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Huzar Krasickiego.
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B. G.

Huzarzy r. 1,7.94
W sierpniu zaczął się tworzyć pułk hu
zarów pod dowództwem majora J. Kra
sickiego, dzielnego oficera, który w w koń
cu lipca tego roku otrzymał z rąk Ko
ściuszki pierścień z brylantem „za dystyn
gowanie się w wielu okazjach i w ostatniej
pod dniem 17 sierpnia, datowaną z
huzarów ogłosił w pismach publicznych
pod dniem 17-ym sierpnia, datowaną z
Warszawy w pałacu Potockich, patrjotyczną „Odezwę od nowo - formującego się
Pułku Huzarów do Współ - Obywatelów“,
zaczynającą od słów: „Zamiar dobrych
chęci tym jawniej powinien się udzielać,
im są pewniejsze nadzieje , że się stać mo
że dzielną pobudką tak dla tego, co umie
dobrze myśleć, jak i dla wszystkich, co
pragną dać dowody swojego w tym czasie
obywatelstwa...“2).
15.*

A
a) Gazeta Wolna Warszawska z dn. 2.VIII.
1794, nr. 29 str. 382. Był to, być może, Jan Kra
sicki, który w roku 1792, jako major regimentu
Potockich, otrzymał krzyż virtuti militari.
2) Dodatek do nr. 35 Gazety Wolnej Warsz.
z d. 23.VIII., str. 467.

Ilu stawiło się ochotników na wezwa
nie Krasickiego, dokładnie nie wiemy,
Wiadomo nam tylko z zeznań Kościuszki
w twierdzy Petropawłowskiej, iż przybyłą
z Galicji młodzież umieścił, w liczbie około
20, „dans le corps d‘hussards“,3) używając
ich do posyłek, jak o tern świadczy kartka
przy mundurze huzarskim Józefa Horocha, przechowywanym w Gabinecie Arche
ologicznym przy uniwersytecie Jagielloń
skim 4).
Nie spotykamy wzmianki o tych huza
rach w dalszych walkach, natomiast Kiliń
ski nie mógł powstrzymać się od wydania
im zjadliwego świadectwa; pisze on mia
nowicie: 5) „Miasto Warszawa jako pre
zent dla Kościuszki ofiarowała swoim
kosztem wystawić pułk jeden huzarów zie
lonych w bardzo pięknych mundurach, nad
którym sam Kościuszko deklarował być
pułkownikiem, a że w świcie Kościuszki
było wiele paniczów, którzy nam darmo
rację zjadali, i każdy z nich patrzał tylko
na rangę oficera, dla tego więc Kościuszko,
chcąc się takiej świty od siebie pozbyć,
ogłosić kazał, iż który się zaciągnie do te
go pułku huzarskiego, będzie poruczni
kiem 6) i choć niby prostego żołnierza
reprezentować będzie, ale gażę porucznikowską odbierać będzie i dla tego w
pierwszym miesiącu stanęło z końmi i
umundurowaniem 400 [?]. Byli to ludzie
b. piękni, lecz tylko po Warszawie bruki
szlifować umieli i jak się prędko utwo
rzyli, tak też prędko i zgaśli, w żadnej
3) Cztienja w imp. obszczestwie istorji i
drewnostiej rossijskich pri moskowskom uniwiersitietie.. Moskwa 1866, str. 42.
4) Korzon. W>ewn. Dzieje, t. VI, str. 188 i
316.
b) Pamiętnik II Kilińskiego, wyd. 1906 r., str.
750—1.
6) Jest to prawdopodobne, świadczy bowiem
o tern szlifa na lewem ramieniu dołmana huza
ra, rysowanego przez Aleksandra Orłowskiego.
Był to zatem pewien rodzaj gwardji szlacheckie}.
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batalji nie byli, a po jednemu wszyscy
zginęli. Polne pułki, które stały po nadgraniczu, miały biedę z nimi z sprowadzeniem
ich do głównej kwatery. Kościuszko od
rzekłby się był paniczów huzarów, którzy
byli kosztowni, iż dostali konie dobre i
mundury piękne ale do ucieczki". Ta cha
rakterystyka przypomina żywo wypowia
daną opinję ówczesnych o tak zwanej
„Złotej chorągwi" z r. 1881, tworzonej z
zamożnej, arystokratycznej młodzieży z po
za kordonu austrjackiego.
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Huzar ten ma długie, wąskie wąsy, łiarcap i długie od skroni zwisające włosy. Na
głowie „giwer" z płomieniem, kordonami,
piórem i kokardą dwubarwną, na ramie
niu mentyk ze szlifą, spodnie i buty huzar
skie z przybij anemi ostrogami, szabla
oprawna z węgierska z temblakiem i sza
beltas, czaprak ostro ścinany, zakończony
chwastem i oblamowany szerokim lampa
sem, mantelzak, pistolet w olstrach.
Dolman, przechowywany w Krakowie,
przedstawia się, jak następuje: jest on
Rzadkim zbiegiem okoliczności docho uszyty z sukna czarnego, długość wprost
wały się liczne części umundurowania tych piersi cm 38, więcej 7 cm, krótka wydat
huzarów, a mianowicie: Gabinet Archeo nie naprzód wykrojona „poła", całkowita
logiczny przy Uniwersytecie Jagielloń długość pleców 50. Kołnierz, 7 -cm wys., z
skim w Krakowie posiada ich dolman, sukna jasnozielonego zapinany na 3 haft
spodnie i men tyk, zaś Muzeum Wojska ki. Dolman zapinany wprost piersi na
w Warszawie dolman i szabeltas. Aleksan 15 dużych bombiastych guzików z białego
der Orłowski na rysunku tuszem, wym. metalu, takież guziki mniejsze i półkuliste
43 x 55,5 icm, przedstawił huzara kościu po dwa rzędy po obu stronach środko
szkowskiego konno, którego kopję w trans wych. Po lewej stronie pętle do zapinania
pozycji piórem, dla uwydatnienia szcze na te wielkie guziki. Wyłóg rękawa zie
lony, szer. u dołu cm 12 x 2, Części czar
gółów, podajemy na tern miejscu7).
ne dolmana obszyte taśmą i sznurkami
7) Bibl. Stan. Augusta, teka Orłowskiego zielonemi, zaś zielone czarnemi. Na egz.
174, tabl. 132. Bibl. Uniwersytetu Warszawskiego. Muzeum Wojska tasiem niema.
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Spodnie z sukna czarnego, obcisłe, z
„małym fartuchem“ zprzodu, ze strzemiączkami z szarej krajki, obszyte sznur
kiem zielonym.
Mentyk z sukna jasnozielonego — dłu
gości w plecach cm 51, obszyty barankiem
czarnym, szer. cm 7, bardzo krótko strzy
żonym, wys. kołnierza barankowego cm
11. Podszewka ze sztywnego połyskliwego
płótna jasnozielonego. Mentyk zapinany
jak dolman, szamerowany sznurami czarnemi. Pod pierwszym guzem z lewej stro
ny zwisa podwójny sznur czarny dług. cm
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50 x 2 z czterema szlufkami zielonemi do
zawieszenia mentyka na ramieniu.
Szabeltas ze skóry czarnej, wys. cm
86, szer. górnej 20, dolnej 28, pokryty
suknem jasnozielonem, z obramieniem z
sukna czarnego szer. 3. Napis „Jedność“
naszyty czarnym kordonkiem. Od strony
wewnętrznej obszyty kordonkiem czarnym,
od zewnętrznej obramiony czarnym, pod
wójnie stebnowanym safjanem.
Sza
beltas zawieszony na trzech rzemieniach
czarnych szer. 2 cm, przestebnowanych po
brzegach nićmi białemi. Klamry żelazne,
posrebrzane.

CZESŁAW JARNUSZKIEWICZ.

Bron w dawnych inwentarzach
Inwentarze uzbrojenia z końca XVII i
z XVIII w., które w dalszym ciągu podaję,
stanowią, jako źródło, ważny dokument do
ustalenia nazw dawnego uzbrojenia i w
połączeniu z wiadomościami, jakie nam po
dał ks. Kitowicz w „Opisie Obyczajów i
zwyczajów za panowania Augusta III”,
dają coraz jaśniejszy jego obraz. Wiemy
np. z tych pamiętników, że co innego na
zywano zbroją, a co innego 'pancerzem
(t. II, str. 103, wyd. Wolffa z 1855 r.).
„Pancerni zamiast zbroi zażywali pance
rzów, był to kaftan żelazny, w pół człeka
długi, z rękawami po łokieć długiemi, ro
biony z kółek maleńkich, płaskich, okrą
głych” i t. d. W inwentarzu Wężyka poda
nym w Nr. 1 „Broń i barwa” na str. 7, czy
tamy: „zarękawie pancerzowe trzy sztu
ki” i dalej: „zarękawie pancerzowe drob
nej kolczugi dwie, miąższejszej par trzy”.
A więc pancerzem nazywano kolczugę.
Inwentarz Rozdrażewskiego pozwala
przypuszczać, że pocztowi husarscy na po
czątku XVII w. używali siodeł skromniej 'Szych, oprawnych w mosiądz, rzemien
nych, natomiast, że uzbrojeni oni byli w
żelazne koncerze i szable oprawne w żela
zo, gdyż inwentarz podaje ich większą

ilość. Wszystkie źródła znajdują się w
Archiwum Głownem w Warszawie.
Kalis, gr. inscr. N. 16—1553 r. f. 678.
Cennik dla mieczników.
Od oprawy miecza wieyskiego krom
futrowania ..........................................
Od oprawy Korda gburskiego..............
a jeśli z głowicą żelazną ....
Za miecz spiski ....................................
„
„ passowski ............... ............
Za zakówkę ............................................
Kord oprawny ......................................
„
„
alias szadecki ..............

3V2 gr.
3
„

6

v

10

„
„

13
1
12
10

„
„
„

Bóbr. gr. wiecz.
Nr. 28—1765—122.
Opis karabeli, którą Maciej Ważyński odebrał
po ojcu żony, podkomorzym. Karabela staroświec
ka srebrna pozłacana stara już dobrze zażywana
czerwonemi i zielonemi kamykami sadzona, rękowiść u niej starta rogowa, w której rękowiści
dwuch kamyków brakuje. Paski u tej karabeli z
taśmy złotej i jedwabiem po brzegach przerabianey już dobrze przechodzoney bez żadnych sztu
czek. Głownia u tey karabeli turecka greckiemi
czyli tureckiemi literami nabijana złotemi z po
krowcem skurzanem.
Kalis, gr. inscr. Nr. 98 z r. 1632
str. 304.
Oblata inwentarza n. Hieronima Rozdrażew
skiego kasztelana międzyrzeckiego przez Barbarę
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z Kretkowa wdowę po nim. Wyjątek. Na str. 306:
Armata Rynsztunki, Rząd srebrny złocisty usarski z uździeniczką srebrną złocistą z podpiersieniem y wodzą w ogniwa okrągłe z gałkami wielIdmi złocistemi. Rząd kozacki na zielony capie
srebrny złocisty stary z uździeniczką srebrną zło
cistą. Ostróg para srebrnych złocistych. To
wszystko wydałam Jegom. Panu Marszałkowi
Nadwornemu Koronnemu. Rząd mosiężny rze
mienny z monsztukiem jeden. Rzędów prostych
rzemiennych z monsztukami pięć. Tyle drugie
IMciom Panom Opiekunom. Zbroi dwie z Oboiczyhami. iedna bez oboiczyka y szyszaki do wszyst
kich item szyszaki dwa zarękawia dwoie tyle dru
gie Imć Panom Opiekunom a. sługom siła się tego
rozdało. Siodeł lazurowych falendyszowych usarskich z puśliskami z strzemionami Potnikami
sześć koncerzów prostych w żelazo oprawnych
pięć. Szabel w żelazo oprawnych prostych
sześć. Pistoletów różnych prostych pięć. Kopiey z drzewkami z proporcami y grotami
ośm Muszkietów różnych prostych trzy — Welensów Falendyszowych czerwonych dwa Szopa
cwelichova wielka. Wilki rozdały się czeladzi. Ko
szulek kitaykowych duplowych zielonych cztery.
Wszystkiego tego tyle drugie JW. Panom Opie
kunom a sługom siła się tego rozdało z wiadomo
ścią Imć Panów Opiekunów.
Gniezn, gr. inscr.
Nr. 98—1748 f. 2*59.
Testament Franciszka Michała Srzemskiego,
na str. 260 m. i.: pistolety gwintowane nowe z
sztukami mosiężnemi kapturkami małemi według
teraźnieyszey mody, karabelę blachmalową srebr
ną z taśmą (dżikavą?) srebrną wpułlitą krzyż
sam srebrny bez żelaza głownia krzywa bardzo
dobra rękoieść hebanowa węzły i kruczek u ta
śmy do zapinania... parę pistoletów dłuższych u
nich kapturki obszerne mosiężne sztuki wszystkie
mosiężne osada nowa rury wybiane stucer gwin
towy o 9 gwintach pałasz krzywy w srebrny okow
krzyż cały grubo powłóczony srebrem kapturek
srebrny paluch bez żelaza srebrny na wierzchu
krzyża na kapturku na paluchu musztuku y na
skówce na końcu konchy wyrabiane rękoieść no
wa biała iaszczurowa rapcie karmazynowe iedwabne krzyżowe, kutas na końcu złotem przera
biany głownia bardzo dobra. Rządzik biały srebr
ny bez podpiersia cefa na podogoniu wypukła
obszerna w trzy pola sztychowana na wierzchu
kółko srebrne na nagłówku y na podogoniu iest
wszystkich sztuk in numero sześćdziesiąt i pięć
sztuk oprócz cefy wielkiey na podogoniu. Ten
rządzik na czarnym rzemieniu osadzony pukle
aleas sztuki są na palec szerokie. Obuch w capę
oprawny na toporzysku trzy skowki srebrne w
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karpiową łuszczkę sztychovane blat żelazny, ...
szablę prostą w okow żelazny głownia wązka na
der dobra. Słowa na niey wyrysowane Pan moy
Nadzieja moia paski u niey czarne rzemienne
krzyżowe puklami srebrnemi w pancerz robionemi suto nasadzone kruczek do zapinania srebrny
na tych paskach pukla z węzłami przączkami y
z kruczkiem iest wszystkich sztuczek numero
pięćdziesiąt y sześć .... tego pałasza prostego życzałbym JPanu Janowi Bratu moiemu lub JW.
Panu Ignacemu synowcowi memu od Pana Racięskiego nabyć aby go jako młody nie zbeł dar
mo komukolwiek. (Pieczęć z h. Ogończyk w koro
nie pięć strusich piór).
Nr. 191, str. 118—1748.
Płockie gr. perpet.
W testamencie Jakóba Linczewskiego na str.
121 m.: Saydak oprawny srebrno pozłocisty w któ
rym kilka sztuczek drobnych brakuje ieden Rzą- *
dzik srebrny staroświecki czerkieski w pukielki
ieden, szabla staroświecka srebrna pozłocista z
paskami iedna...
Nr. 197 str. 1044 z r. 1755 Reyestr rzeczy
po n. Stefanie Malewskim na str. 1045: Szabel
dwie iedna w srebro oprawna pozłocista dobra
rękowieść u niey z jaszczuru na krzyżu musztuku
y graycarach blachmal smelcowany paski srebrne
pozłacane z blachmalem na tasiemce iedwabnej
złotem przerabianej na którey sztuk dwadzieścia
cztery oprócz kołków do którey pokrowiec krayczany druga stara w czapę oprawna kapturek u
niey srebrny wyzłacany przetarty na nim rubin
ków czerwonych ośm na paluchu krzyż srebrny
wyzłacany na którym rubinków pięć paski rze
mienne stare werbelka iednego niemasz pochwy u
dołu obdarte .... Rząd suty srebrny pozłacany na
nagłówku sztuk in numero sto czterdzieści ośm na
podpiersieniu sztuka osiemdziesiąt dziewięć z cefą,
na podogoniu sztuk sześćdziesiąt dziewięć z cefą
Item cefa srebrna pozłacana osobliwie dorabiana
nova. Kulbaka w srebro oprawna z garniturem
granatowym haftowanym olstrami strzemionami
mosiężnemi y wszelkiemi potrzebami do niey należącemi. Kulbaka prosta stara ławki kawałek u
niey ułamany o iednej tasce o iednem puślisku y
strzemieniu popręgów dwa podogonie iedno po
duszki i torka niemasz tybinki lazerowane podszarzane drugie stare złe podarte Woyłok zły po
darty bez skórki, Taśma iedwabna złotem prze
rabiana do terku, pistoletów par dwie oprawne
w mosiądz iedne roboty pruskiey a drugie polskiey.
201 str. 48 r. 1760, Reyestr rzeczy pozosta
łych po n. Mikołaju Wiadrowskim towarzyszu
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pancernym chorągwi Bielińskiego wojew. chełmińs.... 8° Kulbaka cerkieska oprawna w srebro
Aiała ze wszystkiemi potrzebami iedna. 9° Kulbaka
srebrna pozłocista suto oprawna. 10° Kulbak pro
stych ze wszystkiemi potrzebami 3. 11° Rząd srebr
ny pozłocisty suty. 12° Rząd srebrny biały suty.
13° Obuch na trzcinie w srebro oprawny 1. 14°
Pancerz zułty 1. 15° Demeszkowany biały 1. 16°
szabla w srebro oprawna suto 1. 17° szabla pro
sta z kapturkiem srebrnym y paskami 1. 18° szabel
prostych dwie. 19° Zbrojów pacholczych 2. 20° Ła
downica blachmalowa 1. 21° Ładownic łosich pa
cholczych 2. 22° Ładownica łosia z braycarkami
srebrnemi 1. ...
201 str. 649 z r. 1761. Inwentarz po n. Jakóbie Błędowskim, oboźnym polnym koronnym na
str. 22: Szabla karabela złotem powlekana z per
łową rękojeścią karabela w srebro oprawna z
czarną rękojeścią karabela pozłacana z rapciami
Demeszkova karabela. Szabla pacholcza oprawna
z taystrą srebrną, Ładownica srebrna złotem na
bijana Rządzik groszkowy. W kufrze: kulbaka po
złacana z rządem, i uździeniczką suto pozłocistym
ze wszystkim porządkiem Kanczuk na tawule oprawny. Szabla w aspis oprawna z paskami y
braycarami złotem nabij anemi Karabela demeszkowa turecka Pancerz w mantelzaczku z dwo
ma. misiurkami Podpiersień turecki suto pozłoci
sty kukard srebrnych oficerskich 2...... buzdygan
srebrny pozłacany Sahaydak z strzałami bez łuku Taftuy turecki aftowany na strzały grotów
demeszkowych złotem nabijanych 2, .... pałaszów
kirysyrskich 2, ... namiotów sztuk 11, ... zbroi
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starych sztuk 26..... spisa kozacka ... szabla wę
gierska, ... tawula? na kanczuk, ...
Radziej. gr. recog.
Nr. 20—1766—71 r. — f. 538.
Opis broni, jaką przy działach z braćmi Se
rafinem i Ignacym otrzymuje Antoni Sokołowski,,
towarzysz chorągwi husarskiej ks. Czartoryskie
go podkanclerzego W. Ks. Lit., której poruczni
kiem był ojciec jego Józef — chorąży bydgoski.
1. Pałasz krzywy srebrny złotem powlekany- .
2. Pałasz krzywy srebrny częścią blachma- ~
lem częścią złotem powlekany.
3. Pałasz krzywy srebrny marcepanowej ro
boty z krzyżem demeszkowym.
4. Karabela z złotemi szpiglami y rubinkami z paskami takiemiż garniturowemi na złotej
taśmie do niej półrzędzie garniturowe ze wszystkiem takież prócz że rubinkami nie kameryzowane na takiej że taśmie.
5. Karabela złotem powlekana z czarną rę
kojeścią z bierkami takiemiż bez taśmy.
6. Kołczan z dartego jedwabiu z blachą demeszkową złotem nabijaną turkusami i koralami
sadzoną.
7. Siądzenie z kulami w srebro oprawnemi
pozłacanemi z garniturem zielonym złotem haf
towanym.
8. Siądzenie z kulami w jaszczur oprawnemi
z sztukami srebrnemi pstro złoconemi bez pięciu
sztuk w tyle z garniturem szafirowym starym.

WITOLD RADECKI-MIKULICZ,

N owa praca z dziedziny
bronioznawstwa *)
Niedawno ukazała się na półkach księgar
skich praca inżyniera Gródeckiego, poświęcona
jednej z głównych części uzbrojenia ochronnego
naszej jazdy w wiekach jej największego roz
kwitu, XVI i XVII — kolczudze.
Książeczka zawiera krótki rys historyczny
oraz dużo ciekawych danych technicznych, doty
czących wyrobu kolczug. Autor podaje cechy cha
*) Konstanty Starykoń - Gródecki. Kolczuga.
Warszawa 1934. Str. 31.

rakterystyczne okazów, pochodzących z różnych
krajów i epok. Cenną część pracy stanowią wska
zówki, dotyczące sposobów czyszczenia i utrzy
mania kolczug, stanowiące wyniki długoletnie
go doświadczenia.
Kilka dobrych ilustracyj znakomicie podno
si wartość tej krótkiej, lecz ciekawej rozprawkiCała praca, której autor nadał charakter gawę
dy starego zbieracza i amatora, jest zajmująca
i bezwzględnie stanowi znaczny krok naprzód, w
całkiem nowej u nas nauce bronioznawstwa.
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Obraz niedawno nabyty do Muzeum Wojska. Bitwa pod Krechowcami (2U VII 1917 r.) Mi
chała Byliny. Artysta wybrał chwilę, gdy 2 szwadron pułku ułanów polskich, obecnie 1. p.
uł., wpada do wsi Krechowce, obsadzonej przez piechotę niemiecką; w głębi widać idący w dru
gim rzucie 3 szwadron.

JULJUSZ KOZOLUBSKI.

Dywizjon krakusów w służbie austrjackiej
W czasie wojny prusko-austrjackiej
1866 roku pułkownik hr. Starzeński uzy
skał od austrjackiego ministerstwa wojny
pozwolenie na formowanie ochotniczego
pułku krakusów w Małopolsce zachodniej.
Organizację pułku rozpoczęto już w ma
ju 1866 r., a w skład jego weszło wielu
dawnych oficerów i szeregowych powstań
czych, zajmując stanowiska młodszych
oficerów i podoficerów. Już 1 lipca 1866 r.
był gotów 1 szwadron pod rotmistrzem
Stojowskim, który .wyruszywszy w pole,
dołączył do 1 pułku ułanów, Wraz z
tym pułkiem działał przeciw priisko-węgierskiemu legjonowi gen. Klapki, zamie
rzającemu wtargnąć przez Śląsk na Wę
gry. Sformowany następnie 2 szwadron

rotmistrza Okońskiego pełnił służbę w gar
nizonie krakowskim. Dalszych szwadro
nów nie wystawiono, a po zawarciu poko
ju rozwiązano dywizjon, wcielając część
oficerów, podoficerów i szeregowców do
1 pułku ułanów.
Mundur, oporządzenie i uzbrojenie we
dle Ottenfeldą1) było następujące: biała
konfederatka z orłem piórem, ciemnonie
bieska kurtka (bluza) z białemi wypustka
mi, szare spodnie do butów (Pumphosen);
oficerowie—także jasnoniebieska ułanka z
białemi wyłogami. Uzbrojenie: lanca, sza
bla kawaleryjska i jeden pistolet. Rząd ka
waleryjski.
_c> r*)
*) Ottenfeld u. Teuber. — Die Oesterreichische Armee. Str. 620.
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Knötel2) podaje wedle danych dr. Eu rem po bokach. Czy oficer miał wtyle
gen. Hillera ze Stockerau rysunek mundu kurtki nad rozcięciem t. zw. wodospad,
ru oficerskiego, a mianowicie jednego ofi złożony ze złotych sznureczków, a noszo
cera w rogatywce konno twarzą do widza, ny przez oficerów ułanów, z rysunku nie
drugiego tyłem z ładownicą przez plecy, widać.
Strój codzienny — czarna czapka ofi
również w rogatywce, a trzeciego w dłu
cerska (austrjackie ke
gich spodniach z białym
pi), kurtka jak w stroju
podwójnym lampasem i
służbowym,
długie spo
czarnej czapce oficer
dnie
z
podwójnym
biaskiej. Wedle tego rysun
S
łym
lampasem.
ku mundur oficerski
W zbiorach fotografij
przedstawiałby się na
powstańców z r. 1863
stępująco: a) strój służ
Sfij
w Muzeum Wojska znabowy — biała rogatyw
Ä
nazłem 2 fotografje,
ka ze skórzaną podpin
przedstawiające oficeką, dosyć niska, obwie
1
rów krakusów. Jedna z
dziona czarnym baran
gŁ 1
nich3), przedstawiająca
kiem. Kanty i wierzch
W
j
siedzącego oficera, jest
rogatywki obwiedzione
Y\f
zgodna ze szczegółami,
złotym sznurem, krzy
podanemi przez Knötla,
żującym się na wierz
druga
kolorowana4)
chu. Pióro orle przypię:
podaje
kolory
te same
te złotą rozetą. Kurtka
co Knötel i dorzuca je
j asnoniebieska, zapina
szcze jeden ciekawy
na na jeden rząd gu
szczegół, mianowicie ozików, 4 kieszenie. Wy
ficer przedstawiony na
łogi i wypustki doko
niej ma na szyi, tak
ła kołnierza, kieszeni,
zwany oficerski krawat
przodu i dołu kurtki,
Austrjaccy krakusi.
ułański, którego czar
oraz rozcięcia ztyłu —
na
końce,
zakończone
złotą frendzlą wycho
białe. Spodnie szerokie do butów jasno
niebieskie z białą wypustką; buty, t. dzą mu z pod kołnierza i spadają na piersi.
Natomiast nie znam rysunku szerego
zw. polskie, z dość krótką cholewą, pofał
dowaną w harmonikę u dołu. Guziki złote, wego, ani nie posiadam danych co do pła
gładkie. Szabla kawaleryjska ze złotym szcza czy kożuszka. Dlatego rysunek, przed
temblakiem na rapciach, ozdobionych zło stawiający szeregowego, jest oparty na da
tym galonem. Ładownica srebrna ze zło nych słownych.
tym orłem na pasie złotym, ujętym sreb

2) Knötel U. — Uniformenkunde. T. VII.
K. 25.

2) Knötel R. — Uniformenkunde. T. VII.
Oficer niewiadomego nazwiska.
4) Nr. inwent. Muzeum Wojska 27929/837. —
Bolesław Jasieński ur. 1846, uczestnik powsta
nia 1863 r.
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KONSTANTY STARYKOŃ GRÓDECKI.

ZŁio ry prywatne
Zamiłowanie do zabytków czasów ubie
głych jest niewątpliwie jedną ze szlachet
niejszych namiętności naszych, gdyż ule
gają jej jedynie ludzie o pewnym, dość
wysokim, poziomie kultury. Człowiek, nie
posiadający znacznego zasobu wiedzy hi
storycznej, wyrobionego smaku i szacun
ku dla przeszłości, starożytnictwu hołdo
wać nie może. Jeśli zaś chodzi ó zbieranie
i studjowanie zabytków przeszłości woj
skowej, to musimy jeszcze dodać kult dla
chwały wojennej swego narodu oraz pew
ną tradycję rycerską.
Może przy zbieraniu starożytności dzia
ła jeslzcze jeden czynnik, nieświadomy lub
raczej podświadomy: wytwór pracy ludz
kiej, który przeżył swego twórcę, zawiera
jego myśl i energję, jakby część jego in
telektu. Otaczając należytym pietyzmem
dzieła ludzi, którzy dawno odeszli, prze
dłużamy niejako ich ziemskie bytowanie,
może w nadziei, że ktoś kiedyś tak samo
nasze przedłuży.
;
Niemniej ważną pobudką zbierania są
zamiłowania artystyczne. Najczęściej się
poszukuje zabytków pięknych, bądź dzięki
pokrywającym je ozdobom, bądź dzięki wy
twornym kształtom, bądź wreszcie dzięki
ścisłej celowości użytkowej przedmiotu
przy dobrem wykonaniu, co też stanowi o
jego walorach artystycznych.
Już w odległych czasach najkultural
niej size jednostki zaczęły gromadzić dzieła
sztuki, w liczbie których artystycznej ro
boty zbroje i broń, które jednocześnie mia
ły wartość użytkową, zajęły odrazu pocze
sne miejsce. Zbiory te, przechodząc zezasem na własność państwa lub instytucyj
społecznych stały się zaczątkiem współ
czesnych muzeów — możemy więc powie
dzieć, że zbiór prywatny jest niejako oj
cem zbioru publicznego.
I dziś jeszcze nie przestaje on oddawać
zbiorom publicznym ja przez to pośrednio i

całemu społeczeństwu bardzo cennych usług.
Przedewszystkiem większy zbiór pry
watny zczasem prawie zawsze staje się pu
bliczny lub do publicznego zostaje włą
czony. Dzieje się to bądź przez udostępnie
nie zbioru publiczności (w samej Warsza-:
wie znamy takie trzy), bądź przez daro
wanie zbioru któremuś muzeum. Czasami
izbiór przechodzi na własność publiczną
drogą zapisu, czasem sprzedaży przez zbie
racza lub, częściej, jego spadkobierców.
W każdym z tych wypadków zbieracz w
ciągu długich lat wykonywa trudną pra
cę wyszukiwania zabytków na korzyść
zbioru publicznego. Znaczenie tej pracy po
tęguje się okolicznością, że każde muzeum
z natury rzeczy rozporządza niezbyt licz
nym personelem, zajętym stale pracą nau
kową i konserwatorską, i wskutek tego mo
gącym poświęcić ;akcji wyszukiwania za
bytków tylko znikomą ilość czasu.
Natomiast zbieracze, choćby niezbyt
liczni, lecz rozsiani po całym kraju, wszę
dzie docierają łatwo, każdy zabytek znaj
dą i kupią, jlub przynajmniej ujawnią, a
więc ostatecznie doprowadzą go do sal mu
zealnych.
Jednak trzeba, by te sale były zwie
dzane — i tu jest dalsza akcja zbiera
cza prywatnego. Muzea nasze niestety nie
cieszą się zbytnią frekwencją szerszej pu
bliczności; dowodem tego były ostatnie
piękne wystawy pamiątek po Sobieskim i
Batorym. Zbieracz prywatny ma zazwy
czaj pewne koło znajomych, którym swój
dorobek kolekcjonerski chętnie pokazuje i
objaśnia, szerząc przez to zainteresowanie
do zabytków, a przez to zwiększa promień
kulturalnej (działalności muzeów i zachęca
szersze koła do zaznajamiania się ze zbio
rami muzealnemi.
Dodać do tego należy, że zbieractwo
jest zaraźliwe i niemal każdy zbieracz
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zwerbuje z biegiem czasu kilku nowych
adeptów szlachetnego sportu, którzy rów
nież rozwiną pożyteczną dla społeczeństwa
działalność.
Praca naukowa, która ześrodkowuje się
z natury rzeczy przy muzeach może uzy
skać jeszdze jedną korzyść ze zbiorów pry
watnych: utrzymując kontakt ze zbiera
czami, muzea mają odrazu ewidencję
znacznej części zabytków, znajdujących
się w kraju, co ułatwia studja naukowe,
dając możność badania objektów nieposiadanych w zbiorach własnych.
Wreszcie kolekcjonerstwo prywatne,

Nr. 2

stwarzając popyt handlowy na (zabytki w
kraju, skutecznie przeciwdziała wywoże
niu ich zagranicę, a często nawet bezmyśl
nemu niszczeniu, jako rzeczy bez realnej
wartości.
Streszczając powyższe, możemy śmiało
twierdzić, że zbiory prywatne są dla spo
łeczeństwa nader korzystne i że muzea po
winny we własnym interesie utrzymywać
życzliwy kontakt ze zbieraczami, Ułatwia
jąc im studja i wspomagając dobrą radą
w potrzebie, a ci niewątpliwie należycie się
odwdzięczą.

WŁADYSŁAW DZIEWANOWSKI.

O

K oncerzach

Koncerze (fr. estoc“, wł. „stocco“,
niem. „Panzerstecher“, ros. „konczar“)
zjawiły się w Europie w w. XV1), w
tym samym czasie pojawiły się też w. Pol
sce, na Węgrzech, w Moskwie i na Wscho
dzie. Koncerz jest bronią przeznaczoną wy
łącznie do, kłucia, dlatego też ma głownię
prostą, długą, sztywną, prawie zawsze o
przekroju trój lub czworokątnym, prze
ważnie z wklęsło szlifowanemi bocznemi
płaszczyznami. Znamy tylko parę okazów
koncerzy z głowniami płaskiemi, lecz i te
są tak wąskie, że do cięcia się zupełnie nie
nadają2).*
Obok szabli koncerze były ulubioną bro
nią jazdy polskiej i węgierskiej przez ca
ły XVI i XVII wiek, a nawet w pierwszej
połowie w. XVIII. Na Zachodzie (we
Francji) koncerze były W użyciu w ciężkiej
jeździe do czterdziestych lat XVII w.8).
Stanowiły one rzeczywiście broń straszną
w walce z przeciwnikiem, noszącym kolczu
gi, jak Turcy i częściowo Tatarzy, lub wa
J) Maindron, „Lies Armes”, str. 197.
2) Np. koncerz należący do fundacji Kurnickiej, Nr. 912. katalogu wystawy zabytków z
czasów króla Stefana i Jana III w -Warszawie w
r. 1933.
' “) Maindron, „Les Armes“, str. 255.

towane kaftany, tak powszechnie wówczas
używane w Rosji. Były one dobrą bronią
również przeciw nieprzyjacielowi w zbroi
płytowej, gdyż cienka a sztywna głownia,
ślizgając się po zbroi, łatwo trafiała w jej
połączenia, przez które dostawała się do
ciała przeciwnika.
Długość koncerzy polskich waha się od
1,20 m do 1,55 m, co pozwala na ukłucie
z konia przeciwnika leżącego na ziemi i
daje pożyteczną długość broni (licząc wraz
z wyciągniętą ręką) mniej więcej taką sa
mą jak dzisiejsza lanca. Koncerz jednak
nie zastępował szabli, był noszony obok
niej, jako jej uzupełnienie. Do walki w pojedynkę, zwłaszcza w walce z lekko zbroj
nym przeciwnikiem, służyła szabla. Do
walki z ciężkozbrojnym lub w natarciu
zwartą masą, po skruszeniu kopij, służyły
koncerze.
Nie noszono ich nigdy przy boku, a wo
żono zawsze przy siodle, pod kolanem ż
prawej, bądź z lewej strony. Dawni auto
rzy wymieniają oba te sposoby wożenia
koncerza. Starowolski w „Eques polonus“
z 1628 r. pisze: „koncerz pod prawą nogą
u siodła“, Beauplan w „Description d‘Ukraine“ z r. 1660: ,,Z prawej strony przy
mocowany do siodła koncerz 5 stóp długi“4, * *
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Koncerze.

Cefali w opisie z 1668 r. podaje: „pod lewern udem przytwierdzony do siodła koncerz bardzo długi, którego używają po
skruszeniu kopji”. Wożono więc koncerze
zarówno z prawej jak i lewej strony. Potwierdzają to dane ikonograficzne, przedstawiające koncerz to z jednej to z drugiej,
strony siodła.
V
Istnieje cały szereg typów koncerzy,
Starsze, pochodzące z końca XV lub
pierwszej połowy XVI wieku, mają rękojeści takie same jak gotyckie miecze, a
więc rękojeść półtoraręczną, jelec krzyżowy prosty lub lekko esowatp wygięty, w
płaszczyźnie poziomej, głowica w kształcie
.gruszkowatym, lub stanowiąca odwróconą,
uciętą, wieloboczną piramidę, czasem ukośnie żłobkowana. Koncerze tego typu są
zazwyczaj niezbyt długie (około 1,30 m),
eckie i dosc niewygodne w użyciu (rys.
4) Muzeum Wojska Nr. inw. 5522.

Inny rodzaj, pochodzący z drugiej po
łowy XVI w. i początku XVII, jest dłuższy, lżejszy i lepiej zrównoważony. Posiada ciężką kulistą lub gruszkowatą głowicę,
krótką rękojeść i jelec krzyżowo-kabłąkowy, zaopatrzony w jeden, zewnętrzny, obłęk boczny. Końce krzyża są zagięte ku
głowni, cały jelec uderzająco przypomina
jelce włoskich „coltellaccio“ (krótkich szabel) z XVI w. Pochwa, o przekroju prawie okrągłym, drewniana, pokryta czarną
skórą, posiada cały szereg ,(5 — 7) okuć
żelaznych (rys. 2)5). Tego rodzaju koncerze
widzimy na obrazie nieznanego mistrza,
przedstawiającym rotę husarską wojewody poznańskiego na zaślubinach Zygmunta III (znajduje się w Sztokholmie, fotografja w Muzeum Wojska, w Warszawie).
w XVII w. rozpowszechniły się kon
w ^ wsgierskim, długie, lek-4
s) Muzeum Wojska Nr. inw. 29438.
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kamieniami; koncerz w oprawie żelaznej
nabijanej złotem i wysadzanej turkusami,
o dużej głowicy i tarczowym jelcu w kształ
cie ósemki (rys. 6)9). Czasem głowica
przedstawia ludzką głowę. Wyjątkowo za
opatrywano koncerz w parę pistoletów umieszczonych wzdłuż głowni (rys. 7)10).
Koncerze były jeszcze w użyciu w Pol
sce i na Węgrzech przez całą niemal pierw
szą połowę XVIII w. Z tego czasu zna
my piękny okaz koncerza znaczonego mo
Obok koncerzy w kształcie zupełnie eu nogramem A R pod koroną, o głowicy w
ropejskim, przez cały XVI i XVII wiek u- kształcie tureckiej głowy i tarczowo-krzyżywano w Polsce wschodnich, przeważnie żowym jelcu o końcach zagiętych ku głow
bardzo bogatych. Koncerze te posiadają ni 11).
wielką kulistą głowicę, krótką rękojeść,
Pochodzenie słowa „koncerz“ nasuwa
owalny jelec tarczowy, lub też wcale jelca pewne wątpliwości. Zazwyczaj wywodzi się
nie mają, pochwę całkowicie lub częścio je od tureckiego „kandziar“, co jednak owo metalową. Zazwyczaj cała oprawa jest znacza broń całkiem inną, krótką, jednosrebrna, złocona i grawerowana, gęsto sieczną, sierpowato lub esowato wygiętą.
wysadzana półszlachetnemi kamieniami Sawwaitow wywodzi słowo konczar od te
goż słowa lub od mongolskiego „kingar“,
(rys. 4)7).
Obok wymienionych, najbardziej roz co znaczy puginał12). Hartleb przypuszcza^
powszechnionych typów, spotykamy i inne, że nazwa pochodzi od „koniec“, „kończaprzeważnie ozdobne, a więc koncerz z jel sty“, coby może najlepiej określało samą
cem tarczowo - krzyżowym, o ramionach istotę tej broni13). Najprawdopodobniej
krzyża zagiętych ku głowni i tarczce o- sze wydaje się twierdzenie Glogera, że
śmiobocznej (rys. 5)8). Cała rękojeść mo słowo „koncerz“ pochodzi z łacińskiego
siężna, złocona, ze śladami po wysadzaniu „contus” — miecz 14).

kie, posiadające rękojeści takie jak wę
gierskie szable z końca wieku, to jest z
głowicą płaską, migdałowego kształtu, sil
nie nachyloną i jelcem o pojedyńczym kabłąku, załamanym pod prostym kątem.
Pochwy tych koncerzy są takie same jak
i wyżej opisanego rodzaj u (rys. 3)6). Opra
wy żelazne lub mosiężne. Koncerze wymie
nionych typów są bądź zupełnie nieozdobne, bądź też ozdobione jedynie lekkim grawerunkiem.

e) Muzeum Wojska Nr. inw. 4309.
7) Katalog wystawy rewindykacyjnej w r.
1929 Nr. 22.
8) Katalog zabytków z czasów króla Stefana
i Jana III Nr. 915.

9) Jak wyżej Nr. 912.
10) Katalog wystawy rewindykacyjnej w r.
1929 Nr. 23.
u) Jak wyżej Nr. 31, omyłkowo sklasyfiko
wany jako szpada.
12) Sawwaitow „Opisanije starinnych russkich
utwariej, odieżd, orużija, ratnych dospiechow i
konskawo pribora“, str. 61.
n) Hartleb, „Szabla polska”, str. 52.
14) Gloger „Encyklopedja staropolska” tom 3*
str. 74.
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Pierwszy polski karabin
Jest nim broń skałkowa, gwintowana,
wytwarzana przez fabrykę w Kozieni
cach między 1790 a 1791 r. dla uzbroje
nia kompanji strzelców, stworzonych
przy „regimentach” pieszych na mocy ustawy sejmowej z dnia 8 października
1789 r., uzupełnionej 4 lipca 1790 i 20
kwietnia 1791 r.
Ze względu na to, że sztuciec kozienicki jest pierwszym okazem broni palnej
wojskowej, wykonanej dla wojska polskie
go przez fabrykę krajową, okazy tej bro
ni stanowią niezmiernie cenną pamiątkę
historyczną, a zarazem ciekawy przyczy
nek dó studjum stanu przemysłu uzbroje
nia oraz pojęć o uzbrojeniu strzelców wy
borowych w ostatnich latach niepodległo
ści.
Wielka przewaga broni gwintowanej
nad gładką pod względem precyzji była
dobrze znana już w drugiej połowie
XVI wieku, to też, od tego okresu po
czynając, do czasu broni odtylcowej bu
dowano sztućce gwintowane z dokładnemi
przyrządami celowniczemi, z przyspieszni
kiem, i w luksusowem wykonaniu. Jednak
że — broń ta nadawała się jedynie do użytku tarczowego i myśliwskiego — ze
względu na wielką powolność nabijania,
wynikającą z konieczności wbijania kuli
do lufy stemplem i młotkiem, bardzo czę
stego czyszczenia z powodu zabrudzania
gwintów oraz kosztowności wykonania.
Dopiero w początku wieku XVIII wi
dzimy bardzo nieliczne próby uzbrojenia
pewnej ilości żołnierzy w pułkach (Fran

cja) w broń gwintowaną, jednakże próby
te odrazu zarzucono tak, że w końcu
XVIII wieku żadna armja w Europie
broni gwintowanej nie miała.
Natomiast w tym właśnie okresie sejm
czteroletni postanawia stworzyć najpierw
4 bataljony strzelców, a następnie — po
kompanji na każdy pułk piechoty, uzbra
jając ich w broń celną, gwintowaną, wy
konaną w fabrykach krajowych.
Geneza tej decyzji nie została dotąd
wyjaśniona, jednak jeszcze K. Górski —
w „Historji piechoty”, wysunął jedyne lo
giczne przypuszczenie co do autorstwa te
go wniosku i to przypuszczenie pozwoli
my sobie rozwinąć dalej:
— Promotorem musiał być generał Ta
deusz Kościuszko, a niewątpliwie oparł się
przy tern na własnych doświadczeniach ż
wojny o niepodległość Stanów Zjednoczo
nych A. P.
W czasie tej wojny — poza drobną ilo
ścią wojsk zorganizowanych, po stronie
amerykańskiej występowały liczne partje
ochotnicze, złożone przeważnie z osadni
ków, farmerów i traperów, których przy
zwyczajenie do myślistwa w dzikich
ostępach i do walki z Indjanami uczyniło
świetnymi „tyraljerami” w dzisiejszem
tego słowa znaczeniu, a więc strzelcami
wyborowymi, umiejącymi w mistrzowski
sposób wykorzystać teren. Te ich uzdol
nienia, w przeciwstawieniu do wyszkole
nia wojsk angielskich, umiejących jedy
nie walczyć w szyku zwartym, oddawać ogień salwami oraz wykonywać — zresztą
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nadzwyczaj odważne i groźne — ataki na
bagnety, doprowadziły oczywiście do zu
pełnych zwycięstw dla . Amerykan przy
olbrzymich stratach Anglików.
Wśród Amerykanów przeważało uzbro
jenie w myśliwskie sztućce gwintowane,
zwane „Kentucky Rifles” dlatego, że
większość ich była wykonana w stanie
Kentucky przez osadników Niemców, któ
rzy wzorowali się na przywiezionych
przez siebie z Europy sztućcach tarczo
wych, o bardzo długiej lufie, małym kali
brze, przyśpieszniku i bardzo dokładnych
przyrządach celowniczych.
Precyzja tych sztućców była nader
wielka, dała ona początek wielu legendom
i opowiadaniom, które zebrał w swych po
wieściach Fenimore Cooper.
Kościuszko miał sposobność zaobser
wować korzyści walki w szykach rozpro
szonych oraz skuteczność broni gwintowa
nej i niewątpliwie na jego to wniosek po
stanowiono — wbrew doświadczeniom
wojsk europejskich — sformowanie od
działów strzeleckich, które dziś nazwali
byśmy wyborowemi. W dodatku — porów
nanie „Kentucky Rifles” z jednym znanym
nam okazem sztućca kościuszkowskiego
wykazuje odrazu wielkie podobieństwo w
budowie między temi broniami, pozwala
jące nawet przypuszczać, że Generał da
wał wskazówki co do opracowania wzoru
sztućca w Kozienicach.
A już niewątpliwie ręką przyszłego
Naczelnika pisane były wytyczne co do
organizacji, wyszkolenia i użycia oddzia
łów strzeleckich. Przejawia się tu wyraź
nie poczucie korzyści, jakie zapewniają
szyki rozproszone, w połączeniu z wyso
kim poziomem wyszkolenia strzeleckiego.
Organizacyjnie — przy każdej kompanji „regimentu” miało się znajdować
po 15 strzelców z jednym podoficerem,
czyli -— 120 strzelców i 8 podoficerów na
pułk.
Referent sprawy strzelców w Komisji
Wojskowej, pułkownik Cichocki, podawał
ciekawe wytyczne dla formowania i szko
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lenia strzelców, które warto przytoczyć.
Twierdził on, że rekrutów dobrze wy
szkolonych w strzelnictwie można będzie
znaleźć jedynie wśród Kurpiów i na Po
lesiu i to bardzo nielicznych, to też należy
ich szkolić w wojsku, budując strzelnice
pod miastem. Ze względu na brak instruk
torów proponował stworzenie w Warsza
wie kursu podoficerów-instruktorów, szko
ląc kandydatów zapomocą sprowadzonych
przez niego podoficerów z wojsk: austrjackiego i niemieckiego. Jednem słowem
— proponował stworzenie centralnej szko
ły strzelniczej...
Górski podaje, że do czerwca 1792 ro
ku zdążono wyszkolić i uzbroić zaledwie
896 strzelców.
Ponieważ dla ich uzbrojenia sprowa
dzono z Niemiec 400 sztućców, zdaje się
prawdopodobnem, że w kraju wykonano
około 500 sztuk broni. Z drugiej jednak
strony wiemy, że Kozienice wykonały za
ledwie 150 sztućców, zaś inne fabryki:
Końskie i Przysucha wykonywały flinty
gładkie dla „regimentów” gwardji oraz
dla jazdy i nie mamy dowodów, aby pra
cowały również nad sztućcami.
Zniszczenie fabryki kozienickiej w r.
1794, rozbicie i rozbrojenie wojska pol
skiego oraz liczne rewizje, przeprowadza
ne przez zaborców po rozbiorach i w cza
sie powstań, doprowadziły do zniknięcia
prawie całej broni palnej używanej w Pol
sce przed rozbiorami. O ile dziś okazy
broni białej pochodzenia polskiego spotyr
kamy dość często, o tyle strzelby o zna
kach polskich są niezmierną rzadkością,
wprost unikatami. Sztuciec kozienicki —
jak dotąd, znamy tylko jeden: znajdował
się on doniedawna w zbiorze prywatnym
znanego antykwarjusza i wybitnego polo
nisty p. Soubise-Bisier w Warszawie, obećnie zaś stanowi ozdobę zbioru Muzeum
Wojska.
Dane tego sztućca są następujące.
Długość całkowita — 109 cm.
Długość lufy — 70 cm.
Waga — 3,750 g.
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Długość od środka kolby do spustu szczerbinami, jedna z nich — na więk
sze odległości, podnoszona
wycięcia
— 34 cm.
szczerbin
—
półkoliste,
odpowiadające
Środek równowagi — na 20 cm przed
kształtowi muszki.
spustem.
Spust — przyśpiesznik typu niemiec
Łoże — orzechowe, krajowe. Okucia —
kiego, regulowany śrubką.
stalowe, dobrej roboty, bez ozdób.
Brak bagnetu <co wynika wyraźnie z
Kaliber — 16,4 mm.
instrukcji taktycznego użycia tej broni),
Ilość gwintów — 7.
stempel żelazny niecylindryczny.
Skręt -— w lewo.
Szyjka pistoletowa, policzek na lewej
Skok skrętu — 120 cm (t. j. 73 kali
stronie kolby, po prawej — skrytka na
bry).
ładunki i skałki.
Prawpodobny ciężar pocisku — ok.
Broń jest bardzo składna, doskonale
25 g.
zrównoważona, bardzo przypomina — pod
Przypuszczalny ładunek prochu czar względem równowagi w postawie stojącej,
nego — ok. 10 g.
karabin Mauser wz. 98, wykonanie proste
Przyrządy celownicze — muszka kulko i grube, ale dowodzące dużej wprawy ro
wa, t. zw. szwajcarska, 2 listewki ze botnika i doskonałego zaprojektowania.
STANISŁAW MEYER

Próba określenia wieku i pochodzenia głowni
szabel polskich
(Dokończenie)

Większość, choć nie wszystkie głownie żyki, kółka, lub krzyżyki otoczone kółkiem.
pierwszej połowy XVII wieku, są zna Są to zapewne znaki domorosłych maj
czone markami majstrów i cechów. Zwra strów, łączące w sobie ornament i markę.
ca uwagę marka I. P. Z. D., wybijana na Bardzo częstym znakiem są włoskie mar
polskich głowniach. Są takie szable w Mu ki cechowe oraz tak zwane „sierpy“, zwy
zeum Wojska w Warszawie. Muzeum w kle otoczone kropkami; często też spotyka
Stockholmie (Livrustkammaren) posiada się wybijania wzdłuż strudziny, jedna lite
szablę, która pozwala nam określić datę ra, kilkakrotnie powtarzana i przedzielona
tej marki. Jest to szabla oznaczona nume kółkiem (najczęściej litera N, albo H. np.
rem 1059; ma ona na głowni wybitą mar oNoNoNoNo). Uważamy te marki za wło
kę I. P. Z. D. oraz napis „Krzysztof Krain- skie. Jednak obfitość ich na głowniach pol
sti“. Szabla ta należała do Krzysztofa Kra- skich daje do myślenia, czyto nie są rów
ińskiego, superintendenta zboru ewange nież marki majstrów pochodzenia włoskie
lickiego Małopolski, urodzonego w 1556 ro go, których duża liczba w początkach
ku i zmarłego w 1618 roku. Szkoda że nic XVII wieku w Polsce osiadła? Niemiec
nie wiemy, kto tenji inicjałami znaczył swe kie głownie pierwszej połowy XVII wie
Wyroby. Inna marka .polska, podobnie wy ku przeważnie jeszcze noszą znaki majstra
.
''
bijana, nosi inicjały IR1GO. I o tej marce i cechu.
O ile dla XVI i pierwszej połowy
hic nie wiadomo. Obie mają ten sam cha
XVII wieku przy określaniu pochodze
rakter wybijania i liter.
Na głowniach polskich tego czasu nia i czasu głowni marki mają pierwszo
opróez literowych znaków, spotykamy czę rzędne znaczenie, o tyle w drugiej połowie
sto wybijane i ryte Znaki, przeważnie krzy XVII : wieku hie' stanowią już poważnej
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Głownie polskie z XVIII w.

podstawy dla orjentacji. Rozluźnienie ustroju cechowego i masowa fabrykacja
sprawiają, że wszędzie wybijano takie mar
ki i znaki, jakie były najbardziej poszu
kiwane na rynku1).
Początkowo majster kładł obok swojej
’) Często spotyka się na głowniach polskich

marki również i imitację cudzej, cieszącej
się powodzeniem; później i te skrupuły od
padły. Zaczęto fabrykować głownie z mar
kami wszystkich znanych majstrów i ce
chów. Marka przestaje być znakiem maj
i węgierskich tej epoki napis „Fringia“ lub jegö
modyfikacje jak „Frangia“ etc.
r,
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stra i cechu i staje się ornamentem. Utrud
nia to określenie pochodzenia głowni. Ma
łą też wskazówką są liczne sentencje łaciń
skie, w tych czasach bardzo modne, gdyż
te same napisy robili wszyscy na zamówie
nie. „Soli Deo Gloria“, „Si Deus pro nobis
quis contra nos“, etc. mogło być równie
dobrze wyryte przez majstra krajowego,
jak przez jego konkurenta w Solingen lub
w Styrji.
Wiek XVIII
Wiek XVIII zachowuje naogół te sa
me zasadnicze kształty głowni. W pierw
szej połowie wieku ustala się w Polsce typ
głowni podzielonej na dwa zbroczą, z któ
rych tylne dzieli się jeszcze na dwie stru
dźmy. Strudziny te zaczynają się od koń
ca zastawy, pozostawiając miejsce na licz
ne w owych czasach napisy i sentencje.
Typ ten spotykamy przez cały wiek
XVIII. Znam taką głownię z datą 1780
roku i monogramem S. A, R. pod koroną,
Równocześnie utrwala się i rozwija
głownia o jednym wklęsłym szlifie, rozpo
wszechnia się ona w całej Europie i po
zostaje w użyciu przez cały wiek XVIII
i XIX. Ewolucją tej głowni jest dodanie
u tylca jednej strudziny. Takie głownie z
jedną strudziną wzdłuż tylca i wklęsłym
szlifem spotykamy już w końcu XVII
wieku. Pozostają one w użyciu przez wiek
XIX i dziś jeszcze są bardzo rozpowszech
nionym typem.
W XVIII wieku również był w uży
ciu typ głowni wąskiej, prawie prostej, pła
skiej, o jednej strudzinie wzdłuż tylca; są
to głownie dość kiepskiej roboty, noszone
przez żołnierzy.
Marki i znaki cechowe w XVIII
wieku już nie egzystują. Zastępują je nie
kiedy napisy na tylcu z nazwą firmy lub
miejscowości wyrobu. Na głowniach pol
skich tego czasu widnieją liczne napisy,
więc przedewszystkiem A. R. w monogra
mie pod koroną i S. A. R. również pod ko
roną; na powszechnie przyjętą w Europie
tego czasu modłę, monogramy te oznacza
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ją zwykle szable wojskowych. Następnie
spotykamy przeróżne sentencje łacińskie i
polskie, stereotypowe bądź indywidualne.
Czasem spotykamy nazwisko lub herb wła
ściciela (nie jest to cechą specjalną
XVIII wieku, ale w tym czasie, od koń
ca XVII wieku, częściej spotykaną),
często monogram pod szlachecką koroną.
Zdarzają się głownie z całemi wyjątkami z
ewangelji, rytemi wzdłuż głowni. Często
spotykamy głownie z wizerunkiem które
goś ze świętych, z łacińskim napisem „St.
Petrus“, „St. Paulus“ etc. Pod koniec wie
ku spotykamy napisy patrjotyczne, jak:
„Naród z Królem, Król z Narodem“ (za
równo na zastawię jak i wzdłuż głowni),
„Vivat Konstytucja“ etc. Często widnieje
data sejmu wielkiego. Fabryka szabel w
Mokotowie pod Warszawą w końcu
XVIII wieku zdobiła swe głownie po
stacią na koniu i napisami „Vivat Kawalerja Narodowa“ lub „Vivat Hussar“1).
W połowie XIX wieku, w szczególno
ści około 1863 roku, wyrabiano szable
również z patrjotycznemi napisami. Nale
ży baczyć na kształt liter, treść napisów i
ornamentację, aby ich nie zaliczać do
XVIII wieku. Na tych głowniach „ro
mantycznych“ przeważnie oprócz napisów
widnieje wizerunek Matki Boskiej i orzeł
polski. Trafiają się często głownie napozór z XVIII wieku z trawionym napi
sem: „Vivat najwyższa władza szlachty,
Vivat Wolne Sejmiki i Posły“, oraz Pogoń
z literami L. O. na tarczy, na odwrotnej
stronie widnieje orzeł z dwoma Radwana
mi na tarczy i napis: „Vivat Szlachcic Pan
i fundator wojska, Vivat wola i dobro po
wszechności“. Nie wiem, czy szabla z taką
głownią w Muzeum Książąt Lubomirskich
we Lwowie jest autentyczna, miałem na
tomiast cztery takie głownie w ręku,
wszystkie były falsyfikatami XIX wie
ku z wybitą na trzpieniu firmą fabry
kanta.
') Na wzór niezmiernie wówczas rozpowszech
nionych szabel solingeńskich (przyp. red.).
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Lista nowych członków
Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska
, (w porządku alfabetycznym).
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Bibljoteka Wyższej Szkoły Wojen
nej.
Czaja Jan.
Czołowski Aleksander, dr.
Dreszer-Orlicz Gustaw, gen. dyw.
Gadomski Wacław, inż.
Jakubowski Tadeusz, dr.
Jaroszewski Zygmunt.
Lewicki Leon, st. sierż.
Litewski Jan, ppłk.
Matuszczyk Ignacy, sierż.
Michalski Władysław, architekt.
Minkiewicz Antoni, kpt. dypl.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Muzeum Państwowe w Grodnie.
Pieniążek Odrowąż Jerzy, por. rez.
1. pułk ułanów krechowieckich.
Quirini Eugenjusz, mjr. dypl.
Rakowski Bronisław, płk. dypl.
Reicher Maksymiljan.
Słotwiński Ludwik, rtm.
Smoliński Wiktor, por.
Strzelecki Leon, płk. dypl.
Sprostowanie: w liście członków, po
danej w Nr. 1 „Broni i barwy” wydruko
wano: 20. Kossecki Józef, inżynier — po
winno być: 20. Kossecki Józef, płk. dypL

JERZY PODOSKI.

Bu łaty
OD AUTORA.
W naszej, tak zresztą ubogiej, literatu
rze bronioznawczej i muzeologicznej daje
się odczuć zupełny brak pracy na temat
damastu czyli bułata. Natomiast zagadnie
nie to jest dla nas dość ważne i cieka
we, gdyż nietylko nasze muzea i prywat
ni zbieracze posiadają sporą ilość pięknej
broni wschodniej z tego materjału wyko
nanej, ale istnieje również wiele broni pol
skiej, zaopatrzonej w klingi wschodnie z
najpiękniejszego nieraz bułata.
Pozwoliliśmy sobie tedy streścić i
przedstawić tutaj wraz z własnemi uwaga
mi jedyną poważną pracę na ten temat,
jaka się w naszych czasach ukazała, a
mianowicie broszurę „O bułatach” Bielajewa. Rzecz ta, aczkolwiek posiadająca
wcale szczupłe rozmiary, omawia dość
kompletnie interesujące nas zagadnienia,
i cytuje wielokrotnie „Dziennik doświad
czeń“ generała Anosowa, który ze strony
teoretycznej i praktycznej najgruntowniej
badał bułaty.
,.
,

Zaniedbaliśmy natomiast zupełnie inną,
dość znaną broszurę, a mianowicie „Bułat“
Lenz’a, ponieważ z jednej strony nie
daje absolutnie nic (nowego w zestawieniu
z pracą, wymienioną poprzednio, — z dru
giej zaś opuszcza całą stronę techniczną,
w której leży klucz do rozwiązania właści
wej zagadki.
I
W rozdziałach C, D, E przetłumaczy
liśmy, upraszczając i skracając dość znacz
nie pracę p. Bielajewa, jednakże bez żad
nych zmian zasadniczej treści,. unikając
jedynie powtórzeń i rozwlekłości stylu,
zjawiających się Idość często u tego auto
ra, pozwoliliśmy sobie ponadto dodać wła
sne uwagi, zawarte w rozdziałach A, B,
F i G, uwagi oparte wyłącznie na osobi
stej obserwacji wielu bułatów, jakie w ostatnich latach przez nasze ręce przeszły.
Mamy nadzieję, że rozdział „O wywoływa
niu” będzie mógł oddać muzeom i prywat
nym zbieraczom pewne usługi, ponieważ te
mat ten nie był, jak dotąd, tak obszernie
ujęty w żadnej pracy.
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Na zakończenie-pozwolimy sobie wyra
zić podziękowanie p. rtm. Hernikowi za
łaskawe wypożyczenie źródeł: broszur Bie
lajewa i Lenz’a, oraz inż. Janowi Wildze,
asystentowi Politechniki Warszawskiej, za
fachową korektę pracy.
A.
Terminologja.
W Europie oznacza się mianem „damasku” względnie „damastu” stal, która, po
wypolerowaniu i lekkiem wytrawieniu sła
bym kwasem, wykazuje wzory czyli ry
sunki na swej powierzchni, przyczem ry
sunki występują jasno na tle zabarwionem
ciemniej.
Nazwa „damask” jest błędna — zosta
ła ona przyjęta w Europie po wyprawach
krzyżowych, kiedy przekonano się, że
większość wzorzystej stali pochodzi z mia
sta Damaszku. Tymczasem Damaszek sta
nowił jedynie ważny punkt handlowy na
Wschodzie, w którym sprzedawano broń
roboty syryjskiej i mało-azjatyckiej, per
skiej ,oraz indyjskiej.
W Polsce utarła się nazwa „dziwer“
wzgl. „dziwir“, pochodząca może z języka
tureckiego.
W języku rosyjskim spotykamy: w
wiekach średnich — nazwę „mieczi karałużnyje“ — oznaczającą prawdopodobnie
damask typu nordyckiego (obacz niżej),
— zaś w wieku XVI rozpowszechnia
się nazwa „BUŁAT“, pochodzenia indyj
skiego. Nazwa ta jest niewątpliwie naj
słuszniejsza, ponieważ w dodatku nie jest
pochodzenia rosyjskiego, a bywała używa
na i w Polsce, należałoby ją u nas zastować całkowicie dla określenia stali wzo
rzystej wschodniej .
Słowo „Pulad“ oznacza po indyjsku
stal, zaś „pulad janherder“ stal wzorzysta.
Ta sama nazwa po persku brzmi „fulad“.
Nazwą „Wudz“ oznaczano w Indj ach krąż
ki stali lanej, z których następnie wyku
wano klingi.
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Gatunki i nazwy bułatów wschodnich.
Ze względu na wielką obfitość różnorod
nych nazw perskich i indyjskich, oznacza
jących gatunki bułata podług wzoru, bar
wy, pochodzenia geograficznego i sposobu
kucia, — i niemożliwość ścisłego zoriento
wania się w tych [nazwach — należy naj
pierw wytworzyć podstawy klasyfikacji
drogą opisania i nazwania po polsku po
szczególnych grup. Klasyfikować będzie
my zgodnie z określeniami Anosowa,
Lenz’a i Bielajewa — podług wzoru na
klindze, ponieważ wzór jest rzeczą zupeł
nie niezmienną w danej (klindze i wielce
charakterystyczną — wówczas, gdy barwa
i blask mogą ulec pewnym zmianom, za
leżnie od sposobu polerowania i wywoła
nia czyli wytrawienia, zaś dane o pocho
dzeniu geograficznem są wogóle wysoce
wątpliwe.
Z ogólnej obserwacji kling damasceń
skich możemy się przekonać o\ istnieniu
następujących wzorów:
1° słabo falisty — rzadkie linje rysun
ku są równoległe do siebie i biegną prawie
prosto.
2° silnie falisty — lin je równoległe ale
dość znacznie pofalowane, całość klingi
przypomina „rzekę płynącą“.
3° siatkowany — podobny do poprzed
niego, a więc silnie falisty, z tern jednak,
że pojawiają się krótkie odcinki linji pro
stych — przecinające się wzajemnie, two
rzące siatkę i kropki.
4° silnie siatkowany — cała klinga po
kryta jest grupami linij falistych poprzecz
nych, kropek, jednakże linje poprzeczne
nie powtarzają się symetrycznie, a więc
nie na całej klindze powtarza się mniej
więcej jednakowy wzór.
5° stopniowy — czyli bardzo gęsto po
falowany i pokryty zwojami, w którym
część fal przebiega poprzecznie przez klin
gę, tworząc jakgdyby przegrody lub stop
nie drabiny w pewnych dość równomier
nych odstępach. (Niektóre klingi z dama-
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stu falistego noszą sztucznie madrąbane Szacha Abbasa: „A, — mówił Szach, —
stopnie; łatwo je poznać dzięki wielkiej hełmy, misiurki i pancerze płytkowe robią
regularności i wyraźnie obcemu wzorowi w naszem państwie (Persji), a bułat do
bry, czerwony przybywa do naszego pań
całości klingi).
Nazwami wschodniemi nie można nie stwa z państwa Indyjskiego“.
Z początkiem XVII wieku rozpoczyna
stety posługiwać ,się celowo dla określenia
kling, ponieważ nazwy te określają klingi się upadek wytwórczości stali w Indj ach.
podług wręcz różnych cech: pochodzenia Obecnie produkowana stal indyjska nie
geograficznego, barwy, wzoru i t. p. Poda cieszy się już taką sławą wśród kowali
jemy poniżej kilka nazw wraz z ich zna miejscowych, i, nie umiejąc wykuwać sa
czeniem :
mi bułata, przekuwają stare klingi na kindżały i t. p. Ma to miejsce zwłaszcza w
Kirk-narduwan — 40° stopniowa,
Bucharze (ob. Buteniew — O kuciu buła
Taban
— lśniący,
tu w Bucharze).
Kara-taban
— czarny lśniący,
Tern niemniej, pkoło roku 1830 najlep
Szam
— Syrja, syryjski,
szy płatnerz w Tyflisie: Kachraman EliaChorassan
— Chorassan, miasto
zarow używał „indyjskiego żelaza” do wy
w Persji.
\
konania kling.
Baiad Istambuł — biały istambulski.
Począwszy od wieku JiYIl Europa za
W dziedzinie nazw wschodnich rozpo
poznaje
się bliżej ze stalą indyjską i to
rządzamy jedynie 2-ma „dowodami rze
czowemu, — są nimi 2 klingi zbioru Er nietylko w postaci gotowych kling, ale rów
mitażu, z których jedna nosi napis „Baiad nież z materjąłem — krążkami „wudz'u“.
W początkach XVIII wieku we Francji
I-stambul” i jest wykonana z bardzo ja
regent
zainteresował się kwestją bułata
snego, falistego bułata o srebrzystym od
i,
podług
twierdzenia Bazin‘a ,(Bazin,
cieniu — druga zaś nosi napis: „Taban“
Traite deTacier, Strasburg 1737), polecił
i jest lśniąca, ciemna i silnie falista.
kupić w Kairze kilka wzorów „wudz’a”,
C.
jednakże płatnerze paryscy nic zeń wykuć
nie potrafili.
Dane historyczne.
W początkach XIX wieku Królew
Już za czasów Plinjusza słynęło wśród skie Towarzystwo w Londynie badało
Rzymian żelazo Sererów — ludu wschod- „wudz‘a“ na podstawie próbek, nadesła
nio-azjatyckiego. Żelazo to, zdaniem prof. nych przez dr. Scott’a z Bombaju. Były
Ledebur‘a było tern, co my dziś zwiemy to niewielkie krążki o powierzchni ciem
„Wudz“, względnie stalą damasceńską. W nej i blasku metalicznym.
późniejszych czasach zapotrzebowanie na
Podług opisu dr. Pearson‘a „Wudz jest
stal indyjską nie zmalało. Jeden z roz produktem bezpośredniego wytapiania ru
działów rękopisu arabskiego z XIII wieku, dy, bez przejścia przez stadjurn miękkiego
znajdującego się w bibljotece w Lejdzie żelaza“.
(rozdz. 6 księgi dziewiątej) poświęcono oTavernier w „Voyage en Perse“ poda
pisowi pochodzenia i wytwarzania kling, je: „Stal do wyrobów damasceńskich przy
używanych wówczas przez Arabów. Tam wożona jest z Golkondy. W handlu znaj
znajdujemy wskazówkę, że większa część duje się w postaci krążków wielkości śred
kling była kuta ze stali sprowadzanej z nich chlebków. Chlebek taki jest przecię
Cejlonu i z krajów, położonych za Oksu- ty na 2 połowy, dla uwydatnienia gatunku
sem.
stali. Obie połowy mogą być jednakowo
Jeszcze bardziej kategoryczną wska użyte“.
zówkę znajdujemy w notatce kniazia ZwiePo zestawieniu tych danych ze wzmian
nigorodzkiego, gdzie zacytowano słowa kami, znajdowanemi u różnych autorów
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możemy stwierdzić istnienie następują i utrzymuje si^ w tym stanie przez dłuższy
cych sposobów otrzymywania bułatu:
czas bez dostępu powietrza. Otrzymuje się
I. Sposób indyjski. Metalem podstawo więc tu bułat ze stali lanej, gatunek, rysu
wym jest bardzo czysta ruda. Rudę tę to nek i barwa są gorsze, niż w poprzednich
pi się po zmieszaniu jz węglem drzewnym, 2-ch sposobach, produkcja zato jest znacz
w tyglach zamkniętych w ciągu kilku dób, nie prostsza i tańsza.
następnie, po ochłodzeniu i otwarciu tygli,
Jak widać z powyższego, wytwarzanie
na ich dnie znajdują się owe krążki stali. bułatów naturalnych czyli krystalicznych
Krążki tq następnie rozcinało się odpowied było połączone z wieloma trudnościami: czy
nio dla uwydatnienia gatunku stali.
stość rudy, dobre, ogniotrwałe tygle, trud
Jest to sposób pierwotny i podstawowy. na i fachowa praca, wreszcie — koniecz
"Już Anosow wyraził przypuszczenie, że ność kucia przy niskiej temperaturze —
prastary sposób otrzymywania bułata, za najwyżej 700 r— 750°, gdyż powyżej na
tracony, podług słów płatnerzy kaukaz- stępuje rozkład, dzięki któremu znika ry
kich, „600 lat temu” — polegał na wyta sunek stali, — to też nic dziwnego, że klin
pianiu czystej rudy z grafitem. Sposób gi, uzyskane w ten sposób były rzadkie i
ten jest jednak nadzwyczaj trudny, gdyż nader cenne.
wymaga posiadania czystej rudy, wolnej
IV. Damast skuwany. Starano się fał
od wszelkich domieszek, a przedewszyst- szować bułat „naturalny“ i w ten sposób
kiem siarki, poza tern stopień nasycenia odkryto damast „skuwany“. Polegał on na
żelaza węglem bywa przypadkowy i nie wspólnem skuwaniu 2-ch materjałów róż
jednolity, wreszcie wchodzi w grę ogrom nej twardości, np. żelaza i stali, w postaci
na wprawa. Niq też dziwnego, że mało było cienkich drutów. Majster mógł w ten spo
rzemieślników znających ten kunszt, i t. sób uzyskać pewne dowolnie układane wzo
zw. „Taban“ był uważany za nadzwyczaj ry na klindze.
ną rzadkość.
V. Damast nordycki. Nie należy jed
II. Sposób perski. Istniał również spo nak mieszać tego damastu „skuwanego“
sób drugi, opisywany przez Mahometa-Ali, z rodzajem damastu, jaki występuje w
Emira ad Dina i Masalskiego. Stosowano mieczach europejskich w wiekach IX —
go wtedy, gdy nie rozporządzano idealnie XI. W Skandynawji, przy nadzwyczaj pry
czystą rudą. Tu materjąłem podstawowym mitywnych warunkach obróbki i nizkim
nie była ruda, a miękkie zelazo czyste, gatunku rudy, otrzymywano surówkę gąb
bądźto importowane, bądźto metal sta czastą, zmieszaną z żużlami, porowatą i
ry, długo używany i wyrdzewiony, lub często nienadającą się do użytku na mie
wreszcie taki, który długo leżał w ziemi. cze. Wobec tego kowale wybierali pasma
Topiono żelazo po zmieszaniu z węglem żelaza stosunkowo lepszego i obkuwali
drzewnym lub z większą ilością surówki. niem miecze tak, aby z niego utworzyć
Stygnięcie miało odbywać się bardzo powo ostrza, zaś żelazo gorsze było użyte na
li (3 — 4 dni). (Doświadczenia Annosowa grzbiety.
wykazały również, że czystość rudy i stop
D.
niowe ochładzanie są podstawowemi warun
kami uzyskania dobrego bułata. Jest to
Badania europejskie.
sposób, stosowany przeważnie w Persji.
W początkach XIX wieku cały sze
III. Ulepszanie wzoru klingi. Był to
sposób, uważany zresztą przez autorów je reg uczonych usiłował analizować tajemni
dynie za poprawianie bułata ; zbadał go cę bułata i odtworzyć go. W r. 1820 Stoddart i Faraday wykonali próby stopów że
również i wykorzystał Anosow.
Klingę z bułata niskogatunkowego roz laza z platyną, aluminjum, złotem, sre
grzewa się do barwy jaskrawo czerwonej brem i t. p. Stopy ze srebrem i glinem da
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ły w wyniku piękne (wzory, nawet ostatni
stóp Faraday nazwał „sztucznym Wudz'em“. Profesor medyolański Crivelli obrał inną drogę do uzyskania kling dama
sceńskich, a mianowicie wykonywał je dro
gą obkuwania płyty stalowej drutami żelaznemi, a więc wykonywał klingi z damastu „skuwanego“. Celem otrzymania
lepszego i bardziej urozmaiconego wzoru,
Crivelli polecał nadrąbywać na półokrągło
klingę |w pewnych miejscach i przekuwać
ją na nowo; miało to odtworzyć stopnie
bułata krystalicznego. Wartości mecha
niczne kling Crivelli‘ego były zupełnie do
bre.
Jednakże najważniejsze były do
świadczenia Brean, przeprowadzone w ro
ku 1822. .Doszedł on do przekonania, że bu
łat jest rzeczywiście stalą laną jednolitą,
jedynie o większej zawartości C, niż stale
normalne, i że w stali tej wskutek stop
niowego ochładzania następuje krystaliza
cja 2-ch różnych związków żelaza z C.
„Jeżeli przypuścić, — pisze Brean, —
że podczas wytwarzania stali ilość węgla
była niedostateczna, to wytworzy się jedy
nie taka ilość stali, jaka odpowiada danej
ilości C, która weszła w związek. Reszta
zaś materjału pozostaje żelazem, jedynie
.pomieszanem, z węglem. Przy stopniowem
ochładzaniu najbardziej topliwe części sta
li będą dążyły do złączenia się z sobą i od
dzielenia od reszty materjału — żelaza“.
„Ten związek daje nam bułat, jednak
o (barwie białej, ze słabym rysunkiem i
miękki — wskutek obecności żelaza”.
„Jeżeli procent węgla jest ściśle odpo
wiedni, otrzymamy stal jednolitą, której
wszystkie cząsteczki będą jednakowo węgliste. Jeżeli wreszcie ilość węgla jest zbyt
duża, to otrzymamy stop stali dwojakich:
nasyconej węglem i przesyconej (acier sature et acier sursature). Jak tylko roz
pocznie się i obniżanie temperatury, to 2
składniki będą dążyć do oddzielenia się od
siebie i rozpocznie się krystalizacja, przy
której oba typy stali będą się łączyć ze so
bą zależnie od swych właściwości”.
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„Po zanurzeniu klingi w ten sposób
przygotowanej do słabego kwasu, wystąpi
bardzo wyraźny rysunek damastu, przyczem części mniej węgliste staną się ciem
ne, a części bardziej nasycone węglem
jasne, ze względu na to, że kwasy trud
niej barwią stal bardziej węglistą. I w ten
sposób węgiel staje się przyczyną powsta
wania rysunku bułata i, rzecz jasna, im
bardziej stopniowe jest ostyganie, tern
grubszy jest wzór”.
Zdanie Brean jest tern doniosłe, że au
tor, wyrażając swe poglądy na rolę obrób
ki termicznej już w roku 1822 wysnuwa
teorję, ogólnie przyjętą w metalurgji w la
tach 1880 — 1890, na podstawie rozwoju
metalografji.
Profesor Czernow pisze: „Rzeczywi
ście, jeżeli wziąść szlif poprzecznego roz
cięcia stali, obrobionej zwykłemi metoda
mi fabrycznemi, i działać na ten szlif kwa
sem azotowym, to wystąpi rysunek, wi
doczny pod mikroskopem. Rysunek ten
składa się z szeregu jasnych kresek, plam
lub punktów na jednolito-ciemnem tle. Ro
dzaj i wielkość tych wzorów! zależy ściśle
od gatunku i układu stali oraz od stopnia
powolności ochłodzania jej po obróbce me
chanicznej w stanie czerwonym“.
„Według badań nowoczesnych, stal
składa się z 2-ch materjałów: z czystego
lanego żelaza oraz Fe3C. Ten ostatni zwią
zek może być zmieszany z żelazem i ilość
jego w żelazie stanowi o twardości stopu.
Związek ten jest dość nietrwały i rozkła
da się łatwo w razie przekroczenia tempe
ratury jasno-czerwonego rozgrzania w cza
sie obróbki termicznej. Rozkład następuje .
na czyste żelazo i węgiel, ten ostatni roz
twarza się wówczas jednolicie w całej ma
sie żelaza. Jeżeli następnie zastosować,
szybkie chłodzenie, to połączenie w Fe3C
nie nastąpi, jak to miało miejsce poprzed
nio i otrzymamy zwykłą stal zaharto
waną“.
„Jeżeli natomiast ochładzanie odbędzie
się nader wolno, to przy temperaturze oko
ło 700° następuje ponowny związek węgla
z odpowiednią ilością żelaza^ czyli Fe8C
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(węglik), i cząstki tego związku są jakgdyby izolowane od masy żelaza. W tych
wypadkach, gdy stygnięcie było na tyle
powolne, że pozwoliło na dostateczne
zgrupowanie się cząsteczek Fe3C, po szlifie
uwydatniają się odpowiednie plamy względ
nie lin je. Przy badaniu igłą pod mikrosko
pem można stwierdzić, że cząstki jasne są
o wiele twardsze od ciemnych“.
„Przy ogólnej zawartości węgla około
0,89% przy szlifie okazuje się, że cała po
wierzchnia ma mniej więcej jednakowy
układ. Stal taką zwiemy „perlitem“, przyczem części jasne zostały nazwane „cementitem”, zaś części ciemne — „ferritem”.
„Jeżeli zaś zawartość węgla W stali
zwiększyć znacznie, zwiększa się ilość
cząstek jasnych i grupują się one w sku
pienia względnie linje. Przeciwnie zaś —przy niedostatecznej ilości węgla (poniżej
0, 89%), w iszlifie przeważa matowa bar
wa żelaza“.
„W normalnych warunkach obróbki fa
brycznej, gdzie różnice w szybkości ochła
dzania i w skali temperatur są nader nie
znaczne, zmiany w rysunku stali są tak
małe, że obserwować je można jedynie pod
mikroskopem“.
„Jeżeli jednak ochładzanie będzie trwa
ło kilkadziesiąt godzin, to zgrupowania
Fe3C mogą stać się tak znaczne, że dadzą
piękne rysunki, widoczne na damaskach“.
Nowoczesne badania metalograficzne
dowiodły, że przypuszczenia Brean były
nader bliskie ; prawdy. Jednakże zasługa
praktycznego zbadania sposobów wykona
nia bułata przypada jenerałowi-majorowi
Anosow, inżynierowi górniczemu (1797 —
1851), który w latach 1830 — 40 przepro
wadził obszerne doświadczenina w rosyj
skich stalowniach iw Zlatoust.
E.
Rekonstrukcja damastów przez Anosowa.
Anosow doszedł do przekonania, że nie
które „bułaty“ są twardsze od stali, a
mniej od niej kruche. Określił je przeto
jako bardziej wartościowe i dążył do prak
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tycznego zbadania ich fabrykacji do ce
lów użytkowych.
Rozpoczął od powtórzenia doświadczeń
Faraday’a nad stopami stali z różnemi me
talami, i doszedł ostatecznie do przekona
nia, że bułat nie jest mieszaniną stali z ja
kimkolwiek innym metalem, a związkiem
żelaza z węglem, podobnym do stali, i że
przyczyny powstawania wzorów poszuki
wać należy przedewszystkiem w sposobie
łączenia się ;węgla z żelazem.
Następnie Anosow rozpoczął badania
nad działaniem na żelazo różnych ciał, za
wierających węgiel i przy tej sposobności
stwierdził, że powodzenie zależy w wyso
kim stopniu od sposobu związania węgla
z żelazem i od nieobecności wszelkich in
nych ciał.
W fen sposób uwydatnia się drugi pod
stawowy warunek: czystość stali, a więc
czystość obu jej czynników składowych —
żelaza i węgla. Badania Brean oświetliły
zaś tylko pierwszy warunek: stopniowe
ochładzanie stali dla ułatwienia związku.
Dalsze badania polegały na próbach uzyskania bułatów z różnych rud, ze sta
piania rud z grafitem i( t. p., wreszcie Ano
sow przeszedł na metodę t. zw. perską,
topienia poprzednio otrzymanego czyste
go żelaza bezpośrednio z grafitem.
Ostatni sposób został uznany za naj
bardziej praktyczny, zarówno z powodu
największej ekonomiczności, jak wskutek
gatunku bułatów otrzymywanych. Znacz
na większość bułatów, wykonanych przez
Anosowa powstała w ten właśnie spo
sób.
Anosow stwierdził, że sam przebieg sta
piania ma zasadnicze znaczenie, ponieważ
chodzi i o możliwie największą temperatu
rę i o jak najdłuższe utrzymanie w stanie
płynnym. Wielką więc rolę odegra ogniotrwałość pieców i budowa ich ścian.
Proces stapiania odbywał się następu
jąco: „Do zwykłego tygla wkłada się od
12 do 8 funtów żelaza, zależnie od pożąda
nego stopnia twardości metalu (im mniej
żelaza, tern istal będzie twardsza), żelazo
pokrywa się masą, przygotowany z grafi
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tu, tlenków żelaza i topnika (dolomitu).
Tygiel przykrywa się glinianą pokrywą, i
dopuszcza się do pieca taki prąd powietrza,
aby temperatura stała się wysoka, jednak
że aby drobne węgle nie wylatywały. Po
mniej więcej 3% godzinach metal bywa
zwykle stopiony i pokryty cienką war
stwą szlaki, na której leży trochę grafitu.
Ubytek grafitu w tym czasie wynosi około
14 funta, metal po ostygnięciu będzie miał
jasne tło, na niem zaś słabe jasne wzory,
a, w razie użycia grafitu w dobrym gatun
ku — pewien blask. Po 4 godzinach utrata
grafitu wyniesie do 36 zołotników, a metal
będzie miał rysunek lekko falisty. Metal,
topiony przez 4% godziny po ubytku około
W zołotników grafitu będzie miał wzory
faliste średniej wielkości, a miejscami mo
gą wystąpić ślady stopni. Zwykle tygiel
zaczyna się paczyć po tym okresie czasu
i należy zatrzymać dalszą pracę. O ile jed
nak tygiel trzyma się dobrze, można prze
dłużyć topienie o dalsze 1/2 godziny, wów
czas wystąpią wyraźnie wzory bułata siat
kowego średniej wielkości. Wreszcie — to
pienie przez 5 godzin — o ile jest możli
we, powoduje powstanie metalu o siat
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kowatym, mniejszym lub większym wzo
rze, a niekiedy powstają i stopnie“.
„W ten sposób w miarę przedłużania
topienia coraz to większa ilość węgla łą
czy się z żelazem“.
„Po całkowitem wypaleniu się węgli
przerywa się prąd powietrza i tygiel pozo
staje w piecu dopóty, dopóki całkowicie nie
.ostygnie, lub przynajmniej nie poczernie
je”.
„W czasie stygnięcia, gdy temperatu
ra staje się niższa od 700° (barwa jaskrawo-czerwona), zaczyna się łączenie węgla
z żelazem, dające „karbidek“ i jednolity
metal rozdziela się na 2 różne składniki:
perlit i ferryt, względnie cementyt.
Sposób powolnego wytapiania i chło
dzenia pozwala uzyskać gatunek stali nad
zwyczaj bogatej w węgiel, i, wskutek te
go równocześnie twardy i nader podatny
na kucie. \
Anosow stwierdza, że udawało mu się
wykuwać klingę z krążka stali w ciągu tyl
ko 2-ch nagrzań, że poza tern próbował z
powodzeniem kucia na zimno : stal nie da
wała pęknięć, a nagrzewała się do barwy
czerwonej wskutek ciepła, powstającego
przy kuciu.
(Dokończenie nastąpi).

Dział info rmacy j ny
Pytanie 1. Kto może udzielić informaPytanie 4. Czy jest komuś znany kolo
rowy
rysunek ułanów austrjackiej legji
cyj o mundurze wolnych strzelców Lipow
skiego, zwanych poprzednio „Chasseurs” meksykańskiej z r. 1864 — 1867? (W. Z.
lub „Franctireurs de Paris”, którzy brali — Lwów).
udział w wojnie francusko-pruskiej 1870
Pytanie 5. Jaki był mundur cudzoziem
— 1871 i odznaczyli się w obronie Chäskich formacyj meksykańskich w r. 1867,
teaudun? (J. Kozolubski — Warszawa).
a mianowicie pułku huzarów KhevenhülPytanie 2. Czy mundury pułków wier
lera i pułku strzelców konnych (Cazadonych kozaków w r. 1792 były jednakowe
res a caballo), w których służyli Polacy?
w obydwóch pułkach, czy też się czemś (J. Kozolubski — Warszawa).
różniły? (W. Dziewanowski — Warsza
Pytanie 6. Czy można stwierdzić, że
wa).
Pytanie 3. Czy istnieje dawny polski na ziemiach słowiańskich kolczuga była
termin, odpowiadający niemieckiej nazwie wcześniej w użyciu niż na zachodzie Euro
py? (M. H. — Brześć n. B.).
„Beckenhaube”? (W. P. — Warszawa).
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STWIERDZONE WAŻNIEJSZE OMYŁKI DRUKU w Nr. 1

Na str. 6 w kol. II wiersz 9 od góry:
zamiast:

ma być

Protok. tryb. zapisany
wiersz 13 od góry: Syradzen.
na str. 7 w. 24 od góry Skobi
zameczek
tt
25 f,
yy
Tok
tt
27 ,,
y,
Auszparskiej
tt
32 ff
,f
y>
36 ,, ,, Torkami niektóremi
na str. 7 w. 9 od dołu storczykami

Piotrk. tryb zapisy.
Syradien.
Skoblin
zamklik
Tork
Auszpurskiej
Torkami inektoremi
stoczykami

kolumna prawa
w. 14 od góry —- na konia
sparane
22 od dołu
ff
18 tt tt
tt
tt
15 tt tt
tt
tt
14 tt tt
tt
tt
wszelkich
9 tt tt
tt

na końcu
spaiane
yy
ff
tt
wielkich

str. 8 kol. lewa
po osiem
srebrnymi
co dalej nożyków srebrnych
„ 20 „ „
dwadzieścia
kol. prawa w. 7 od góry z kapawkami

w. 2 od góry
tt

tt

tt

po ośmi
srebrnych
co delij dwadzieścia
z kapturkami.
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