odmiennie, rozporzdzajce odmien-

n remont etc. Wszystkie usiowania nastpców Cho-
pickiego, zmierzajce do usunicia tego zasadniczego b-
du formacji, nie doprowadziy ju do rezultatu; do koca
powstania istniay zasadnicze rónice midzy star armj
i czapnikami**), dziki którym dua cz nowych for-

macji, piechoty zwaszcza, gdy jazda udaa si lepiej,

zmarnowaa si bez powaniejszego uycia na linji bo-

jowej.

Do nowych puków Chopicki pozwoli wstpowa
jedynie oficerom dymisjonowanym, z których cz jed-

nak wolaa wróci na nisze stopnie do swoich starych

puków. Zasady tej dyktator trzyma si tak bezwzgld-
nie, e jeden jedyny wyjtek, jaki na nim zdoano wy-
módz***), uczyni pod grob cofnicia ofiary na for-

macj puku i ogoszenia caej sprawy w dziennikach****).

formacji nie bdzie, a na polu walki lepiej mie mniejsz, ale sprawn
armj, ni wiksz, a zorganizowan i wywiczon gorzej.

*) W nowych pukach uywano z pocztku regulaminów z czasów
Ksistwa warszawskiego.

**) Jak nazywano now piechot.
***) Pozwolenie na to, aby czynnym oficerom i podoficerom starej

armji dano mono przechodzenia do 5-go puku uanów, tworzonego
kosztem ordynacji Zamojskich.

****) Za jego nastpcy, M. Radziwia, odrazu zmieniono t taktyk:
rozkaz dzienny z dnia 25-go stycznia przeniós n.p. 26 oficerów starych

puków do nowego 5-go puku strzelców pieszych (»Dzieci Warszawy''),

rozkaz z I-go lutego 9 oficerów i 2 podoficerów do 6-go puku uanów etc.
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Ten stan rzeczy wywoa gbokie rozgoryczenie

w starym wojsku, a zwikszy je jeszcze szereg okolicz-

noci dodatkowycli. Regimentarze mianowali czasami

majorami i komendantami szwadronów w nowych pu-
kach ludzi, którzy nigdy nie suyli w wojsku; dymisjo-

nowani oficerowie konstanstynowscy, wstpujc do no-

wych formacji, awansowali o dwa, a nieraz i trzy stop-

nie. Tymczasem 2 I-go stycznia 1831 r. Komisja rz-

dowa wojny wydaa okólnik, w którym zarzdzaa, e
w przypadku wspólnego dziaania starych i nowych
wojsk komend obejmuje zawsze najstarszy rang oficer,

bez wzgldu na puk, w którym suy; oficerom sta-

rych puków przyznawano pierwszestwo jedynie w razie

równoci rang. Zarzdzenie to, wybitnie niesprawiedliwe,

cho wynikajce po czci organicznie z pierwotnego b-
du Chopickiego, wzburzyo do gbi oficerów starej armji.

W podaniu, wystosowanym do sejmu w dniu 27-ym,
stycznia mówili oni, e przez t decyzj Komisji wojny ofi-

cerowie starsi, zasueni, sucy w jednym stopniu po lat

kilkanacie, oddawani bd pod rozkazy tych, którym
rangi daa nie zasuga, nie zdolnoci, ale jedynie wola

regimentarzy. W nowych pukach, owiadczali, jest tylu

sztabsoficerów, których niedawno widziao si jako pod-

poruczników; ich koledzy, starsi od nich i wiekiem i la-

tami suby, s po dzi dzie tylko podporucznikami

w starych pukach. To uchybia staremu wojsku i wy-
wrze w szeregach jego jak najgorsze wraenie, cho i w nim
myli si nie o widokach osobistych, ale jedynie o zba-

wieniu ojczyzny.

Ta sprawa starszestwa, nie rozstrzygnita cakowi-
cie do koca powstania, utrudniaa stale spojenie sta-

rych i nowych puków; wytwarzaa ona midzy nimi

silny, szkodliwy nieraz dla sprawy—antagonizm.

Jedyne szanse awansu dla starych puków w prze-

dedniu kampanji 1831 — o ile odliczymy utworzenie
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5 nowych baterji artylerji, oraz nowych sztabów dywi-

zyjnych — stwarzao powoanie dymisjonowanych onie-
rzy i formowanie z nich trzecich i czwartych bataljonów

piechoty, oraz trzecich dywizjonów jazdy.

Wszystkich dymisjonowanych onierzy bez rónicy
wieku powoaa do suby ju Rada administracyjna swym
rozporzdzeniem z dnia 4-go grudnia 1830 r. cigni-
ciem icli — pod kontrol komisarzy wydziaów wojsko-

wych i oficerów spisu wojskowego, którym pod osobist

odpowiedzialnoci nakazano popiech — mieli zaj si
wójtowie i burmistrze. Wszyscy dymisjonowani zgosi
si mieli odrazu do miast wojewódzkich, gdzie komisje,

przy udziale fizyków wojewódzkich, oddzielay zdatnych

do suby od zbyt starych lub niezdolnych do niej fizy-

cznie. Wadze zobowizano do ywienia i kwaterowania

wszystkich wzitych do wojska; wolno im byo nastpnie

wydawa im kartki terminowe na czasowy powrót do do-

mów dla uregulowania spraw osobistych. W zarzdze-

niu tym wida byo, e wadze administracyjne i woj-

skowe troszczyy si naprawd o popiech oraz skute-

czne wykonanie. Mimo to okazao si wkrótce, jak

niedonie caa machina konstantynowska, zarówno
wojskowa jak i cywilna, rozwizuje to zadanie, tak zu-

penie nowe, tak nieznane poprzednio w praktyce Kró-

lestwa. Wypado odrazu liczy si z tym, e duacz
powoanych zajmuje stanowiska rzdowe; tymczasem
reklamacje odnone Komisja rzdowa wojny zaatwiaa
bardzo powoli i niedonie, podczas gdy wadze cy-

wilne napieray o nie mocno energicznie. Jeszcze w dru-

giej poowie grudnia niektóre komisje wojewódzkie do-

nosiy, e proces cigania dymisjonowanych onierzy
idzie bardzo wolno, e ci z nich, którzy otrzymali kartki

na powrót czasowy, nie stawiaj si do suby; wypado
rozpisywa nowe wezwania o dostawianie ich, jak ró-

wnie i tych, którzy nie stawili si cakowicie, do bur-
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mistrzów i wójtów. Dokadnej liczby powoanych w ten

sposób do suby dymisjonowanycli onierzy nie znamy;
zdaje si jednak, e nie wzito ici wicej, jak 12.000;

a bya to liczba bardzo niewielka w stosunku do pier-

wotnycli przewidywa. O ile chodzi o uycie tych o-
nierzy, to i tutaj Komisja rzdowa wojny z pocztku nie

umiaa sobie da rady. Zrazu (6.XII) polecia ona ode-

sa wszystkich bez wyjtku do zakadów piechoty; 8-go
grudnia zarzdzia wydzielenie saperów i artylerzystów,

10-XII — kawalerzystów, a 13 t. m. nakazaa nawet
odesa do puku strzelców konnych dymisjonowanych
onierzy z tego puku.

W tych warunkach formacja 3-ch i 4-ch bataljonów

piechoty musiaa i stosunkowo wolno.*) Brakowao
do nich przedewszystkiem ludzi. Tylko niektóre puki,

najpopularniejsze w kraju, do których te najwicej po-

garno si ochotników, zdoay uformowa swe trzecie

bataljony w kocu grudnia i wydzieli z nich kadry po
100 ludzi na formacj 4-tych. W innych szo znacznie

gorzej : taki 3-ci bataljon 6-go puku p. 1., formujcy si
w Rawie, liczy w dniu l.I 1831 zaledwie stu kilku-

dziesiciu ludzi, a koo 15-1 niewiele wicej nad 500;
uformowano go cakowicie dopiero w drugiej poowie
stycznia, wcielajc do niego przeszo 300 rekrutów.

I-go stycznia trzecie bataljony piechoty liczyy przeci-

tnie po 10—20 oficerów i 449—523 onierzy. To te
ju we wszystkich 3-cich bataljonach znaleli si ocho-
tnicy i rekruci, a do 4-tych dano ju tylko niewielu dymi-
sjonowanych onierzy; na ogó za do caej tej formacji

uyto 14.500 rekrutów. Trzecie bataljony uformowano
ostatecznie dopiero w kocu stycznia; w pocztkach
lutego ruszyy one na linj bojow dla poczenia si

*) Zreszt i Chopicki pocz forsowa te sprawy dopiero po 7.1

1831, gdy okazao si, e nie mona liczy na kompromis z Rosj.
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ze swymi pukami. Nie wyprzedziy one w ten sposób
formacji 4-tyci bataljonów, z których cz ju I-go lu-

tego staa po twierdzacli, liczc przecitnie od 9—14
oficerów i 440—856 podoficerów i onierzy. Dymi-
sjonowanych piechurów trzecich bataljonów wyekwipo-
wano z atwoci i uzbrojono w zasobnych komorach
pukowych; zabrako dla nich tylko kaszkietów, dziki
czemu odbywali oni wojn w furaerkach.*)

Formacj trzecich dywizjonów jazdy rozpoczto pó-
niej; Dwernicki zosta ich organizatorem dopiero na
mocy rozkazu z dnia 22.XII 1830 r. I tutaj wypado
uy obok onierzy dymisjonowanych*) sporej liczby

ochotników. I-go stycznia 1831 r. trzecie te dywizjo-

ny, formujce si w Skierniewicach i owiczu, liczyy

128 oficerów i 2437 podoficerów i onierzy, ale tylku

17 koni skarbowych; I-go lutego—141 oficerów, 2443
podoficerów i onierzy i zaledwie 1411 koni. Musztry
uczono si tu z pocztku pieszo; dopiero 28-go stycz-

nia przyby wikszy transport koni, przewanie fornalskich,

dostarczonych przez kraj, czciowo za kozackich, odku-
pionych od rozbrojonych kozaków granicznych ; rzdy na

konie dano tym dywizjonom dopiero w czasie marszu na

prawy brzeg Wisy na front; z Kozienic, ostatniego miej-

sca formacji, wyruszyy one bez kulbak. »Niektórzy sie-

dzieli na koniach, mówi o spotkaniu z nimi pod Garwo-

*) »Tu poznaem mrukliwo piechoty, mówi genera Zauski o wy-
wiadzie naWgrów w dn. 11.11 1831 r., a szczególniej 3-go bataljonu (7-go
puku p. 1.), wieo uformowanego z onierzy abszytowanycli powoanych,
odznaczajcych si tym, e bataljon nie mia kaszkietów tylko furaerki.
Wielka to oznaka co do porzdku. Syszaem tam wic . . . szemranie . . .«

Mimo t »mrukliwo«, zwyk zreszt u rezerwistów, bataljony te zacho-
wyway si w boju wybornie.

**) W niektórych szwadronach starczyo ich jedynie na drugi szereg;

midzy nimi znajdowaa si i pewna liczba prawdziwych weteranów wojska
polskiego, onierzy kociuszkowskich, których Dwernicki — jeden z nie-

wielu naszych generaów, umiejcych niezrównanie postpowa z onie-
rzem — umia zawsze tak zrcznie wyrónia.
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linem Kruszewski, na ciekach tylko, kulbakl wieli pod pa-

ch, majc na etapach przypasowa do nich rzemienie. Uz-

brojenie byo równie niedokadne, jak okulbaczenie, ale

duch wysoki.. .« Szwadrony uaskie nie otrzymay w nich

np. uanek, tylko furaerki, podszyte u góry, dla zabez-

pieczenia przed ciciem, podwójnym wojokiem. Tak
szli w bój onierze z pod Stoczka, Nowej Wsi, Kuro-
wa, Porycka i Boremla...

Do tych trzecich i czwartych bataljonów oraz trze-

cich dywizjonów przeznaczy Chopicki podchorych
piechoty i jazdy, mianowanych 9- go i 10 go grudnia

1830 r. podporucznikami. Pragn on ich usun prze-

dewszystkiem z Warszawy, jako przedstawicieli rewolu-

cjonizmu wojskowego; w rzeczywistoci za, przez roz-

rzucenie ich po caym wojsku, wzmóg w nim pragnie-

nie wojny i patryjotyzm*).

Awansowanie podoficerów na podporuczników w 3-ch

bataljonach byo za Chopickiego zjawiskiem bardzo rzad-

kim; dopiero jego nastpca, ks. M. Radziwi, upo-

wszechni t praktyk, sta odtd w powstaniu r. 1831.

Powoli, ju za Chopickiego, armja nasza przecho-

dzia na stop bojow. Stosunkowo najpóniej, bo nie-

mal w chwili rozpoczcia kroków wojennych, ustalono

nowy skad dywizji piechoty; z organizacj dywizji

i brygad jazdy spóniono si jeszcze bardziej z powodu
tego, e nowe puki jazdy znalazy si odrazu na fron-

cie. Opóniono si take powanie z przygotowaniem

bojowej suby sanitarnej, pocigów, kolumn amunicyj-

nych. Spraw nowej organizacji dostawy ywnoci i fu-

*) Midzy ich awansem a przydzieleniem do puków upyn tydzie
czasu; podchorowie uyli go na zapoznanie si z rozrywkami rewolucyj-
nej Warszawy. »Kto uwierzy, pisze o tym Patelski, e dopiero w 26-ym
roku ycia znalazem si po raz pierwszy w warszawskim teatrze*. Na
wyekwipowanie biedniejszych z nich skadano wówczas ofiary w redak-

cjach dzienników; byo to jednak wyekwipowanie skromniejsze od kon-
stantynowskiego, gdy na jednego podchorego dawano tylko po 200 zp.
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razu dla wojska—rozstrzygn Chopicki ju 14-go gru-

dnia, a pocza ona obowizywa od I-go stycznia,

gdy, jak si wyraano, »wojsko przeszo ju na stop
wojny «. ywno i fura puki miay otrzymywa od-

td w naturze z magazynów podug cile okrelonej skali

racji*). Za ywno podoficerom i onierzom miano od-

ciga z odu po 9 gr. dziennie, oficerom i urzdnikom
wojskowym w polu nie odliczano z pensji nic. Tak
samo wszystkim oficerom sztabowym, wezwanym do
suby w polu— zamiast kwaterowego w gotówce—pocz-
to dawa kwatery w naturze; wszystkim oficerom pozo-

stawiono natomiast dodatek pensyjny na wiato i opa;
onierzom dostarcza ich musieli w naturze gospodarze

ich kwater. 13-go grudnia Chopicki ustanowi now
taryf podwód dla wojska, a wszystkim urzdom admi-

nistracyjnym rozesano nowe wzory kart dronych, ja-

kich odtd uywa mieli wojskowi.

Chopicki zaj si nastpnie energicznie losem ro-

dzin oficerów i onierzy, zarówno aktywnych, jak i wie-
o powoanych do wojska. onom ich zapewniono kwa-
tery w miejscach ostatniej konsystencji ich mów, ewen-
tualnie po miasteczkach i wsiach ssiednich; kwatery te

wyznaczano im nie podug stopnia mów, ale w miar
istotnej ich potrzeby. Rodzinami podoficerów i onie-
rzy zaj si mieli wójtowie gmin i burmistrze, dostar-

czajc im bd zarobku, bd te ywnoci w naturze.

Gdyby która z gmin nie bya w stanie wydoa temu
obowizkowi, miay jej przychodzi z pomoc ssiednie.

Nad wykonaniem tego rozporzdzenia polecono czuwa
komisarzom obwodowym, dajc im prawo karania opor-

nych gmin, oraz proboszczom. Do opieki nad onami

*) Genera broni lub dywizji—8 porcji ywnoci i 8 furau, pukow-
nik piechoty—3 i 3, major pieclioty—2 i 2, porucznik i podporucznik pie-

choty— l*/^ racji ywnoci, a jazdy 2 racje ywnoci i 3 furau.
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oficerów Chopicki powoa specjalne komitety wojewódz-

kie, które miay zaj si zbieraniem skadek na ten

cel i ich rozdzielaniem. Dzieciom oficerów i onierzy za-

pewniono pierwszestwo do stypendjów w szkoacli;

wszystkim powoanym pod bro dymisjonowanym o-
nierzom — powrót po wojnie na dawne stanowiska rz-
dowe. Zarzdzenia te miay wej w ycie tym skute-

czniej, e wówczas cay naród sta poza tym wojskiem,

wyruszajcym w pole dla obrony jego niepodlegoci.
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PRZYPISY





1. Str. 7-31. Tekst przemówienia Aleksandra I do oficerów pol-

skich na przegldzie po St-Denis, znany z pamitników Prdzyskiego
(Tom I stronica 220-221), ogosiy dzienniki nasze ju w roku 1830,

podajc jako wydawc: I. Pr. (str. 13). Komisja do sprawdzania pretensji

byych wojskowych Ksistwa warszawskiego do Francji funkcjonowaa

jeszcze w roku 1819 pod przewodnictwem generaa Sierakowskiego; Rada

administracyjna Królestwa zatwierdzia wówczas jej budet po dzie l.VIl

1819 r. onierzy Ksistwa warszawskiego, pochodzcych z prowincji za-

branych, rozpuszczono pocztkowo z niewoli ro.syjskiej do domów. Do-

piero w r. 1816 Aleksander wyda ukaz do generaa Wiazmitinowa, na mo-

cy którego pozwolono im wraca do wojska Królestwa, o ile sami tego

zadaj (sic!) (str. 18). Jeszcze w roku 1816 (stwierdza to protokó Rady

administracyjnej z dn. 6.11 t. r.) stao w Królestwie 30.000 wojska rosyj-

skiego, a wic byo go tam wicej ni wojska polskiego. Wojska te two-

rzyy kordon pod Warszaw i zatrzymyway przyjezdnych, zaopatrzonych

nawet w formalne paszporty, po 4 godziny. W roku 1819 ilo wojska

rosyjskiego w Królestwie znowu zwikszya si z powodu powrotu oddzia-

ów okupacyjnych z Francji, które zatrzymyway si tutaj duej. Ofice-

rowie ych oddziaów wywarli due wraenie na naszych. »Mówic z ofi-

cerami (rosyjskimi), pisze Wybranowski, ledwo mona byo uwierzy, e
to s Rosjanie, tak byli napojeni zasadami liberalnymi; otwarcie ganili

swój rzd i zwyczaje swego kraju; twierdzili, e z poczuciem wstydu, upo-

korzenia i niechci wracaj do swojej ojczyzny, gdzie absolutyzm jest

prawem, a obyczaje barbarzyskie... Rónymi jzykami z atwoci mó-

wili i o wszystkim zdrowo i jasno sdzili. Poznawszy ich, przewidywa-

limy, e rzd moskiewski nie bardzo bdzie kontent z tych apostoów

politycznych. Jako nasze przewidywania niebawem si sprawdziy, albo-

wiem wkrótce usyszelimy, e cay ten korpus za powrotem do Rosji by
rozdzielony i po rónych pukach, w rozmaitych odlegych stronach kraju

umieszczony*. Byli to przyszli dekabryci.
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II. Str. 33-39. (str. 34). Opieram si tutaj na memorjale generaa!

Wielhorskiego, napisanym dla ks. Adama Czartoryskiego w dn. 1,X 1815

roku. Dekret namiestnika z dn. 16.1 1816 r. n. 338 uwolni od suby gwardj
narodow Warszawy; bro jej oddano do arsenau. (Str. 35). Poszedem
tutaj za danymi Barzykowskiego, dotyczcymi istotnej siy armji Kró-

lestwa, gdy niektóre z nich popiera wiadectwo Prdzyskiego. Naley
tu doda tylko t poprawk, e w latach 1828—1830 (do jesieni t. r.) —
z przyczyn, o których niej — stan armji Królestwa wzrós o 3200—3500

gów, móg wic wynosi 32—33000 ludzi. (36). Porówn. o tym: N. Szil-

dier: >Nikoaj I i polskij wopros* oraz »Pierepiska imp. Nikoaja Pawo-
wicza z w. kn. cesar. Konstantinom*. T. I str. 222,225, 231,240, 243 (str. 37).

W sprawie ustalenia liczby rekrutów Aleksander i Mikoaj pozostawiali na-

wet, jak zobaczymy, decydujcy gos Konstantemu.

III. Str. 41-77) (str. 42) Konstanty do Mikoaja 22.Xn 1825 (^Piere-

piska str. 11). (str. 43-44) St. Grabowski do ks. Ad. Czartoryskiego w roku

1815 (str. 44). W papierach ks. Adama Czartoryskiego z r. 1816 znajdu-

je si ciekawy projekt organizacji Ministerjum wojny, na którym opieramy

si tutaj. (str. 46) Porówn. co do tego ciekaw prac S. Askenazego

:

»Ministerjum Wielhorskiego >':. (str. 48) Na sesji Rady administracyjnej

z dn. 12.1 1816 r. odczytano pismo W. Ksicia do Zajczka z dn. 11 tm.,

w którym Konstanty, powoujc si na rozkaz Aleksandra z dn. 16.XI

1815, owiadcza wyranie: »La volonte expresse de S. M. I. e. R. etant,

que Tautorite militaire soit une branche ab;:;olument saparee, distincte et

independante de toutes les autres branches administratives du gouverne-

ment«. Rada administracyjna — z jedynym wyjtkiem Zajczka, który do-

radza ulego — postanowia zwróci si w tej sprawie do króla. (str. 49)

Spraw groby zasuspendowania Wielhorskiego zajmowaa si Rada admi-

nistracyjna w dn, 20.IV; uchwalono tylko zacign jego owiadczenie do

protokóu. 25.IV t. r. oznajmi on jej o swoim podaniu si do dymisji;

owiadczono mu, e musi je wnie drog subow, przez Konstantego,

(str. 49) Ju 11 -go czerwca Konstanty zawiadomi Rad administracyjn

o tym, e on — w myl upowanienia, danego mu przez króla— mianowa
Haukego tymczasowym zastpc ministra wojny. Z protokoów Rady

administracyjnej wida dowodnie, jakim ciosem dla zwizku wojska na-

szego z rzdem Królestwa bya dymisja Wielhorskiego. Za jego mini-

sterstwa Rada administracyjna zajmuje si cigle sprawami wojskowymi;

za Haukego znikaj one niemal cakowicie z jej protokoów. Odtd o bud-

ecie Komisji wojny, o cyfrach rekrutów decyduje jedynie Konstanty,

uzyskujc zawsze odpowiednie penomocnictwa z Petersburga. 26-go marca

1830 r. np. Komisja wojny zwrócia si do Konstantego z prob o pozwo-

lenie przedoenia swoich rachunków z lat 1816—1829 Izbie obrachunko-

wej, jak tego wymagao postanowienie namiestnika z dn. 3.1 1817, które

I
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jednak—na yczenie W. Ksicia—Zajczek zniós w zastosowaniu do niej.

Konstanty odpowiedzia na to, e zachowuje sobie decyzj w tej sprawie

a do wysuciania opinji Rady administracyjnej. Ta ostatnia zwrócia

si do niego 6.IV t. r. z gorc prob o niewyczanie Komisji wojny

z ogólnych regu administracyjnych, powoujc si na to, e rozporzdzenie

królewskie o Izbie obrachunkowej nie wycza z pod jej kontroli adnej
z komisji rzdowych, (str. 51). Na skutek naduy finansowych patników,

którzy poyczali pienidze osobom pi^watnym, Konstanty zakaza im po-

yczania komukolwiek nawet wasnych pienidzy bez zawiadamiania o tym

wadzy, jak równie przyjmowania depozytów, (str. 51) Z Rad admini-

stracyjn korespondowa — w razie nieobecnoci Konstantego — z reguy

Kuruta, który otrzymywa wówczas wszelkie moliwe upowanienia od

niego. Na posiedzeniach teje Rady Haukcgo czsto zastpowa gen. Rau-

tenstrauch. (str. 55-56). Ciekawym przykadem tej tendencji zblienia obu

wojsk jest ukaz Aleksandra z dn. 16.V 1820 r. (st. st.) Za czasów Kata-

rzyny II mianowicie, gdy tylu Polaków przechodzio do armji rosyjskiej,

wydano tam w r. 1764 ukaz, na mocy którego oficerowie wojsk polskich

mogli przechodzi do suby rosyjskiej jedynie w stopniach niszych od

zajmowanych przez nich. Aleksander zniós to ograniczenie i zrówna

stopnie polskie z rosyjskimi, opierajc si na fakcie unji. (str. 57). Koza-

ków tych rozkwaterowano w pocztkach r. 1816 po wioskach nadgranicz-

nych grupkami po 6—10 ludzi. Otrzymywali oni dziennie po 6 gr. na

ywno i mieli oddawa te pienidze wieniakom, których zobowizano

do ywienia ich. 22-go lutego 1817 r. do Rady administracyjnej wpyna
skarga na nich, e pienidzy nie oddaj wcale gospodarzom, a w dodatku

robi znaczne szkody, wypasajc ki po wsiach. W ciekawy sposób

chciano rozwiza spraw tych kozaków w r. 1830 za czasów dyktatury Cho-
pickiego. ^Z woli dyktatora, pisa wówczas Czartoryski w dn. 6.XII (A. Kraus-

har: Misccllanea archiwalne III str. 15) poleca si Komisji spraw wewntrz-
nych, aeby uwiadomia komisje wojewódzkie, iby wezway dowódców
puków kozackich, stra graniczn utrzymujcych w obrbie Królestwa pol-

skiego, do przystpienia do ukadów wzgldem rozbrojenia tyche stray,

lub wzgldem ich poddania si obecnemu porzdkowi rzeczy. W pier-

wszym razie bro zoy powinni sami, za w granice pastwa rosyjskie-

go z wszelk wolnoci i pomoc, stosownie do umowy, uda si mog;
w drugim — maj zostawa pod rozkazami mianowanych dowódców woj-

skowych*. Lubecki, kadc nacisk na to, aby przy ewentualnym kompro-

misie z Rosj stara si o zupene usunicie wojsk rosyjskich z Króle-

stwa, pragn jednak zatrzyma tych kozaków ze wzgldu na dochody

celne. W praktyce skoczyo si na tym, e w województwach kaliskim,

krakowskim i sandomierskim rozbrojono ich przewanie i wzito do nie-

woli, w pockim przeszli oni do Prus, a z augustowskiego do cesarstwa.
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Konie jeców, stanowice ich prywatn wasno, Chopicki poleci odku-

pi od nich dla formujcych si 3-cich dywizjonów jazdy naszej. W Kró-

lestwie istniaa take i cywilna stra celna, podobnie jak tabaczna i lena.

(str. 58). W Modlinie i jego okolicach stay rezerwowe szwadrony jazdy

i troch piechoty gwardji rosyjskiej. Garnizon rosyjski Modlina kapitulo-

wa 4.XII r. 1830; odstawiono go do Biaegostoku. W Zamociu konsy-

stowaa kompanja artylerji pieszej rosyjskiej, któr w r. 1830 rozbrojono

i pod konwojem odstawiono do Uciuga. Szkoy rosyjskie dzieci onier-
skich w r. 1830 czciowo odesano do cesarstwa, czciowo za interno-

wano w Jdrzejowie. Z magazynów rosyjskich nie tylko Chopicki, ale

i Skrzynecki (mimo skarg Chrzanowskiego) nie pozwala zrazu rusza nic,

cho znajdowa si tutaj np. duy zapas siode, 2-3 kompletów gotowych

mundurów, drzewa na kulbaki etc. Dopiero pod koniec powstania widziano

jazd nasz w domanach huzarów grodzieskich, w kurtkach konnopolców,

w biaych mundurach kirasjerów podolskich. 3.II 1817 Konstanty wyznaczy
do odbierania od Austrji dezerterów polskich w Tomaszowie oficera rosyjskie-

go, majora Borowskiego z archangieorodzkiego puku piechoty, (str. 59).

Korzystamy tutaj midzy innymi z ciekawego memorjau pt. ^Porównanie

administracji wojska polskiego i rosyjskiego <, który znajduje si w papie-

rach ks. Adama Czartoryskiego, (str. 63). Mikoaj I rozdawa bardzo licznie

starszynie rosyjskiej ordery polskie, a polskiej—rosyjskie. lO.III 1827 r.

Mikoaj nada nobilitacj komendantowi 4-go puku uanów, zasuonemu
legjonicie Rutti z uwolnieniem od stempla, 24.V 1829—godno hrabiowsk
dziedziczn M. Haukemu, mianowa Haukego i St. Potockiego senatorami

Królestwa, 10.111 1830 r. nada szlachectwo St. Kocielskiemu, naczelnemu

aptekarzowi wojska polskiego i Grz. Tomaszyskiemu, szefowi biura w Ko-

misji wojny, odkomenderowanym do jego sztabu w czasie wojny tureckiej;

zatwierdzi on np. tytu hrabiowski Szembeka. Obaj monarchowie zajmo-

wali si take czsto rodzinami generaów i pukowników naszych: w li-

stopadzie r. 1816 Aleksander poleci, aby z jego wasnej szkatuy wy-

pacano co roku 260 dukatów na wychowanie synowców generaa Sokolnic-

kiego; Mikoaj wychowywa swoim kosztem w Petersburgu synów komen-

danta 1 puku strzelców konnych Jankowskiego. O godno fligiel-adjutanta

Mikoaja stara si m. i. usilnie Skrzynecki. Dzierawy w dobrach koron-

nych z duymi ulgami dzierawnymi otrzymywaa nie tylko genaralicja,

ale nieraz i pukownicy. Tak np. Skrzynecki dzierawi od skarbu dobra:

Raków, Wolic Wgleniec; 12.1 1830 prosi on Rad administracyjn o re-

misj jednorocznej raty dzierawnej i ulg w podatkach. Jeeli dodamy
do tego wpywy dworskie, to mona zrozumie, e np. taki skdind do-

bry Polak i wyborny oficer, jak Kurnatowski, owiadcza w roku 1830:

-Jestem Polakiem, kocham ojczyzn, lecz okolicznoci w tym pooeniu
mnie postawiy, e, jeeliby przyszo do wojny przeciw cesarzowi, czynnego
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udziau w niej wzi nie mog*. Z protokóów Rady administracyjnej

okazuje si dowodnie, jak znaczna ilo oficerów dymisjonowanych otrzy-

mywaa wówczas posady w administracji cywilnej. W r. 1831 niektórzy

z nich wystpili czynnie przeciw powstaniu, np. Rostworowski, prezes ko-

misji wojewódzkiej lubelskiej. Rozdawanie posad w stray celnej, tabacz-

nej, lenej dymisjonowanym onierzem praktykowano tak wycznie, e
np. w r. 1819 Rada administracyjna postanowia, e do stray lenej w do-

brach skarbowych nie wolno przyjmowa ludzi w wieku popisowym.

W r. 1830 du cz tych oficjalistów wyreklamowaa Komisja spraw

wewntrznych od powoania do wojska. Praktyka rozdawania im posad

wydaa w r. 1831 znakomite rezultaty, gdy ludzie ci, stykajc si cigle

z ludem, stali si dla nauczycielami tego patrjotyzmu, który okaza on

w czasie powstania, (str. 64). O charakterystycznym przykadzie dowol-

nego postpowania Konstantego w sprawach konfliktów midzy oficerami

i urzdnikami cywilnymi opowiada Prdzyski. »Byo publiczne cignie-

nie loterji, któremu przewodniczy Witowski, urzdnik z Komisji skarbu.

Midzy publicznoci znajdowa si podporucznik, majcy bilet na loterj.

Ten, nie dosyszawszy, jaki by wycigniony numer, da na gos, aeby
go powtórzono. Witowski, sztuka imponujca, z góry poleca oficerowi,

aeby nie robi haasu. Oficer zaczai si i po skoczonem cignieniu

wychodzcego Witowskiego publicznie w twarz uderzy. Zdarzenie to

zrobio wielki rozruch w Warszawie. V/itowski oczywicie zniewaony
by w urzdowaniu. Wielki Ksi znajdowa si w Petersburgu, zast-

powa go w naczelnem dowództwie Zajczek. Wielki kopot, co tu robi

z t spraw. Nie chodzio o to, eby j osdzi wedle susznoci, ale

jedynie o to, jak Wielki Ksi uwaa j bdzie. Aeby nic nie prze-

sdza. Zajczek kaza tymczasowo zasuspendowa Witowskiego, a ofice-

ra wsadzi na odwach. Konstanty, wróciwszy, znalaz, e to wszystko

ze byo i zgromi Zajczka. Uwolni natychmiast oficera, którego wedle

niego nie naleao wcale kara, a Witowskiego kaza natychmiast oddali

ze suby z obostrzeniem, e nigdy do adnej suby rzdowej przypu-

szczonym by niema«. Znany jest wypadek, e Konstanty wydali z woj-

ska oficera za uwiedzenie ony urzdnika, ale w rozkazie odnonym wy-

mieni dokadnie jego win, a zarazem i nazwisko poszkodowanego. Na
sesji w dn. 6.II 1816 Rada administracyjna zajmowaa si spraw gwatów,

poczynionych przez majora Goaszewskiego na osobie podprefekta czer-

skiego i innych obywateli. Na posiedzeniu dn. 4.1 1816 Zajczek—wbrew
opinji ministra sprawiedliwoci—domaga si, aby wojskowi za wszystkie

przestpstwa policyjne i kryminalne odpowiadali wycznie przed sdami
wojskowymi. Zwrócono mu dopiero uwag na to, e ju Aleksander po-

stanowi wyranie, e, gdy sprawa toczy si midzy wojskowym i cywil-

nym, musi i do sdów cywilnych. Specjalnemi ostronociami otoczono
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lówniei sposób dorczania oficerom pozwów do sdów cywilnych, (str. 64)

Czasami i wojsko musiao robi skadki na króla: tak np. 21.V 1816 wojsko

dao 4 dni odu na zbudowanie bramy tryumfalnej dla zjedajcego do

Warszawy Aleksandra. Szereg pozycji na wydatki w drodze aski na

wojsko monarchowie pokrywali nie ze swej szkatuy prywatnej, ale ze

specjalnego funduszu dyspozycyjnego królewskiego, objtego przez budet
(z budetu Komisji wojny w r. 1830 przeniesiono np. do tego funduszu

kwot 31"704 zp.). Z tego funduszu monarchowie wydawali np. emery-

tury lub zasiki wdowom oficerów, a wyjtkowo i onierzy, dawali od-

szkodowanie oficerom 2-go puku strzelców pieszych, którzy w czasie

poaru Zamocia utracili swoje rzeczy etc. (str. 65) Oldzki zamieszcza

w dziennikach warszawskich list, w którym usiowa tómaczy swoje po-

stpowanie; donoszono tam równie, e Trbicki z pewnoci powróci

do Warszawy. Obu wykrelono z kontrol dopiero rozkazem dziennym

z dn. 24.VII 1831, powoujc si na to, e znajduj si oni przy armji

nieprzyjacielskiej; tene sam rozkaz dopiero zarzdzi wykrelenie J. Hau-

kego (ojca Bosaka Haukego z r. 1863) i Cywiskiego. Zwoliski by po-

przednio ulubionym oficerem Skrzyneckiego. O zdradzie Dbrowskiego
mówi wyranie Puzyrewskij str. 180; porówn.—o tem: Patelski—Wspom-
nienia str. 137. O oficerze inynierji i jego zdradzie—mówi Puzyrewskij

str. 421; miao to miejsce 22.IX 1831 r. (str. 66) Ronieckiego wykrelono
z kontrol dopiero 26,111 1831 i to jedynie na skutek wyranego rozkazu

Rzdu narodowego z dn. 25.111; Krasiski otrzyma dymisj »na wasne
danie« ju 14.XII 1830 r, (zoy on wówczas przyrzeczenie, e nie b-
dzie wystpowa przeciwko powstaniu, a mimo to uda si wkrótce do

Petersburga), Kossecki zbieg w pocztkach powstania do Poznania, a std
do Petersburga; wykrelono go z kontrol dopiero I-go maja na wyrany
rozkaz Rzdu narodowego z dn, 24,IV, By to zreszt mocno niefortunny

oficer polowy, jak udowodnia kampanja r, 1812, Rautenstrauch za cza-

sów Chopickiego rzdzi fakt^tznie wszystkiem w Komisji wojny, a i pó-
niej wywiera tu wpyw do znaczny, Kurnatowskiego wykrelono
z kontrol dopiero 26,111 1831 na rozkaz Rzdu narodowego z dn, 25,111;

w czasie powstania pozostawa on w Królestwie, Ks, A, Wirtemberski

poda si do dymisji i otrzyma j 10.XII 1830 r,; Redl, popieranego przez

Chopickiego, usun od czynnoci dopiero Skrzynecki; by to za czasów

Legjonów we Woszech wyborny oficer artylerji, Suchorzewskiego usu-

nito w pocztkach powstania za niedone kierownictwo jazdy pod

Siedlcami, Hurtig i Saacki padli ofiar zaburze ludowych dn. 15.VIII

1831 r. Szembek, dobry pod Wawrem, niefortunny pod Grochowem,

a zwaszcza po Grochowie, poda si do dymisji, nie chcc suy pod

Skrzyneckim; wystpowa on nastpnie w roli ochotnika w korpusie Dzie-

koskiego; Krukowiecki zamierza mu odda komend nad korpusem Sa-

370



muela Róyckiego. Tomicki poda si do dymisji, niezadowolony z tego,

e awansowano szybciej od niego Jankowskiego; kampanj r. 1831 odby-

wa on mocno niechtnie, (str. 67). Nico Haukego na stanowisku za-

stpcy ministra wojny wida na kadym kroku z protokóów Rady admi-

nistracyjnej; powouje si on stale na rozkazy W. Ksicia, (str. 68) Nieu-

dolno formowania samodzielnych jednostek bojowych jest jedn z naj-

charakterystyczniejszych cech wojny naszej w r. 1831. Sprawa braku

jazdy dywizyjnej przy dywizjach piechoty dawaa si wówczas powanie
we znaki: w regestach Prdzyskiego spotykamy si czsto ze skargami

generaów na to i z probami o stale przydzielenie jednego choby szwa-

dronu jazdy. (str. 69). Z protokóów Rady administracyjnej wida, e w po-

cztkach r. 1816 Konstanty zwraca si do Aleksandra z zapytaniem, czy

naley utrzyma przyczóek mostowy Pragi; odpowied musiaa wypa
odmownie, (str. 70). Most na Bugu-Narwi pod Modlinem (drewniany, na

palach) ze zwodem do przepuszczania statków by uwaany wówczas za

arcydzieo sztuki inynierskiej. Skonstruowa go w r. 1825 porucznik

inynierji, Feliks Pancer, jeden z najzdolniejszych przedstawicieli tej broni.

(str. 70). Poszlimy tutaj za sprawozdaniami sejmowemi Komisji rzdowej

wojny. Z protokóów Rady administracyjnej okazuje si, e na umocnie-

nie Zamocia wprowadzono do budetu specjalne pozycje: w roku 1826

postanowiono np. wypaca na ten cel przez lat 6 po 377*460 zp. rocznie;

ju zreszt w r. 1816 wyasygnowano na ten cel 14'000 zp. Rozbrajajc

w ten sposób Królestwo, Rosja budowaa wówczas na jego pograniczu

potn twierdz w Brzeciu Litewskim (niewykoczon zreszt w. r. 1831),

wcigajc w jej obwarowania czci terytorjum Królestwa. 15.IX. 1829

Kuruta w licie do W. Sobolewskiego donosi o rozpoczciu prac fortyfi-

kacyjnych w Brzeciu i o tem, e obejm one lecy na terenie Królestwa

Terespol; wadze cywilne nasze wezwano wówczas, aby okazyway pomoc
wysanym do Terespola oficerom inynierji rosyjskiej. W pocztkach

Królestwa waciciele domów, pooonych w pobliu Modlina i Zamocia,

wystawiali wadzom wojskowym rewersy demolacyjne (w myl rozporz-

dzenia z dn. 24.VII. 1815 r.); 20.VIII. 1816 wydano zakaz budowania w od-

stpie 600 sni od stoków twierdz; waciciele istniejcych domów mu-
sieli je usun wasnym kosztem. 23.VIII. 1817 Rada administracyjna

oddaa most pod Modlinem w administracj Komisji wojny z prawem
poboru myta, ale i z obowizkiem konserwacji, (str. 71). W roku 1831

nasz przemys wojenny, stworzony doranie, rozwin si wcale pokanie
dopiero pod sam koniec pov/stania. O ile chodzi o wyrób dzia, to odle-

wanie ich szo z pocztku bardzo opornie zarówno w Warszawie, jak

i w Suchedniowie, Biaogonie i Koskich. Skada si na to zarówno zy
gatunek dostarczonego materjau (zarekwirowanych ju przez Chopickiego

dzwonów), jak i nieumiejtno kiorowników pracy. Jeszcze gorzej byo
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z wierceniem walców dziaowych, które zrazu przeprowadzano wycznie
w Warszawie. To te na sesji sejmowej dn. 4.VI. 1831 r, podniosy si

gosy, e Kociuszko w r. 1794 zdoa wykona 100 dzia, a powstanie nie

zdobyo si ani na jedno. W maju sporzdzono wreszcie w Warszawie

(a nastpnie i w Biaogonie) porzdne wiercarnie. Pierwszych dzia polo-

wych fabrykacji krajowej uyto w wyprawie na Riidigera (w pierwszej po-

owie czerwca); okazay si one w praktyce wybornemi: strzay z nich,

dziki doskonaemu wierceniu, byy celniejsze ni z dawnych, osadzono

je nastpnie na niezawodzcych w uyciu oach angielskich. Nie znamy

dokadnej cyfry dostarczonych armji w ten sposób dzia polowych. (Z war-

szawskiej giserni Gregoire'a wyszo ich 16; w Biaogonie zdolni podpo-

rucznicy artylerji Gryffel i Kinast, którzy stworzyli tutaj z hamerni i wal-

cowni—formaln ludwisarni dziaow, dostarczyli korpusowi S. Róyckiego

pewnej iloci lejszych dziaek. W dodatku ludwisarni nasze przekali-

broway pewn ilo starszych dzia do uytku w polu). Znacznie lepiej

poszo z fabrykacj ciszyci dzia waowych. Na samych szacach War-

szawy znajdowao si w chwili szturmu 20 dzia spiowych, a 30 elaznych

wyrobu powstaczego. Co si tyczy wyrobu karabinów, to opóniy go

równie a do maja, wzgldnie czerwca 1831 r., nastpujce okolicznoci:

a) nadzieja na mono sprowadzenia broni z zagranicy (wszelkie szanse

w tym kierunku zmarnowa Chopicki, któremu daremnie czyniono propo-

zycje nabycia znaczniejszej iloci starych karabinów z Austrji, która wów-

czas zmieniaa u siebie model broni, zaprowadzajc t.zw. karabiny cyn-

drowe. Ostatecznie z Austrji powstanie otrzymao 2—3 tysicy karabinów,

bardzo lichych, które przewanie wypado przerabia. Prusy skonfisko-

way nam po dzie 16.VII. 1831 16000 karabinów), b) konieczno prze-

rabiania starej broni, znajdujcej si w arsenale w duej iloci, jak rów-

nie i tej, która bya w rku onierza. (Stwierdzono wówczas podobno,

e kady karabin onierski w czasie kampanji r. 1831 przeszed trzykrot-

nie przez napraw. Niedbalstwo onierzy modych puków, oraz rekrutów

w obchodzeniu si z broni przechodzio podobno w r. 1831 wszelkie

wyobraenie, wiadczc bardzo ujemnie o subistoci oficerów powstania.

Koaczkowski opowiada np., e nad Bzur widzia onierzy nowego puku
z karabinami bez kurków; Skrzynecki w rozkazie dziennym z dn. 22.III

1831 r. stwierdza, e onierz 2-go puku mazurów sta na wedecie z pi-

stoletem bez skaki i e lustracja jego szwadronu (4-go) wykazaa, i bro
wszystkich onierzy znajdowaa si w zym stanie. Lekko ranni, których

obowizkiem byo zabiera ze sob karabiny do szpitali, rzucali je przewa-

nie na polu walki. Za takim przykadem, przy zupenym niedozorze ofi-

cerów, pocz si w kocu zaniedbywa w sprawie broni i stary onierz

konstantynowski), c) brak rzemielników, wyksztaconych fachowo. (Wy-

pado ich w kocu—mimo zarekwirowania puszkarzy w caem Królestwie
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—sprowadza za drogie pienidze z Austrji i Prus). Karabiny wyrabiano

w kocu w Warszawie i w Sandomierskiem (w Koskich, Przyborowie

i Suchedniowie). Ludwisarni karabinow warszawsk doprowadzono pod
koniec powstania do tego, e moga ona (umieszczono j na Szulcu, w za-

kadach ks. Lubeckiego) dostawia 2'/2—3 tysicy karabinów miesicznie.

Karabiny jej wyrobu odznaczay si lekkoci w porównaniu do rosyjskich

i bardziej precyzyjnem wykoczeniem szczegóów; podziwiano w niej

przytem nowy sposób wyrabiania ó karabinowych (systemu Girard'a);

zatrudniaa ona 1500 robotników, nie liczc w to tych, którzy pracowali

dla niej po domach. Dostarczya ona wojsku 2 — 3 tysicy karabinów

Rosjanie po zajciu Warszawy znaleli w niej 5 tysicy karabinów goto-

wych, a 12 tysicy skadanych w ostatnich dniach przed szturmem.

Z niczego prawie zdoano wic stworzy w Warszawie wcale pokany
przemys zbrojniczy. Karabiny, wyrabiane w Sandomierskiem, byy cisze,
ale trwae i bardzo celne, bez porównania lepiej wykoczone od dostar-

czanych równoczenie au stryj ackich; fabryki tutejsze mogy ich dostarcza

w kocu do 100 sztuk dziennie. Uzbrojone w nie m. i. 22-gi puk pie-

choty linjowej oraz legj litewsko-rusk. Te rezultaty, osignite w san-

domierskiem, zawdzicza naley Michaowskiemu i paru wybornym ofi-

cerom artylerji i inynierji. (str. 72). Z broni, znajdujcej si w arsenale,

a rozdanej w czasie nocy 29-go listopada ludowi, zgino 6 — 7 tysicy

karabinów, które kupili za bezcen ydzi, aeby stopi z nich okucia mo-
sine luf. Warszawskie laboratorjum artylerji wyrabiao take pod ko-

niec powstania bardzo dobre granaty rczne. Przed samym szturmem

Warszawy Bem uczy piechot ich uywania; mimo to piechurzy nasi—czy

to z braku wprawy, czy te odwagi — nie uywali ich w dniach 6 i 7

wrzenia, (str. 73). Saletr w pocztkach powstania przemycano w naj-

rozmaitszy sposób z Prus i Austrji. Póniej, gdy bezwzgldne zakazy

tych pastw udaremniy to, wzito si do obdrapywania murów, ugowa-
nia ziemi w piwnicach i stajniach etc, wzywajc do pracy w tym kierunku

cae spoeczestwo, wydajc liczne pouczenia o sposobie otrzymywania

saletry, pacc po 50 zp. za funt (nie zarzdzono jednak nigdy przy-

musowych prac w tym kierunku); w lipcu zaoono sztuczn saletrzarni.

Myny prochowe zaoono w Marymoncie, oddajc je pod kierownictwo

niezrównanego organizatora, podpukownika artylerji Paszkowskiego.

W mynach tych zastosowano podobno najnowsze metody wyrobu prochu,

tak e mogy one dostarcza dziennie 3 — 4000 f. wybornego prochu.

Niestety — z powodu braku saletry myny te stay czsto bezczynnie.

O braku amunicji dziaowej i karabinowej syszymy w powstaniu r. 1831

do czsto. (Zabrako jej np. Sierawskiemu pod Wronowem i Kazimie-

rzem, Dembiskiemu 18-go maja w ataku na Ostrok, Sierakowskiemu

25-go maja w dziaaniach przeciw Sackenowi etc. Skarono si take
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powszechnie na to, e onierz nowych puków zuywa amunicj niemi-

osiernie). W pocztkach maja, w licie do Skrzyneckiego, Rzd naro-

dowy obliczy, e naszych zapasów amunicji starczy na 4 miesice, i dla-

tego wzywa go do szybkiego podjcia. stanowczych dziaa. Przed szturmem

Warszawy armja nasza miaa po 200 adunków na kade dziao waowe,
a oprócz tego 4 wiksze skady amunicji. Artylerja polowa posiadaa

w jaszczykach po 170 strzaów na dziao pozycyjne, a po 210 na lekkie;

oprócz tego byy 4 skady i zapasy wielkiego parku. adunków karabi-

'

nowych—prócz tych, które onierze mieli w adownicach—byo 3 miljony.

Posiadano wic amunicji na 3 bitwy walne. Pooenie zmienio si po

zajciu Warszawy, gdzie Rosjanie zabrali 5 tysicy adunków dziaowych,

i 2 miljony karabinowych — oprócz pewnej iloci prochu, pocisków etc.

(str. 73) Fabryki w Suchedniowie i Koskich zniszczy w sierpniu gener.

Tieman; wypado wówczas cay nasz przemys zbrojniczy przenie z San-

domierskiego w Krakowskie. Na Litwie powstacy stworzyli ludwisarni

dziaow w Worniach w powiecie telszewskim. »Wyszy z niej, mówi
Prdzyski, trzy dziaa porzdne, które do bojów naleay. Om innych

odleway si wanie, gdy Rosjanie nadeszli i fabryk zniszczyli «. (str. 76)

M. Brzozowski (>La guerre de Pologne en 1831* str. 25) mówi wyranie:

»Avant la revolution Tarmee polonaise se composait de 12 regiments

d'inanterie a deux bataillons avec de petites reserves«. A jednak

w r. 1831 do formowania 3-cich bataljonów uyto nie tych rezerw, o któ-

rych wzmianki spotykamy i w paru innych ródach, ale specjalnie wydzie-

lonych z 2-óch pierwszych bataljonów oddziaków kadrowych; zakady

piechoty stworzono dopiero w r, 1831, nawizujc znowu do wzorów

napoleoskich.

IV. (Str. 79-111) (str. 91) Z tego powodu Dwernicki np. skary

si na to, e administracja puków jazdy bya niekiedy wyjtkowo kosz-

towna, (str. 92) Szalupy kanonierskie na Wile zaprowadzono w r. 1826;

koronad, któremi je uzbrojono, uywano w r. 1831 przy obronie Warszawy.

(str. 94) »Przy przegldaniu jednego oddziau, mówi W. ukasiski w swych

zeznaniach schliisselburskich, przybyego z Francji, onierz jeden, jak byo
przyjte, wystpiwszy naprzód i sprezentowawszy bro, chcia zdziaa ja-

kie przedstawienie; sto kijów byo nagrod za tak mnieman miao.
Wtenczas poznano i przekonano si, czego mona spodziewa si od po-

dobnego wodza«. (str. 104) W protokóach Rady administracyjnej (sesja

dn. 22.III 1817 r.) znajduje si list Konstantego do Zajczka, w którym

uwalnia on Zdzitowieckiego z urzdu prezesa komisji wojewódzkiej pod-

laskiej, (str. 105) Gbocki mówi np., e w roku 1817 jednorazowo po-

dao si do dymisji 70 niszych oficerów, (str. 106) 23.1 1816 r. namiest-

nik ogosi, e kartel rosyjsko-austryjacki, dotyczcy wzajemnego wyda-

wania sobie dezerterów, stosuje si i do wojska polskiego. 25.V 1816 roku
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ogoszono u nas analogiczny kartel rosyjsko-pruski. Wadze Królestwa

pocigay take do surowej odpowiedzialnoci cywilnych, uatwiajcych

onierzom dezercj. 19.X1I 1822 r. obostrzono przepisy o karach na tych.

którzy przechowywali dezerterów. 31 grudnia 1815 r. wadze wojskowe

aresztoway np. dwóch wocian, namawiajcych onierzy do dezercji.

12-go marca 1816 r. Konstanty przesa Zajczkowi 449 protokóów spraw

o dezercj, dajc ukarania wszystkich osób cywilnych, wmieszanych w nie.

Radzie administracyjnej przesyano w pocztku wykazy schwytanych de-

zerterów.

V. (Str. 113-157) (str. 113) Z protokóów Rady administracyjnej

okazuje si, e poborów z ca pewnoci nie byo tylko w latach 1815,

1818 i 1830. Twierdzenie nasze w tekcie oparlimy na materjale dmko-
wanym. W roku 1819-tym pobór przeprowadzono, jak wida z tyche
protokóów, a trzy razy, co wywaro w kraju jak najgorsze wraenie.

Przyczyny szuka naley w tem, e pobór rocznika 1818 odoono na ten

rok, a w dodatku przeprowadzono go w 2 terminach, (str. 114) W rc^u

1828, jak wida z protokóów Rady, pobór mia miejsce dwukrotnie, cho
nie wiemy dokadnie, jak ilo rekrutów wybrano naówczas. W roku

1829 Mikoaj zatrzyma równie w szeregach onierzy, którym koczyy
si lata suby, na mocy rozporzdzenia z dn. 18.VIII t. r. Oba te zarzdzenia

o zatrzymaniu miay obowizywa a do koca wojny z Turcj. Poboru

w roku 1829, zdaje si, nie przeprowadzono. Dziki zarzdzeniu z r. 1829

i poborowi armja Królestwa liczya o 3500 ludzi ponad etat; podug Wy-
branowskiego kady puk piechoty liczy wówczas do 400 ludzi po nad

zwyk za Królestwa ilo; w r. 1830 przewyk t zredukowano do 3200

ludzi.

Podajemy tutaj tabelk poborów rekruta z czasów Królestwa, wska-

zujc w niej zarazem róda, na których opieralimy si:

Rok Rozporzd, króla Decyzja Konstantego.

i cyfra teoret. rekr.

1815 — —

1816



1820



6) sandomierskie



wtpliwoci: a) 10.V 1818 r. Komisja rzdowa wojny zapytywaa si Rady
adm. czy np. 2 synów z jednej matki a rónych ojców naley uwaa za

jedynaków (namiestnik rozstrzygn, e tak), b) 10.XI 1818 ta Komisja py-

taa, czy jedynak pozostanie nim prawnie (tj. w stosunku do powinnoci

wojskowej) i po mierci swych rodziców. Odpowied wypada twierdzco

tylko dla tego wypadku, gdy odziedzicza on rol, warsztat lub kapita;

w przeciwnym razie miano go uwaa za czowieka bez stanu i wasnoci
i bra do wojska. Sprawa uwolnienia od wojska z tytuu opieki nad

modszem rodzestwem nasuna w roku 1828 prezesowi Komisji woje-

wódzkiej lubelskiej (Rostworowskiemu) wniosek, e, poniewa u wocian
naszych opiekunami sierot bywaj zazwyczaj nie bracia, którzy nie maj
do tego ^ani wiadomoci, ani sposobnoci*, ale przysigli, przywilej ten

naley znie w stosunku do wocian. Odnony projekt Rada admini-

stracyjna zaaprobowaa 16.11 1828 r. i odesaa go do Rady stanu. Oka-

zuje si z tego, jak bardzo gorliwie nieraz Komisja rzdowa wojny pod

naciskiem Konstantego zwalczaa prd, zmierzajcy do zwalniania szero-

kich warstw ludnoci od wojska. Sprawa uwolnienia ydów od wojska

posiada sw bardzo ciekaw historj, z której par momentów przytoczy tutaj

musimy, opierajc si na protokóach Rady administracyjnej i Rady stanu.

W Petersburgu, badajc prawo z dn. 30.XI 1816 roku, zauwaono, e uwal-

nia ono w praktyce ydów od suby wojskowej, a to dziki zastrzeeniu

o uwolnieniu od niej tych z popisowych, którzy oeni si przed rokiem

21-ym ycia. Na skutek tego Aleksander przesa t spraw do ponowne-

go rozwaenia Radzie administracyjnej, która postanowia, e: a) popiso-

wych ydów bra si bdzie do wojska nawet w tym wypadku, gdy oe-

ni si oni przed popisem, b) e zastpcami rekrutów ydów mog by
jedynie ydzi. Decyzj t zatwierdzi Aleksander i staa si ona prawem.

(4.1 1817 r.) Ju przy okazji tych narad pojawi si wniosek, aby wróci

do normy Ksistwa warszawskiego, tj. uwolni ydów od wojska za pew-

n opat roczn. W Radzie administracyjnej popiera go 10-go grudnia

1816 r. bardzo energicznie Zajczek. »Nie bdzie zapewne, mówi on,

wol Najjaniejszego Pana, ani yczeniem Naczelnego Wodza... ani jest na-

koniec interesem narodu, o saw sw troskliwego, mieci ydów w sze-

regach narodowego wojska*. »Wojsko, mówi on w Radzie Stanu 16.XII

t. r., adnej z ydów nie miao posugi; lud ten, z przyrodzenia lkliwy,

z ustaw swoich narodom innego wyznania nieprzyjazny, z próniactwa

i gnunoci niedony... nie bdzie wypenia z pewnoci i rzewoci
potrzebne wojskowych powinnoci, a zaraz tylko w wojsku roznosi*.

Przeciw wnioskom Zajczka bardzo gorco wystpi Staszic. Mówi on,

e pozwolenie wykupienia si od poboru narusza zasad powszechnej suby
wojskowej i przerzuca podatek krwi wycznie na uyteczniejsze warstwy lud-

noci. ydzi su w armjach austryjackiej i pruskiej, które ciesz si

378



opinj wojsk dobrych. Przyznawa, e za Ksistwa warszawskiego nie uda-

o si wdroy ydów do suby wojskowej, ale wtedy nie byo poprostu czasu

na zbadanie skutków praktyki w tej mierze. Mimo to opinja Zajczka prze-

waya i królowi zaproponowano uwolnienie ydów od poboru za pewn
opat, a 4.1 1817 Aleksander w zasadzie zgodzi si ju na to. Tymcza-

sem ydzi poczli wnosi do króla skargi na ucisk z powodu wyczenia
ich od korzystania ulg dla onatych. Te skargi zadecydoway o wszyst-

kiem i 16.IX 1817 Aleksander postanowi uwolni ich od suby wzamian

za podatek roczny. 22-go stycznia 1818 zatwierdzi on umow z nimi, za-

wart poprzednio przez Rad administracyjn. Gdy w r. 1819 poczli y-
dzi wnosi skargi na to, e opata 700.000 zp. rocznie jest dla nich zbyt

uciliwa i domaga si zniki o 100.000 zp., Aleksander odpowiedzia

(pismo Ministra sekr. stanu z dn. 23.11 1819 r.), e, jeeli nie mog paci
tyle, to skarb zwróci im pobrane poprzednio zaliczki i bdzie bra rekrutów.

Oprócz ydów uwolniono od suby wojskowej (bez opaty): a) Me-

nonitów (rozporzdzenie z dn. 13.VII 1817 r.), którzy w podaniu swym
powoywali si na to, e na Podlasie sprowadzi ich rzd austryjacki, za-

pewniajc im cakowit wolno od wojska i b) »Braci Morawczyków* , któ-

rych starano si cign na kolonistów do Królestwa (3.1 1826 r.).

(Str. 117) Zarzut ten przeciwko Komisji wojny nie stosuje si ju
do lat póniejszych, gdy dziaaa ona pod silnym naciskiem Konstantego.

Niech wójtów (t.j. faktycznie ziemiastwa) do poboru da si odczu
przedewszystkiem przy poborze r. 1817. Zajczek zarzuca im wówczas,

e ^przestpnie ukrywali ludzi zdatnych, zastpujc ich kalekami. Na
skutek tego postanowiono (29 .XI 1817 r.), e kady wójt, który ukryje

lub niedostawi popisowych, straci swój urzd, a jego zastpc ustanowi

od siebie administracja rzdowa, e, jeeli do ukrywania popisowych przy-

czyni si czonkowie gminy, to wtedy caa gmina ponosi bdzie koszt

utrzymania mianowanego przez wadze wójta. 8.VII 1817 r. wyszo za-

rzdzenie, na mocy którego zatajajcy popisowych podlegaj tym samym
karom, co i przechowujcy dezerterów, groce równie bardzo suro-

wemi karami za faszowanie papierów popisowych. O tem, jak opornie

nieraz wadze administracyjne dostosowyway si do prawa o poborze

i jakich naduy dopuszczano si w tej dziedzinie, wiadcz dwa zdarzenia:

a) 7.VI 1823 podpuk. Czernicki, kierujcy spisem wojskowym w woje-

wództwie lubelskiem, doniós, e gmina Kraniczyn w obwodzie krasno-

stawskim podaa faszywe spisy dymów i utaia ilo popisowych, b)

w roku 1827 ze spisów wojskowych okazao si, e, podczas gdy wszy-

stkie województwa poday ilo popisowych odpowiadajc swej ludnoci,

woj. pockie na ogóln ilo ludnoci 451.912 gów wykazao ich tylko

368. Zarzdzono ledztwo i okazao si, e win ponosi tutaj admini-

stracja. Na skutek tego Konstanty poleci 29.1 1828 r. zasuspendowa
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prezesa komisji wojewódzkiej pockiej, a da dymisj komisarzom obwo-

dowym: podciemu, putuskiemu i ostrockiemu, oraz oznajmi o tej de-

cyzji caej administracji Królestwa, (str. 118) W postanowieniu odnonem
(z dn. 29 .VII 1819 r.) dodano zarazem, e, jeeli jaki >kunszt«, którego

zawodowcy s obecnie zwolnieni od wojska, rozwinie si w Królestwie

na tak skal, e ustanie potrzeba importu z zagranicy, to Komisja wojny

w porozumieniu z Komisj spraw wewntrznych zniesie w zastosowaniu

do niego przywilej zwolnienia od wojska. Prawo wyboru rodziców ogra-

niczono w ten sposób, e, gdy jeden syn w rodzinie by ju z jakichkol-

wiek przyczyn wolny od wojska, to rodzicom odbierano prawo wy-
czania drugiego. Z wydaniem wspólnej instrukcji do podwadnych urz-

dów Komisja wojny i Komisja spraw wewntrznych zwlekay tak dugo
z tego powodu, ze w koach rzdowych mylano wci o powaniejszej

rewizji prawa o poborze. Dopiero 6.VII 1819 r. Zajczek pozwoli wysa
t instrukcj do wadz niszych, (str. 119) W roku 1828 Rostworowski,

prezes Komisji wojewódzkiej lubelskiej, zaproponowa obnienie miary

wzrostu popisowych. Sprzeciwia si temu stanowczo Komisja wojny,

owiadczajc, e wymaga wzrostu takiego, »jakiego do robienia broni

i okiezania konia potrzeba*. Zdaje si, e w tych czasach ludzie wyso-

kiego wzrostu musieli i bez wyjtku do wojska, gdy Konstanty, podo-

bnie jak Fryderyk Wilhelm I w Prusach, lubi w szeregach olbrzymów,

(str. 120) Opieram si tutaj na artykule »Conscription en Pologne«, któ-

rego autor zna widocznie dokadnie stosunki poborowe za Królestwa.

Dodaj, e na czele czynnoci poborowych i spisowych w województwie

sta z ramienia wojska oficer w randze pukownika lub podpukownika,

a z ramienia wadz cywilnych — komisarz wydziau wojennego w Komisji

wojewódzkiej, bejm w r. 1820 wniós zaalenie do tronu na »arbitralno

komisji poborowych w wyborze rekrutów*; 25.XII t.r. Aleksander poleci

Radzie administracyjnej zbada t spraw. System poborowy Królestwa

wyklucza wic losowanie, a rekrutów wyznaczay poprostu wadze; z tego

powodu do tego systemu odwoa si w r. 1862 Wielopolski, przygotowu-

jc swoj brank. Rozkadem rekrutów na obwody kieroway komisje

wojewódzkie w porozumieniu z oficerem spisowym; koszt utrzymania

rekrutów — a do odstawienia ich do miasta wojewódzkiego — ponosia

gmina. 16.III 1822 r. ustanowiono kary na tych, którzy odstawiali popi-

sowych do miast wojewódzkich bez odpowiedniej eskorty lub te wogóle

niedbale ich dozorowali.

Protokóy Rady administracyjnej zawieraj cay szereg dowodów,

potwierdzajcych przytoczon w tekcie opini Barzykowskiego. Na po-

rzdku dziennym np. byo to, e spisowi obcinali sobie palec wskazujcy,

chcc w ten sposób unikn suby. Na skutek tego 30.V 1818 r. wydano

zarzdzenie, e kaleczcy si w ten sposób—po odbyciu kary policyjnej—
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bd brani do wojska do suby poza frontowej; tych, którzy ucinali im

palce, skazywano na lV2 roku wizienia. Niektórzy ze spisowych ucie-

kali do innych województw lub wogóle ukrywali si; takich w razie

schwytania oddawano natychmiast do wojska.

(Str. 121) »Nowozacini, mówi Prdzyski o poborze r. 1830, bez

adnego dozoru udawali si na zbiorowiska i przybywali nieraz w wik-
szej liczbie ni bya dan, a dla zagrzania si w tym zimowym pocho-

dzie piewali swoje wieniacze piosnki, do których im nut skrzypek

rzpoli*. »Wczasie naszego powstania, pisze Barzykowski, przeszo 50

tysicy nowo popisowych nakazanych zostao, liczba na nasz kraj i lud-

no ogromna, a nago nie pozwalaa nawet zwykych formalnoci za-

chowa. Prosto od wójtów gminnych wyszy rozkazy do tych, którzy do

wojska powoani zostali i wszyscy bez adnej stray i warty, bez adnego
nadzoru w miastach obwodowych na c^ie wyznaczony stanli i stamtd

do miast wojewódzkich dobrowolnie si udali. W Krakowskiem wicej

nawej si stawio, jak byo nakazane*,

W protokóach Rady administracyjnej odszukalimy ciekawy dowód

tego, do jakiego stopnia Konstanty dy: a) do zaprowadzenia u nas

norm rosyjskich w wojsku, b) do zamienienia go na armj, zoon ze

starych, zawodowych onierzy. W pimie swem z dn. l.YIII 1820 roku

proponowa on mianowicie Radzie przeduenie suby w wojsku do

12—15 lat, dodajc, e w razie jej zgody podejmie starania o to, aby

skoni Aleksandra do zgody na t zmian. Rada sprzeciwia si wida
temu projektowi.

(Str. 122) W roku 1830 do budetu Komisji wojny wprowadzono

pozycj 171*232 zp. »na utrzymanie nowej szkoy dzieci onierskich*.

Troska o zapewnienie losu starszych onierzy, wychodzcych z wojska,

skonia Komisj wojny do tego, e 31.1 1823 r. uzyskaa ona od Rady

administracyjnej uchwa, na mocy której: a) dymisjonowani podoficerowie

i onierze artylerji i kompanji rzemielniczych mieli by bez nauki do-

puszczani do zrobienia >sztuki czeladniczej « przed urzdem starszych,

1 a po dopenieniu tego i zapaceniu 10 zp. zapisani w ksigi czeladników,

b) wzici do wojska czeladnicy po dymisji mogli odrazu odbywa popis

na majstra bez obowizku wdrówki i lat wprawy. Ta sama troska do-

prowadzia do utworzenia korpusu weteranów czynnych. Pocztkowo
Rada administracyjna (25.V 1816) postanowia utworzy cywiln stra po-

wiatow i miejsk do egzekucji oraz pilnowania wizie (koszt roczny

preliminowano na 22.000 zp.). Na skutek stara Konstantego Aleksander

zadecydowa 26.VIII 1817, e zamiast niej zorganizuje si korpus wetera-

nów czynnych, a 10.IV 1819 r. wydzielono ju w tym celu 500 weteranów.

onierze, którzy suyli w szeregach wicej ni 10 lat i potem przecho-

dzili do suby cywilnej, otrzymywali ze skarbu emerytury. W tej dzie-
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dinie wic Komisja wojny robia swoje z niesychanym poytkiem dla

kraju, w którym dymisjonowani onierze stawali si prawdziwymi nau-

czycielami patryjotyzmu dla wieniaków naszych.

(Str. 126) Podajemy tutaj tebelk budetów Komisji wojny z osta-

tnich lat Królestwa na podstawie protokóów Rady administracyjnej.

Rok. Data zatwierdzenia Cyfra. Pozycje dodatkowe,
przez monarch.

1) 1822 11.XII 1821 30- 701-271 zp. -f802-625 zp. na »pensje re-j

tretowe*.
\

2) 1826 — 30-927-794 zp. -^-150-000 zp. na sal musz-
trow korpusu kadetów w Ka-
liszu.

3) 1827 7.XI 1826 30-927-794 zp. +377*460 zp. rata na Zamo.
4) 1828 2.X 1827 31'386-990 zp. +377*460 zp. tata na Zamo.

+900*000 zp. dodatkowo na
furae z powodu ich droyzny.

5) 1829 12.X 1828 31*401*436 zp. +377*460 zp. rata na Zamo.
+1*067*628 zp. na 3500 ludzi,

utrzymywanych w wojsku po-
nad etat.

+2*000000 zp., które naley
trzyma w pogotowiu na ewen-
tualn mobilizacj wojska pol-

skiego. (Skarb poyczy t
kwot w Banku polskim, a
obrócono j na wyekwipowa
nie 3500 ludzi).

6) 1830 22.IX 1829 31*423*141 zp. +377*460 zp. rata na Zamo.
(z czego 31*704 +1*651*054 zp. na utrzymanie
przenie na 3500 ludzi,

fundusz dys-

pozycyjny kró-

lewski)

7) 1831 2.XI 1830 31*423*141 zp. +377*460 zp. rata na Zamo
+957*084 zp. na utrzymani

poboru nadzw.

+171*232 zp. na now szko
dzieci onierskich.

Projekt budetu przedstawia Królowi do zatwierdzenia Konstanty

(Str. 130) Opieram si tutaj przewanie na sprawozdaniach sejmowych

Komisji wojny (str. 131) Korzystaem tutaj z memorjau Haukego o kwa

terunku, napisanym dla ks. Adama Czartoryskiego 19.X 1815 r. (str. 134

135). 23.1 1816 Aleksander na prob Rady administracyjnej zgodzi si
na to, aby dostawy sukna dla wojska nie rozpisywano drog licytacji, ale

powierzono j fabryce skierniewickiej; mimo to 8.VI t. r. Konstanty roka
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za Wielhorskiemu ogosi licytacj. Pismo Konstantego przedoy Wiel-

horski Radzie na posiedzeniu dn. 9.IV t. r. Sprawa popierania krajowego

przemysu pócien wywoaa w Radzie administracyjnej parokrotnie oy-
wione dyskusje, z któryci okazuje si, e Komisja wojny — pod nacis-

kiem Konstantego — nie zawsze sza na rk Lubeckiemu i Mostowskiemu.

a) 9.XI 1819 r. o dostaw pótna dla wojska zgosili si: dotycliczasowy

dostawca Neumark, który bra cz pótna z fabryk krajowycli i odst-

powa skarbowi z ogólnej sumy 190.000 zp., oraz firma Weyctian, Zacliert

i Epstein, która odstpowaa 250.000 zp. Stwierdzono wówczas, e fabry-

ki krajowe nie s jeszcze w stanie dostarczy wojsku cakowitej iloci

j)ótna i przyjto ofert Neumarka, który dotd dostarcza dobre mater-

jay i »zadowolni V^. Ksicia* b) 3. II 1824 Komisja wojskowa przedoya
Radzie raport o przemycaniu pótna zagranicznego do Królestwa, które

krzywdzi rzemielników krajowych, c) 11.V t. r. uzyskaa ona pozwolenie

na sprowadzenie z zagranicy bez ca 100.000 okci dreliciu na pociel,

twierdzc, e fabryki krajowe nie wyrabiaj go wcale. I-go lutego 1825

r. gdy Hauke jeszcze raz owiadczy, e dostawca pótna dla wojska, Neu-

mark, musi je sprowadza z zagranicy, gdy przemys krajowy nie wy-

starcza, w Radzie wybucha burza. Mostowski owiadczy, e fabryki kra-

jowe poczyniy znaczne postpy i s obecnie w stanie w caoci pokry
zapotrzebowania wojska, e naley zatem poprze je usilnie tem bardziej

e Neumark sprowadza z zagranicy pótno bez opaty ca, uszczuplajc

przez to dochód skarbu. Mostowskiego poparli gorco Lubecki i Staszic.

Ten ostatni stwierdza, e: a) sprowadzanie z zagranicy pótna dla wojska

zaniepokoio powanie fabrykantów krajowych, b) e jeden z nich. Rudzki,

owiadczy gotowo objcia dostawy cakowitej pótna krajowego, doda-

jc, e skarb oszczdzi na tym wicej, ni na ukadzie z Neumarkiem, e
w razie gdyby fabryki krajowe zawiody, to on reszt minimaln sprowa-

dzi z zagranicy i opaci '/a ca nalenego. Na to wszystko Hauke mia
tylko jedn odpowied, t. j., e ukad z Neumarkiem zatwierdzi ju Kon-

stanty, a zatem dyskusja jest cakowicie bezprzedmiotowa. 8-go lutego

Rautenstrauch, bronic skuteczniej Komisji, owiadcza, e fabryki krajowe

stanowczo nie pokryj zapotrzebowa, e skarb, przepuszczajc dla woj-

ska pótno zagraniczne bez ca, nie ponosi adnej szkody, gdy i tak prze-

myca si je masowo, podajc potem jako fabrykat krajowy. Lubecki

cyframi zwalcza wywody Rautenstraucha w sprawie przemycania, odma-

wiajc mu wprost kompetencji w tej mierze i bronic oferty Rudzkiego;

Mostowski wyrazi gotowo przedoenia statystyki produkcji fabryk pó-

cien krajowych Radzie na dowód tego, e s one w stanie pokry cae za-

potrzebowanie wojska. Spraw przekazano ostatecznie Konstantemu, któ-

ry owiadczy si za ofert Neumarka. (dostarcza on rocznie 903.215 okci)

W styczniu r. 1827 o dostaw pótna dla wojska zgaszaa si fabryka
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w Opolu fna lsku), której wspówacicielem by Neumark. W r. 1829

Komisja wojny sprowadzia znowu 600.000 okci pótna z zagranicy; Lu-

becki przeprowadzi tylko to, e dostawca musia paci po 2^/9 gr. ca od

okcia; tak samo byo i w r, 1830, ciocia Mikoaj zastrzeg wtedy wy-

ranie, e Komisji wolno sprowadza z zagranicy (za opat ca) jedynie

t ilo pótna, której fabryki krajowe nie bd w stanie dostarczy.

(Str. 136) Podug Brzozowskiego w zakadach jazdy pozostao w roku

1831 do 6000 ludzi, dla których nie zdoano znale koni. Za czasów Kró-

lestwa pacono take za szkody, poczynione przez wojsko w czasie ma-

newrów, które oszacowyway specjalne komisje cywilno wojskowe. W roku

1829 np. wsiom w okolicach Krasnegostawu wypacono z tego tytuu

6.488 zp. z funduszu dyspozycyjnego królewskiego.

(Str, 138) Opieraem si tutaj na cytowanym powyej memorjale

Wielhorskiego oraz na uwagach p.t. s-Porównanie administracji wojska pol-

skiego i rosyjskiego*, znajdujcych si w papierach ks. A. Czartoryskiego.

Na sesji Rady administracyjnej z dn. 16.IV 1816 najgorcej broni zysków

pukowników Zajczek; owiadczali si za tem wszyscy, oponowa jedynie

Wielhorski.

(Str. 144) 16.V 1818 r. namiestnik uwolni lekarzy wojskowych, pod-

dajcych si specjalnym egzaminom w celu uzyskania pozwole na pra-

ktyk prywatn, od szeregu formalnoci.

(Str. 146) »Rekrutów wybierano« pisze w swych zeznaniach ukasi-
ski, z kocem jesieni i pocztkiem zimy. Ale W. Ksi chcia, eby
z wiosennem socem ju byli zdolni wstpi w szeregi; wypadao wic
uczy ich w zimie, nie zwaajc na mróz i niepogod. Mody rekrut, wy-

cignity ze swego koucha lub cikiej sukmany, odziany w lekki, stary

ubiór, uczy si obrotów i skadanego kroku. Samo przez si rozumie si,

e trzeba byo mie mocne zdrowie, eby nie przezibi si i nie dosta

suchot. Lecz to tylko byy fraszki«. We wrzeniu r. 1819 Konstanty roz-

kaza przenie 4-ty puk piechoty lin. do nowych, le zbudowanych ko-

szar; na skutek tego w puku wybucha oftalmia, »pozbawiajc wzroku

pewn liczb oficerów i mnóstwo onierzy«. »W obozie pod Powzkami,

pisze Patelski, pojawia si jednego lata w naszym puku biegunka; a po-

mimo tego nie uwolniono nas od musztry i przegldu przed W. Ksiciem.

Choroba wybieraa ofiary wród cinitych szeregów. L bólu i osabienia

onierze upadali na ziemi, lecz komenda: »stój!« i »równaj si!« grzmiaa

tak surowo i dononie, i kto tylko na nogach utrzyma si zdoa, ani

na chwil poza szeregi ustpi nie móg. Smród w kolumnach by nie do

zniesienia; lecz pomimo to W. Ksi obchodzi szeregi podug przepisu

i zwyczaju*.

(str, 147) Sprawa stosunków pomidzy kapelanami i ich zwierzch-

noci duchown zajmowaa si Rada administracyjna na sesji 26.V1II
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1817 r. Wyznaczono do ich ustalenia komisj mieszan, zoon z delega-

tów Komisji wojny i Komisji wyzna. Skrzynecki wprowadzi bardzo silny

pierwiastek religijny do wojska naszego za czasów swego dowództwa
w r. 1831. Por. n. p. jego rozkaz dzienny z dn. l.VII 1831 r. »Bóg sam

mocny na wojnie. On jeden zabija i oywia. Kapelani pukowi, stosujc

si do przepisów wadzy metropolitalnej, co dzie przy apelach doczone
razem z wami do Boga mody i westchnienia zanosi bd«.

(Str. 148) Opieram si tutaj przedewszystkiem na rkopimiennym
yciorysie generaa Blumera, napisanym przez pukownika J. Paszkowskie-

go, (str. 156> »On nie lubi rozlewu krwi, mówi o Konstantym ukasiski,
on tylko znajdowa ukontentowanie mczy ludzi. Kajdany, kule dziaowe

z acuchami wacemi 18 funtów, noszone przez winiów na ramionach

przy cikiej pracy, to byy zwyczajnie uywane. Ile razy W. Ksi
Konstanty by w Zamociu, to chodzi midzy winiami, z których zna
bardzo wielu i przy swojej nadzwyczajnej pamici wiedzia ich nazwiska

i wykroczenia, to wtenczas z najwysz radoci naigrawa si nad nimi*.

VI. (Str. 159-177) (str. 162) Gdy po bitwie pod Wawrem prowa-

dzono jeców polskich. Konstanty wywoa z poród nich podporucznika

artylerji pieszej Sztyrmera i rozpytywa go, przygldajc si jego wyekwi-

powaniu o to, jakie zmiany w mundurach zaprowadzia rewolucja, (str. 173)

Podug pruskiej instrukcji strzeleckiej z r. 1817 onierze strzelali do tar-

czy na 50, 100, 150 i najwyej 200 kroków; tylko najlepszym strzelcom—

i to jedynie na dowód, e i na t odlego mona trafia — pozwalano

strzela z odlegoci 300 kroków. W r. 1831 pod Dugosiodem oficero-

wie nasi ze zdziwieniem stwierdzali, e strzelcy finlandzcy gwardji rosyj-

skiej (kadc si na ziemi) zabijali naszych z odlegoci 300 kroków.

Broni ich byy krótkie sztucery, bardzo lekkie, z dugimi i szerokimi

bagnetami siecznymi; bro ta przypomniaa naszym oficerom sztucery,

wyrabiane w fabrykach polskich za czasów Stanisawa Augusta.

VII. (Str. 179-200) (str. 180) W armjach europejskich ju przed

rokiem 1831 poczto wprowadza szyk dwurzdowy. Porówn. o piechocie

naszej tych czasów i okresu Ksistwa warszawskiego wyborn ksieczk
Antoniego Wronieckiego: »Sprawa piesza* (Pary 1835), z której tutaj

korzystalimy, (str. 187) H. Kuntz: *Der polnisch russische Krieg von 1831*

Berlin 1910. Jest to jedno z najlepszych krótkich opracowa kampanji

roku 1831. »Fiir den deutschen und osterreichischen Offizier, pisze on

w przedmowie, ist die genaue Kenntniss des Krieges von 1831 eine

Nothwendigkeit, weil er viele Lehren enthalt, die zu kennen, dermaleinst

von direktem Nutzen sein kónnte. Denn, was man auch sagen mag, zur

Yorbereitung auf einen bestimmten Kriegsfall gehórt zunachst das vol-

Istandige Yertrautsein mit dem betreffenden Kriegsschauplatze und die
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Kenntniss der kriegsgeschichtlichen Ereignisse, welche sich auf demsel-

ben zugetragen haben«. W oile wikszym stopniu obowizuje to oficera

polskiego!

VIII. (Str. 201-212) (str. 202). A przecie i Roniecki by kiedy

innym czowiekiem: »Zdumionym by raz, pisze S. Bukar w swycli pami-
tnikach pod rokiem 1791, gdy, odwiedzajc Ronieckiego, zastaem go

z ksik egzercerunku kawaleryjskiego i mnóstwem figurek cynowych,

reprezentujcych kawalerj, porozstawianych na stole. Tym sposobem

uczy si on rónych ewolucji i doskonali w musztrze kawaleryjskiej,

w której potem tak celowa«.

IX. (Str. 213-221) (str. 215) Gerstenzweig rozpocz sub w arty-

lerji polskiej i bra udzia po naszej stronie w walce r. 1792.
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