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DR. MIECZYSŁAW SKRUDLIK.

Zamki i warownie Polski przed najazdem szwedzkim:
w rekonstrukcji rysunkowej Jana Gumowskiego
Najazd szwedzki za Jana Kazimierza
przeszedł przez, ziemie nasze z siłą niszczy
cielską katastrofy żywiołowej. Fortece,
zamki, miasta, pałace, dwory, osiedla, kla
sztory i kościoły poszły wówczas z dymem,
legły w zgliszczach i ruinach. Najazd prze
orał ziemie polskie i do gruntu zmienił ich
dotychczasowy wygląd i charakter. To zaś,
co ocalało, uległo pod naporem nowych wa
runków życia — ciągłym zmianom i dal
szym dewastacjom. Szwedzi zastali w r.
1655 Polskę gotycką i renesansową. Odpły
wająca fala najazdu pozostawiła po sobie
ruiny i zgliszcza. Nowe życie, które zakwi
tać poczęło na rumowiskach po odejściu
wroga nie nawiązywało już do przeszłości,
ale kształtowało swe formy architektonicz
ne na wzorach nowego, barokowego stylu.
Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Woj
skowych przystąpił do olbrzymiej pracy
nad wskrzeszeniem przed oczyma współ
czesnych —- Polski z przed najazdu szwedz
kiego, b. oficer pierwszej brygady legjo
nów polskich — Jan Gumowski. Artysta
ten już przed laty zdobył sobie popularność
jako doskonały rysownik i odtwórca pol
skich
zabytków
architektonicznych.
Wszystko jednakże, co Gumowski stworzył
dotychczas, uznać należy w zestawieniu z
pracami, wykonanemi na zamówienie Mi
nisterstwa Spraw Wojskowych jedynie za
okres przygotowawczy.
j
Będzin, Biecz, Bobolice, Chęciny, Czor
sztyn, Dębno, Grodzisko, Jasna Góra, Korzkiew, Lanckorona, Melsztyn, Mirów,
Idokrzno, Niedzica, Nowy - Sącz, Ogrodzie
niec, Ojców, Olsztyn, Pieskowa Skała, Ro
żnów, Rytro, Siewierz, Szymbark, Tenczyn,
Wiśnicz, Zamość, Warszawa (widok ogólny
z r, 1650, Brama Krakowska i kolumna Zy
gmunta III, Brama Nowomiejska, rondel

przy bramie Nowomiejskiej, Brama Bocz
na, Brama Nowa, Biała Wieża, furtka na.
Rybaki, Wieża) Marszałkowska) — i Płock.
— oto wykaz miejscowości, które odtwo
rzył Gumowski w szeregu rysunków, re
konstruując ich dawny wygląd gotycki.
Plan pracy Gumowskiego przewiduje opracowanie naprzód zamków i miast mazo
wieckich, a później pragnie on odtworzyć
warownie innych części Polski.
Narzuca się przede wszystkim pytanie,,
jakim materiałem dysponował artysta?
Gumowski wyczerpał naprzód cały za
chowany materiał ilustracyjny.
Dzisiejszą fotografię zastępował w wie
kach minionych drzeworyt i miedzioryt.
Zaj pomocą tych dwóch środków reproduk
cji popularyzowano wszelkie aktualności.
Zwłaszcza widoki miast cieszyły się w han
dlu rycinami wielkim popytem. Stanowiły
one ilustracje samodzielne, którymi ozda
biano ściany domostw, lub też były to ryci
ny, dołączone do owoczesnych przewodni
ków i opisów krajów oraz miast.
Ilość rycin dawnych (miedziorytów i
drzeworytów), odnoszących się do historii
miast i fortyfikacyj w Polsce jest wcale
znaczna. Najstarsze widoki Wawelu i Kra
kowa zachowały się w drukach, wydanych
w r. 1493 i 1550, mianowicie w Kronice.
Hartmana Schedla i w Kosmografii Sebastjana Miinstera.
Widoki Krakowa, Wilna, Lublina, Bie
cza, Krosna, Warszawy, Lwowa, Przemy
śla, Sandomierza, Przeworska, Poznania,,.
Łowicza, Gdańska, Grodna i Zamościa do
łączył do swego sześciotomowego dzieła.
„Theatrum praecipuarum totius mundi
urbium”, wydanego w Kolonii w latach
1578 — 1618, słynny geograf i podróżnik:
Jerzy Bruin (von Braun).
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Bogaty materiał ilustracyjny, wyjątko
wego znaczenia dla dziejów fortyfikacyj
nych w Polsce zawiera dzieło Puffendorfa
„De rebus a Carolo; Gustawo Sveciae Rege
gestis” (Norymberga 1696 r.). Materiał
ten tworzą miedzioryty, wykonane na pod
stawie rysunków generała — inżyniera Ericha Dahlberga, nieodstępnego towarzy
sza wypraw wojennych Karola Gustawa.
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Miedzioryt pierwszy pochodzi z r. 1617.
Widok Krakowa odtworzony jest tutaj od
strony południowo - wschodniej, skutkiem
czego plan pierwszy zajmują: Kazimierz
i zamek królewski na Wawelu, miasto za
znaczone jest na planie dalszym. Wspania
ły miedzioryt Vischera Meriana, znacz
nych rozmiarów (wys. 0.47 m., szer.~2.07
m.) powstał w latach 1602 — 1620.
Rzeczową i historyczna ścisłość tego wi
W roku 1660 wydał baron Augustyn de
doku
Krakowa nie ulega żadnej kwestii.
Mayerberg swe dwutomowe wspomnienia
Najznaczniejszą
pracą graficzną z epoki
z podróży do Moskwy p.t. „Iter in MoschoWładysława
IV,
są
miedzioryty Wilhelma
viam Augu&tini Liberi Baronis de Mayer
berg”. Wymieniony autor bawił parokrot Hondiusa, odnoszące się do odsieczy Smo
nie w Polsce w charakterze posła cesarza leńska, wykonane w r. 1634 w szesnastu
Leopolda do Jana Kazimierza i Michała wielkich arkuszach, według planów i ry
Korybuta., W podróżach tych towarzyszyli sunków zdjętych na miejscu przez inżynie
Mayerbergowi dwaj malarze, mianowicie ra Jana Pleitnera. Miedzioryty te wyszły
w Gdańsku w r. 1636. Pleitner jako inży
Rudolf Storn i Janusz Piiman. Zbiór ich
nier wojskowy był w planach i szkicach
rysunków, wykonanych podczas pobytu w
swych przede wszystkim fachowcem, któ
Polsce i w Moskwie wynosi około 250 erego strona artystyczna dzieła mało inte
gzemplarzy. Kolekcja owa znajduje się w
resowała. Hondius ożywił rysunki Pleitne
Bibliotece w Dreźnie, w dziale rękopisów,
ra szeregiem scen batalistycznych, po
p. t. „Pictura itineris legatorum S. C. M.
mieszczanych na marginesie planów inży
Leopoldi M. Augustini de Mayern (Mayer
niera. Widoki Smoleńska w miedziorycie
berg przed otrzymaniem tytułu barona
Hondiusa zajmują naczelne miejsce.
zwał się Mayern). Wśród rysunków Stor
Widoki miast polskich powstawały na
na i Piimana znajduje się kilkanaście, do
wzór
o wiele wcześniejszych i współczes
tąd niewydanych, widoków miast i miaste
czek na Śląsku oraz, przeszło dwadzieścia nych prac drzeworytników i miedziorytniwidoków miast i wsi Wielkopolski, Pomorza ków zagranicznych, w których twórczości
i Prus Książęcych (Krotoszyn, Jarocin, ryciny tego rodzaju zajmowały poważną
Miłosław, Gniezno, Pakość, Tuchola, pozycję.
W malarstwie zachodnim i południowym
Gdańsk, Królewiec* Kłajpeda i t.d.).
ewolucja tego tematu zespala się organicz
Prace innych geografów, inżynierów i
podróżników, jak np. Andrzeja Cellarego nie ze sztuką kościelną, zwłaszcza z obraza
(1659) nie przynoszą nowego materiału 7 mi wotywnymi.
Tę drogę ewolucji przeszło zresztą rów
ilustracyjnego. Pomieszczone w ich opisach
Polski widoki miast są jedynie powtórze nież malarstwo portretowe, historyczno niem rycin dawniejszych, głównie Brauna. batalistyczne i rodzajowe. Pierwsze por
Ilustracjami samodzielnymi, to jest pow trety widnieją w obrazach nagrobkowych
stałymi poza wydawnictwami książkowy i wotywnych, pierwszymi obrazami batali
mi, — są miedzioryty van der Reye’go i stycznymi są ilustracje żywotów świętych,
Mateusza Meriana (Meriana— Vischera) pierwsze kompozycje o charakterze rodza
przedstawiające widoki Krakowa w począ jowym były ilustracjami opowieści biblij
nych.
tkach XVII wieku.
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Katedra i część zamku królewskiego na Wawelu. Fragment z widoku Krakowa
Meriana - Vischera. Początek XVII w.

Sporo materiału do widoków miast do
starczają obrazy, poświęcone kultowi Najśw. Marii Panny.
Wiara w opiekę Bogarodzicy nad mia
stami odzwierciedliła się w sztuce, zwłasz
cza w kompozycjach mistrzów włoskich z
epoki schyłku średniowiecza i z czasów re
nesansu. Kult! Panagii, Patronki i Orędow
niczki miast zrodził nowy typ przedstawień
plastycznych, wyjątkowego znaczenia dla
historii miast. Częścią zasadniczą kompozycyj tej treści są zawsze widoki miast.
W drzeworytach i obrazach mistrzów
sienejskich XIV — XV wieku widzimy
Najśw. Marię Pannę roztaczającą płaszcz
swojej! opieki nad „Sena Vetus”. Sylwetka
miasta w kompozycjach tego rodzaju trak
towana jest z wielką wyrazistością i przed
stawia wartość doskonałego materiału hi
storycznego.

Pełne wyrazu i jasności kompozycyjnej
są zwłaszcza obrazy, przypisywane Alle
gretto Nuzzi (1330 — 1410) i Benezzo
Gozzoli (1420 — 1496). Znajdujący się w
Bigallo we Florencji obraz nie może być,
jak podaje Venturi, dziełem Nuzzi’ego gdyż
pochodzi z r. 1342. Obraz Benozza Gozzoli
znajduje się w kościele parafialnym w
Sermonecie. Zasadniczy zarys kompozy
cyjny w obu malowidłach jest ten sam:
Na kolanach siedzącej „in throno” Najśw.
Marii Panny spoczywa model miasta, od
danego Jej w opiekę.
W słynnym obrazie Francii z Palazzo
Comunale w Bologni „La Madonna del terremoto” — nad Bolognią z XVI wieku, uję
tą w formie modelu plastycznego miasta,,
unosi się Bogarodzica z Dzieciątkiem na rę
ku. W „Madonnie della Pieta (Bologna,
Pinacoteca) Guida Reni’ego, poniżej Matki
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Boskiej Bolesnej zaznaczył malarz z pre
cyzją odtworzony model miasta.
Zbliżone do tych kompozycyj są obrazy
malarzy starorosyjskich (XVI i XVII w.),
wi których widzimy patronów miasta dźwi
gających model grodu, nad którym unosi
się postać Bogarodzicy.
W wieku XVI powstały na gruncie sztu
ki toskańsko - rzymskiej, w epoce bujnego
rozkwitu malarstwa historyczno - batali
stycznego — pierwsze samoistne widoki
miast. Wielki rozgłos uzyskały zwłaszcza
widoki miast ucznia Michała Anioła, Jerze
go Vasari’ego (1512 — 1574), którymi
malarz ten ozdobił ściany Palazzo; Vecchio
w Florencji. Zwraca uwagę zwłaszcza wi
dok Florencji, traktowany z panoramiczną
szerokością. Świetnym malarzem widoków
miast w pierwszych latach XVII stulecia
był Domenico Theotocopuli, Grek z pocho
dzenia, zwany z, tej racji El Greco, — osia
dły w Toledo, uczeń wielkiego mistrza We
necji, Jacopa Tintoretto. El Greco pozosta
wił po sobie dwa, dużych rozmiarów wido
ki Toleda (muzeum w Toledo i prywatne
zbiory w Madrycie).
Widok Toleda z prywatnych zbiorów w
Madrycie jest dla twórczości El Greea
szczególnie charakterystyczny. Dążność ar
tysty do jaskrawych motywów oświetle
nia i dramatycznego napięcia kompozycji
ujawniła się. w obrazie tym z niezwykłą
siłą. Toledo widnieje tutaj na tle burzliwe
go, ciemnego nieba. Jaskrawe światło bły
skawic wydobywa z mroków, mury miasta.
Ufortyfikowany most łukowy, oskrzydlo
ny! potężnymi basztami, prowadzi do mias
ta, rozpościerającego się na stromej, skali
stej wyniosłości. Od czarnej niemal chmu
ry wyraziście odcina się wyniosła i śmigła
wieża gotycka katedry. Na( prawo od niej,
w głębi rysują się majestatyczne mury Al
kazaru.
Podobnie jak na Zachodzie i Południu
Europy, — tak | u nas, drzeworyty i mie
dzioryty, nie tworzyły jedynego źródła,
mówiącego o pięknie, uroku dawnych miast
naszych i o sile ich fortyfikacyj.
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Sylwety zamków, grodów i miast —
widnieją często w tłach obrazów religij
nych i historycznych. Tak np. na planie
drugim obrazu z wielkiego ołtarza kościoła
św. Floriana w Krakowie rysują się domy
przedmieścia Kleparz. Fragmenty dawnych
fortyfikacyj Krakowa; i Kazimierza zazna
czone są w tłach malowideł, znacznej
wartości historycznej i artystycznej z, ko
ścioła Bożego Ciała w Krakowie.
Poważną wartość ilustracyjną posiadają
obrazy wotywne, to jest opowiadające o
cudach, zdziałanych w pewnej miejscowo
ści. Tłem w tego rodzaju obrazach są wnę
trza mieszkań, klasztorów] i kościołów, lub
też sylwety miast, ich mury, place i ulice.
Wyjątkowo wiemy, ściśle rzeczywistości
odpowiadający, widok fragmentu murów
obronnych Lwowa wraz z bramą Krakow
ską, widnieje w obrazie wotywnym z r.
1623, przedstawiającym ukazanie się św.
Stanisława Kostki w czasie pożaru miasta.
Do tego rodzaju obrazów wotywnych nale
ży również miniatura z warszawskich ra
chunków miejskich z widokiem Starej
Warszawy, obwiedzionej murami obronny
mi. W górze kompozycji klęczy przed Najśw. Marią Panną zjawiającą się nad mias
tem św. Benno, patron zapowietrzonych.
W dolnej części miniatury przedstawił
malarz burmistrza powietrznego (komisa
rza do walki z zarazą) m. st. Warszawy,
Łukasza Drewno, oddającego miasto w opiekę Uzdrowicielki chorych. Wspomniana
miniatura pochodzi z r, 1624, w którym to
czasie nawiedziła stolicę zaraza morowa.
Upowszechnione szeroko w średniowie
czu i w początkach renesansu uwspółcześ
nianie i „lokalizowanie” scen biblijnych,
to znaczy — ujmowanie ich na tle życia tej
epoki, w której obraz powstawał, dawało
malarzom możność odtwarzania widoków
ich miast rodzinnych. Tak np. — scena
spotkania Chrystusa z faryzeuszami
(grosz czynszowy) w obrazie gdańskiego
malarza Antoniego Moliera (ur. w r. 1564)
rozgrywa się na tle placów i ulic Gdańska
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iz początków XVII wieku, zaznaczanych z Matki Boskiej nad Krakowem”, w dolnej
wielką ścisłością.
części kompozycji zaznaczył malarz dosko
Król Władysław IV nie odziedziczył po nale ujęty widok podwawelskiego grodu,
ojcu głębszych zainteresowań i umiłowań z sylwetką zamku królewskiego, górującą
artystycznych, zdawał sobie jednak dosko nad miastem (XVIII w.).
nale sprawę z utylitarnego znaczenia ma
Pierwsze na Zachodzie kompozycje ma
larstwa i grafiki. Następca Zygmunta III
larskie,
głoszące cześć Matki Boskiej, Pa
nagiął i wciągnął sztukę w sferę potrzeb
państwowo - militarnych. Głównym dzie tronki miast powstały w Sienie. Tradycje
łem malarskim, zespalającym się z czasami tych przedstawień plastycznych podjął w
Władysława IV — była potężnych rozmia wieku XVI znakomity dekorator kościołów
rów kompozycja, namalowana olejno na Sieny, Franciszek Vanni w dwóch swych
płótnie a przedstawiająca odsiecz Smoleń kompozycjach, zachowanych w kościele di
ska w r. 1634 z szczegółowo odtworzonym Fontegiuista i w kościele San Bernardino.
widokiem miasta. Obraz, ten o charakterze Zależność kompozycyjna „Opieki Matki
wotywnym, ofiarował król do kaplicy Mat Boskiej nad Krakowem” Szymona Czecho
ki Boskiej W\ kościele na Piasku w Krako wicza od obrazu Vanni’ego z kościoła di
wie.
Fontegiusta w Sienie jest tak daleko posu
W obrazie Szymona Czechowicza z koś nięta, że nie ulega wątpliwości, iż naszemu
cioła XX. Pijarów w Krakowie, „Opieka malarzowi obraz ten był dobrze znany.

Antoni Möller: Grosz czynszowy. Tłem dla sceny biblijnej są tutaj ulice i place
Gdańska. Koniec XVI w.
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Najstarsze widoki Krakowa, pochodzące:
W epoce Jana Sobieskiego powstały
pierwsze w Polsce — samoistne widoki •z końca XV i z początków XVI w. są fan
miasit (Krakowa i Warszawy) w formie o- tastyczne, to jest nieuzgodnione z ówczes
brazów olejnych. Twórcami ich byli artyś ną rzeczywistością. Drzeworyt z Kroniki:
ci flamandzcy. Oni to zapoczątkowali u nas H. Schedla wskazuje, że twórcy jego zna
nową gałąź malarstwa, której najświet ny był zaledwie ogólnikowo plan miasta..
niejszym przedstawicielem był Włoch Ca Wymiary i zarysy budowli oraz ich wza
naletto, twórca widoków Warszawy z cza jemny stosunek są dowolne. Doskonałym
przykładem innego rodzaju nieścisłości jest.
sów Stanisława Augusta.
Oczywiście, że zarówno stare sztychy drzeworyt z dzieła Brauna, przedstawiają
jak i olejno malowane widoki miast wyma cy widok Sandomierza.
Dawny zamek sandomierski wznosił się'
gają ze stanowiska rzeczowości i ścisłości
na
wzgórzu, zwanym dzisiaj katedralnym,,
historycznej — poważnej kontroli.
tuż obok kościoła. Dopiero Zygmunt Stary
Twórcy drzeworytów i miedziorytów przeniósł zamek na sąsiedni pagórek, od
byli zazwyczaj tylko kopistami a raczej
dzielony głębokim wąwozem od wzgórza
wykonawcami cudzych kompozycyj rysun
katedralnego. Za Jana Kazimierza, Szwe
kowych. Pomiędzy wzorem, to jest rysun
dzi, w czasie odwrotu z nad Wisły wysadzi
kiem — a drzeworytem czy miedziorytem
li zamek w powietrze. Ocalało tylko jedno
według owego rysunku wykonanym, zacho
skrzydło, zamienione za czasów zaboru na.
dzą często znaczne różnice. Odchylenia te więzienie. W chwili gdy Braun wydawał,
były rezultatem „korekty” sztycharza, dla swe dzieło, — pierwotny zamek sandomier
którego wzór tworzył jedynie kanwę. Na ski już nie istniał. Natomiast po drugiej
kanwie tej rozwijał własne pomysły pejza- stronie parowu, w pobliżu romańskiego ko
żowo — kompozycyjne, nie licząc się z in ścioła św. Jakuba wznosił się nowy zamek
tencją rysownika i z jego ścisłością rela zygmuntowski.
cyjną. W tych samowolnych odchyleniach
Tymczasem drzeworyt Brauna, wykona
tkwi jedna z, głównych przyczyn względnej
ny widocznie na podstawie jakiegoś' znacz
wartości starych relacyj ilustrowanych.
nie starszego rysunku, przedstawia widok
Rzecz prosta, że nie wszystkie ryciny od Sandomierza z czasów poprzedzających
biegają od rysunków wykonanych na miej wystawienie nowego zamku. W drzewory
scu, z natury, a tern samem od rzeczywi cie Brauna mury zamku posiadają jeszcze
stości. Często odchylenia widoczne są tyl swe dawne formy gotyckie, podczas gdy
ko w pewnych szczegółach, drugorzędnego nowy zamek zbudowany był w charakterze
znaczenia. Niejednokrotnie zresztą nieścis renesansowej siedziby obronnej.
łym był rysownik — nie zaś jego kopista
Miedzioryt, przedstawiający widok Kro
— sztycharz.
sna zgodny jest z rzeczywistością gdy cho
Zastrzeżenia poważne budzą miedziory dzi o linię fortyfikacyjną, Podwójny pier
ty, wykonane nie na podstawie rysunków, ścień murów obronnych, najeżonych basz
ale dawnych rycin. Tak np. wzorem usta tami i bramami, jak wskazują dawne opi
wicznie powtarzanym dla widoków Krako sy i pozostałe resztki, odtworzony jest ze
wa — był miedzioryt Vischera — Meriana. znaczną ścisłością. Natomiast plan miasta,
Czerpali z niego nawet miedziorytnicy z wymiary i kształty poszczególnych budo
końca XVIII
wieku.
•
wli oddane są błędnie. Nie istnieje np. tu
Oczywiście, ich widoki Krakowa nie od taj cała przestrzeń obszernego rynku z ra
powiadały, ówczesnej sylwecie miasta, gdyż tuszem pośrodku. Gmach ten widnieje na
nie uwzględniały; żadnych zmian.
rycinie w pobliżu bramy północnej miasta.
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Widoki Sandomierza, Krosna i Krakowa
traktowane są obrazowo (pejzażowe). Ogólna sylwetka miasta była tutaj moty
wem podstawowym. Widok Zamościa re
prezentuje typ odmienny, stanowiący
przejście od obrazu do plastycznego ujęcia
widoku. Jest to tak zwany widok „z lotu
ptaka”, oparty już wyraźnie o plan miasta.
Szczególny nacisk jaki rysownik położył na
odtworzenie linii1 obronnej tej pierwszej w
Polsce twierdzy nowożytnej, wiąże tę ry
cinę z miedziorytami, uzupełniającymi
dzieła teoretyków fortyfikacyj z XVII wie
ku.
Przystępując do rekonstrukcji rysunko
wej warowni i miast polskich z przed na
jazdu szwedzkiego, Gumowski musiał się
liczyć z wszelkiego rodzaju: nieścisłościami
rycin, rysunków i obrazów. Konieczną kon
trolę przeprowadzał Gumowski przy każ
dej swej rekonstrukcji, konfrontując daw
ne widoki z innymi materiałami archiwal
nymi oraz z zachowanymi resztkami.
Sposób w jaki Gumowski korzystał ze
źródeł, to jest ze sztychów, obrazów i ry
sunków -— decyduje o wartości jego prac.
Nieco szematyczne w ujęciu ryciny sta
re, przetapia Gumowski na rysunki pełne
wyrazu i życia oraz tego niedającego się
określić słowami czaru, promieniejącego ze
starych murów. Maestria techniczna Gu
mowskiego nadaje jego pracom rysunko
wym ciepło farby olejnej.
W pracach Gumowskiego niema śladu
fantazjowania czy improwizowania. Każdy
szczegół jest przemyślany, wydobyty i za
znaczony na podstawie danych źródłowych.
Do gruntu realne, w szczególe każdym
o rzeczywistość oparte rysunki Gumow
skiego wywierają wrażenie czarodziejskiej
baśni o zamkach, pałacach i zaklętych mia
stach.
j
Rekonstrukcja rysunkowa Krakowa z
czasów poprzedzających najazd szwedzki
jest sumą wręcz nadzwyczajnej pracowi
tości i sumienności. Gumowski współpra
cując z ś. p. drem Adamem Chmielem —
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nie ograniczył się tutaj jedynie do odtwo
rzenia linii fortyfikacyjnej miasta, ale z
rzeczowością zawodowego znawcy i miłoś
nika przeszłości zrekonstruował całą część
miasta, objętą niegdyś murami obronnymi.
Zrównoważony zawsze1 w swych ocenach
i bynajmniej nie skłonny do entuzjazmu.
Adam Chmiel — wystawił następujące
świadectwo wspomnianej pracy Gumow
skiego :
„Widok perspektywiczny Krakowa z
XVII w. Jana Gumowskiego jest owocem
długich studiów i żmudnej, iście „benedyk
tyńskiej” pracy rysunkowej. Oprócz tego
ma „Widok Krakowa” drugą bezsprzecz
nie doniosłą wartość naukową w tym,
że mamy w nim odtworzony na podstawie
dotychczas znanych źródeł historycznych,
opracowań i rysunków, obraz Krakowa co
do jego budowli i topografii miejscowej.
Wartość, zasługa i doniosłość pracy p., Ja
na Gumowskiego jest tym większa że jest
to 'piemvsze plastyczne przedstawienie za
budowania, odnoszące się do historycznej
urbanistyki polskiej”..
Wymieniona praca Gumowskiego wy
szła, nakładem Księgarni Wojskowej w od
bitce drukarskiej p. t. »„Widok Stołecznego
Królewskiego Miasta Krakowa z połowy
XVII w. opracowany i wykonany przez Ja
na Gumowskiego”.
„Objaśnienie ogólne do widoku” napisał
Adam Chmiel, dyrektor Archiwum Akt
Dawnych M. Krakowa.
Metodę pracy Jana Gumowskiego, jej
niezwykłą ścisłość ilustruje następujący
fakt: Pomiędzy po - bernardyńskim kościo
łem św. Anny na Krakowskim Przedmieś
ciu a zamkiem wznosił się jeszcze w XVIII
w. kościół i klasztor PP. Bernardynek z
wysoką i smukłą wieżą. Ten to fragment
starej Warszawy odtworzył Gumowski w
osobnym rysunku. Ponieważ jednak po mo
zolnych poszukiwaniach stwierdził, że małe
okna wieży kościoła PP. Bernardynek po
siadały ostry łuk gotycki a nie okrągły,
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Jan Gumowski: Fragment murów obronnych Starej Warszawy. W środku: Brama
Boczna (Nowa); na leivo basztay za nią ludwisarnia, na prawo Wieża Czerwona
(Rycerska).

przeto aby nawet ten szczegół wiernie od
tworzyć, wycofał rysunek poprzedni i
przystąpił do nowego opracowania wymie
nionego fragmentu starej Warszawy.
W znacznych rozmiarów rysunku, przed
stawiającym widok Warszawy w połowie
XVII stulecia, poświęcił Gumowski szcze
gólną uwagę opracowaniu linii obronnej
miasta. Jak dalece rekonstrukcja artysty
ściśle odpowiada rzeczywistości, to świad
czy o tym fakt, że przeprowadzane obecnie
badania nad murami fortyfikacyjnymi Sta
rej W arszevv» y potwierdzają w pełni każdy
szczegół w rekonstrukcji rysunkowej Gu
mowskiego.
Prócz widoku ogólnego Starej Warsza
wy, odtworzył Gumowski siedem fragmen
tów charakterystyczniej szych nowej stoli
cy Polski.
W pierwszej połowie XIII wieku wznosił
się w Ujazdowie nad przeprawą wiślaną,
nad „jazdem”, drewniany zamek książąt

mazowieckich. Obronne warunki książęcej
siedziby były widocznie nie nadzwyczajne,
skoro w r. 1262 Litwini i Rusini zamek bez
trudu opanowali i zniszczyli.
Fakt ten skłonił księcia mazowieckiego
Konrada II do szukania innego, więcej z
natury obronnego miejsca pod nowy gród
książęcy.
W ten sposób około r, 1282 na urwistym
i wyniosłym brzegu Wisły, tuż obok wsi
Warszawy, stanął nowy zamek książąt ma
zowieckich.
Założenie grodu zadecydowało o losach
wsi, przylegającej do zamku.
Warszawa, jak większość miast polskich^
należy do typu miast „zakładanych” — nie
zaś samoistnie wyrosłych, to jest powsta
nie swe, swój rozrost zawdzięcza woli i po
parciu panującego.
Konfiguracja miast zakładanych wyka
zuje pewne charakterystyczne cechy, wy

60

BROŃ I BARWA

Nr. 3 — 4

nikające z tego, źe miasto rozbudowywało drębne miasto i przybrało nazwę Nowej.
się według z góry nakreślonego planu, nie Warszawy (Nowe Miasto).
Warszawa średniowieczna posiadała
zaś samoistnie i przypadkowo. Zasadą i
podstawą tego planu był prostokątny ry pięć kościołów: św. Jana, N. Marii Panny
nek z. wybiegającymi zeń uliczkami na na Nowym Mieście, św. Jerzego, św. An
ny i św. Marcina.
kształt promieni.
Na takim planie budowano również mia
Najstarszy, dziś już nie istniejący koś
sta niemieckie. Znaczne rozmiary rynku i ciół św. Jerzego wznosił się przy ulicy
ratusz na środku placu wzniesiony — sta Świętojerskiej. Pierwszą wzmiankę o tej
nowią właściwość planu polskiego*
świątyni spotykamy w aktach z r. 1326.
Na początku XIII stulecia Warszawa o- Kościół św. Jana wyrósł na miejscu daw
trzymała pierwsze fortyfikacje ziemne, nej drewnianej kaplicy zamkowej w pierw
które połączyły miasto z zamkiem w jedną szej połowie XIV w. W r. 1370 rozszerzono
go przez dobudowanie do dzisiejszego prescałość obronną.
Jako stolica księstwa mazowieckiego. biterium wyższego, trzynawowego korpu
Warszawa od połowy XIV w. nie odgrywa su. Klasztor i kościół oo. Augustianów po
ła większej roli. Dopiero wyznaczenie tego chodzi z połowy XV w., kościół św. Anny
miasta w r. 1339 jako siedziby sądu roz zbudowano około 1454 r.
jemczego pomiędzy Kazimierzem Wielkim
Średniowieczna architektura gotycka
a Krzyżakami wysunęło Warszawę na szer Mazowsza rozwijała się pod wpływem bu
szą widownię.
downictwa krzyżackiego i wpływ ten uwi
Szybszy rozwój miasta przypada na cza docznił się również w kościołach warszaw
sy Janusza (1379 — 1428) a więc na ko skich. Budowano je z cegły, dawano im
skromne fasady, ozdobione linearno - pio
niec XIV i początek XV stulecia .
nową ornamentyką. Powszechnie w budo
W r. 1379 na zasadzie umowy między
wnictwie kościołów stosowano system ha
mieszczanami przystąpiono do wzmocnie
lowy, to jest wszystkie nawy podnoszono:
nia fortyfikacyj warszawskich. Do pier
do jednakiej wysokości.
wotnej linii obronnej, to jest do murów ob
Cechą charakterystyczną kościołów war
wodowych, otaczających półkolem miasto,
szawskich
są wieże, niezwiązane z całoś
dodano wówczas linię drugą, równoległą. W
cią
budowli,
— ale stojące osobno, w pew
ten sposób, przed dawniejszym murem wy
rósł, drugi, niższy, który przebiegał wzdłuż nej od kościoła odległości. Tego rodzaju
dzisiejszej ulicy Podwale i dochodził do wieże widzimy przy kościele Panny Marii
brzegu zbocza, — z jednej strony w pobli na Nowym Mieście, przy kościele św. Anny
żu dzisiejszego Zjazdu, gdzie wznosiła się i przy kościele augustianów. Wieże kościel
wieża „dworzańska”, z drugiej zaś strony ne, wyodrębnione z kompleksu budowy słu
zamykała linię murów wieża „mieszczań- żyły jako dzwonnice, a prócz tego jako ba
szty obronne, których zadaniem było czu
ska” na Krzywem Kole.
■
wać
nad obejściem kościoła.
Ekscentryczne dążności Warszawy, tak
Kościoły augustianów i św. Anny wcią
charakterystyczne dla późniejszego planu
gnięte
były na skutek swego położenia w
miasta, wystąpiły wyraźnie już w wieku
XIV. Po za linią murów; miejskich, za bra system fortyfikacyjny miasta, stąd. też po
mą Nowomiejską, w końcu tegoż stulecia tężne dzwonnice tych świątyń posiadały:
wyrosło przedmieście, zabudowane drew charakter wieżyc fortecznych, wzmacnia
nianymi domami, z kościołem N. Marii jących linię murów. Jedynie kościół św.
Panny, wzniesionym w r. 1392. Przedmie Jana, jako położony wewnątrz miasta po
ście to niebawem usamodzielniło się jako o siadał wieżę związaną architektonicznie z
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kościołem. Wieża ta runęła w czasie burzy
w r. 1602 niszcząc sklepienie kościoła.
Dzieje nowożytne Warszawy, a zarazem
szybki rozrost miasta datują się od chwili
wcielenia Mazowsza do Korony po śmierci
Janusza za Zygmunta Augusta. Połącze
nie Litwy z Koroną przesunęło interesy
państwa na Wschód i zadecydowało o przy
szłym wyborze centralnie położonej War
szawy na stolicę państwa.,
Już sejm lubelski w r. 1569 wyznaczył
Warszawę jako siedzibę przyszłych zebrań
i zjazdów poselskich.
Od tej chwili ciężar całego życia pań
stwowego Polski począł przesuwać się ku
przyszłej stolicy. Tutaj odbyła się po wy
gaśnięciu, .Jagiellonów w r. 1573. pierwsza
elekcja. Dla Stefana Batorego, który całą
swoją uwagę skoncentrował na sprawach
wschodnich, Warszawa posiadała specjalne
znaczenie i stała się bazą jego operacyj
wojennych. Pożar zamku na Wawelu w r.
1595 wpłynął ostatecznie na przeniesienie
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siedziby królewskiej z Krakowa do War
szawy.
Wojny szwedzkie i późniejszy intensyw
ny ruch budowlany starły z powierzchni
żfemi dawną gotycką Warszawę, a to co
ocalało — uległo z biegiem czasu wielo
krotnym zmianom i przeistoczeniom. Tak
np. przebudowano gruntownie kościoły:
augustianów, św. Anny, kościół św. Jana otrzymał w XIX w. nową fasadę, w tym
że samym czasie niefortunną restauracją
i dodatkami zeszpecono kościół P. Marii na
Nowym Mieście. Jedynie wieża tego ko
ścioła przetrwała w pierwotnym stanie.
Nie istnieje już dzisiaj dawny, gotycki
ratusz, przebudowano także domy mie
szczańskie.
Równocześnie ze zmianami wywołanymi
rozszerzeniem się miasta, pierwotna jego
konfiguracja dośrodkowa przeszła w wy
dłużoną, równoległą do Wisły: Już w XVI
w. obok kościoła św. Anny wyrastać poczę
ło nowe przedmieście zwane bernardyń-

Jan Gumowski: Fragmenty fortyfikacyj Starej Warszawy. Barbakan i most zwodzo
ny przed Bramą NoWomiejską.
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ich ruiny rozrost gwałtowny miasta* w epo
ce Jana Tli Sobieskiego i Sasów. Warsza
wie było -za ciasno w pierścieniu; murów obroiinych, to też miasto wylewało się na
zewnątrz, pochłaniało dawną linię fortyfi
Przytoczone daty i fakty z historii stoli kacyjną, powoli kawałkowało ją i wcielało
cy podajemy jako nieodzowny komentarz w swój organizm. Ten proces wsysania li
do ośmiu ryśunków Jana Gumowskiego, re nii obronnej przez miasto spowodował, że
konstruujących widok, Starej Warszawy w ocalałe resztki murów obronnych są dzi
połowie XVII wieku — w całości i frag siaj organicznie zespolone z domami. .
mentach.
Pomimo zespolenia z konstrukcją kamie
nic,
mury obronne wyodrębniają się dotąd
W widoku ogólnym, ujął Gumowski mia
sto od strony dzisiejszego Podwala. Na ry w sposób wyrazisty.
Mury obronne innych miast polskich
sunku Gumowskiego widnieje właściwe
miasto, Stara Warszawa, której granicę zburzono po rozbiorach na skutek poleceń
północno - wschodnią wytycza zamek kró władz zaborczych, mury Warszawy rozłoży
lewski i kolumna Zygmunta, zachodnią mu- ło samo miasto w ciągu stulecia.
ry obronne, wzniesione od strony Nowego
Przy odtwarzaniu rysunkowym linii oMiasta, a północną mury przy ulicy Brzozo bronnej Starej Warszawy walnie pomoc
wej.
nym był Gumowskiemu szwedzki plan
miasta
z r. 1655. Zagadnienie planów
Tak zwane prawo rejonowe, to jest pra
miast,
gdy
chodzi o przeszłość, przedsta
wo regulujące odległość wszelkiego rodza
ju budowli od linii obronnej miasta — by wia się wręcz rozpaczliwie. Pierwsze pla
ło w Warszawie w połowie XVII wieku je ny polskie. pochodzą właściwie dopiero z
szcze przestrzegane, to też Stara Warsza drugiej połowy XVII wieku.
wa wyłania się w rysunku Gumowskiego
O planach dawniejszych posiadamy tyl
jako zwarty, wyodrębniony kompleks, oko ko skąpe notatki archiwalne. Tak np. w in
lony podwójną linią murów obronnych. wentarzu ratusża lwowskiego z r. 1666 za
Przedmieścia są od tego ufortyfikowanego pisano, że Lwów posiadał „mapę miasta
centrum odsunięte na odległość strzału ar na drzewie wyrżniętą, a oprócz tego delimatniego. Gdy jednakże przyjrzymy się li neacyą tegoż miasta na pergaminie”.
nii obronnej, ciągnącej się wzdłuż dzisiej
Gdy chodzi o czasy wcześniejsze, o epo
szej ulicy Podwale — to zauważymy, że kę Władysława IV, Jana Kazimierza i Ja
mur wewnętrzny przerywany jest różnego na Sobieskiego — to dysponujemy skrom
typu budowlami, przeważnie kamienicami ną ilością planów pewnych objektów woj
mieszczańskimi. W ten to właśnie sposób skowych. To też plany zdjęte przez Szwe
rozpoczął się rozkład linii obronnej Starej dów w czasie wojny za Jana Kazimierza
Warszawy. Domy napierały na mur na i reprodukowane w dziele Puffendorfa po
przód od strony wewnętrznej, kawałkowa siadają dla nas wartość i znaczenie unika
ły! go, wcielały w swe ściany, a później, po tów.
najeździe szwedzkim, ten sam proces roz
Pracę nad rysunkową rekonstrukcją mu
począł się od zewnątrz. Przedmieścia pod rów obronnych Warszawy ułatwiła bez
sunęły się pod pierwszą linię obronną i sprzecznie Gumowskiemu monografia spec
przywarły do niej jak gniazda jaskółcze.
jalna Maksymiliana Barucha („Warszawa
Fortyfikacje warszawskie ucierpiały średniowieczna”. Dawne mury warowne
srodze za najazdu szwedzkiego, w znacz Miasta Starej Warszawy; Warszawa 1929;
niejszej jednak mierze przyczynił się do Biblioteka historyczna im. Tadeusza Koskini lub krakowskim. Zmiany zasadnicze
w planie i charakterze Warszawy datują
się od czasu wojen szwedzkich. • Dawna
średniowieczna i gotycka Warszawa znikła,
a jej miejsce zajęła Warszawa barokowa.
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Jan Gumowski: Fragment fortyfikacyj Starej Warszawy: Brama Nowomiejska
i barbakan.

rzona; Towarzystwo Miłośników Historii).
Autor tej pracy zebrał z wielką staranno
ścią obfity materiał historyczny i opisowy
do dziejów fortyfikacyj Warszawy.
Od strony Podwala wznosiła się w murach miejskich Brama, Boczna, zwana tak
że Nową. Widzimy ją na osobnym
rysunku. Zwarta, na planie kwadratu
wzniesiona brama ta, posiada szczyt uwień
czony grzebieniastą attyką. Sąsiadujące
odcinki murów obwodowych koronują
blanki, pełniące funkcje osłony dla obroń

ców a zarazem strzelnic. Ponadto przery
wają mur, nisko stosunkowo umiejscowio
ne otwory na działa. Na lewo od Bramy
Bocznej widnieje ludwisarnia królewska
(odlewnia dział) osłonięta potężną i krępą
basztą okrągłą. Nieco wyższa baszta na
prawo, nakryta dachem nosiła nazwę Wie
ży Czerwonej lub Rycerskiej. W niedale
kiej odległości od ludwisarni, mur miejski
półkolem skręcał na lewo, w kierunku pół
nocno - zachodnim i w prostej linii biegł na
stępnie aż do zbocza terenu ku Rybakom.
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Długi ten odcinek murów przerywała Bra
ma Nowomiejska, łącząca Starą Warszawę
z przedmieściem Nowe Miasto. Był to
szczególnie silnie ufortyfikowany odcinek
linii obronnej.
Przed bramą wznosił się niewielkich
rozmiarów barbakan (rondel) wystawiony
na planie koła, rodzaj fortu zewnętrznego,
połączonego z bramą murowaną szyją. Bar
bakan krakowski leży wraz z złączoną z
nim niegdyś Bramą Floriańską na rów
nym terenie i na jednym poziomie, tym
czasem barbakan przed Bramą Nowomiej
ska wznosił się poniżej wyniosłości, na
której wystawioną bramę. Stąd też szyja
Bramy Nowomiejskiej wykazuje zupełnie
inny charakter niż szyja Bramy Floriań
skiej.
W Warszawie podstawę szyj i tworzyły
dwa potężne łuki, dźwigające wiadukt
przerwany mostem zwodzonym. Wiadukt
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ów tworzył pochyłą o dość gwałtownym
spadku, łączącą przejście w Bramie Nowo
miejskiej z przejściem w barbakanie.
Barbakan krakowski koronują kryte i
murowane ganki, wsparte na kroksztynach i wysunięte z lica zewnętrznego muru, których zadaniem była obrona rowu,
okalającego barbakan.
Podobny ganek (chodnik broni) biegł od
strony wewnętrznej u korony murów.
Barbakan warszawski, znacznie mniej
szych rozmiarów, wieńczy attyka, ganek
zaś okala jedynie wewnętrzną ścianę. Wid
niejące w ścianach rondla otwory — są to
strzelnice do dział. Zaprowadzenie barba
kanów w Polsce zespala się z ogólnymi dą
żeniami do modernizacji fortyfikacyj daw
niejszych.
Rok 1498 będący datą wystawienia bar
bakanu przed bramą Floriańską w Kra-

Jdfi Gumowski: Fragment fortyfikacyj Starej Warszawy. Na lewo: Biała Wieża
i furta miejska na Rybaki, mury obronne yrzy ulicy Brzozoivej, w głębi Wieża Mar
szałkowska.
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kowie jest równocześnie datą szeroko prze
prowadzanej modernizacji dawnych umoc
nień miasta.
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wagi pomiędzy odpornością i wytrzymało
ścią wszelkiego rodzaju umocnień — a siłą
niwelującą ognia artyleryjskiego.

W drugiej połowie XV stulecia — ruch
zmierzający do przystosowania dawnych
fortyfikacyj średniowiecznych do nowych
warunków ataku i obrony był powszechny.
Motorem tego ruchu był nietylko rozwój
broni palnej (artylerii) ale i konkretne,
realne niebezpieczeństwo w postaci ekspan
sji tureckiej, uderzającej w państwa euro
pejskie.

Ruch w tej dziedzinie ogarnął przede
wszystkim Hiszpanię, Italię i Niemcy.
Polska jagiellońska nie pozostawała rów
nież w tyle. W Hiszpanii pracował wówczas
znakomity fortyfikator Ramirez, twórca
potężnej twierdzy zaporowej Salses,
wzniesionej w r. 1497 pomiędzy Katalonią
a Francją. W Italii działał Giovanni da
Milano, budowniczy zamku w Mediolanie,
W r. 1453 padł Konstantynopol, a w r. wystawionego w r. 1450, następnie Fila
1480 zdobyli turcy Otranto, miejscowość, retę, świetny inżynier i głośny teoretyk,
— dalej Leonardo da Vinci, Francesco di
posiadającą sławę znakomitej twierdzy.
Najazd turecki zagrażał całej Europie, Giorgio Martini, Macchiavelli i Giambatti
dysponującej przestarzałym systemem for sta della Valle. Inżynierowie i teoretycy
tyfikacyjnym, zamkami i twierdzami o si niemieccy: Albrecht Dürer, Reinbrard hr.
le odporu nie stojącej w żadnym stosunku Solms i Krzysztof Fürer są o parę dziesiąt
do nowych, potężnych środków ataku. To ków lat późniejsi.
Doświadczenia z r. 1453 i 1480 wykaza
też całą drugą połowę XV stulecia wypeł
niają teoretyczne rozważania i realizowa ły niedostateczną wytrzymałość umocnień
ne w praktyce próby; przywrócenia równo z cegły i kamienia, a ponadto stwierdziły,

Jan Gumowski: Kościół i Klasztor PP. Bernardynek na Krakowskim Przedmieściu,
oraz kolumna Zygmunta III. W głębi zamek królewski.
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tuż. nad brzegiem drugiego rowu fortyfi
kacyjnego, dalej wzniesienie na załamach
wałów półokrągłych bastionów,. . wreszcie
wzmocnienie tak zwanych wycieczek i za
stosowanie prawa rejonowego.
Stara Warszawa, obok fortyfikacyj sta
łych posiadała również umocnienia czaso
we w formie wałów, zasieków i dodatko
wych rowów.!
Rysunkowe rekonstrukcje Gumowskiego
zmian tych nie uwzględniają z tej przy
czyny, że umocnienia ziemne, wznoszone
w
obliczu niebezpieczeństwa, nie konser
Miasta średniowieczne okalał wprawdzie
wowane
następnie, znikały z biegiem cza
rów nawodniony, biegnący nazewnątrz mu
su
z
przedpola
twierdzy.
rów, była to jednakże przeszkoda mar
Tak np. wały, rzucone przez Zamojskie
twa. Chodnik na murach, stanowiący po
go
na przedmieściu Kleparskim w czasie
zycję obrońców, znajdował się wysoko po
marszu
arcyksięcia Maksymiliana na Kra
za zasłoną blanków. Ogień z tej wysokości
nie mógł należycie osłaniać rowu, a co wię ków5 po koronę polską nie istniały już w r.
cej wąskie jego wymiary utrudniały wpro 1620—1621, kiedy to na wieść o klęsce
wadzenie dział. Tą samą wadę wykazywa cecorskiej musiano wznosić nowe wały
ły bramy i wieże. Na linii obwodowej nie przed murami miasta. W tymże samym
było poprostu miejsca na działa. Fakt ten czasie, w obawie przed najazdem tureckim,
stwarzał dla obrony sytuację wręcz ka również Warszawa przystąpiła do moder
tastrofalną. Zmiany poczynione np. w sy nizacji swych fortyfikacyj. Zarekwirowa
stemie obronnym Krakowa około 1498 r. no wówczas na Pradze i w sąsiednich
wskazują, że ich twórcy zdawali sobie wsiach podwody i wszelkiego rodzaju na
sprawę z wad i niedomagań systemu daw rzędzia, pomocne przy sypaniu wałów. Ale
już w r, 1655 wały te albo nie istniały; al
niejszego.
bo też nie nadawały ,się do obrony.
Modernizacja umocnień miasta objęła
Warszawa natomiast przystosowała swą
przede wszystkim odcinek linii obronnej
pierwszą, zewnętrzną linię murów, przez
pomiędzy wylotami ulic Sławkowskiej i
wybicie odpowiednich strzelnic, do obrony
Floriańskiej.
działowej — czego nie spostrzegamy w
Wybór odcinka był następstwem wielu Krakowie.
przyczyn. Na linii tej znajdował się ar
Barbakan krakowski, złączony szyją mu
senał miejski, niedostatecznie zabezpieczo rowaną z bramą Floriańską osłaniał nie
ny. Wznosząca się na tym odcinku Bra tylko ten zabytek średniowiecznego budow
ma Floriańska była już przeżytkiem, nie nictwa fortyfikacyjnego, ale spełniał po
zdolnym do walki, wreszcie warunki tere nadto zadanie fortu zewnętrznego, to jest
nowe na przed,polu sprzyjały tutaj o wiele panował nad przedpolem miasta i współ
bardziej atakującemu aniżeli obronie.
działał z sąsiadującymi odcinkami linii obronnej.
Strzelnice na działa pomieszczo
Realnym wyrazem modernizacji linii obronnej Krakowa około r. 1498 było wy ne w cokole barbakanu, były wyrazem naj
budowanie barbakanu, trzech! baszt (paso- nowszych zdobyczy w, dziedzinie budownic
moników, stolarskiej i cieślarskiej), na twa wojskowego. Identyczne strzelnice wi
stępnie rzucanie wałów, biegnących równo dzimy właśnie w zewnętrznym murze
legle do zewnętrznego muru obwodowego, warszawskim.
że system murów obwodowych, wzmocnio
nych jedynie wieżami i bramami, utrzy
manymi także w charakterze wież, jest już
przestarzały., średniowiecze miało zaufanie
do wysokich murów, obwodowych. Ukształ
towanie tej; zasłony, bieg- jej linii był przy
padkowy, uzależniony od terenu i planu
miasta. To też w systemie średniowiecz
nym możliwość współdziałania w walce
różnych odcinków frontu ograniczała się
jedynie do wież czy baszt oddalonych od
siebie na odległość strzału.
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Jan Gumowski: Pałac królewicza Karola Ferdynanda nad Wisłą. W głębi Stara
Warszawa. W murach miejskich na prawo widnieje furtka prowadząca na t. zw.
Gnojną Górę.

Barbakan warszawski wznosił się nie na
wprost Bramy Nowomiejskiej — ale rzu
cony był w ukos, ku Podwalu, gdzie stała
ludwisamia. W ten sposób barbakan, nowomiejski panował nietylko nad przedpolem
bramy , ale ogień jego dział ostrzeliwać
mógł skutecznie narożnik, gdzie za murem
miejskim kryła się ludwisarnia.
Barbakan, jest pochodzenia wschodniego
i początki jego na gruncie europejskim się
gają XI wieku.. Pierwsza wprowadziła bar
bakany Hiszpania, świetna uczennica inżymierów Wschodu.
Fortyfikacj e wschodnie przewyższały
bezwzględnie systemy rzymskie i średnio
wieczne. Zasadyj i wskazania, na podstawie
których Wschód kształtował swe fortyfi
kacje były w pełni nowożytne. Założenia
fortyfikacyj współczesnych, zmierzaj ące
do wyniszczenia atakującego, zanim dotrze
do głównej linii obronnej, były już dobrze

znane inżynierom wschodnim, którzy w
tym celu posługiwali’ się całym szeregiem
umocnień zewnętrznych, zwanych w Euro
pie barbakanami. Wzorem dla hiszpań
skich wojskowych były fortyfikacje Suzy,
Karaks’u, Bagdadu, Ani, Alepo, Kairu i
zamków w Mezopotamii. Hiszpańskie for
tyfikacje z XI — XIII wieku w Asterga,
Avila, Leon, Zamora, Lugo, Furegano, Tar
ragona, Aleazaba i Almodovar del Rio wy
kazują całkowitą zależność od systemów
wschodnich. Barbakany i krótkie kurtyny
(odcinki murów obwodowych), flankowane
masywnymi wieżami, silnie wysuniętymi
z linii, znamionują wymtenione fortyfika
cje.
Dziełem, inżynierów hiszpańskich XII w.
są fortyfikacje południowo - francuskiego
miasta Carcasone, znakomicie dotąd zakon
serwowane, posiadające również barbakan,
wybudowany na planie koła.1 Barbakan no
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wożytny, t.j. dostosowany do obrony arty
leryjskiej stanowił również fragment fortyfikacyj Salses.
W wieku XV, „rondel77 jako fort zewnę
trzny, odgrywał nadal poważną; rolę w bu
downictwie hiszpańskim i włoskim. Dla te
oretyków i inżynierów niemieckich z końca
XV i XVI stulecia, barbakan stał się pun
ktem wyjścia przy projektowaniu i wzno
szeniu potężnych, samodzielnych fortów
zaporowych, zwanych „Clause77 (Dürer,
Fürer,; hr. Solms).
Fragmenty fortyfikacyj Warszawy wid
niejące w rysunkach Gumowskiego, jak
„Brama Krakowska77 (Mieszczańska) i
„Biała Wieża, oraż furta miejska na Rybaki, Wieża Marszałkowska przy ulicy Brzo
zowej77 noszą jeszcze wybitnie średniowie
czny charakter. Bardziej nowożytnie re
prezentuje się odcinek murów z Bramą
Boczną, gdzie średniowieczne wieże, nie
przystosowane do obrony działowej, za
stąpiły baszty, tworzące osłonięte pozycje
artyleryjskie.
Inne widoki Gumowskiego, wiążące się
z historią Warszawy jak „Kościół i klasz
tor PP. Bernardynek77 oraz „Pałac królewi
cza Karola Ferdynanda77' służyć mogą jako
doskonała ilustracja ekscentrycznych dąż
ności dawnej stolicy, która nie mogąc po
mieścić się w ciasnym obwodzie swych
murów obronnych wylewała się na zew
nątrz, i po za linią obwodową stawiała nowe
kościoły i pałace.
Kościół i klasztor; PP., Bernardynek zbu
rzony w XVIII w. wznosił się pomiędzy
zamkiem królewskim a kościołem oo. Ber
nardynów u wylotu dzisiejszego Nowego
Zjazdu. Przed kolumną Zygmunta III za
znaczył Gumowski wały ziemne, należące
do kompleksu obronnego Bramy Krakow
skiej.,
;
Krakowskie Przedmieście oraz równole
gle ciągnące się pobrzeże Wisły przeisto
czyło się już w pierwszej połowie XVII w.
w dzielnicę pałaców, z których część znacz
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na przystosowana była do obrony. Wysta
wiony nad Wisłą pałac królewicza Karola
Ferdynanda przypomina w swej masywności i zwartości architektonicznej raczej
fort aniżeli pańską rezydencję. Forteczny
charakter tego gmachu podnoszą narożniki
w kształcie wież i wązkie okna — strzelni
ce. Zrujnowany w czasie najazdu szwedz
kiego pałac rozebrano w r. 1672.
Z innych widoków miast J. Gumowskie
go zwracają uwagę widoki Biecza i Tarno
wa, odtworzone „z lotu ptaka77. Bogato,
strojnie i warownie reprezentuje się Biecz,
gród podkarpacki, możny niegdyś i naj
znaczniejszy z grodów leżących na połud
niowym szlaku Rzeczypospolitej. Bliskość
granicy wpływała ożywczo na tętno życia
gospodarczego i handlowego miasta, boga
ciła jego mieszkańców, którzy z kolei dba
li o wygodę, warowność i piękność miasta
rodzinnego. Południowy szlak Rzeczypospo
litej nie należał bynajmniej do bezpiecz
nych. Zawadzały o Biecz nietylko zagony
nieprzyjaciół idących od wschodnio - połud
niowych granic państwa. Podkarpacie roiło
się od band rozbójniczych, toteż Biecz mu
siał wciąż czuwać i zawsze być gotowym
do odparcia napadu. (Wymownym jest
fakt, że właśnie w Bieczu istniała w XV,
XVI i XVII wieku jedyna; w Polsce szkoła
katów. Obfitość ludzkiego materiału do
świadczalnego, w postaci pojmowanych
zbójników dawała kandydatom na mis
trzów duże pole do wyćwiczenia ręki i „spo
sobów77 tortur.) Odpowiednio do swego
nadgranicznego położenia, Biecz ufortyfiko
wany był krzepko. Fortyfikacje Biecza po
chodziły z kilku epok, stąd też znaczna ich
różnorodność architektoniczna. Tylko za
chodnia część miastą okolona była podwój
nym1 murem o wąskim, zwingerze (iniędzymurze). Resztę miasta osłaniał jeden tylko
pierścień murów, krzepkich za to i wynios
łych, gęsto opatrzonych wieżami i baszta
mi, wybudowanymi na skalistych bazach.
Brama główna była szczególnie silnie ufor
tyfikowana.
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Wysunięta na krańce miasta fara posia
dała własny obwód fortyfikacyjny i na
kształt fortu zewnętrznego osłaniała połu
dniowo - wschodni odcinek miasta.
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mniejszych twierdz J. Gumowskiego po
dzielić należy na trzy grupy:
Na objekty w swym systemie i charak
terze architektonicznym w pełni jeszcze
Fortyfikacje Tarnowa reprezentują się gotyckie, dalej na objekty utrzymane w
malowniczo i romantycznie na skutek wiel stylu przejściowym, gotycko - renesanso
kiego bogactwa form i linii w okolu wym i wreszcie na objekty ufortyfikowane
murów. Niestety, ta malowniezość była już na sposób nowożytny.
Do grupy pierwszej należą np. zamki w
następstwem pochłaniania murów obron
Czorsztynie
i Ogrodzieńcu, — do drugiej
nych przez przystawiane do nich ka
mienice i kamieniczki. Proces kawałkowa Tenczyn, Siewierz, Lanckorona i Melsztyn,
nia linii obronnej, który Warszawa zaapli do grupy trzeciej klasztor Jasnogórski i
kowała; sobie w drugieji połowie XVII wie Wiśnicz. W grupie! pierwszej1 mur obwodo
ku, w Tarnowie rozpoczął się o dwa wieki wy właściwie nie istnieje, wypełnia on tyl
wcześniej. Stąd też — jak w stolicy, tak ko luki pomiędzy częściami mieszkalnymi
i w Tarnowie resztek murów obronnych zamku, wystawionymi na linii obronnej i
osłaniającymi swymi murami zewnętrzny
szukać należy w zrębach konstrukcyjnych
mi całe zamczysko, którego ośrodek two
starych domów.
rzy dziedziniec (plac broni). Widniejąca
W widokach Biecza i Tarnowa zwracają na planie pierwszym w rysunkowej rekon
uwagę, piękne ratusze opatrzone attykami strukcji Ogrodzieńca przestrzeń wolna oi oparte o wieże strażnicze a wzniesione bjęta murem, ze stanowiska systemu jest
na obszernych rynkach. Widoki zamków i tylko drugorzędnym dodatkiem.

Jan Gumowski: Ogrodzieniec. Zamek Bonerów.
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Ö wartości, sile i zdolności odpornej for
tecy jasnogórskiej wt r. 1655, już u współ
czesnych krążyły poglądy rozbieżne.
Rudawski twierdzi, że była to „forteca
Jednakże wydatne powiększenie obwodu bardzo silna”, natomiast poseł francuski
powoduje konieczność szerszego zastosowa przy dworze polskim, Antoni de Lumbres,
nia muru ogólnego (Melsztyn, Tenczyn), upiera się przy ocenie krańcowo różnej i
uzupełnionego potężnymi basztami (Ten dodaje, że wojska francuskie wzięłyby ja
czyn) . Tak charakterystyczne dla naszych sną Górę w ciągu! 48 godzin. Gorczyn w objaśnieniach do swej ryciny zaznacza:
siedzib rodowych podwórza arkadowe, wzo
„niedość silna forteca”. Nieszporkowicz
rowane ną dziedzińcu wawelskim, pojawia
jest podobnego zdania: „forteczka mała i
ją się także w Tenczynie, Melsztynie i
mało na ten czas obronna”.. Historyk oblę
Lanckoronie. Zamek biskupów krakow
żenia Jasnej Góry, ks. dr. Ludwdk Frąś
skich w Siewierzu wykazuje w swym za (Obrona Jasnej Góry w r. 1655, Częstocho
sadniczym zrębie charakter jeszcze gotyc wa 1935), konfrontując przytoczone oceny
ki ale posiada już obwód zewnętrzny (o- z dokumentami historycznymi, skłonny
prócz, wewnętrznego dziedzińca), otoczony jest do przypisania twierdzy jasnogór
murem obronnym. Bramę główną i most skiej, poważnej zdolności odpornej.
zwodzony osłania tutaj potężny, w pełni
Czy jest to ocena ostateczna?
już renesansowy bastjon, przystosowany
Aby odpowiedzieć na to pytanie, sięgnąć
do obrony działowej.
musimy również do dokumentów.
Rzucenie u schyłku XV w. przed linią
Po oblężeniu szwedzkim twierdzę jasno
murów krakowskich i Biecza wałów ziem
górską
gruntownie przebudowano i znacz
nych, opatrzonych na załomach wyskaku
jącymi pozycjami artyleryjskimi, zespala nie rozszerzono. Dzięki tej właśnie moder
się z próbami ówczesnymi kształtowania t. nizacji, Pułaski zdołał stawić później zwy
zw. frontu bastjonowego, którego integral cięski opór Moskalom.
W r. 1813, z: rozkazu cara Aleksandra I,
ne części tworzyły kurtyny (odcinki wa
zburzono
umocnienia klasztoru i dopiero
łów), łączące bastiony narożne (flankujące
w
r.
1842,
za pozwoleniem Mikołaja I zre
pozycje artylerii). Zachodzi jednak zasad
nicza różnica pomiędzy istotnym frontem konstruowano na podstawie planów z roku
1655 dawną, pierwotną linię obronną.
bastionowym a wałami krakowskimi.
Na konieczność ufortyfikowania Jasnej
Twórcy frontu bastionowego (Filaretę,
Góry,
jako punktu granicznego, zwracał
Macchiavelli, Giambattista della Valle)
już
uwagę
w roku 1577 biskup Stanisław
zmierzali do oderwania nowej linii obron
Karmkowski. Sprawą tą zajął się wreszcie
nej od przypadkowego obwodu miast śred
Zygmunt III, który w r. 1620 polecił przy
niowiecznych i ukształtowanie jej na pla
nie regularnego wieloboku. Długość kur gotować plany twierdzy. Zapoczątkowane
tyn wieloboku odpowiadała dalekonośności przez ojca dzieło zrealizował Władysław IV.
dział. W Krakowie wały związane były je Za tego to króla otrzymała Jasna Góra swe
szcze całkowicie z biegiem średniowiecznej pierwsze umocnienia.

Ten sarn zarys charakteryzuje zamki z
epoki przejściowej (XV na XVI wiek), to
znaczy i tutaj części mieszkalne zastępują
mur obronny.

linii obwodowej miasta.
Nowożytny front bastionowy reprezen
tują w rekonstrukcyjnych rysunkach Jana
Gumowskiego widoki Jasnej. Góry i Wiśni
cza.

Około 1631 roku — najgłówniejsze robo
ty były już na ukończeniu.
Ks. dr. Frąś twierdzi, że Władysław IV
umocnił Jasną Górę „systemem holender
skim”.
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Jan Gnmoivski: Zamek w Tenczynie.
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Nie jest to określenie ścisłe. Umocnienia
klasztorne zaliczyć należy raczej do syste
mu włosko - holenderskiego. Linia obronna
zbudowana była na planie czworoboku, po
siadającego na narożnikach dość silnie wy
sunięte bastiony. Był to przeto włoski szemat tak zwanego frontu bastionowego w
jego jeszcze nierozwiniętej formie, stoso
wany szeroko w Italii już. w XVI stuleciu.
Włosi używali do budowy fortyfikacyj
kamienia, którego mieli u siebie poddostatkiem, Holendrzy natomiast posługiwali się
umocnieniami z ziemi. Był to system zna
cznie tańszy, a poza tym ziemia, jako za
słona, wykazywała o wiele większą wartość,
aniżeli kamień.
Król Władysław IV był zwolennikiem sy
stemu holenderskiego, odpowiadającego w
pełni naszym warunkom terenowym i fi
nansowym.
Historycy Jasnej Góry mówią wciąż o
wałach klasztornych. Nie odpowiada to
rzeczywistości. Kształtując bowiem linię
obronną klasztoru, nie sypano wałów, ale
wykorzystywano wzniesienie, na którym
wybudowano klasztor i kościół, wyrównu
jąc stoki i okładając je; skarpami .murowa
nymi. Skarpy te wyraźnie występują na
współczesnych rycinach. Wznoszą się one
ponad teren, tworząc u szczytu przedpiersia (zasłony, blanki).
Długość kurtyn, to jest odcinków linii,
łączących bastiony — odpowiada dalekonośności dział flankujących. Zrekonstruo
wane w r, 1842 cztery bastiony narożne,
wrzynające się w teren śmiałą ostrogą,
różnią się znacznie od bastionów pierwot
nych, których odskok od kurtyn, nie był
tak, znaczny.
Kurtyny i bastiony okalał nawodniony
rów, głęboki na 3.60 m. Od strony zewnę
trznej rowu biegł wał, wzmocniony palisa
dą, widoczny na rycinach z XVII stulecia.
— W czasie oblężenia szwedzkiego obroń
cy rzucili jeszcze, równolegle do wału ze
wnętrznego, doraźną przeszkodę w formie
kobylic.
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Przedpole twierdzy było niegdyś sfalo
wane pagórkami, zniwelowanymi w cza
sach .późniejszych. „Pagórki te”-— zazna
cza ks. dr. Frąś — „zastępowały dosyć
dobrze drugie forteczne wały”. Jest to in
formacja błędna. Wprawdzie Jasna Góra
przewyższała wszystkie wzniesienia sąsied
nie, jednakże sfalowanie przedpola stwa
rzało doskonałą zasłonę przede wszystkim
dla atakującego, który — jak to wykazu
ją ryciny J. A. Gorczyna i Benscheimera
— znakomicie wykorzystał te właściwości
terenowe.
W zestawieniu z współczesnymi umoc
nieniami zachodnimi, forteczka Jasnogór
ska reprezentowała typ uproszczonego,
prymitywnego frontu bastionowego. Uproszczenia te zadecydowały o słabości
twierdzy. Kurtyny nie posiadały żadnych
osłon zewnętrznych w formie rawelinów,
czy t. zw. półksiężyców. Jedynie przed bra
mą główną wznosił się trójkątny rawelin.
Osłona rowu nosiła charakter raczej forty
fikacyj polowych, a nie stałych. Stąd też
atak nieprzyjaciela uderzał odrazu w głów
ną i jedyną linię obronną.
Współcześni zdawali sobie w pełni spra
wę ze słabych stron forteczki, to też bezpo
średnio po wojnie szwedzkiej przystąpili
Jo gruntownego jej wzmocnienia i rozsze
rzenia.
Wszelkiego rodzaju przeszkody i zasłony
tworzą jedynie martwą stronę fortyfika
cyj, o ich aktywności decyduje dopiero licz
ba obrońców, ich wyszkolenie oraz uzbroje
nie. Pod tym względem bezwzględna prze
waga była po stronie ątakująeego.
Kordecki miał bowiem pod swoimi roz
kazami zaledwie 160 chłopów zaciężnych,
70 zakonników i około 20 szlachty, ponadto
dysponował 24 działami średniego kalibru.
Siły szwedzkie sięgały 3 tysięcy ludzi, a ar
tyleria składała się z 6-ciu dział burzących
(najcięższych), z 8-miu dział ciężkich i
kilkunastu polowych.
„Wzorowo zbudowane fortyfikacje sta
wiły pociskom silny opór” — pisze ks. dr
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Frąś — iw rezultacie Szwedzi nie zdołali
zrobić wyłomu. W istocie rzeczy, sprawa
ta przedstawiała się zgoła inaczej. Szwedzi
nie zdołali zrobić wyłomu tylko na skutek
błędnego używania ognia artyleryjskiego,
braku koordynacji i celowości w strzelaniu.
Müller, zamiast skoncentrować cały ogień ciężkich dział przeciwko słabym kur
tynom, wolał dążyć do zdeprymowania i za
łamania się psychicznego obrońców i dlate
go kazał bić przede wszystkim w kościół i
klasztor, licząc na to, że uda mu się roznie
cić pożar. Doskonale funkcjonująca straż
pożarna obrońców tłumiła ogień w zarodku,
ą Müller tracił czas i amunicję na bezcelo
wą i chaotyczną strzelaninę.
Wyłomy w linii obronnej można było ła
tać różnymi a skutecznymi sposobami. —
Sprawa wyłomu w linii jasnogórskiej
przedstawiała się inaczej. Tutaj zbicie oskarpowania, osłaniającego stoki wynio
słości, musiałoby pociągnąć za sobą lokalne
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obsunięcie się ziemi. W ten sposób powstał
by most dogodny dla atakującego, umoż
liwiający przypuszczenie szturmu piechoty.
Niepowodzenie szwedzkie pod Jasną Gó
rą nie było bynajmniej rezultatem siły umocnień, ale następstwem błędów taktycz
nych dowództwa, przede wszystkim braku
dyscypliny ogniowej,, błędnego i niecelowe
go! użycia artylerii.
Hetman Stanisław Lubomirski, który po
śmierci Karola Chodkiewicza objął w r.
1621 dowództwo pod Chocimem, — wysta
wił w Wiśniczu po szczęśliwym zakończe
niu kampanii ufortyfikowany kościół wo
tywny, a na sąsiednim wzgórzu siedzibę
rodową również ufortyfikowaną. Fortyfi
kacje zamku tworzą regularny wielobok usypany z ziemi, o skarpach zewnętrznych
wyłożonych okładką z cegły.
Widoki Krakowa i Warszawy, jak i wię
kszość innych widoków Gumowskiego
przedstawiają nasze miasta i zamki —

Jan Gumowski: Siewierz, zamek biskupów krakowskich.
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Jan Gumowski: Arkadowe podwórze zameczku królewskiego w Lanckoronie.

■około 1650 r. Dr. Adam Chmiel w swych
„Objaśnieniach do „Widokul Krakowa” tłu
maczy, dlaczego Gumowski wybrał ten okres rozwoju, miasta:
„Okres czasu przedstawionego „Wido
ku” : około r. 1650 przyjęto z tego powodu,
że stan zabudowania miasta był wówczas
pełny i dobry, nie uległ bowiem jeszcze zni
szczeniu i ruinie,; w które pogrążył miasto
i przedmieścia najazd króla szwedzkiego
Karola Gustawa (1656 — 57).”

tomiast jest ścisły nawet w drobiazgach i
liczący się w' każdym szczególe z rzeczywi
stością historyczną.

Rysunki Gumowskiego stanowią obecnie
własność Muzeum Wojska w Warszawie.
Część ich, rozlokowana w jednej z sal, udostępniona jest dla zwiedzającej publicz
ności, reszta spoczywa na razie w tekach.
Cudzoziemcy, nie orientujący się dosta
tecznie w przeszłości i tragediach dziejo
wych Polski, przypisują smutny stan obec
Rysunki Gumowskiego na skutek pokre ny zamków, pałaców i warowni naszemu
wieństwa tematowego przywodzą na pa niedbalstwu i brakowi zainteresowania dla
mięć szkice architektoniczne zmarłego w zabytków architektury wojskowej. Prze
r. 1928 Stanisława Noakowskiego. Zacho ciętny obywatel polski pogodził się już z
dzi jednak zasadnicza różnica pomiędzy ruinami a wyobraźnia jego pozbawiona od
pracami tych dwóch artystów, Noakowski, powiedniej podniety i realnej podstawy,
opierając się o zachowane zabytki, stwa stwarza sobie tylko mętne i zamglone wy
rzał kompozycje realne jedynie w swym o- obrażenie o minionej świetności naszych
gólnym charakterze i stylu, Gumowski na miast i ich fortyfikacyj, o potędze i pięk
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nie dawnych zamków i siedzib rodowych.
Ruiny i opłakane resztki, widniejące na
miejscach głośnych niegdyś w historii, bu
dzą w. turyście do gruntu błędne pojęcia o
sile militarnej i o sprawności organizacyj
no - wojskowej wieków minionych, wpły
wają ujemnie na ocenę wysiłku narodu i
umniejszają podziw dla przeszłości.
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niższości wysiłku praojców naszych w ze
stawieniu z dorobkiem zagranicy. Repro
dukcje rysunków Gumowskiego powinny
znaleść się w każdej uczelni, w każdej szko
le polskiej. Czar bowiem tych prac jest tak
fascynujący, że powie młodzieży daleko
więcej od najbardziej barwnych opisów i
nauczy ją kochać przeszłość i piękno rze
czy starych.
Oddziaływanie słowa, opisów — jest w
Znajdujące się w Muzeum Wojska ry
tym wypadku nie wystarczające. Zwycię
sunki rekonstrukcyjne Gumowskiego sta
ską walkę z „kompleksem niższości” pod
nowią dopiero początek zbioru, który wy
jąć mogło jedynie wskrzeszenie obrazów
pełnić mają dalsze prace wymienionego ar
dawnej Polski, zrekonstruowanie w takiej
tysty.
«ozy innej formie plastycznej tego, co od
Wszelkie wielkie poczynania i dzieła du
wieków już leży w ruinie.
żej miary są rezultatem wysiłku i współ
Rekonstrukcyjne rysunki Gumowskiego działania najróżnorodniejszych czynników.
— to okno otwarte na Polskę dawną, Pol
Tak świetnie i bogato rozpoczęte dzieło
skę z przed najazdu szwedzkiego. To też Gumowskiego nie doszłoby nigdy do skut
wysiłek Gumowskiego równa się walce z ku gdyby ten wyjątkowej miary artysta nagminnie upowszechnionym przesądem o historyk nie znalazł w Ministerstwie Spraw

Jan Gumowski: Zamek w Melsztynie.
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Jan Gumowski: Ufortyfikowana rezydencja Lubomirskich w Wiśniczu.
ufortyfikowany kościół, wzniesiony jako votum po roku 1621.

Wojskowych należytego oddźwięku i zrozu
mienia dla swej idei i swych planów.
Gumowski, zwracając się z planami
swych prac do Władz Wojskowych a po
mijając od razu czynniki inne oszczędził
sobie wiele nieproduktywnego trudu i bez
nadziejnych zawodów.
Idea artysty — historyka pragnącego
wskrzesić przed oczyma współczesnych
piękno i siłę Polski dawnej znalazła na
przód żywy oddźwięk u gen. Sławoja
Składkowskiego a następnie sprawą tą za
jął się Szef Departamentu Budownictwa
Płk. Inż. Toruń, który od paru już lat opie
kuje się bezpośrednio dziełem Gumowskie
go.
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W głębi

Temu to właśnie oddźwiękowi u Władz
Wojskowych zawdzięcza Gumowski i moż
ność swej pracy — a społeczeństwo piękna
wyczarowane z przeszłości ręką szczerego
artysty i wielkiego miłośnika historii.
Wielkie dzieło Gumowskiego jest w isto
cie swej dziełem zbiorowym. Zrozumienie
bowiem idei artysty i umożliwienie mu zre
alizowania jego planów — równa się
współtworzeniu.
W pracach Gumowskiego odrodzona Ar
mia Polska nawiązała kontakt z wielką
przeszłością,
przerzuciła tryumfalny łuk
tęczy, pomiędzy chwilą obecną — a pełnym
chwały dniem onegdajszym.
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JULIUSZ KOZOLUBSKI.
NOTATKI O MUNDURACH.
1769.
15 kwietnia.

Polska.
Huzarzy Pułaskiego.

„Quelques compagnies de husards ä qui
il avait fait distribuer le meme jour des
uniformes dont la couleur les faisait pren
dre pour les Autrichiens, deconcertent les
Russes, les Polonais en profitent et apres
un combat de deux heures les Russes
plient et sont poursuivis”.
Konopczyński W. — Materiały do dzie
jów wojny konfederackiej. — Detail des
operations militaires du comte Pulaski par
le comte Zajączek. 8.
1770.
S0 grudnia.

Polska.
Konfederaci.

Instrukcja Rady Wojskowej dla grupy
Miączyn skiego.
„...owszem w tym miejscu najsolenniej
ostrzegamy, ażeby mundury wojewódzkich
wypraw żadnym pretextem odmieniane nie
były...,,
Konopczyński W. — Materiały do dzie
jów wojny konfederackiej. 97.
1770.

Polska.
Oddział Mazowieckiego.
Konfed. ziemi dobrzyńskiej.

„Nie miał on więcej nigdy swego kor
pusu całego nad 500 głów, ale porządnie
na wzór regularnego wojska ustanowio
nych, najwięcej w gatunku dragonii po
niemiecku wystrojonych; nieco także uza:rów, a resztę korpusu jego składało towa
rzystwo, polskim krojem ubrane, i szere
gowi”.
Kitowicz ks. A. — Pamiętniki do panowa
nia Augusta III i Stanisława Augusta. I.
168.
1771.

Polska.
Konfederaci barscy.

Wielu oficerów konfederackich widywa
łem z blachą na piersiach mającą wyobra
żenie Naj. Panny i zwykle jakie godło:
„Pod Twoją Obronę” albo „Kiedyś Ty ze
mną, któż przeciwko mnie?”, czasem był i

77

krzyż namalowany z napisem: „W tym
znaku zwyciężę”.
Konfederaci odznaczali się zwykle lekki
mi czerwonymi czapkami, które w trzy
dzieści lat później wróciły się pod nazwą
konfederatek. Oprócz komputowych, widy
wałem próbki huzarów i dragonii, których
w^edług upodobania marszałkowie umundu
rowali. Reszta była różnobarwną ruchawką straszną w pierwszym natarciu, lecz
gdy ją raz odparto, już nieumiejącą się ze
brać.
Wodzicki S. — Wspomnienia z przeszło
ści. 66.
1771.

Polska.
Konfederacja barska.
Pułk pow. gumbińskiego Franc.
Dzierżanowskiego.

„Czamarki i szarawary błękitne, żółte
wyłogi...”
Rzeivuski H. — Z pamiętników Soplicy.
1771.
31 października

Polska.
Konfederaci.
Huzarzy Kossakowskiego.

„Kosakowskiej, ...imieja pri siebie 1500
Czernych gusar”:
Konopczyński W. — Materiały do dzie
jów wojny konfederackiej. 141.
1797.

Polska.
Oddział Dąbrowskiego na Wołoszczyźnie.

„Ochotnicy sami sobie szyli uniformy,
które składały się z wołoszki jasnoszaraczkowej, o czerwonym kołnierzu i z białej
konfederatki z francuską kokardą.
Lance o trójkolorowych chorągiew
kach”.
Schnür - Peplowski S. — Z przeszłości
Galicji. I. 163.
1802.

Polska.
113-ta półbrygada.

„.. .odmieniono żołnierzom mundury,
wszystko co sukiennego pozdejmowano, a
płócienne spencery i pantaljony na siebie
pobraliśmy, oficerowie nankinowe wdzia
li”.
Kierzkowski J. F. — Pamiętniki. 79.
1809.

Piechota.
Jeńcy z pod Jedlińska.
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Mam szereg źródeł do tego, że kampa
nię 1809 r. piechota odbywała w lejbikach.
„Takich to wojaków około 200, ubra
nych w białe spencerki z zielonym kołnie
rzem, w płóciennych pantalonach, ludzi za
ledwie z dzieciństwa wyszłych, których ani
czasu, ani pieniędzy nie było, aby lepiej
ubrać, przyprowadziła do Krakowa ciężka
konnica austrjacka, pod liczną eskortą pie
choty prócz tego, a ustawiwszy ich wpo
śród Rynku i otoczywszy dokoła z dobytą
bronią, pokazywała Krakowianom swoje
przewagi wojenne”.
Grabowski Ambroży — Wspomnienia.
I. 82.
1809.

Polska.
11 pułk ułanów.
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żółtego, ale tylko na spodnie użyte być mo
gło, jako nie mundurowego koloru”.
Kozlotvski. — Historia 1-go potem 9-go
Pułku Wielkiego Księstwa Warszaw. 114.
1813.

Szwadron Tatarów litewskich;
gwardii.

„Le lieutenant Kubański commandant
provisoirement les Tartares reęut Tordre
de se rendre ä Hombourg pour y prendre
au depot des chasseurs le modele d’un
manteau de mameluk de garde, et de la ä
Francfort pour y acheter le drap gris necessaire ä la confection de manteaux,
d’äpres ce modele, pour les Tartares”.
Rembowski A. — źródła do historii puł
ku polskiego lekkokonnego gwardii. 305.
1818.

Krakusi.

„W tym to czasie uformowała się tu w
Krakowie owa lekka jazda na małych wiej
skich koniach, żołnierze w swoich zwyczaj
nych ubiorach: sukmanie białej i czerwo
nej czapce krakowskiej — zwana Krakusy.
Uzbrojeniem takiego jeźdźca była pika z:
proporcem, szabla i para pistoletów”.

„Na prawem skrzydle stanęła kompanja
wyborcza w szlifach i akselbantach ponsowych, a przy niej w drugiej kompanj i na
zwanej ptaszników, w drugim szeregu wie
lu było i bez ostróg, bo butów nie miało.
Ta druga kompanja była złożona z samych
dzieci lwowskich, po największej części la
tarników. Starsi żołnierze, nie służbą, ale
Grabowski Ambroży. — Wspomnienia.
wiekiem, przezwali ich ptasznikami, co I. 99.
później dziennym rozkazem zostało zaka1816.
‘
Polska.
zanem. Dalej stały kompanje rekrutów,
Oficerowie dymisjonowani.
czapeczki tylko granatowe z paskiem pen
...5. Officerowie dymissyonowani, któ
sowym świadczyły, że będą kiedyś woj rzy otrzymują pozwolenie noszenia mun
skiem. Przed frontem stał jako pryncypal- duru, używać nie będą ani szlif, ani szarf,
ny aktor kapitan Żurowski z komendą swo ani ryngrafów.
ją, to jest z kilkunastoma tak zwanymi
Rozkaz dzienny z dnia 12 (24) września
żandarmami Samborskimi czy sanockimi,
1816.
w zielonych mundurach z czarnemi wyło
1831.
Polska.
gami”.
28 lutego.
Komisarz Eządowy przy Na
Fredro AL — Trzy po trzy. 122.
czelnym Wodzu.
1811.

Polska.
Jazda.

Oznaka służby oficerów jazdy, pieszo
służbę odbywających, była czarna laska z
białą gałką.
Pamiętnik H. Dembińskiego. 93.
1818.

Polska.
9 pułk piechoty.

„Niezadługo wprawdzie (nie wiem skąd)
dostał gubernator parę set łokci sukna

„Artykuł 7.
Komisarz rządowy nosić będzie mundur
generalski z domieszczeniem na szlifach
(w miejsce innych znaków) herbu Królest
wa Polskiego, a za odznakę dostojeństwa
komisarza rządowego służyć będzie szarfa
z materji wełnianej, koloru narodowej ko
kardy, z prawego ramienia opuszczona*
frenzlą srebrną buljonową ozdobna”.
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A. A. I). — Postanowienia Rządu Naro
dowego i Dyktatora, vol. 3254. f. 43.
1831.

IV batalion 3 pułku strzelców
pieszych.

„Zwano ich Zielonkami dla zielonych
kołnierzy, które u płaszczów mieli...”
Dembiński H. — Pamiętniki o powsta
niu w Polsce R. 1830 — 1831. T. I. 293.
1831.

Polska.
Legia litewsko-wołyńska.

Mundur nasz był strzelecki; była to kur
tka, jakby dłuższy szpencerek, z tyłu w fał
dy zebrana, z granatowego sukna, z białymi
guzikami z orłem polskim, na jeden rząd pod
samą szyję zapinana; w fałdach z tyłu
były także dwa guziki; u szyi niski stoją
cy amarantowy kołnierz i takież wyłogi;
na obu rogach kołnierza przyszyta trąbka
z zielonego sukna, jako znak strzelecki;
stopnie oficerskie różniły się ilością srebr
nych gwiazd na kołnierzu. Spodnie, na bu
ty spadające, z jasnego szaraczkowego su
kna, z amarantowemi po bokach wypustka
mi. Czapki nasze były zupełnie odmienne
od innych naszego wojska; były to czapki
francuskie, mające dwie ścianki twarde,
mniej więcej 12 cali wysokie, granatowem
suknem pokryte, u góry kształtnie wykro
jone, tak że tył był niższy, a przód wyższy,
kończący się nad czołem wykrójonem u
szczytu sercem, bez daszka; u góry przy
szyta była do czapki torba z takiegoż gra
natowego sukna; na ostrym jej końcu był
na krótkim czerwonym sznurku kutas
z czerwonej wełnianej włóczki; torba cho
wała się w środek czapki, a kutas, wysta
wiony nad czołem, podczas marszu ciągle
się kiwał, co pocieszny sprawiało widok.
Ta torba była bardzo wygodna, bo służyła
za posłanie pod głowę podczas spoczynku
w obozie i za worek na kartofle i inne jarzynne pożywienie, znoszone do obozu.
Pamiętnik Henryka Bogdańskiego. 129
— 130.
1831.
10 sierpnia.

Polska.
Pułk jazdy lubelskiej.

„...od dnia 1 sierpnia przyjęła Nr. 10
broni ułanów oraz przywdziała dołmany z
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magazynów warszawskich, pułku grodzień
skiego huzarów rosyjskich”.
Gembarzewski B. — Dział dyskusyjny
(„Broń i Barwa” Nr. 10/36. 240).
1831.

Polska.
Pluton Tatarów augustowskich.

...pluton Tatarów augustowskich, pod
wodzą kapitana Bielaka, także Tatara,
ubranych, podobnie jak pierwszy pułk uła
nów, do trzeciego szwadronu jazdy wołyń
skiej przyłączono.
Pamiętnik Henryka Bogdańskiego. 88.
1831.

Powstanie litewskie.
Oddział Michała Lisieckiego..
Szwadron kawalerii.

„Pierwszy pluton miał bogate ubiory hu
zarów węgierskich, znalezione w składzie
pałacowym, trzy inne były ubrane w mun
dury ułańskie, uszyte naprędce z sukna,
znalezionego w magazynach dworu, to jest
kurtki granatowej z paljowemi kołnierza
mi, białemi rabatami i czapki ułańskie
palj owe.
„Pluton huzarów uzbrojony był w kara
binki i pałasze, a ułani mieli lance i pisto
lety”.
Lisiecki M. — Pamiętniki. 135.
1848.
10 października.

Legia polska w Toskanie.

Uniforme de lTnfanterie de la Legion,
polonaise approuve par le Ministre de la.
Guerre.
La tunique sera en drap gris bleu avec
une rangee de 9 boutons blancs; — le col
let, coupe en queue d’hirondelle, sera couleur d’amaranthe, ainsi que les parements
et les passepoils.
Le pantalon sera de drap bleu de ciel,
avec un passepoil amaranthe; chez les officiers le passepoil sera remplace par une
bande amaranthe.
La capote sera en drap gris avec collet
renverse, passepoil amaranthe, boutons
comme ä la tunique.
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Les epaulettes et les dragonnes seront
en laine amaranthe pour les grenadiers,
et vertes avec passepoils amaranthe pour
les chasseurs. — Les officiers porteront
les epaulettes et les dragonnes en argent,
d’apres le modele de 1’infanterie toscane
avec les memes signes distinctifs pour
les grades.
Les galons des sergents seront en argent
et ceux de caporaux en laine ąmaranthe.
Le shako sera conforme ä celui de l’infanterie toscane; une bandę en laine ama
ranthe bordera le haut du shako; cette
bandę sera blanche pour les sous-officiers
et en argent pour les officiers.
Le pompon sera entierement spherique
et de couleur d’amaranthe pour les gre
nadiers, vert pour les chasseurs, et argent
pour les officiers.
Les garnitures metalliques du shako, y
eompris les gourmettes seront blanches,
Tecusson de Toscane se trouvera sur un
bouclier surmonte de l’aigle polonais, suivant le dessin qui a ete presente ä Mr. le
Ministre. Chez les officiers l’ecusson, ain-

Nr. 3 — 4

si que le bee et les serres de l’aigle seront
dores.
La cocarde sera rouge et blanche.
Le haussecol, le sabre et le ceinturon
des officiers seront conformes a ceux des
officiers des Grenadiers toscans.
Le bonnet de police sera le meme que
celui en usage actuellement parmi les Po
lonais.
Florence, le 10 octobre 1848.
(signe) G. Belluomini
Nota: Les Voltigeurs sont appeles chas
seurs dans l’armee toscane; ils jouissent
des memes avantages que les Grenadiers.
1848.
12 listopada.

Polska.
Legia polska we Włoszech.

Mundur nowy postanowiony. Był zielo
ny z ponsowym jak wojsko Lombardji, te
raz będzie granatowy z karmazynem. Szli
fy srebrne. Orzełek na kaszkiecie (kepi)
karmazynowym, kokarda włoska, Na
orzełku na piersi krzyż domu Savoie, po
dobny orzełek na blaszce pendenta.
Jenerał Zamoyski. V. 187.

Lista nowych członków Stowarzyszenia
367. Werner Mieczysław.
368. Klembowski Stanisław.

Obwieszczenie
W niedzielę 8 maja br. o godzinie 10 odbędzie się w gmachu Muzeum Wojska zebranie dyskusyjne, na którym Inżynier
Konstanty Starykoń-Grodecki wygłosi re-

ferat p.t. „Przeróbki starej broni”. Po referacie odbędzie się ogólne doroczne zebranie Stowarzyszenia.
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