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STANISŁAW ŁOZA.

Virtuti militari
Utworzenie orderu wojskowego „Vir
tuti Militari'' nastąpiło w sierpniu r. 1792.
Było to w czasie gdy książę Józef Ponia
towski, po złożeniu dowództwa wojsk wal
czących na Ukrainie, przybył do Warszawy.
Właściwie mówiąc, w tym miesiącu nastą
piło opracowanie statutu, oznaki orderowe
bowiem były przygotowane dużo wcześniej,
gdyż po raz pierwszy rozdano je po zwycię
skiej bitwie pod Zieleńcami, która była sto
czona w dn. 18 czerwca. Król Stanisław Au
gust wskutek raportu księcia Józefa, głów
nodowodzącego wojskiem walczącem na
Ukrainie, wystosował do niego w dn. 22
czerwca pismo, w którem mówi, że o ile czas
i okoliczności pozwolą, zajmie się formalnem ustaleniem orderu wojskowego, narazie
zaś posyła 20 medalów złotych i srebrnych z
dewizą: „cnocie wojskowej" dla oficerów
bardziej zasłużonych w kampanji. W dal
szym ciągu monarcha pisze o pierwotnym
zamiarze swym podziału odznaczenia na
stopnie i odróżnienia ich zapomocą sposobu
zawieszania na wstążce wąskiej, o barwie
wstęgi orderu św. Stanisława.
Wskutek zaszłych wydarzeń w kraju,
projekt statutu, prawdopodobnie w rękopi
sie, wraz z. innemi papierami królewskiemi
uległ wywiezieniu do Petersburga. Dlatego
też przy wznowieniu orderu za Księstwa
Warszawskiego w r. 1807 musiano opierać
się na tradycji ustnej. Statut orderu był
wzorowany podobnie, jak statut orderu ro
syjskiego św. Jerzego, na statucie austriac
kiego orderu wojskowego Marji Teresy.
Statut dzielił order na pięć klas, a mia
nowicie krzyże: wielki, komandorski, kawa
lerski, złoty i srebrny. Oznaki różniły się
od obecnie noszonych umieszezonem na
tarczy z odwrotnej strony krzyża wyobra
żeniem Pogoni — herbu Litwy, a pod nią
daty ustanowienia orderu 1792 oraz inicja
łami króla — założyciela orderu S (Stani
slaus) A (Augustus) R (Rex) P (Poloniae)
na ramionach krzyża. Wstęga orderu zosta

ła w statucie ustalona błękitna z czarnemi
szerokiemi paskami po brzegach. Odznacze
ni krzyżem wielkim musieli nosić go na
wstędze, przewieszonej przez lewe ramię
(obecnie przez prawe), na lewej piersi zaś
gwiazdę ośmioramienną srebrną z nałożc
na oznaką orderową.
Medale, nadesłane przez króla, był4
owalne, okolone wystającym brzeżkiem
Z jednej strony widniała wiązana cyfra kró
lewska SAR, uwieńczona koroną, a pod nią
2 gałązki wawrzynowe, przewiązane wstąż
ką, z. odwrotnej — napis dwuwierszowy:
Virtuti Militari, poniżej zaś również 2 ga
łązki wawrzynu.
Książę Józef przedstawił do odznacze
nia 15 kandydatów, a mianowicie: gen. mjr.
Tadeusza Kościuszkę, gen. mjr. Michała
Wielhorskiego, gen. mjr. Pouparta, brygadjera Stanisława Mokronowskiego, bryg.
Eustachego Sanguszkę, płk. kozaków Józe
fa Poniatowskiego, ppłk. Grochowskiego,
mjr. Krasickiego, mjr. kawalerji narodowej
Józefa Szczutowskiego, mjr. dyw. pieszej
koronnej Mikołaja Bronikowskiego, mjr.
kozaków Michała Chomętowskiego, por. art.
Karola Toepfera oraz Gałeckiego, Bukara
i Marszyckiego.
Prócz odznaczeń dla wyżej wymienić
nych, król Stanisław August przesłał meda
złoty dla księcia Józefa tudzież 4 takie me
dale i 40 srebrnych dla oficerów niższych
i szeregowych, których nazwiska miały być
dostarczone później.
Konfederacja targowieka uniwersałem
wydanym w Nowym Konstantynowie w dn
18 lipca 1792 r., potępiła odznaczenie to,
uważając je za niegodne ducha republikań
skiego. Król Stanisław August zaś, w
związku z przystąpieniem do targowicy w
dniu 24 lipca, przyczynił się do obalenia
ustawy konstytucyjnej.
Pomimo powyższego uniwersał króla
nadawał w dalszym ciągu odznaki, aczkol
wiek czynił to bardzo ostrożnie, nie chcąc
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narazić się przywódzcom targowicy. Nada
wane przez króla medale odznaczeni nosili
pomimo zakazu konfederacji, grożącego
osobom wojskowym karami osobistemi
i utraceniem rang. Uniwersał Rady Nieu
stającej z dn. 10 stycznia 1794 r. zniósł
ostatecznie krzyż zasługi wojskowej. Pod
czas kampanji o niepodległość r. 1794 or
der wojskowy nie był nadawany. Naczelnik
narodowych sił zbrojnych Tadeusz Koś
ciuszko nie chciał bowiem nadawać odzna
czenia, ustanowionego przez znienawidzo
nego króla, a najbardziej zasłużonym wrę
czał obrączki złote z napisem: „Ojczyzna
— obrońcy swemu”.
W krótkotrwałym okresie Księstwa
Warszawskiego 1807 — 1813 krzyż zasłu
gi wojskowej miał urzędową nazwę „Orde
ru Wojskowego Księstwa Warszawskiego”.
Pierwotnie odznaki były takie same jak za
czasów króla Stanisława Augusta. W roku
1808 jednakowoż, na żądanie cesarza Rosji
Aleksandra I, który ziemie Wielkiego
Księstwa Litewskiego zatrzymał w swem
władaniu, Pogoń na tarczy środkowej z od
wrotnej strony krzyża zastąpiono napisem
łacińskim: „Rex et Patria” (król i ojczy
zna), pozostawiając datę ustanowienia or
deru 1792. Wojskowi, odznaczeni orderem
wojskowym, do rozkazu, zalecającego zmia
nę dawnych odznak na odznaki nowego
wzoru, nie chcieli się stosować.
Za Księstwa Warszawskiego order woj
skowy zachowywał dawny podział na 5 klas
z tą różnicą, że medale złote klasy 4-ej
i 5-ej zastąpiono takiemiż krzyżami. W tym
okresie prócz księcia Fryderyka Augusta,
wielkiego mistrza orderu, krzyż wielki po
siadali : książę Józef Poniatowski, który go
otrzymał dekretem monarszym 25 lutego
1809 r. oraz marszałek Ludwik Mikołaj
Davout, książę AurstedPu i Eckmühl’u, od
znaczony dnia 22 marca tego roku. Krzy
żami komandorskiemi nagrodzeni zostali
generałowie: Józef Zajączek (1807), Jan
Henryk Dąbrowski (1807), Stanisław Fi
szer (1809), Aleksander Rożniecki (1809),
Michał Sokolnicki (1809), Grzegorz Józef
Chłopicki
(1810), Karol Kniaziewicz
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(1812), Amilkar Kosiński (1812) i Ludwik
Pac ;(1813). Ogółem liczba odznaczonych
wszystkiemi klasami orderu wojskowego w
tym okresie wynosiła niewiele ponad 1.500.
Podczas 15-lecia Królestwa Kongreso
wego order wojskowy, z wyjątkiem kilku
przyznań za zasługi położone w czasie wo
jen napoleońskich, nie był nadawany, dopie
ro wybuch wojny polsko-rosyjskiej przy
wrócił nagradzanie tern odznaczeniem. W
czasie od 3 marca do 4 października 1831
r. nadano 1 krzyż komandorski, który
otrzymał wódz naczelny Jan Skrzynecki za
bitwę pod Dębem Wielkiem, 105 krzyżów
kawalerskich, 1.794 krzyże złote i 1.973
krzyże srebrne.
Po zgnieceniu rewolucji, cesarz rosyj
ski Mikołaj I, chcąc jeszcze bardziej po
niżyć wszystko co polskie, tą najdroższą
nagrodę naszych czynów rycerskich nada
wał żołnierzom swych wojsk, przyczem je
dyną zmianą zrobioną w odznakach, była
zmiana daty 1792 pod napisem „Rex et
Patria na 1831. Wielkich wstęg tak zmie
nionego orderu rozdano 14, w ich liczbie
odznaczeni nią byli: feldmarszałek Paskiewicz-Erywański, nagrodzony jeszcze tytu
łem księcia warszawskiego, brat cesarski
wielki książę Michał Pawłowicz, generało
wie: Bistrom i Kreutz. Krzyży komandor
skich nadano 188, kawalerskich — 1.105,
złotych — 5.213, srebrnych przeszło
100.000. Otrzymali je nawet pisarze,
cyrulicy, kucharze, służba szpitalna i tabo
rów. W późniejszych czasach krzyże orderu
wojskowego polskiego stały się częścią skła
dową odznak pamiątkowych pułków
gwardji rosyjskiej: jegierskiego wołyń
skiego i huzarów grodzieńskich.
Przyszła wielka wojna, a z nią ziszcze
nie marzeń narodu, przywrócenie bytu
niepodległej ojczyźnie. Sejm ustawodawczy
ustawą dnia 1 sierpnia 1919 r. wznowił
order wojskowy virtuti militari. Naczelnik
Państwa i Wódz Naczelny w rocznicę pow
stania styczniowego nałożył krzyż srebrny
i zebrał zwołaną w myśl rozkazu swego z
dn. 1 stycznia 1920 r. kapitułę orderu.
Rozkaz ten brzmiał następująco:
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„Uchwałą sejmową z dnia 1 sierp
nia 1919 roku został wskrzeszony
order wojskowy „Virtuti Militari”,
który ongi ozdabiał piersi naszych
najwaleczniejszych dziadów i pradzia
dów. Nie potrzebuję mówić o znacze
niu tej zaszczytnej odznaki — każdy
prawdziwy żołnierz rozumie i odczu
wa to doskonale.
Ustawa wkłada na mnie obowią
zek zorganizowania pierwszej kapituły
orderu i przewodniczenia w niej. Wo
bec tego mianuję członkami kapituły
tymczasowej orderu „Virtuti Militari”
i nadaję im order ten klasy V-ej :
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stycznia na pierwsze posiedzenie ka
pituły i na otrzymanie odpowiedniej
dekoracji. Wybieram dzień ten, jako
rocznicę wybuchu powstania 1863 ro
ku, chciałbym bowiem, aby ci, co pier
wsi powołani są do trudnego i odpo
wiedzialnego sądu o bohaterstwie
swych kolegów przejęli się i związali
z duchem najofiarniejszego i zarazem
najmniej ubranego w zewnętrzne po
zory chwały ruchu narodowego”. ■

Po zakończeniu wojny polsko-rosyjskiej
twórca odrodzonego wojska narodowego
i wódz zwycięski w kampanji lat 1919—
1920 otrzymał pierwszy krzyż wielki przy
wróconego
orderu wojskowego. Krzyżem
1. Generała broni HALLERA Jó
tym
odznaczeni
zostali również wodzowie
zefa, dowódcę frontu pomorskiego, ja
naczelni
armji
sprzymierzonych:
marszałek
ko zastępcę mojego w przewodniczę
Francji, Anglji i Polski Ferdynand Foch,
niu,
król Rumunj i Ferdynand, obaj podczas po
2. Generała porucznika IWASZ bytu w Polsce w r. 1923, król Belgji Albert
KIEWICZA Wacława, dowódcę fron I, król Jugusławji Aleksander I i król
tu podolskiego,
Włoch Emanuel III. Krzyże komandorskie
3. Generała podporucznika RO otrzymali prócz Marszałka Polski genera
łowie: Stanisław Haller, Wacław Iwaszkie
MERA Jana, dowódzcę 13 dywizji,
wicz, Jan Romer, Tadeusz Rozwadowski,
4. Generała podporucznika ROJĘ
Edward Rydz-śmigły, Władysław Sikorski,
Bolesława, dowódcę O. G. Kielce,
Leonard Skierski, Kazimierz Sosnkowski,
5. Generała podporucznika RY- Stanisław Szeptycki, Zygmunt Zieliński
DZA-ŚMIGŁEGO Edwarda, dowódcę i Lucjan Żeligowski.
grupy,
Wódz Naczelny nadał również krzyże
6. Generała podporucznika LATI- komandarskie następującym wodzom cu
NIKA Franciszka, dowódcę frontu dzoziemskim: generałowi Weygandowi, ge
śląskiego,
nerałowi wojsk Stanów Zjednoczonych Joh
nowi
Pershingowi, marszałkom Japonji:
7. Pułkownika
KULIŃSKIEGO
Mieczysława, I zastępcę szefa Sztabu. Oku i Kawamura, wodzowi armji włoskiej
Armandowi Diazo oraz księciu Aosty i hra
8. Pułkownika SKRZYŃSKIEGO biemu Turynu.
Stanisława, dowódcę dywizji pomor
Krzyży kawalerskich (klasy III) na
skiej,
dał 12, z tego 3 w Polsce (generałowi Stefa
9. Majora MACKIEWICZA Mie nowi Dąb Biernackiemu oraz pułkownikom
czysława, dowódcę pułku suwalskiego, Gustawowi Paszkiewiczowi i Zygmuntowi
Piaseckiemu) i 9 zagranicą.
10. Kapitana KOPĘ Andrzeja,
Klasy IV — 48 (w kraju 7 i 41 za
11. Kapitana KOCA Adama, z od
granicą)
.
działu II Naczelnego Dowództwa.
Wszyscy wymienieni oficerowie
mają zgłosić się w Warszawie dnia 22

Klasy V 8.300 (w tern: 2 miasta
Lwów i Verdun, 15 chorągwi: oddział ba-
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jończyków we Francji, 1, 5 i 6 p. p. Leg.,
15, 22, 34, 35, 41, 55, 56, ,57, 58, 81, 85 i 86
p. p., 14 bataljonów saperów i oddziału żeń
skiego Polskiej Organizacji Wojskowej, 5
sztandarów: 1-go p. szwoleżerów im. Józe
fa Piłsudskiego, 1-go p. ułanów krechowiec-
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kich. im. płk. Mościckiego, 7, 14 i 15 p. uła
nów; 10 trąbek: 1, 3, 4 i 5 dywizjonów artyłerji konnej, 2-ej i 3-ej baterji 1-go p. art.
ciężkiej, jl, 9 i 14 p. artylerji polowej. Pozatem krzyż klasy V otrzymało 239 cudzo
ziemców. Nadań pośmiertnych było 1.311.

STANISŁAW GEPNER.

oP is

polskiego rzędu kawaleryjskiego z roku

1Ó1.9

Przed paru laty Muzeum Wojska uzy ciągnięcia werblika od wędzidła. Na policz
skało niezwykle ciekawe komplety umun kach, 2 cm nad kółkami, przyszyta jest
durowania i ekwipunku końskiego z ber zasuwka do umieszczenia werblika. Rze
lińskiego Zeughausu.
mień policzkowy za uszami końskiemi jest
Pomiędzy temi przedmiotami znajduje naszyty na rzemień podgardlany. Uzdziesię sześć kompletnych rzędów końskich, nica posiada tylko jedną żelazną sprzączkę
na podgardlu z lewej'
strzelców konnych, ustrony, dwie przesuwłanów, artylerji kon
ki przy kółku do uwią
nej i żandarmerji.
żą na podbródku i pod
Postaram się dać
gardlu.
zwięzły opis jednego
z tych rzędów, a mia
Uzda posiada na
nowicie strzelców kon
czółek, policzki i nanych. Ułańskie różnią
chrapnik.
Naczółek
się jedynie tern, że za
ma z obu boków dwa
miast tulei do kara
otwory do przecią
binka, posiadają tule
gnięcia policzka i pod
ję do lancy, przypiętą
gardla, nie złączonych
do prawego strzemie
ze sobą <za uszami
nia.
końskiemi. NachrapTerminologja przy
nik przeciągnięty jest
opisie, wzięta z dzi
przez otwór, między
siejszego regulaminu,
dwoma
zasuwkami
dającego opis rzędów'
przy sprzączkach do
końskich.
przypięcia munsztuka. Sprzączek jest
U z d a.
pięć, po jednej z le
Komplet składa się
Siodlo.
wej
strony na policz
z uździenicy z uwiązem i uzdy; wszystko wykonane ze skóry ku, podgardlu i podbródku i po jednej z le
wej i prawej do przypięcia policzków do
czarnej.
Uździenica posiada naczółek, nachrap- munsztuka.
nik, podbródek i podgardle, połączone
Naczółek i nachrapnik połączone są
wspólnem Żelaznem kółkiem, do którego krzyżem, plecionym z rzemienia, na środku
przypięty jest uwiąż, długości 170 cm. Na- którego znajduje się duża róża, mniejsze,
chrapnik, podbródek i policzek łączą się po dwie na naczółku i nachrapniku. Róże
z obu stron żelaznemi kółkami do przę- są wykonane ze skóry, wyciętej na okrągło,
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Terlica siodła drewniana na dwóch ław
kach bez wyściółek, kula tylnia obszyta
czarną skórą (A). Siedzisko (B) ze skóry
surowcowej, twardej, przybite gwoździami
do obu kul i przytroczone surowcowemi tro
kami do ławek. Popręg (C), szerokości 7
cm z. rzemienia czarnego, idący powierzch
siedziska, przytwierdzony do ławek trokami
surowcowemi. Przed samym popręgiem,
ławki posiadają przecięcia do puślisk (D).
Zprzodu i źtyłu ławek duże pętle z surowca;
przednie2) cienkie do przytwierdzenia olster, tylne (E) z kilkakrotnie zwiniętego
rzemienia surowcowego służą do rzemieni
trocznych i przytrzymują jednocześnie
sprzączki do podogonia.
Olstra do pistoletów przytwierdzone są
na stałe do siodła trojako: 1) surowcowym
trokiem (F) do pętli na przodzie ławki, 2)
rzemieniem z pętlą (G), założoną za przedUzda.

o zębatych brzegach, róża na krzyżu składa
się z 8 kawałków, coraz mniejszych, na na
czółku i nachrapniku z 3 kawałków każda.
'Na uździe, za uszami konia, od jednego do
drugiego boku naczółka przypięty jest dwo
ma rzemykami zapasowy łańcuszek munsztukowy.
Uzda z uzdzienicą połączona jest cztere
ma rzemyczkami, przyszytcmi do uździenicy; rzemyczki znajdują się: 1) w środku
uzdy, za uszami konia; 2) na środku na
czółka; 3) i 4) ‘po brzegach nachrapnika,
poniżej różyczek od krzyża x).
Wodze munsztukowe są długości 160
cm, zeszyte jedna z, drugą, posiadają przesuwkę.
Wodze wędzidłowe, długości 140 cm, ze
szyte j edna (na drugą.
Munsztukowe żelazo posiada nierucho
me kółko do przypięcia wodzy. Wędzidło
zwykłe z werblikami.
Wszystkie żelaza i sprzączki kute ręcz
nie, dość grubo.
Siodło.
*) Rzemyczki zapinają się na guziki skórza
ne.

Powęz.
2) Niewidoczne na rysunku, znajdują się pod
olstrą.
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nią kulę, 3) rzemieniem (H), ściśle obej ze sprzączką i przystułą, ogólnej długości
mującym każde olstro i przeciągniętym w 248 cm, służącą do przytwierdzenia cza
miejscu styku boku przedniej kuli z ławką; praka.
rzemień len zapinany jest na sprzączkę.
Rzemień ten, od lewej strony szedł pod
Wszystkie rzemienie, założone na kulę tylną kulę, przechodził przez zasuwkę (N)
przednią ,są przytrzymane pętlą (I), przy od spodu powęza, obejmował po wierzchu
bitą do kuli.
czaprak, od przodu na olstrach, i zapinał
Na przednią kulę założona jest tuleja do się na sprzączkę mniej więcej pod przednią
karabinka (K) na długim rzemieniu ze kulą.
sprzączką.
Pod siodło kładziony był nieduży skórza
Strzemiona żelazne, ręcznie kute, ny czaprak — potnik, znajdujący się przy
sprzączki nad samem strzemieniem u dołu. każdym komplecie muzealnym; sądzić moż
P O' d p i e rna, że ten cza
s i e przecią
prak znajdował
gnięte przez rze
się na grubym
mienie przy olfilcu lub kilka
strach, obejmu
krotnie złożonej
je kulę przed
derce.
nią. Na podpierPrzy każdym
siu duża róża z
komplecie jest
skórza
kółek
torba do karmie
nych, jak na
nia konia, sznur
krzyżu uzdy.
do wiązania sia
Podogo
na, szczotka i
nie przypięte
zgrzebło.
Czaprak linji.
do dwóch sprzą
W rosyjskiej
czek na ławkach.
instrukcji kawa
Siodło nie po
leryjskiej p. t.
siada skórzane
,,Rukowodstwo k
go pokrycia, za
obrazowanju kamiast którego
walerista”
—
nakładano cza
Petersburg 1832
prak sukienny w
r., znajdujemy
gwardji, baran
na str. 20 roz
kowy w linji.
dział, poświęco
Czaprak po
ny siodłaniu lek
siada ztyłu roz
kiej kawalerj i.
cięcia na tylne
Ponieważ oma
rzemienie troczne, poza tern był przytwier wiany jest typ siodła, używanego również
dzony powęzem (zwanym wówczas ober- w pułkach polskich w latach 1815 — 1830,
gurtem).
|
opis siodła i troczenia będzie w tym wy
Powęz długości 175 cm posiadał na padku miarodajny.
obu końcach żelazne kółka, do jedne
W rozdziale tym, znajdujemy następu
go z nich przyszyty był rzemień, długości jące szczegóły.
153 cm, służący do spopręgowania konia.
Przedewszystkiem należy bardzo do
Koniec tego rzemienia po kilkakrotnej kładnie oczyścić potnik, w szczególności
przeciągnięciu przez kółka po węza, zapinał spodni kawał wojłoka3). Potnik przywiązusię na sprzączkę (M).
2) A więc pod skórzany potnik kładziono kil
Do kółka powęza, przyszyty był rzemień ka kawałków wojłoku.
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je się już po włożeniu na konia do obu kul
terlicy surowcowemi trokami, tak żeby
można było na kłębie i grzbiecie podłożyć
swobodnie trzy palce.
Po podciągnięciu popręgu, zapięciu podpiersia i podogonia, przytracza się zwinięty
płaszcz do olster i przedniej kuli, przy po
łowem siodłaniu umieszcza się uździenicę
stajenną za lewą olstrą, torbę, szczotkę
i zgrzebło za (prawą. Na siedzisku terlicy,
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przy przedniej kuli kładzie się furażerkę
i następnie derkę, złożoną we czworo w ten
sposób, by podwinięte jej boki równały się
z brzegami terlicy. Wg. instrukcji derka
służy jako poduszka.
Na to wszystko wkłada się czaprak,
przepuszczając przez otwory tylne rzemie
nie troczne, umieszcza się torbę z owsem
za tylną kulą, przytracza mantelzak i wszy
stko umacnia się powęzem.

KONSTANTY STARYKOŃ GRÓDECKI.

Zarys rozwoju lialabardy
Z broni drzewcowej najwięcej rozmaito
ści form, a przez to i zainteresowania dla
zbieracza przedstawia znana już w śred
nich wiekach halabarda.
Dzięki swemu specjalnemu przeznacze
niu, o którem będzie mowa niżej, przetrwa
ła ona jako broń bojowa zaledwie do pierw
szej połowy 'siedemnastego wieku i prze
szła jako objekt zabytkowy do zbiorów, lub
służy jeszcze jako tylko dekoracyjne uzbro
jenie dworskiej straży w krajach o ustro
ju monarchicznym i zachowanej tradycji.
Nader rozpowszechniona na Zachodzie
i wcale nieużywana przez ludy azjatyc
kie1), w Polsce znalazła zastosowanie nie
zbyt rozległe, chociaż spotykamy czasem
nawet okazy typowe dla naszego kraju.
Chcąc naszkicować historję rozwoju i
upadku halabardy, musimy sięgnąć dość
odległych czasów; jakkolwiek źródła histo
ryczne, jak twierdzi Lenz, wspominają o
tym rodzaju broni dopiero w wieku trzyna
stym, jest zupełna pewność, że powstał on
już parę wieków wcześniej. Autorzy dzisiej
a) W Indj ach spotykamy wprawdzie broń o
toporze i grocże przypominającą kształt naszych
halabard, lecz osadzoną na drzewcach nie dłuż
szych nad 1 metr, są to więc raczej toporki, zresz
tą zazwyczaj są cienkie i nie robią wrażenia bro
ni bojowej (p. Katalog Buttin'a, Nr. Nr. 805,
807, 810).

si (p. t. Zar. Dz. Uzbr., W. Dziewanowski)
wypowiadają się zatem, że pierwotną for
mą, z której powstała halabarda, był ger
mański skramasaks, umocowany, celem dal
szej dosięgalności przeciwnika, na długiem
drzewcu, dalej przekształcający się w berdysz, ten zaś w halabardę. Jednak, zastana
wiając się nad starszemi okazami znanemi
nam ze zbiorów niemieckich i szwajcar
skich, można przyjść i do innych wniosków,
opierając się na kształcie i prawdopodob
nym sposobie użytkowania.
Otóż typy pierwotne muszą być niewąt
pliwie najprostsze; taka też jest halabarda
na miniaturze legendy o św. Jadwidze (Kor
zon, Dz. W.) (fig. Nr. 1); jest to ciężki to
pór o ostrzu prawie prostem, wyciągniętem
w nieznaczny szpic nazewnątrz i mocno osa
dzony przy pomocy dwu tulei. Chociaż od
nosi się do daty 1353, lecz u has mogły być
w użyciu modele o wiele wcześniejsze. Dal
szy rozwój (pt. Dr. Gessler, Führer...)
przynosi wyciągnięcie z górnej części topo
ra grotu, z początku krótkiego i bardzo moc
nego. W ten sposób ukształtowany ciężki
topór z zapoczątkowaniem grotu (fig. Nr.
2), osadzony na długiem drzewcu, nadawał
się przedewszystkiem do użytku obrońców
fortyfikacyj, przeciw wdzierającym się na
wały i mury nieprzyjaciołom; taka broń
mogła służyć równie dobrze do kłucia i spy
chania wdół końcem, jak do rąbania topo
rem po hełmach i zbrojach. Ten typ, bardzo
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ciężki, bezwzględnie wymagający dwu rąk
do użycia, a tem samem pozbawiający wo
jownika możliwości korzystania z tarczy,
nie wymagał jeszcze dodatkowego urządze
nia, wynalezionego później, a pożytecznego
w walce w polu, w postaci haka, po stronie
przeciwnej toporowi; na razie wystarczyło
wydłużenie topora o ostrzu przeważnie je
szcze prostolinijnem, wykute w ten sposób,
by ostrze kłujące stanowiło w prostej linji
dalszy ciąg lub równoległą oś drzewca. Dla
użytku obrońcy murów czy ostrokołów w
czasach dawniejszych była to broń dosta
teczna. W miarę jednak wzmocnienia uzbro
jenia ochronnego, zwłaszcza przy przejściu
ze zbroi kolczej na płytową, a więc głównie
w w. XIV — XV, uznano potrzebę zao
patrzenia halabardy w boczne śpiczaste ostrze, służące do przebijania grubych żelaz
nych osłon, jak kirysy i hełmy. W ten spo
sób udoskonalona broń dodatkowo, a n&wet z lepszym skutkiem zastępowała mło
tek bojowy (nadziak, streithammer, klewiec). Wobec dużej średnicy łuku przy roz
machu długie (ponad 2 m) broni drzewcowej ostrze te nie miało wygiętej formy
dzioba ptasiego, właściwej krótkim młot
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kom, a otrzymało linję prostą, skierowaną
pod kątem prostym do drzewca (fig. Nr. 3).
Biorąc pod uwagę, że omawiane typy
miały kształt prostolinijny, istniejący zaś
jednocześnie berdysz zawsze zaokrąglony,
należy wnioskować, że halabarda nie jest
dalszym rozwojem berdysza, który poza tem
zawsze jest kuty cienko i zresztą przetrwał
na północy dłużej jako broń bojowa. Poprostu są dwa samodzielne typy broni, istnie
jące równolegle, powstałe z prototypu topo
ra bojowego, a może raczej od dwu proto
typów. W heraldyce znane są dwa wzory to
pora, — jeden o ostrzu prostem w herbach
Topór, Starykoń, podobno starszych, i dru
gi, zaokrąglony, w herbie Oksza. One to,
osadzone na długiem drzewcu, mogły zapo
czątkować halabardę i niezależnie berdysz.
Berdysz, jako mniej nadający się do działa
nia, przeciw ciężkiemu opancerzeniu, w za
chodniej Europie trwał krócej niż w Polsce
i Rosji.
Poza technicznemi właściwościami użyt
kowania, na forteczne pochodzenie pier
wotnej halabardy wskazuje jeszcze i trady
cja, która zachowała ją w ręku straży
miejskich kilka wieków dłużej niż w woj
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sku1). Ustalić jednak kraju, w zamkach i
grodach którego najpierw użyto tej broni
— ściśle nie możemy. Ogólnie się wskazu
je na Szwaj carję, gdzie się przechowało
najwięcej okazów (naogół późniejszego okresu), nazwa zaś, pochodząca ze starej
niemczyzny i zachowana z pewnemi tylko
zmianami we wszystkich europejskich ję
zykach, tak samo mogła wyjść i z Niemiec,
w których nawet, jak sądzimy, było wię
cej okazyj do walk w punktach obronnych
w okresie feudalnym.
Pierwotny model broni, jaki opisaliśmy,
był dobry do ówczesnego zastosowania, —
jednak później musiały przyjść zmiany,
spowodowane przez nowe sposoby i charak
ter walki, związany, że tak powiem, z de
mokratyzacją wojny, która nastąpiła w
wiekach XIV — XV.
Walki wieków średnich, fundujące się
na spotkaniach mocno uzbrojonych jedno
stek, t. j. rycerzy przy pomocy słobozbrojnych osobistych orszaków, zanikają. Prze
łom ten przypada na okres wojen chłop
skich i , rozpowszechnienia zawodowych
wojsk najemnych, kiedy przeciętne rycer
stwo traci charakter decydujących stron,
stając się tylko czynnikiem technicznym
walki.
Ponieważ nie leży ,to w zakresie niniej
szego artykułu, który ma na celu jedynie
charakterystykę rodzaju broni, nie będzie
my mówili o wadliwej taktyce wojowników
średniowiecznych, zaznaczymy tylko, że
wspomniany moment przełomowy wywołał
potrzebę stworzenia pewnych nowych od
mian broni, służącej piechocie, (którą sta
nowiły wówczas, z natury rzeczy, warstwy
niższe) przeciwko ciężko uzbrojonym jeźdź
com rycerskim.
W walce tego rodzaju, piechota najem
na, a zwłaszcza zaś chłopska, zazwyczaj atakowana przez konnego przeciwnika, mu
siała mieć i stosować rodzaj broni zaczepnoodpornej, możliwie długiej, a w dodatku

łatwej do sporządzenia. Taką bronią mogła
być właśnie halabarda, lecz nie w typie
pierwotnym, zbyt ciężkim i mało perforu
jącym. Dla celów walki już nietylko na
wałach, lecz i w polu przekształca się odpo
wiednio do nowych wymogów.
Ponieważ zasadniczy cios praktykowany
przy obronie fortyfikacyj — cięcie z rozma
chu od góry ku dołowi odpada, cięcie zaś
wymierzone przez piechura do wyżej usa
dowionego jeźdźca jest mniej skuteczne,
poza tern sam rozmach w ścisku walki jest
utrudniony — rola topora (zwanego przez
niektórych autorów, naszem zdaniem, nie
słusznie, okszą) słabnie, wytwórca zmniej
sza jego wymiary i wagę, co wpływa do
datnio na portatywność broni.
Natomiast większego znaczenia nabiera
uderzenie sztychem, co powoduje wydziele
nie z ostrza topora części samoistnej w
kształcie płaskiego lub przeważnie grania
stego grotu, który z biegiem czasu się wy
dłuża, dochodząc w niektórych typach XVI
wieku do 76 cm.
Jednocześnie, dla tych samych przy
czyn, które w połowem zastosowaniu hala
bardy obniżyły wartość bojową toporka,
zmniejsza się celowość bocznego grotu,
gdyż cios, nazwijmy go „dziobany”, wyma
ga dużo miejsca i czasu na rozmach zdołu
do góry, a jest mało pewny i doznający
ślizgów, pomimo nawet stosowania drzewca
o przekroju nie okrągłym, bardziej właści
wym dla chwytu dłonią, lecz czworokąt
nym, dającym większe wyczucie kierunku
ciosu.
W tych warunkach grot boczny znalazł
nowe, bardzo rzeczowe zastosowanie — mia
nowicie zahaczenie przeciwnika celem ściąg
nięcia go z konia, poczem leżącego łatwo by
ło ostatecznie unieszkodliwić. W wiekach
więc. XIV — XV (fig. 4) boczny grot
traci na mocy i grubości i nabiera wygięcia
do dołu, tworząc hak x).

*) Wyjątkowo zastosowana przez Napoleona
dla chorągwianych piechoty (p. t. Dzieje uzbr.
W. Dziewanowskiego) bojowego charakteru nie
miała.

*) Okoliczność -ta spowodowała podobno w
XIX w. zniszczenie większej ilości nieużywanych
już halabard skutkiem przerobienia ich na bosaki
dla miejskich straży ogniowych.
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W ten sposób powstaje rozwinięty w
pełni typ, składający się z grotu kłującego,
jako części zasadniczej, haka do ściągania
i toporka do cięcia2), przyczem dwie ostat
nie części służą jednocześnie do osłony żoł
nierza, jako nadające się do parowania cięć
broni siecznej skierowanych zgóry. Zada
nie to widocznie traktowano poważnie, gdyż
na sztukach XV i XVI wieku widzimy na
drzewcach prócz dwu wąsów skutych z tu
leją żelaźca, służących do jego umocowania,
jeszcze dwa osobne wąsy zabezpieczająca
drzewce od przecięcia. Niezupełnie zrozu
miały jest powód częstego w starszych
sztukach umiejscowienia grotu kryjącego,
zwłaszcza graniastego nie na linji drzewca,
a z pewnym odskokiem .(1)— 2 cm) w stro
nę toporka lub haka. Może służyło to do
osiągnięcia pewnej sprężystości przy ude
rzeniu w zbyt mocną, nie dającą się prze
bić, osłonę, celem osłabienia wstrząsu w rę
ku uderzającego.
źródła historyczne podkreślają skutecz
ność tej broni, używanej przez Szwajcarów
w bitwie z wojskiem Leopolda Habsburga
pod Mohrgarten w roku 1815, w czasie jego
wyprawy na Schwietz (pt. Podr. hist,
wojsk. pow. W. Dziewanowski), później
pod Sempach (1886 r.). Szczególne rozpo
wszechnienie halabardy w ziemiach Helwe
tów da się łatwo wytłumaczyć, po pierwsze
tern, że wojownicy tamtejsi ze względu na
teren górzysty i ,stan społeczny niższy two
rzyli prawie wyłącznie piechotę, po drugie,
że broń ta, poza walką, mogła służyć jako
narzędzie pomocnicze przy przebywaniu
trudnych górskich dróg i przełączy, zastę
pując nowoczesny sportowy alpenstock lub
piolet.
Dążąc do wyzyskania mało już użytecz
nego toporka, majster ówczesny wynalazł
broń do walki dodatkowej z drugim prze
ciwnikiem — mianowicie z koniem ataku
jącego jeźdźca.
Jest rzeczą prostą, że rąbanie i kłucie
2) Toporek w tym czasie często bywa skośny
ku dołowi — celem skuteczniejszego cięcia od
dołu.
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ciężkiego, przeważnie opancerzonego i dzia
łającego siłą rozpędu i wagi, zwierzęcia w
głowę i tułów, było niecelowe i niebezpiecz
ne, gdyż, nawet, w razie skuteczności, gro
ziło uderzającemu silnym wstrząsem, po
zbawieniem broni, a nawet uderzeniem
drzewca własnej halabardy. Dla uniknię
cia tego atak na konia przeciwnika trzeba
było prowadzić zboku od dołu, cięciem po
ziomem, mierząc w nogi. Taki cios jednak
nie mógł być praktykowany stale z rozma
chu, ze względu na dużą potrzebną do nie
go przestrzeń i długą chwilę ciosu, podczas
której wojownik zostawał odsłonięty na uderzenia zgóry.
To też wynaleziono, jak się zdaje we
Włoszech, w końcu XV lub na początku
XVI wieku, typ toporka lekkiego o wklę
słym (sierpowym) ostrzu, czyli formie ide
alnie nadającej się do kaleczenia nóg konia,
którego, nawet lekka rana zadana w ten
sposób, wytrącała (przeważnie z jeźdźcom)
z walki. Zdaje się, że ten typ halabardy,
wypełniający trzy różne zadania, był uzna
ny za najdoskonalszy i cieszył się największem rozpowszechnieniem (fig. Nr,
5). Wynaleziony przez Włochów został ado
ptowany we wszystkich krajach Europy
i do dziś dnia służy jako upiększenie licz
nych zbiorów. Odznacza się zazwyczaj czy
stą i szlachetną lin ją, oraz (w sztukach bo
jowych) skromnością zdobienia — gdyż za
całą ozdobę ma jedynie drobny ażur, upięk
szający, a jednocześnie zmniejszający wa
gę broni, nie wpływając na jej wartość użytkową. Omawiany typ, t. j. posiadający
długi grot do pchnięcia, wklęsły toporek do
podcinania konia oraz hak do ściągania
jeźdźca, gdzie jednocześnie całość żelaźca
mogła służyć do parowania ciosów przeci
wnika, stanowił punkt kulminacyjny rozwo
ju halabardy jako broni bojowej, ä jako
piękny wzór posłużył jeszcze w 'XVIII wie
ku jako model do szpotttona-halabardy, nie
mającej już zresztą znaczenia w walce.
Przykrością badacza jest trudność usta
lenia okresu i miejsca pochodzenia różnych
sztuk, gdyż typy, jak już wspomnieliśmy,
przenikały wszędzie. Nader rzadkiemi są ce-
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chy wytwórni, — o ile są — to przeważnie
zamieszczane na haku (w liczbie halabard
rewindykowanych z Rosji jest dwie, Nr. ktl.
wystawy 90 i «96, z marką „klucz”, należą
cą p/g Lenz’a do jednej z fabryk południowo-niemieckich) — zupełnie zaś nie spoty
kamy prawie kontroli cechowej czy miej
skiej, gdyż widocznie nie stosowano jej w~
odniesieniu do broni taniej i pospolitej/ja
ką była halabarda. Dla tego tak samo napewno nie wiemy, gdzie powstawały różne
odmiany typów zasadniczych, a nawet tak
charakterystyczne, jak podwójne wycięcie
wklęsłego toporka, stanowiące po stronie
wklęsłej, wyostrzonej, jakby dwa półksięży
ce. Okaz taki widzimy w zbiorze Ch. Buttin’a pod Nr. 365; właściciel odnosi go do
wieku XVIl-go, lecz nie wypowiada się, co
do jego pochodzenia (fig. Nr. 6).
)
Mając jednakowoż przekonanie, że
większość nowych modeli halabardy, jak
zresztą i innych rodzajów broni europej
skiej, powstawało w znakomitych warszta
tach włoskich, sądzimy, że i ten został wy
naleziony przez Włocha, a następnie przy
jęty, jako praktyczny i ułatwiający cel ka
leczenia konia w nogi, przez naśladujących
wszystkie dobre pomysły zbrój mistrzów
niemieckich /nawiasem mówiąc, Niemcy
wynaleźli specjalną nazwę tej broni „Rosschinder”).
Wprowadzenie w ogólne użycie w pie
chocie broni palnej, ciężkiej i kłopotliwej
w użyciu, zaczęło usuwać halabardę, gdyż
jeden piechur nie mógł mieć przy sobie
wielkiego muszkietu i długiej broni drzewcówej. Pewny, że tak powiem, kom
promis pomiędzy bronią palną a białą drzewcową próbował wprowadzić u nas Jan So 
bieski, dając piechocie małe halabardki, nie
słusznie nazwane berdyszami (jeden okaz
w M. W.), służące jednocześnie za forkiety
do muszkietów; pomysł ten, jako już spóź
niony w stosunku do rozwoju i udoskonale
nia broni palnej, nie utrzymał się.
Przeżytek halabardy jeszcze przetrwał
w wojsku około 100 lat w zdegenerowanej
formie szpontońu - halabardy, a częściej
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szpontonu - partyzany w ręku oficerów i
podoficerów piechoty, lecz już raczej nie
jako broń, a odznaka szarży.
Zdeklasowana w wojsku, pozostała jed
nak halabarda nadal, dzięki swej stronie de
koracyjnej, tradycji i zdatności do użycia
wobec przeciwnika słabo uzbrojonego, jako
broń straży przybocznych i dworskich —
którym w ozdobnej formie służyła od XV
do XVI wieku, oraz strażom miejskim — aż
do połowy XIX wieku, a u nas w Krako
wie do roku 1900-go.
W użytku straży pałacowych stała się
bardziej ozdobną, a w pewnych wypadkach
nawet luksusowo zdobioną, zapomocą ażu
rów, rytowania, złocenia lub, jak w Niem
czech przeważnie, artystycznego trawienia.
W tern zastosowaniu uzyskała formy bar
dziej urozmaicone i często, zwłaszcza w okresie późniejszym, ma toporek nie prosty
lub wklęsły, lecz uwypuklony, co może mieć
związek z modą na klasycyzm ,'(pt. topor
ki rzymskie), lub może wypływać z moty
wów wschodnich, gdzie wprawdzie halabard
nie było, lecz używano krótkich toporków
o ostrzach prawie półkolistych /teber-zeny
tureckie, lub toporki rosyjskich „ryndów”).
Nie ulega wątpliwości, że w wojsku poi-,
skiem były halabardy w użyciu, wzorem Za
chodu, już w średniowieczu, jednak widocz
nie skutkiem tego, że piechotę regularną
formowano u nas znacznie później, niż u są
siadów zachodnich, mianowicie już w okre
sie schyłku halabardy jako broni wojennej,
zachowaliśmy u siebie stosunkowo małą
ilość pozostałości, nie wytwarzając żadnego
odrębnego, właściwego nam tylko, bojowe
go typu.
Egzemplarze, które posiadamy w zbio
rach, są wszystkie albo pochodzące z ob
cych warsztatów /zresztą wszystkie póź
niejsze XVI — XVII w.) albo naśladu
jące obce modele. Natomiast posiadamy
sporo rozmaitych sztuk o przeznaczeniu nie
bójowem. Zachowały się halabardy straży
dworskiej Michała Korybuta, Augustów,
w zbiorze Buttin’a jest piękna hala
barda o herbie i cyfrach królowej Sobieskiej. Jednocześnie spotykamy dużo
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halabard straży miejskiej; te są za
zwyczaj niezdobione, wyrobu krajowego,
o pospolitem wykończeniu, lecz interesujące
rozaitością form, wśród których wyróżnia
my pewien typ, który autor niniejszego uważałby za polski.
Odznacza się on dość krótkiem (20 —
30 cm), grotem czworogrannym, lub czę
ściej spłaszczonym, małym prostościętym
(w iXVII w.) lub wypukłym i (w XVIII —
XIX w.) toporkiem oraz. grotem bocz
nym, umieszczonym nie hakowato, lecz pod
prostym kątem do osi drzewca (fig. Nr. 7).
W tych cechach charakterystycznych wi
dzimy właśnie objawy degeneracji broni
bojowej, gdyż przy tej formie nie jest ona
już zdatna do cięcia, mało użyteczna do za

157

łączy się z osobą któregoś ze starostów lub
biskupów.
Spotykane u nas halabardy dworskie
odznaczają i jsię j szczególną rozmaitością
form, całkowicie często odbiegając od daw
nych typów zasadniczych i stanowiąc oręż
wyłącznie dekoracyjny, do właściwego użytku prawie się nie nadający. Halabarda
straży pałacowej Augustą Mocnego (Muz.
Wojsk., Wawel) o płomienistym grocie
jest zaprojektowana i wykonana bar
dzo ozdobnie, zbliżając się Yaczej do par
tyzany, lecz sporządzona z żelaznej blachy
grubości izaledwie 2 — 2,5 mm i tępa —
wobec czego nie ma żadnej wartości użyt
kowej.
Bronią znacznie pod każdym względem
lepszą jest wspomniany wyżej egzemplarz
ze zbioru Buttin’a o znakach królowej Mary
sieńki, jest to jednak rzecz, oczywiście, star
sza (fig. Nr. 8).
Z halabard wieku XVIII zasługuje
na uwagę, wprawdzie fantazyjnego, lecz lo
gicznie związanego z prototypem, kształtu
— okaz ze zbioru autora, przypisywany
straży przybocznej Jakóba Francka, zało
życiela słynnej «sekty.
Jest to okaz pięknie wykonany z gru
bego materjału na ażur, osadzony słabo, bo
bez wąsów, na okrągłem drzewcu mahoniowem, o dobrym, ale tępym, trzewiku na
tylcu (fig. Nr. 9), zaopatrzony w pochwę
dla żelaźca z orzechowego drzewa, wskazu
haczenia — nadaje się prawie wyłącznie do jącą na potrzebę wożenia ze sobą w czasie
kłucia, — i to mając grot przykrótki. Ra podróży, których Frank odbywał dość du
cjonalne jest chyba używanie jej do nie żo. żelaźce nie jest wykute z jednej sztuki,
szkodliwego pchnięcia lekko okutem tylcem lecz złożone z dwóch, —jednej stanowiącej
przy rozpędzaniu tłumu ulicznych awan grot z tuleją, drugiej toporek i hak, zmoturników. Osadzona jest słabo, czterech wą- cowanych ze sóbą, co jest bardzo właściwe
sów, jak dawne bojowe, nie posiada, cza wyrobowi polskiemu, gdy zachodnie prze
'
sem nie ma nawet dwóch i bywa osa ważnie są całkowite.
Nadmienię, że używanie halabard przez
dzona na drzewcu nawet bez tulei, a może
być wprost wbita gwoździowem ostrzem w nocną straż miejską, ma być niebawem
koniec drzewa, mającego oczywiście wzmoc wznowione w Krakowie — mieście umiej ąnienie w postaci żelaznego pierścienia. Ta cem cenić i szanować stare tradycje1).
ki okaz widzimy w muzeum T-wa Krajozn.
a) Niezupełnie się zgadzając z tablicą p. B.
w Piotrkowie; pochodzi on z wieku XVII
Dean‘a (Br. i B. Nr. 4-1934) rozwoju broni
(końca) i ma na toporku licho wykonany drzewcowej, doradzamy jednak Sz. Czytelnikowi
herb Leliwę i krzyż — co prawdopodobnie ją przejrzeć.
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Wystawa żołnierzy cynowy cli w Paryżu1).
Stowarzyszenie Zbieraczy Żołnierzy
Cynowych, założone w 1931 r. urządziło
obecnie w Muzeum Wojska drugą zkolei
wystawę swych zbiorów. Przewodniczący
komitetu organizacyjnego wystawy gen.
Mariaux (dyrektor Muzeum Wojska)
przeznaczył na pierwszą wystawę salę
Vauban w Pałacu Inwalidów, dawną salę
jadalną z czasów Ludwika XIV, na dru
gą zaś, obecnie otwartą, kaplicę dawnej
Szkoły Wojskowej, obecnie Wyższej Szko
ły Wojennej, sekularyzowaną i stanowią
cą filję Muzeum Wojska.
Ten piękny gmach, mieszczący się mię
dzy zabudowaniami Wyższej Szkoły Wo
jennej a pałacem generała Gamelin, obec
nego naczelnego wodza armji francuskiej,
został wybudowany za Ludwika XV przez
sławnego budowniczego Gabriela. Stanowi
on wspaniałe tło dla licznych zbiorów żoł
nierzy. cynowych, wystawionych w jego
wnętrzu.
Członkami Stowarzyszenia są nietylko
zbieracze płaskich żołnierzyków niemiec
kiego typu, lecz również wszyscy ci, któ
rzy w jakikolwiek sposób starają się przy
pomocy figur metalowych, drewnianych
lub papierowych utrwalić wyniki swych ba
dań i studjów nad wyglądem żołnierza w
czasach minionych.
Stowarzyszenie,
między
innymi,
zwróciło się o współudział w wystawie do
p. V. Riddera, powszechnie znanego dzię
ki jego bibljografji wojskowego ubioru
austrjackiego. Zebrał on swoje zbiory, do
tyczące wojsk francuskich i niemieckich
(wyłącznie wyroby norymberskie), w ilo
ści około 6000 figurek w jednej wielkiej
gablocie.
Na wystawie są reprezentowane zbioa) Artykuł łaskawie nadesłany przez prezesa
Międzynarodowego Stowarzyszenia Zbieraczy Żoł
nierzy Cynowych, p. C. F. Kellera podajemy
w tłumaczeniu W. Dziewanowskiego.

ry artystycznie malowanych figurek, nale
żące do panów Paul Armont (znany autor
dramatyczny), Christian, Gerard, Albert,
Montamat oraz autora tych słów. Figurki
tych zbiorów są malowane przez wy
specjalizowanych w tej dziedzinie arty
stów malarzy pp. Alexandra, Douchkina,
Brandta, Burkhaltera. Obok tego figuru
ją też piękne zbiory, malowane przez wła
ścicieli. Do tej kategorji należą zbiory pp.
Brutscha (z Genewy), kapitana Dillet,
Goetzmanna, O’Callaghana, de Wilda (z
Bussum, w Holandji). Ubiór każdej po
staci jest wykonany techniką minjaturową i oparty na starannie sprawdzonych da
nych historycznych. Częstokroć znalezie
nie wszystkich drobnych szczegółów umun
durowania wymaga długiej i ciężkiej pra
cy.
Obok żołnierzy cynowych widzimy też
i papierowych, wykonanych przez mala
rzy A. Goichon, P. Legros i P. A. Leroux.
Prace p. Goichon przedstawiają typy
Wielkiej Armji Napoleona i są malowane
dwustronnie. Prace obydwóch pozostałych
artystów odnoszą się do wojny światowej.
Z pośród masywnych żołnierzy ołowia
nych na szczególną uwagę zasługują zbio
ry żołnierzy 1. cesarstwa p. Huberta Bonazzi, żołnierzy Francji przedrewolucyj
nej hrabiego Antoneti oraz zbiory rosyj
skie generała Gudim-Lewkowicza. Ten
ostatni, dawny oficer artylerji gwardji ro
syjskiej, poświęca się całkowicie odtwo
rzeniu wojsk rosyjskich z czasów cesarza
Aleksandra II. Zbiory jego stanowią
prawdziwe muzeum, a poszczególne figur
ki są wykonane z niesłychaną ścisłością.
Publiczność, zwiedzająca tłumnie kapli
cę Szkoły Wojskowej, najbardziej się in
teresuje pięknemi panoramami, które, nie
stety, nie możemy tu wszystkie wyliczyć.
Jedna z nich, przedstawiająca wejście
Francuzów do Berlina po bitwie pod Je-
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Z wystawy żołnierzy cynowych w Paryżu . Forsowanie przeprawy przez Ren za Ludwika XIV.
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ną, mai 5 metrów długości, a wykonanie jej
miało kosztować 25.000 franków. Panora
ma ta została darowana Muzeum Woj
ska. Dla wykonania jej trzeba było
ustalić ściśle wygląd wszystkich domów
w okolicy bramy Branderburskiej w Ber
linie w 1806 r., a szczególnie wygląd Pa
riser Platzu, następnie sprawdzić jakie
oddziały brały udział w ceremonji wkra
czania do miasta, jak były w tym dniu
ubrane (wielki mundur, czy też połowy,
lub która z licznych wówczas form pośred
nich), jakie osoby towarzyszyły cesarzo
wi, gdyż są one wszystkie sportretowane,
jak się przedstawiała delegacja miasta,
oddająca symboliczne klucze i t. d. Pano
rama ta stanowi arcydzieło znanego zbie
racza 'p. fMontamat.
Z pośród panoram zasługują jeszcze
na szczególne wyróżnienie : praca kapita
na Borie, przedstawiająca przygotowanie
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przeprawy przez Niemen w 1812 r., pra
ca pp. Besnus i Staat, przedstawiająca
szarżę brygady Bredowa w bitwie pod
Rozonville w 1870 r., przegląd kawalerji,
dokonywany przez Murata (praca p. Thevent), oraz prace pułkownika Mossmanna
i pp. Forterra, Lanes’a i Schlumbergera.
Niemniej pięknie przedstawiają się
panoramy z żołnierzy papierowych, wyko
nane przez pp. Biebera, Leroux i Malvoisin, gdzie każda postać została ad hoc
narysowana, wymalowana i wycięta.
Masywnych żołnierzy ołowianych uży
to tylko do dwóch panoram w wykonaniu
pp. Bonazzi i de Silva — Ramos.
Otwarcia wystawy dokonał w dniu 6
czerwca marszałek Franchet ćTEsperey
w towarzystwie generała Mariaux, gene
rała armji italskiej Pizzarello i licznych
oficerów francuskich i cudzoziemskich.

S. M.

Pamiątki wojskowe po generale Umińskim
Jeden z bohaterów walk o niepodległość
z początku XIX wieku, generał Jan Ne
pomucen Umiński (1780 — 1851), posia
dał między innemi dobra ziemskie „Ka
mień”, położone w obecnem województwie
łódzkiem o 12 km od Kalisza. Obecna
właścicielka Kamienia, praprawnuczka ge
nerała Umińskiego, pani Zofja z Romockich
Mieczysławowa Jałowiecka, z godną naśla
dowania i pieczołowitością przechowująca
wszystkie złączone z Kamieniem pamiątki,
otoczyła specjalną opieką przedmioty, pozo
stałe po Generale.
Z pośród tych pamiątek dla czytelników
„Broni i Barwy” najciekawsze są trzy sza
ble gen. Umińskiego, zachowane w Kamie
niu : 1) szabla z czasów Stanisława Augusta.
Rękojeść zamknięta, jelec o kabłąku łama
nym dwa razy pod kątem prostym, z tarcz
ką poziomą bez wąsów i palucha. Trzon
rękojeści pokryty skórą ma u dołu obrącz
kę, w której mieści się koniec kaptura (Grif-

ring). Pozioma tarczka jest ażurowo wyci
nana, tak że tworzy dwa płaskie obłęki. Kabłąk nie łączy się z kapturem, lecz ściśle doń
dochodzi. Cała rękojeść jest doskonałej wy
twornej roboty. Wszystkie części metalowe,
nie wyłączając obrączki na trzonie, są żelaz
ne nabijane paseczkiem srebrnym, cyzelowa
nym w perełki w stylu Ludwika XVI.
Głownia u sztychu obosieczna, bez pióra,
ciągniona jest z obu stron w wklęsły szlif
i jedną strudzinę wzdłuż tylca. Z obu stron
głowni ryta jest podobizna jeźdźca na ko
niu ze wzniesioną szablą i napis „Vivat
Hussar” oraz ozdoby w stylu Ludwika
XVI. Całkowita długość szabli 98 cm,
długość głowni 87 cm, krzywizna 5 cm.
Pochwy brak. Szabla ta towarzyszyła Jano
wi Umińskiemu w powstaniu kościuszkow
ski em 1794 roku, jest jednak niezawodnie
nieco dawniejszej daty.
2) Szabla z 1810 roku. Jelec tej sza
bli jest mosiężny, zamknięty, o kabłąku od-
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chodzącym ,od jelca pod kątem prostym,
z kapturem w kształcie głowy ptaka (na
wzór tasaków saperskich pierwszego cesar
stwa). Miał on dwa pręty, stanowiące
kosz, obecnie ułamane. Zaopatrzony jest
w wąsy. Trzon rękojeści drewniany, po
kryty skórą‘(poczęści zniszczoną). Głow
nia ma z obu stron wklęsły szlif i za
kończona jest obosiecznem piórem bez młot
ka. Z jednej strony na zastawie ryty jest
orzeł polski pod koro
ną, nad orłem napis
„Ojczyzna”, pod or
łem „Honor”, na od
wrocie widzimy ryty
napis, którego część
dająca się odczytać
brzmi: „Sława Pułku
10-go Huzarów”. Na
tylcu w górnej części
wyryto pisanemi li
terami i dość głęboko
„Fabryka Michało w
Maschofer 1810”.
Długość głowni 80
cm, szerokość 3.5
cm, krzywizna 6.5
cm. Pochwy brak.
Szabla ta musiała być
noszona przez genera
ła Umińskiego, jako
dowódcę 10-go pułku
huzarów Księstwa Warszawskiego. Jest
to jedyny znany mi okaz głowni, zna
czony napisem fabryki w Michałowie.
3) Szabla o rękojeści koszowej typu
francuskiego 1802/3 r., o utrąconych Wą
sach. Głownia odbiega od typu. Jest ona zu
pełnie płaska, zwężająca się stopniowo od
nasady do sztychu, w całej swej długości
jednosieczna. Na głowni słabe ślady podo
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bizny jeźdźca na koniu ze wzniesioną sza
blą. Na tylcu 'przy samej rękojeści ryte
są dwie gwiazdy i półksiężyc. Długość głow
ni 85 cm, szerokość u góry 3.2 cm,
w drugiej połowie 2.5 cm, krzywizna 4
cm. Pochwa żelazna o dwóch ryfkach.
Z innych „militarii”, znajdujących się
w Kamieniu, zasługuje na uwagę kita do
czapki generała Umińskiego. Składa się ona
z białych piór, obłożonych prawie do połowy
wysokości czerwonemi piórami. Wysokość
całej kity około 35
cm.
Oprócz opisanych
przedmiotów przecho
wywano w Kamieniu
parę pistoletów, ofia
rowanych generałowi
Umińskiemu
przez
księcia Józefa Ponia
towskiego na pamiąt
kę uratowania księciu
życia przez generała
podczas
kampanji
1812 r, Pistolety te zarówno jak i mundur
generała Umińskiego
są przez właścicieli
złożone jako depozyt
w Muzeum Narodowem w Warszawie.
Dziedzice Kamienia, w myśl dewizy wy
rytej na orężu ich praszczura „Ojczyzna
i Honor”, umieli ocalić i uchronić pozosta
wione przez los ich pieczy cenne zabytki.
Pragnę podkreślić to niestety coraz rzadsze
u nas poszanowanie tradycji, a zarazem wy
razić im moją wdzięczność za danie mi
możności zbadania i opisania tych przed
miotów.
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M. SZELĄGOWSKI.

Lafeta gen. W ęgłowskiego
Współudział Polski i Polaków w dzie
dzinie rozwoju wojskowości zawsze był
znaczny.
Niewątpliwie przeważał pod tym wzglę
dem kierunek taktyczny, nie mniej jednak
i w znaczeniu materjalnem — rzeczowem
udział ten istniał.
W artykule swym pragnę zwrócić uwa
gę na jeden z takich wynalazków, który
mimo całej swej doniosłości poszedł był w
zapomnienie; jednak w historji rozwoju
artylerji powinien znaleźć odpowiednie i na
leżne mu miejsce.
Mam na myśli wałową żelazną lafetę
gen. Jędrzeja Węgłowskiego.
Najpierw osoba samego wynalazcy.
W starej kwaterze cmentarza Powązko
wskiego znajduje się jego grobowiec, uwieńezony lafetą, a zaopatrzony wymownem epitafium: „Jędrzej Węgłowski; wy
nalazca żelaznych wałowych lawetów; uro
dził się roku zgonu Grybowala 1798; wszedł
w służbę 1806 roku na kanoniera; 1860 wy
szedł ze służby generał-majorem”.
Lafeta umieszczona na wspomnianym
nagrobku jest jedynym tego rodzaju ory
ginalnym okazem w Polsce. Drugi okaz. wi
działem w Muzeum Artyleryjskiem w Pe
tersburgu. Nasz okaz znajduje się w stanie
wyjątkowego zaniedbania. Pozbawiony od
powiedniej knserwacji, chyli się szybko ku
całkowitemu zniszczeniu i podziwiać napra
wdę potrzeba wytrzymałość materjału, któ
ry w przeciągu siedemdziesięciu lat jakoś
opiera się jeszcze niszczącemu działaniu
czasu. Rdza jednak gęstą warstwą pokrywa
żelazo, przeżera je i niszczy. Nie mogłem
pod warstwą jej odnaleźć już żadnych cech,
które wykazałyby mi przynajmniej rok
i miejsce, gdzie lafeta była zbudowana. Czy
nie byłoby wskazane zdjęcie tej lafety
z nagrobka i umieszczenie jej w artyleryj
skich zbiorach muzealnych, a zastąpienie
oryginału kopją, która, przy dzisiejszej

technice nie wymagałaby ani wielkich tru
dów, ani zbyt wysokich kosztów. Opłaciłoby
się to sowicie wartością historyczną same
go okazu, z pewnością jedynego w zbiorach
artyleryjskich Zachodniej Europy.
Przejdźmy teraz do opisu samej lafety.
Sporządziłem go na podstawie oryginału po
wązkowskiego, gdyż w odpowiedniej litera
turze polskiej nie natrafiłem na żadną
wzmiankę.
Cała lafeta jest żelazna, kuta z grubej
blachy. Znać na niej wyraźne ślady wzorów
Gribeauvala. Wszakże różnice w szczegó
łach są bardzo znaczne i świadczą o dużym
postępie wiedzy fachowej gen. Węgłowskie
go. Przedewszystkiem łoże lafety, dwuszczękowe o trzech kondygnacjach, na całej
swej długości równe, nie rozszerzające się
ku ogonowi. Szczęki złączone są osią bojo
wą i trzema sworzniowemi poprzeczkami,
wziętemi na końcach w gwintowane mutry.
Przez sworzeń środkowy przechodzi ślimak
mechanizmu podniesień, Ogon z blachy jed
nolitej. zaopatrzony w zaczep i gniazda do
zakładania drążków kierowniczych. Na obydwu końcach szczęk są troki zaczepów
do lin pociągowych. Szczęki grubości 3 cm
pod samem zaś działem w kondygnacji ko
łyskowej 3,8 cm, by jednak wagi nie zwięk
szać, ta grubsza część lafety przecięta jest
trzema podłużnemi oknami. Cała długość la
fety wynosi około 3,80 m. Wysokość osi
bojowej 65 cm. Ciekawy jest ftiechanizm
podniesień. Wzór coprawda gribeauvalowski, lecz tylko w zasadzie. Różnicę za
sadniczą stanowi podstawa jego, składająca
się z wygiętego w łuk kabłąka stalowego,
opartego okrągłą swą częścią o głowicę śru
by, a obydwoma końcami o sworznie. Połą
czenie rzemieniem grona z podstawą wy
kluczało podrzucanie dennej części lufy
działa do góry.
Najciekawsze jednak części lafety że
laznej gen. Węgłowskiego stanowią oś bo-
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1) Lafeta zboku. 2) lafeta widziana zgóry, 3) śruba podniesień, U) lafeta zprzodu,
5) przekrój połowy koła, 6) część koła zboku, 7) piasta.

jowa i koła. Oś kuta okrągła, w środku gru
bości 10 cm ku obydwu końcom zwężająca
się, w środkowej swej części wzmocniona
dwoma pierścieniami stalowemi, dawała
maksymum elastyczności przy zachowaniu
niezbędnej siły.

Koła żelazne z piastą szerokości 20 cm,
wkręcone na oś bojową a umocowane na
sworzniu specjalnej konstrukcji, wyklucza
jącej zsuwanie się i spadanie koła. Obręcz
koła żelazna, szerokość szyny 9 cm, gru
bość 2 cm. Szprychy w ilości 16 z dość gru
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bych prętów żelaznych, z których 8 przy
mocowano od zewnętrznej, a drugie 8 od
wewnętrznej strony obręczy koła. Wymaga
ło to specjalnego wzoru piasty, która ob
myślona została przez gen. Węgłowskiego
bardzo oryginalnie.
Wynalazek lafety żelaznej gen. Węgłow
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skiego stanowił zdarzenie wyprzedzające
powszechne zastosowanie takich lafet w artylerji o lat kilkadziesiąt. Wartoby bliżej
zbadać ten ciekawy wynalazek naszego ro
daka i ustalić ściśle kiedy został dokonany
i czy kiedykolwiek wykorzystano go prak
tycznie.

STANISŁAW MEYER.

K.iedy żył AssacUUllałi
Nazwisko majstra perskiego, dość czę
sto spotykane na głowniach oraz uzbroje
niu, Assad-Ullah, przypisujemy zazwyczaj
płatnerzowi, pracującemu za czasów szacha
Abbasa Wielkiego (1586 — 1629). Wszyscy
opisujący perską broń, począwszy od Reinanda (Monuments Arabes du Cabinet de
M. le Duc de Blacas, 1828) datują prace
Assad-Ullaha na koniec XVI lub począ
tek XVII wieku. Von Lenz w. katalogu
Ermitażu (1908) trzyma się tej samej
chronologji. Wiele jednak przedmiotów,
znaczonych nazwiskiem Assad-Ullaha, pod
względem formy i dekoracji zdaje się być
późniejsze. Wszystkie znane nam głow
nie jego roboty mają oprawę prawdopo
dobnie nie starszą niż, koniec XVII wie
ku, nie znamy zaś jego wyrobów, któreby
wyraźnie nosiły znamiona końca XVI
wieku. Hełm perski z podpisem AssadUllaha ze zbiorów autora również raczej ma
charakter końca, a nie początku XVII
wieku.
W rezultacie von Lenz radzi sobie w ten
sposób, że większość podpisów Assad-Ulla
ha uważa za późniejsze imitacje. Rudolf
Cederström w swojej recenzji z katalogu
zbiorów generała Henri Moser1) zajmuje
się tą sprawą i dochodzi do nowych i cieka
wych wniosków. Datowanie Assad-Ullaha
pochodzi z faktu łączenia jego podpisu z
imieniem szacha Abbasa. Zwykle napis

9 Patrz: „Zeitschrift für Historische Waf
fenkunde“, tom VI, rok 1912-1914, str. 221.

brzmi: „wykonał Assad-Ullah, sługa Króla
Kraju Abbasa” lub tylko: „sługa Króla
Kraju Abbasa”. Cederström zastanawia się
nad tern, czy nie należy raczej przypisywać
tego imienia do Abbasa III, który panował
na początku XVIII > wieku (1732 —
1736) ? Słuszność tej hipotezy popiera nietylko charakter przedmiotów, ich stosunko
wo wielka liczba, lecz i zestawienie napisów,
z których wynikałoby, że Assad-Ullah pra
cował w czasie panowania trzech następu
jących po sobie szachów. W zbiorach HofMuzeum w Wiedniu jest szabla z napisem
„Szach Sułtan Hussein z Dynastji Sophidów wykonał Assad-Ullah w Ispahanie”.
Szach Husein panował od 1694 — 1725 ro
ku. W zbiorach F. Sarre jest szabla, któ
ra oprócz podpisu Assad-Ullaha ma napis:
„sługa Króla świętości Tahmarp”. Tah
marp III panował w latach 1722 — 1732 ja
ko następca Husseina. Następcą Tahmarpa
II był Abbas III. Prawdziwy władca
Persji za czasów Abbasa III i jego ojca był
wódz rozbójniczy Nadir, który po śmierci
Abbasa III objął tron Persji ((1736 — 47).
W zbiorach Ermitażu w Leningradzie znaj
duje się szabla z podpisem Assad-Ullaha
oraz napisem: „Nadir Szach władca i zdo
bywca świata”. Oprócz tych wskazówek dy
nastycznych znajdują się głownie z podpi
sem Assad-Ullaha datowane. Mianowicie w
Armeria Reale w Turynie jest głownia z na
pisem „Asad Ispahani 1105 (= 1693/94),
w muzeum w Sztokholmie z datą 1122
(= 1710) oraz- w Ermitażu 1119 (= 1707);
obie ostatnie z podpisem Assad-Ullaha. W
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zbiorach generała Mo,sera Nr. 13 ma pod
pis syna Assad-Ullacha, Kelb Ali oraz rok
1112 (= 1700).
Opierając się na tych danych, autor
wspomnianego artykułu dochodzi do wnio
sku, że należałoby jeszcze przestudjować
dokładnie tę sprawę i zbadać sposób nabija
nia i charakter napisów — zanim można
będzie stanowczo ustalić czas pracy Assad-

Nr. 7

Ullaha, — w każdym razie raczej skłania
się do określenia tego czasu na początek
XVIII wieku.
Nie mając możności sprawdzenia dat
i danych, przytoczonych przez Cederströma, podaję powyższe na jego odpowiedzial
ność, sądzę jednak, że sprawa powinna
zainteresować naszych badaczy sztuki per
skiej.

Z wystawy „Dwa wieki chwały wojennej“ w Paryżu. Akwarela Dauvais, przedstawiają
ca oficera, grenadjera, fizyljera i woltyzera legji północnej. Własność p. Depreaux.
Mundury granatowe z karmazynówemi wyłogami. Epolety, kity i kordony białe
(srebrne) u oficera■, karmazynowe u grenadjera, błękitne u fizyljera i żółte u woltyżera.
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Dział informacyjny
ODPOWIEDZI.
Na pytanie 73. Jakiego koloru były na
ramienniki pułków grenadjerów żmudzkich i łuckich oraz pułku karabinjerów
nieświeskich byłej armji rosyjskiej w la
tach 1815 — 30?
Naramienniki karabinj erów nieświe
skich w tym czasie były żółte z czerwoną
wypustką i rosyjską literą N bez korony,
(od słowia Nieś wierz). Litera była pisa
na kursywem.
(M. Szelągowski).

Chorągiew węgierska buławy polnej
koronnej nosiła w tym czasie mundury
identyczne co do kroju z powyższemi, lecz
o barwach odwrotnych, t. j. mundury by
ły ponsowe z zielonemi wyłogami. Lamo
wania i szamerowania srebrne u ofice
rów, zielone u szeregowych. Flamy cza
pek i pasy szeregowych zielone, kity cza
pek ponsowe, guziki srebrne.
(S. Gepner).

Na pytanie 83. Jaki był mundur pier
Na pytania 79, 80, 82. Odpowiedzi na wszej w Polsce artylerji konnej w XVIII
te pytania wymagają dokładniejszego o- wieku?
pracowania i z tego powodu będą podane
Pierwszą artylerją konną polską była
dopiero w następnym numerze.
„Freikompanj a grenad j erska artylerj i”.
Na pytanie 81. Jaki był mundur het
Mundur jej był w roku 1775 następujący:
mańskich chorągwi węgierskich w XVIII
giwer kształtu rosyjskiego z nakarczkiem,
wieku?
j ; |
zrobiony z czarnej skóry z okuciami moChorągiew węgierska buławy wielkiej
siężnemi i gwiazdą na czole. Kurtka ciem
koronnej nosiła w roku 1775 następujący
no zielona z podszewką ponsową, a wyło
mundur. Oficerowie: czapka huzarska
gami na piersiach i rękawach czarnemi.
węgierska t. zw. „Flügelmütze”, czarna,
Kamizelka i spodnie barwy łosiowej, nalamowana złotem, pióro białe w oprawie
kolanki białe. Bandoljer i wszystkie pasy
złotej, kokarda biała. Kurtka zielona z
białe. Guziki z metalu żółtego. Rękawice z
podszewką, kołnierzem i mankietami ponmankietami łosiowe.
sowemi. Na piersiach z każdej strony po
(S. Gepn&r).
dwójny rząd guzików, połączonych złotemi
sznurkami. Kamizelka huzarska biała,
szamerowana złotem. Spodnie białe, galon
zboku złoty, wyszycia węgierskie ponsowe i złote. Buty żółte, oblamowane złotą
taśmą. Szabeltas ponsowy lamowany zło
tem, na nim srebrny orzeł. Szabla wschod
nia. Ładownica przez lewe ramię na pasie
złotym z wypustkami ponsowemi po brze
gach. Pas karmazynowy ze srebrem. Guziki
złote.
Szeregowi: czapka futrzana z flamą
ponsową i kitą czarną. Barwy munduru
jak u oficerów, ale szamerowania, lamo
wania i wszystkie wyszycia ponsowe. Szar*
beltas lamowany zielonem, orzeł biały.
Pas całkowicie ponsowy, takiż halsztuk. Oficer i szeregowy hetmańskiej chorągwi węgier
skiej, oraz kanonjer Freikompanji art. Podług
Pas do ładownicy biały. Buty czarne.
Raspego.
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niebieskie, dwie zielone, dwie brunatne i
dwie fioletowe.
(W. Dzieivanoivski).
Czako jak piechoty z białemi ozdoba
mi i czerwoną kitą. Szafirowy frak z taPYTANIA NADESŁANE.
kiemiż rabatami, takież węgierskie spod
Pytanie 86. Jaki mundur miał ochotni
nie. Tejże barwy mantelzak i czaprak. Koł czy szwadron huzarów, sformowany w
nierz i spiczaste wyłogi rękawów czerwo 1800 r. i zwany powszechnie „Hussards
ne. Tejże barwy wyłogi pół i huzarska, Bonaparte”? (B. Mincer, Białystok).
biało szamerowana, kamizelka. Guziki bia
Pytanie 87. Z jakiego czasu pochodzą
łe. Proporczyki lanc czerwono-białe.
najstarsze podnoszone celowniki? (B. Min
cer, Białystok).
(W. Dzieivanowski).
Pytanie 88. Jak wygląda honorowa
Na pytanie 85. Jaki był mundur pie szabla; gen. Kniaziewicza, która figurowa
choty francuskiej podczas wyprawy do ła na wystawie „Dwa wieki chwały wojen
Egiptu?
nej” w Paryżu? (B. Mincer, Białystok).
Początkowo ten sam co w Europie, a
Pytanie 89. W jakiej pracy można
gdy się mundury zniszczyły, porobiono no znaleźć wyniki ostatnich badań nad wczewe z materjałów znalezionych na miejscu. snośredniowiecznemi stożkowemi szyszaka
Były to jednorzędowe fraki w barwach mi eurazjatyckich koczowników? (B. Min
rozmaitych w poszczególnych pułkach, a cer, Białystok).
Pytanie 90. Jak poznać wiek głowni,
raczej, jak je wówczas nazywano, półbrygadach. Były więc trzy półbrygady szkar znaczonych „wilkiem”? (B. Mincer, Bia
łatne, cztery karmazynowe, dwie blado- łystok) .
Na pytanie 8i- Jaki był mundur fran
cuskich żandarmów-ułanów w Hiszpanji?

Oficer gwardji konnej koronnej z r. 1775.
Rzeźba St. Gepnera, stanowiąca ścisłą rekon
strukcję munduru, a wykonana w 20 egzempl.
Wysokość 2^,5 cm.
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