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Brązowy sztylet z Luristanu
Do opisanych poprzednio (Broń i Bar na będącą w specjalnie wysokiej zawarto
wa, t. III, 1936, str. 1 — 26) brązów lu- ści miedź stopu, składa się zazwyczaj z
ristańskich w zbiorach
tlenku miedzi (CuO). Za
warszawskich przybył ochodzi to zapewne również
becnie nowy okaz — szty
w danym wypadku; w słu
let, nabyty przez mjr.
szności tej obserwacji mo
dypl. Wł. Dziewanowskie
głaby nas utwierdzić jedygo w kwietniu 1938 r. '
.nie analiza
chemiczna
handlu antykwarskim w
sztyletu i jego patyny.
Paryżu. Zabytek ów, we
Głownia posiada boki
dług relacji sprzedawcy
lekko wcięte i rozszerza
pochodzący z Luristanu,
się następnie przed szty
reprodukuję i publikuję tu
chem. Kształtem swym o(rye. 1) za łaskawym ze
raz silnie zaznaczoną ością
zwoleniem właściciela.
zabytek warszawski przy
Jest to sztylet średniej
pomina sztylet luristański
wielkości o następujących
z Muzeów Sztuki i Histo
wymiarach: długość całko
rii w Brukseli (ryc. 2) *).
wita 25,3 cm; głownia:
Różnicę dostrzegamy wy
długość 19,7 cm, szerokość
łącznie w ukształtowaniu
u nasady 3,7 cm, grubość
ramion, poziomych i ostro0,2 — 0,6 cm; kolec: dłu
kątnych u naszego okazu,
gość 5,6 cm, szerokość 0,7
a spadzistych i silnie za
— 1,2 cm, grubość 0,5 cm.
okrąglonych u bruksel
Zachowanie zabytku na oskiego. Wspólną cechą obu
gół dobre, wyszczerbione
sztyletów jest nadto kolec,
płazy wskazują na silne
średniej długości i prze
zużycie. Patyna pokrywa
kroju prostokątnego, za
go z jednej strony mniej
opatrzony w górnej swej
więcej jednolitą, ciemno
części w otwór do przynizieloną warstwą, z dru
towania rękojeści.
giej, widocznej na repro
Sztylety brązowe o ta
Rye. 1. Sztylet brązowy
dukcji, tylko miejscami,
kim
sposobie umocowywa
z Luristanu (1 : 2).
odsłaniając rudawe plamy
nia rękojeści znamy z obna powierzchni głowni. Rudawa patyna,
b L. Speleers, Bulletin des Musees B. d’Art et
powstała wskutek reakcji soli ziemnych d’Histoire, t. IV, 1932, str. 65, fig. 13, G.
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Ryc. 2. (1 : 3). Sztylet brązowy z Luristanu. Ryc. 3. (1 : ?). Sztylet brązowy
z Chargun w Mazanderanie (Iran). Ryc. J+. (1 : ?). Sztylet brązotuy z Elmali w pld.
Anatolii. Ryc. 5. (1 : 2). Sztylet brązowy z Soli w pld. Anatolii.

3zaru

starożytnego Wschodu w niewielu
egzemplarzach. Z Iranu przytoczyć mogę
jeszcze jeden okaz — z Chargun w Mazan
deranie (ryc. 3) 2), znajdujący się w Pań
stwowym Muzeum Historycznym w Sztok
holmie. Tutaj kolec w stosunku do wielko
ści głowni jest nader krótki i wąski.
Kilka podobnych sztyletów znaleziono
również w południowej Anatolii.'W miej
sce kolca posiadają one jednak szeroką
płytkę. Zakończenie jej odłamało się u
sztyletu z Elmali w Likji (Ryc. 4) 3), ale
brzeg otworu częściowo się zachował. Szty
lety z wielkiego skarbu przedmiotów brą
zowych, ujawnionego w Soli w Kilikji, nie
różnią się od niego zasadniczo. Reprodu2) T. J. Arne, Fornvännen, t. XXXI, 1936, str.
107, fig. 5.
3) B. Pace, Annuario della R. Scuola Archeo
logia di Atene, t. III, 1916—20, str. 63, fig. 32.

kowany tu okaz (Ryc. 5) 4), znajdujący się
jak i cały skarb w Muzeum Zachodnioazjatyckim w Berlinie, kształtem i cechami
swej głowni zbliża się do sztyletu ze zbio
rów mjr. dypl. Dziewanowskiego.
Sztylety z Soli tego typu miały ręko
jeści z brązu, wewnątrz puste, do nakła
dania na płytkę, z którą spajano je nitem,
przechodzącym na wylot. Rękojeści owe
(Ryc. 6) 5) posiadają zazwyczaj na imadle
plastyczny ornament sznurowy. Wskazuje
to, że są one właściwie naśladownictwem
rękojeści, składających się z dwu kawał
ków drzewa, rogu lub kości, przymocowy
wanych do płytki sztyletu nitem, a nadto
owiązywanych dookoła sznurem. Sztylet z
Elmali oraz wymienione okazy irańskie
4) F, Luschan, Globus, t. LXXXI, 1902, 297y
fig. 5.
5) Luschan, j. w., fig. 9.
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nictwo naukowe, dotyczące Luristanu i je
go starożytności, aż po r. 1935 włącznie.
Bibliografię powyższą uzupełniam spisem
prac z tego zakresu, które ukazały się w ostatnich latach.

Ryc. 6. (1 : 2). Rękojeść brązowa sztyletu z Soli
w płd. Anatolii.

mogłyby więc posiadać bądź podobne okła
dziny, bądź też rękojeść metalową, jak za
bytki z Soli. świadczy o tern umieszczony
w kolcu (Iran) względnie płytce (Elmali)
otwór, zasadnicza cecha całej tej grupy
sztyletów.
Skarb z Soli datuje z XIII w. przed
nar. Chr., i do tego czasu wypada według
wszelkiego prawdopodobieństwa odnieść
publikowany tutaj sztylet luristański. Re
prezentuje on dosyć rzadką odmianę szty
letów brązowych. Pokrewieństwo z zabyt
kami anatolijskimi dowodzi, że jest to
broń sieczna, a nie ostrze lancy, jak okre
ślono przedmioty z muzeów w Brukseli i
Sztokholmie.
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STANISŁAW MEYER.

Dwie szable polskie
Nawiązując do artykułów w tomie IV
„Broni i Barwy” podajemy obok rysunki
dwu dalszych szabel polskich. Obie te sza
ble pomimo, że co najmniej 150 lat dzieli
czas ich powstania mają oprawy wykona
ne z żelaza nabijanego złotem. Jest to bar
dzo charakterystyczny sposób oprawiania
wykwintnej polskiej broni bojowej.

Szabla Nr 1 (ze zbiorów autora) ma
głownię ze skuwanego damastu, zakrzy
wioną, bez pióra. Na zastawie z jednej
strony ornament wypukły złocony, w nim
kameryzowane dwa kamienie (jednego
brak). Ornament ten ze złoconego żelaza,
jest przylutowany na cynę do głowni. Po
wyżej na głowni widnieje złote wypukłe
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popiersie Króla Zygmunta III. Głownia
wykazuje lekkie wklęsłe wgłębienie przez
środek z obu stron.
Rękojeść tej szabli otwarta, ma trzon
z zielonego kamienia (nefrytu) przynitowany do trzpienia za pomocą trzech srebr
nych nitów. Naokoło trzonu biegnie srebr
ny pasek (niegdyś złocony). Trzon ręko
jeści, jak widać z rysunku, odbiega nieco
od zwykłej formy karabelowej i zbliża się
do rękojeści znanych nam z ikonografii
16-go wieku. Jelec i okucia pochwy (dwie
ryfki i trzewik) są wykonane z żelaza i
nabijane złotem w piękny renesansowy ry
sunek, w którym przeważają wazony z
kwiatami. Pochwa drewniana, obciągnięta
czarną starą skórą. Górnego okucia szyjki
przy pochwie nigdy nie było. Cała szabla
niezawodnie pochodzi z końca 16-go wie
ku lub z pierwszych lat 17-go wieku, t. zn.
z czasów panowania Zygmunta III, i to ra
czej z początku tego panowania — sądząc
z ornamentacji mocno jeszcze przesiąknię
tej stylem 16-go wieku. Natomiast trzon
rękojeści napewno był dodany po powsta
niu szabli i chociaż robi wrażenie starsze
od reszty oprawy, był on najwidoczniej do
robiony do jelca — zapewne jednak rów
nież na początku 17-go wieku.
Ciekawem jest, że popiersie Zygmunta
III, bardzo pięknie zresztą wykonane, nie
jest zaopatrzone w zwykły napis (Sigismundus III Rex Poloniae). Jest to jedyny
znany nam okaz głowni z popiersiem Kró
la bez napisu. Długość głowni 75 cm, całej
szabli 86 cm (bez pochwy). Szabla ta po
chodzi ze zbiorów znanego francuskiego
zbieracza Charles Butin; w katalogu jego
zbiorów figuruje pod Nr 554. Na licytacji
zbiorów Hr. Nesselrode (plansza 25 i 35
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tej kolekcji) nabył ją zbieracz francuski
p. Pauilhac, który ją następnie odstąpił
p. Butin.
Szabla Nr. 2 (ze zbiorów autora) ma.
głownię wschodnią ciągnioną z obu stron
w szerokie zbroczą i zaopatrzoną w obo
sieczne pióro. Z prawej strony na zastawie
nabito złotem wzdłuż datę: 1668, następ
nie na wystającym okrągłym kartuszu wi
zerunek Matki Boskiej, a dalej napis antikwą „Virgo Mater Tutaminis! Protege
vim certaminis”. Z lewej strony na zasta
wie, wyrzeźbiono wypukło wschodni orna
ment w formie stylizowanej strzały, czy
grotu, nabijanej złotem.
Rękojeść zamknięta — typowo polska
z kabłąkiem i paluchem, wykonana jest
z żelaza i przytwierdzona do głowni jed
nym poprzecznym nitem, przechodzącym
przez górne wąsy jelca. Kabłąk dochodzi
do kaptura, ale nie jest z nim złączony.,
Pochwa drewniana, obciągnięta czarną,
skórą ma dwie ryfki w formie płaskich
pasków, trzewik z okienkiem i górne oku
cie wpuszczone pod skórę i obejmujące
tylko wąsy jelca. Okucia wszystkie są wy
kute z żelaza i zarówno jelec, jak i ryfki
oraz trzewik są ozdobione delikatnym or
namentem liściastym nabijanym złotem w
stylu z czasów Stanisława Augusta. Górna
ryfka ma dwa kółka do rapci, po jednym
z każdej strony pochwy.
Oprawa tej szabli pochodzi z końca 18go wieku, zapewne około roku 1780. Głow
nia natomiast jak wykazuje data, której:
nie mamy powodu nie ufać — z drugiej
połowy 17-go wieku. Jest to jeszcze jeden
przykład oprawiania starych głowni w no
wą modną oprawę. Długość głowni 84 cm,
całej szabli 94V2 cm (bez pochwy).
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Szabla Nr. 1, ozdoby na jej głowni i jej ryjka. (Do ort. St. Meyerd).
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Szabla Nr 2 i napis na jej głowni (Do art. St. Meyera).

Nr. 9

BROŃ I BARWA

Nr. 9

171

WITOLD HUBERT.

Flota Zygmunta Iii-go według źródeł szwedzkich
Szwedzka literatura wojskowa, zwłasz, cza morska, jest, na ogół biorąc, bardzo
mało znana wśród polskich kół fachowych.
Tymczasem dzida pisarzy szwedzkich, po
święcone opisom wojen, prowadzonych
przez Szwecję w wiekach XVII — XVIII,
poruszają częstokroć kampanie z Polską.
Dotyczy to przede wszystkim kampanii
Karola IX-go, Gustawa Ii-go Adolfa i Ka
rola X-go Gustawa. Cechą charaktery
styczną prac szwedzkich jest, poza gruntownem zbadaniem danego zagadnienia,
wielka bezstronność w wysnuwaniu wnio
sków i oddawanie suum cuique. Prócz te
go, autorowie szwedzcy, mając do rozpo
rządzenia bogaty, usystematyzowany i nieniszczony ani razu w ciągu ostatnich
trzech wieków materiał, mogą stanowić,
Nazwa okrętu
„Arche Noah“ *
„Delphin“
„Feuerblase“
„Fliegender Hirsch“ /•
„Heiliger Jakob“
„König Dawid“ ,
„Meermann“ *
„Meerweib“
„Phoenix“
„Ritter St. Georg“ *
„Tieger I“
„Tieger II“
„Weisser Hund“

Rok budowy
1626 «
1627
1628
1626
1629
1623
1626 <
1626
1628
1626 •
1624
1626 •
1627

dzieła Backströma („Svenska Flottans Hi
storia”) i Zetterstena („Svenska Flottans
Historia aren 1522 — 1634”). W okresie
końcowym Wielkiej wojny światowej wy
szło opracowanie komandora Hafströma p.
t. „Sveriges Sjökrig 1611 — 1632”, wyda
ne przez sztab szwedzkiej marynarki wo
jennej. Dzido to, zajmujące się prawie
wyłącznie opisem i badaniem dążeń mor
skich Gustawa Ii-go Adolfa, dążeń, które
zamieniły Bałtyk XVII stulecia na prawie
wewnętrzne jezioro szwedzkie, udziela
sporo uwagi wojnie polsko-szwedzkiej
1617 — 29 r. i podaje cały szereg danych
o wystawionej w owym czasie przez Zyg
munta Iii-go polskiej flocie wojennej. Ma
my więc przede wszystkim oparty na
szwedzkich danych ówczesnych wykaz tej

Wyporność
90
90
?
?
10*0
200
100
80
100
?
15*0
?
9*0

Ilość dział
22
23
18
26
?
2*4
22
18
14
29
24
?
12

Rodzaj okrętu
Pinas a
Okręt

Pinasa
Fiuta
Okręt
ff
9J
Pinasa

moim zdaniem, bardzo obfite, a prawie floty—oraz liczne drobne jednostki bez po
niezużytkowane dotychczas źródło do na dania ilości, nazw, lat budowy, wyporno
szych dziejów wojskowych z XVII stule ści, artylerii i rodzajów.
cia. Ma to szczególne znaczenie dla hi
Następnie znajdujemy krótki opis bitwy
storii naszych poczynań morskich, które, pod Oliwą z zaznaczeniem, iż eskadra
jak wiadomo, odbywały się w dużej mie szwedzka adm. Stiemskjölda składała się
rze w okresie dynastii Wazów.
z 7 jednostek wraz ż flagowcem „Tiger”,
W ostatniem ćwierćwieczu ubiegłego a — polska adm. Dickmanna z 9 jedno
stulecia ukazały się w Szwecji dwie pra stek, w tern 2 flagowce: „Ritter St. Georg”
ce, obejmujące całokształt wojen morskich, i „Meermann”, i że Polacy szli w dwóch
toczonych przez Szwedów od chwili unie dywizjonach. Do pierwszego dywizjonu
zależnienia się od Danii ze specjalnym uw należały: „Ritter St. Georg” (adm. Dickzględnieniem XVII stulecia. Są niemi man), „Fliegender Hirsch” (kpt. Appel-
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mann), „König Dawid” (kpt. Murray) i
„Meerweib” (kpt. v. Argen), a do drugie
go — „Meermann” (kpt. Witte), „Arche
Noah”, „Delphin”, „Weisser Hund” i „Si
rene”.
Wreszcie jest podany skład eskadry pol
skiej, którą Szwedzi zagarnęli wraz z okrętami cesarskimi w Wismarze, — „Ar
che Noah”, „Delphin”, „König Dawid”,
„Meermann”, Meerweib”, „Phönix”, „Ti
ger I” i „Weisser Hund”.
Przystępując do krytycznego zbadania
tych danych, winniśmy najpierw zwrócić
uwagę na język, w którym zostały podane
nazwy, potem na daty budowy, wreszcie
na wyporność, a nakoniec na rodzaje okrę
tów, od których zależy ilość dział. Jako
polskie źródło porównawcze służy podsta
wowa praca o polskiej marynarce wojen
nej, „Marynarka w Polsce” Aleksandra
Czołowskiego. W tej pracy opis bitwy
oliwskiej jest oparty na raporcie komisji
okrętów królewskich do Zygmunta Iii-go.
Raport ten, zatytułowany „Wahrhaftiger
und eigentlicher Verlauf des harten Tref
fens so zwischen Ihrer Königl. Maj. zu
Polen und Schweden und Hertzogs Gustavi Adolphi aus Sudermanland OrlogsSchiffen vor der Dantziger Rede gesche
hen im Jahr 1627 am ersten Sontag des
Advents”, znajduje się_ w gdańskim archi
wum miejskim.
Jeżeli idzie o język, w którym podano
nazwy okrętów polskich, to jest on nie
miecki, którym posługiwała się cała flota
królewska, złożona przeważnie z niemiec
kich najemników analogicznie do występu
jącego wówczas coraz liczniej autoramen
tu cudzoziemskiego w wojsku lądowym
(piechota, dragoni i artyleria). Tu źródło
szwedzkie pokrywa się w całej pełni z pol
skim.
Jeżeli idzie o daty budowy, to przed
bitwą oliwską (28 listopada 1627 r.) zbu
dowano, według Hafströma, 10 większych
jednostek, a po tej bitwie — 3 większe jed
nostki. Natomiast, według Czołowskiego,
flota króla Zygmunta liczyła podczas prze

Nr. 9

glądu w dniu 2 września 1627 r. 7 więk
szych jednostek, na oliwską potrzebę wy
prowadził Dickmann 10 większych i mniej
szych, a do Wismaru udało się 7 okrętów
bez wymienienia kategorii. W bitwie pod
Oliwą opuszcza pisarz szwedzki jednostkę
polską „Tiger”. Tu przypominamy, że ta
ką samą nazwę nosił flagowiec Stiernskjölda, wzięty na abordaż przez marynarzy
polskich. Możliwie zatym, iż w danym wy
padku nastąpiło przeoczenie ze strony hi
storyka szwedzkiego. Dalej spotyka się za
równo u Czołowskiego, jak u Hafströma
okręt polski „Sirene” („Syrena”). Jest on
niewymieniony w liście większych jedno
stek Zygmunta Iii-go, widocznie zatym na
leżał do mniejszych, o których autor
szwedzki podaje, że było ich dość dużo.
Zasługują na uwagę dwa okręty polskie o
jednakowej nazwie „Tieger”, wodowanie
jednego odbyło się w 1624 r., a drugiego
w 1626. Ponieważ we flotach wojennych
nigdy nie nadawało się i nie nadaje jedna
kowych nazw dwóm okrętom jednocześnie,
bo to wprowadziłoby tylko zamięszanie, a
natomiast było zawsze przyjęte, że nazwa
okrętu pozostaje na stałe, przechodząc na
nową jednostkę z chwilą wykreślenia sta
rej, przeto przypuszczać należy, że „Tieger
II” zastąpił „Tieger I”. Jest to o tyle pra
wdopodobniejsze, że 6 lipca 1628 r. wyle
ciał w powietrze właśnie jeden „Tieger”,
dowodzony przez kpt. Venturosa, i że w
składzie eskadry polskiej, która zawinęła
do Wismaru, na początku 1629 r., figuru
je u Hafströma, znowu „Tieger”. Według
wszelkich danych, mamy zatem omyłkę u
Szwedów w roku budowy owego „Tieger”,
a właściwie jego wcielenia w skład floty
Zygmunta Iii-go, mianowicie: „Tieger I”,
zagarnięty przez Szwedów w Wismarze i
opisany szczegółowo pod względem wypor
ności i uzbrojenia, powinien mieć datę
1628 r. i zaznaczenie dla orjentacji „II”,
a „Tieger II”, o którym Hafström nic nie
wspomina przy opisie bitwy pod Oliwą i
który wyleciał w powietrze podczas bom
bardowania Wisłoujścia w 1628 r., winien
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mieć nomenklaturę „I”. Wreszcie wykazy
eskadry polskiej w Wismarze różnią się w
źródłach polskich i szwedzkich i co do ilo
ści (7 u Czołowskiego, 8 u Hafströma), i
<jo do nazw okrętów (w liście polskiej ma
my „Heiliger Jakob”, a w liście szwedz
kiej — „Phönix” i „Tieger I”). Dane
szwedzkie, tj. dane strony biorącej, która
sporządza szczegółowy inwentarz zdoby
czy, są prawdopodobniejsze od danych pol
skich, tembardziej, iż, o ile wiadomo, nie
zachował się żaden akt kapitulacji, prze
słany po formalnym zakończeniu wojny za
Władysława IV-go. Możliwe, iż w czasie
między przybyciem do Wismaru eskadry
polskiej, złożonej z 7 okrętów, co miało
miejsce na początku 1629 r., a zagarnię
ciem tej eskadry przez Szwedów, co odby
ło się na początku 1632 r., nadeszła jesz
cze jedna jednostka. Tu należy zwrócić
uwagę na „Phönix”, który nie figuruje u
•Czołowskiego, był wodowany w 1628 r. i,
jako fiuta, o czem niżej, stanowił jedno
stkę wojenną nie bojową, lecz pomocniczą,
przerobioną ze statku handlowego. Stre
szczając, możemy powiedzieć, że dane
szwedzkie o ilości okrętów polskich bar
dzo mało się różnią od danych Czołow
skiego i je tylko uzupełniają.
Jeżeli zajmiemy się teraz wypornością,
lo podkreślić należy, że autor szwedzki sto
suje wszędzie t. zw. łaszty, czyli miarę
objętościową, odpowiadającą dzisiejszemu
pojęciu pojemności, charakterystyce pod
stawowej dla statków handlowych. Zda
niem Hafströma, objętość 1 łaszta odpo
wiadała 1,5 tonie wagi. Niemieccy histo
rycy morscy (adm. Donner) twierdzą, że 1
łaszt odpowiadał 2,5 tony. Mam wrażenie,
że cyfrę tę należy jeszcze powiększyć, al
bowiem zasadniczym przedmiotem bałtyc
kiego wywozu w wiekach XV — XVIII
było właśnie zboże, a przede wszystkim
pszenica, mierzona na łaszty, i ówczesne
okręty wojenne (mowa o pierwszej poło
wie XVII w,), wzorem najliczniejszej
wtedy marynarki holenderskiej, składały
się przeważnie z przerobionych statków
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handlowych, mierzonych właśnie według
pojemności, czyli w łasztach. Ponieważ 1
łaszt odpowiada ściśle 3,84 m. sześć., a cię
żar gatunkowy pszenicy wynosi o, 75,
przeto, biorąc jeszcze poprawkę na słoność wody morskiej w Bałtyku (1, O 24)’,
otrzymujemy, że 1 łaszt odpowiada co do
wagi: 1,024 X 0,75 X 3,84 = 2,95 ca 3
tony. Stosując tę właśnie zależność łasztową, mamy —
dla „König Dawid”
200 X 3
„ „Tieger I (II)”
150 X 3
„ „Heiliger Jakób”,
„Meerman”’ i „Phönix”
100 X 3
dla „Arche Noach”, „Delp
hin”, „Weisser Hund”
90 X 3
dla „Meerweib”
80 X 3

= 600 ton
= 450 „
= 300

„

= 270 „
= 240 „

Chcąc określić w przybliżeniu nieposiadające danych wypornościowych cztery
pozostałe jednostki, mianowicie: „Feuerblase”, „Fliegender Hirsch”, „Ritter St.
Georg” i „Tieger II (I)”, musimy rozpa
trzyć uprzednio ich rodzaje, oraz arty
lerię.
W liście Hafströma mamy trzy rodzaje
okrętów: fiuta, okręt i pinasa. Pierwszy
z nich, tj. fiuta (niem. Fleute), oznaczał
pomocniczy okręt wojenny, przeważnie
transportowiec, przerobiony z 3-masztowego statku handlowego i używany w XVII
— XVIII wiekach na morzach Bałtyckim
i Północnym. Biorąc pod uwagę duże oma
sztowanie, były to jednostki większe, lecz
jako budowane dla celów handlowych, tj.
z obszernymi ładowniami, dość powolne.
Artyleria ich, okrętów pomocniczych, była
niewielka. Okrętem takim był „Phönix”.
Drugi rodzaj, ochrzczony nazwą okrętu,
był najsilniejszą jednostką bojową, przez
naczoną do walki rozstrzygającej. W wie
ku XVI nazywano go galeonem, a w XVII
był znany, jako okręt liniowy lub wprost
okręt. Wyporność jego, charakteryzowana
na Bałtyku przez łaszty, wahała się od 60
do 400 łasztów, czyli od 180 do 1200 ton.
Artylerię posiadał bardzo silną, do kilku
dziesięciu dział. Trzeci rodzaj, pinasa, by
ła mniejszym, lecz zato szybkim okrętem
bojowym, odpowiadającym późniejszej,
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fregacie. Wyporność jej, charakteryzowa
na również przez łaszty, wahała się od 60
do 100 łasztów, tj. od 180 do 300 ton. Ar
tyleria składała się z kilkunastu dział.
Stosując te dane, możemy określić, opie
rając się na prawie analogicznej artylerii
„Arche Noah” i „Delphin” i jednakowej
na „Meerweib”, że „Feuerblase” był pinasą o 80 — 90 łasztach, tj. 240 — 270 to
nach. Przechodząc do „Fliegender Hirsch”,
mamy znów prawie analogię artylerii z okrętami liniowymi „König Dawid” i „Tieger I (II)”, a zatem wyporność jego odpo
wiadała mniej więcej wyporności tych
jednostek, czyli 150 — 200 łasztom, albo
450 — 600 tonom. Flagowiec polski „Rit
ter St. Georg”, okręt o najsilniejszej arty
lerii, musiał mieć największą wyporność,
przekraczającą bezwzględnie 200 łasztów,
tj. 600 ton. Ponieważ na Bałtyku w owym
czasie nie spotykało się okrętów ponad
1000 ton, przeto „Ritter St. Georg” nie
przekraczał zapewne tej ilości. Wreszcie
ostatnia jednostka, „Tieger II (I)”, nie
mogła być większą od swojej następczyni,
„Tieger 1(H)”, ani mniejszą od innych

Nr. 9

100-łasztowych okrętów liniowych. Wy
porność jej zatem było 100 — 150 łasztów,.
czyli 300 — 450 ton.
Streszczając, mamy, iż polski okręt li
niowy króla Zygmunta IH-go miał od 300
do 1.000 ton, a pinasa — od 240 do 270
ton. Artyleria liniowca była średnia, do 29
dział, a pinasy — normalna, od 12 do 23
dział. Tu źródło szwedzkie wskazuje, że
flota Rzplitej składała się z jednostek
większych i o silniejszej artylerii, aniżeli
sądzić można z opracowań polskich.
Co się tyczy opisu bitwy pod Oliwą, te
wydaje się wątpliwym, aby Diękmann pro
wadził walkę w szyku dwóch dywizjonów.
Taktyka ówczesna przepisywała zasadni
czy szyk czołowy na początku bitwy, a zbli
żanie się z salwami dla abordażowania
podczas walki. O takim szyku można wyw
nioskować z pracy Czołowskiego, który opierał się, opisując bitwę oliwską, na najwiarogodniejszym źródle, jakie przedsta
wia relacja komisji okrętów królewskich.
Datę tej bitwy Hafström podaje według
starego stylu, 18 listopada 1627 r., obowią
zującego wtedy W Szwecji.

ST. GEPNER.

Materiały munduroznawcze
Dzięki uczynności członka naszego Sto skiego wydania Raspego, który musi bye
warzyszenia p. Jana Jędrzejowicza, który uważany za źródło.
Wpływ pewien Raspego daje się zauwa
udzielił ze swego zbioru album akwarel R.
Rupniewskiego, możemy podać do szerszej żyć w Rupniewskiego akwarelach, chociaż
wiadomości naszych członków opis tych by w wyborze figur, zaś szczegóły odmien
akwarel, przedstawiających, szczególnie ne od Raspego można przypisać bądź uwa
niektóre, dużą wartość dla tych, którzy się gom ówczesnych wojskowych, którzy być
może udzielali ich Rupniewskiemu, bądź
studiom nad mundurami oddają.
Rupniewski, urodzony w 1802 roku, pa też była to „licentia artistica” malarza.
trzył własnymi oczami na wojsko Króle Akwarele te muszą być brane z pewnym
stwa Kongresowego i roku 1831, epoki po krytycyzmem, na wierze autora opierane,,
przednie malował prawdopodobnie na za przedstawiają jednak dużą wartość dla
sadzie szczegółów, podawanych mu przez badacza.
Album zatytułowany jest: „Ubiory Woj
dawnych wojskowych, kto wie, czy te
szczegóły były zupełnie ścisłe, odbiegają ska Polskiego z czasów Królów Sasów na
one w wielu razach od plansz norymber tronie Polskim od roku 1700 do 1765”, jed
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nak typy przemawiają za epoką ostatnią
Stanisława Augusta (po r. 1775).
Z tego okresu jest 9 tablic, z epoki ko
ściuszkowskiej, bez oddzielnego podtytułu
3 tablice.
Tablica 1 z 6-ma figurami nosi napis:
1. Regiment Grenadjerów Gwardyi Ko
ronnej.
2. Królewski Fligel — adjutant autora
mentu niemieckiego.
3. Hetman Wiel. Koronny.
4 — 5. Generałowie.
6. Królewski Generał — Adjutant w pol
skim uniformie.
Figura 1. — Grenadjer. Bermyca z
czarnego futra, blacha złota, na niej gra
nat srebrny. Mundur pąsowy, wyłogi nie
bieskie, kamizelka i spodnie paljowe, guzi
ki i granaty na połach złote, lederwerki
białe, ładownica czarna ze złotym grana
tem. Kamasze poza kolana czarne ze złoty
mi guzikami na bokach. Halsztuk pąso
wy, kokarda u harcapa czarna. Włosy pu
drowane.
Figura 2. Kapelusz stosowany, obszy
ty bortą złotą, kokarda biała, spięta taśmą
złotą, pióro białe, u spodu karmazynowe.
Mundur biały, wyłogi niebieskie, epolety
i akselbanty złote. Kamizelka niebieska,
obszyta złotym galonem, spodnie niebie
skie. Guziki złote, szarfa i temblak srebr
ne, przerabiane karmazynem.
Figura 3. Kapelusz, jak na figurze
2-ej, lecz borta i spięcie kokardy srebrne.
Mundur granatowy, kołnierz, wyłogi ręka
wów i pół karmazynowe, epolety, akselban
ty i wyszycia na mundurze srebrne. Kami
zelka i spodnie białe, na kamizelce wyszy
cia srebrne, takież guziki.
Figura 4. i 5. w kolorach identyczne
z 3-ą, różnią się jedynie tylko odmiennymi
haftami, wszystkie srebrne. Wszystkie
trzy figury mają pod mundurem przez le
we ramię wstęgi o barwach orderu św.
Stanisława.
Figura 6. Rogatywka biała z brązo
wym futrem. Na białej kokardzie złoty
krzyż kawalerski. Kontusz biały z niebie
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ską podszewką, obszyty galonem złotym,
żupan i spodnie niebieskie, na kołnierzu
żupana złoty galon. Akselbanty i rapcie
złote, pas srebrny, przerabiany karmazy
nem. Buty żółte.
Wszystkie figury tablicy 1-ej albumu w
szczegółach odpowiadają figurom Raspego, figura 2. Rupniewskiego nosi u Raspego tytuł „Königl. Gener. Adjutant in Teutscher Uniform”, figury pozostałe najwi
doczniej są rysowane wg. Raspego, tylko
rysunek jest poprawniejszy i szczegóły
umundurowania dokładniej traktowane.
Tablica 2. na odwrocie nosi napis:
1 — 4 Officer i żołnierz Chorągwi Wę
gierskiej pieszej w służbie Warszaw: 2 —
officer grenadjerów Witta,
3 — 5. Regimenta Grenadjerskie.
6 — 7. Regimenta piesze różnych proprieterów.
Figura 1. Oficer chorągwi węgier
skiej. Czapka grenadierska ze złotej bla
chy, na przodzie widoczny orzeł, pod nim
chorągwie srebrne. Kita biała, u spodu
karmazynowa.
Mundur ciemno niebieski (używanjr
wówczas kolor, zwany bleu-roi), kołnierz,
wyłogi i podszewka pąsowe, kamizelka i
spodnie białe, guziki, epolety i wszystkie
wyszycia na kamizelce i spodniach srebrne.
Szarfa i temblaki przy szpadzie i lasce ogólno-oficerskie.
Figura 2. Oficer widoczny z tyłu ma
mundur pąsowy, spodnie paljowe, guziki,
epolety i galony na kapeluszu złote. Wg.
autora jest to oficer regimentu grenadie
rów Witte’a, u Raspego ma on wyłogi mun
duru granatowe, spodnie białe i buty ofi
cerskie ze sztylpami, a nie czarne żołnier
skie kamasze, jak narysował Rupniewski.
Figura 3. jest w barwach regimentu
Ordynacji Rydzyńskiej, wg. Raspego regi
ment ten nosił podszewkę białą, u Rup
niewskiego zaś podszewka jest żółta. Gre
nadier ten ma czapę z blachy żółtej z or
łem białym, mała kitka i pomponik żółte.
Mundur pąsowy, wyłogi żółte, guziki bia
łe. Lederwerki białe, ładownica czarna z,
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•okrągłą blachą i granatem z żółtego meta
lu.
Ciekawe, że Rupniewski
kładnie temblaki u tasaków,
temblak biały, chwast biały
sową, nad chwastem bączek

podaje b. do
grenadier ma
z główką pą
pąsowy.

Figura 4. Czapka czarna, okucia z żół
tego metalu, kita pąsowa, kokarda biała.
Mundur ciemno-niebieski (bleu roi), wyło
gi i podszewka pąsowe. Kamizelka i spo
dnie białe, wyszycia węgierskie z pąsowe
go sznurka. Lederwerki białe, guziki sre
brne, sprzączka u pasa z metalu żółtego.
Buty niskie, węgierskie czarne.
Figura z Nr. 5 umieszczona jest przez
Rupniewskiego z prawego brzegu tablicy.
Jest to drugi grenadier w barwach regi
mentu Hetmana Wielkiego Koronnego.
Czapka z blachy żółtej z białym orłem,
pióro strusie białe. Mundur pąsowy, wy
łogi i podszewka papuziasto zielone. Końce
podszewki na połach spięte guzikiem żół
tym i paskami pąsowymi. Kamizelka i
spodnie białe, takież lederwerki, guziki żół
te. Temblak biały, chwast zielony z głów

ką białą, pierwszy bączek nad chwastem
pąsowy, drugi biały.
Figura 6. oficer na drugim planie.
Wyłogi zgniło-zielone przy pąsowym
mundurze, kamizelka i spodnie białe, epo
lety, guziki i galonki na pole munduru
srebrne. Na kapeluszu pompon pąsowobiały nie spotykany przy mundurze oficer
skim u Raspego. Są to barwy piechoty ła
nowej.
Figura 7. gernej na na drugim planie
ubrana jest w mundur pąsowy z białymi
wyłogami i guzikami srebrnymi, barwy te
u Raspego nie są zanotowane, regiment
królewicza ma wprawdzie te same barwy,
ale z guzikami złotymi. Gemejn ma na ka
peluszu bortę białą, pompon pąsowo - bia
ły. chwasty na rogach kapelusza pąsowe.
Temblak z chwastem białym, główka i bą
czek nad główką pąsowe.
Tablica 3. przedstawia Pułki Straży
Przedniej. Napis na odwrocie: Pułk I do
wództwa Grł. Byszewskiego 3 — Towa
rzysz, 5 — Szeregowy, 2 — Pułk II do
wództwa Grł. Miączyńskiego, 4 — Towa
rzysz, iß — Szeregowy.
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Oba więc pułki posiadają na tablicy po
jednym oficerze, towarzyszu i szerego
wym.
Pułk Byszewskiego, figury 1, 3. i 5.
Oficer i towarzysz mają rogatywki pą
sowe z czarnym futrem, mundury grana
towe, wyłogi pąsowe, epolety i guziki
srebrne. Oficer ma na wyłogach rękawa
taśmę srebrną, towarzysz ucięty rękaw ob
szyty suknem pąsowym, żupan oficera
biały lamowany srebrną taśmą, spodnie
granatowe, buty żółte. Towarzysz ma wi
doczne rękawy żupana białe, spodnie gra
natowe, lampasy pąsowe,. podszycie ze
skóry, buty żółte. Proporczyk lancy pąsowo-granatowy. Widoczny przód czapraka
oficerskiego koloru karmazynowego, suto
obszyty srebrem, rząd koński z blaszek
srebrnych, na skórze karmazynowej.
Figura 5. szeregowego ubrana w bar
wy te same, co towarzysza, blacha biała
na czapce pąsowej, z pod pasa widoczny
spód kamizelki, wyszywany w zęby, koloru
pąsowego.
Pułk Straży przedniej Miączyńskiego.
Figura 2. — oficer. — Mundur i czap

ka ciemno-zielone, wyłogi czarne, ozdoby i
guziki złote, żupan i spodnie pąsowe, ob
szycie żupana z galonu złotego. Szarfa oficerska srebrna, buty żółte. Kita biała.
Figura 4. — towarzysz. Barwy mundu
ru te same, wyszycia na połach i frendzelka żółte, wzgl. złote. Frendzla poniżej ple
ców munduru tego samego typu, jak au
striacka ułańska, t. zw. Wasserfalle. Spod
nie pąsowe, lampasy czarne, podszycie z
czarnej skóry, buty żółte. Proporczyk pąsowo-zielony.
Figura 6. — pocztowy — barwy te sa
pie, co towarzysza, pasy białe, guziki z żół
tego metalu. Kamizelka pąsowa, zęby pod
pasem czarne.
Na tablicy 4 namalował Rupniewski ofi
cerów, towarzyszy i szeregowych Kawa
lerii Narodowej, z brygad Lubowidzkiego,
Buby, Zielonki i Dzierżka.
Barwy wszystkich postaci odpowiadają
Raspemu, jedynie w napisie autora najwi
doczniej przez pomyłkę zamienione zostały
postacie z brygad Łuby i Dzierżka, gdyż
jedynie te nie odpowiadają barwom mun
durów, podanych w dziele Raspego, mia-
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nowicie brygada Dzierżka ma mundury
niebieskie przy karmazynowych wyłogach,
zaś brygada Łuby granatowe mundury
przy karmazynowych wyłogach, Rupniewski podał zaś w napisie odwrotnie, a że
wszystkie inne szczegóły zgadzają się zu
pełnie ściśle z Raspem, widoczne, że jest
to jedynie pomyłka w napisie.
Figury na tablicy, z poprawką napisu,
rozłożone są następująco:
1. Towarzysz z brygady Lubowidzkie
go,
2. Towarzysz z brygady Łuby,
3. Pocztowy z brygady Łuby,
4. Pocztowy z brygady Lubowidzkiego,
5. Oficer z brygady Dzierżka,
6. Oficer z brygady Zielonki,
7. Oficer z brygady Łuby,
8. Oficer z brygady Lubowidzkiego,
9. Pocztowy z brygady Dzierżka,
10. Pocztowy z brygady Zielonki,
11. Towarzysz z brygady Zielonki,
12. Towarzysz z brygady Dzierżka.
Oficerowie mają wszyscy rogatywki z
brązowym futrem, kity białe, u spodu kar
mazynowe, żupany białe, lamowane kolo
rem munduru, tj. niebieskim lüb granato
wym. Mundury wyszyte na połach sznur
kami srebrnymi, srebrne akselbanty i ofi
cerskie szarfy na żupanach.
W nawiasach będę podawał barwy wg.
Raspego, obok barw, namalowanych przez
Rupriiewskiego.
Figura 1. — czapka karmazynowa, pióro
niebieskie (karmazynowe) mundur nie
bieski z wyłogami karmazynowymi, z pod
białego pasa widoczne zęby niebieskie
(brak u Raspego). Spodnie karmazynowe
(niebieskie) lampasy niebieskie (karmazy
nowe). Proporczyk u lancy karmazynowoniebieski (Raspe nie podaje).
Figura 2. i 3. — towarzysz i poczto
wy podany, jako z brygady Dzierżka.
Czapki granatowe (pąsowe) z piórem
pąsowym (granatowym) u towarzysza.
Mundury granatowe, wyłogi pąsowe, ka
mizelki białe, ząbki pod pasem pąsowe
(granatowe) spodnie granatowe z pąso
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wymi lampasami (Raspe — odwrotnie).
Proporczyk
karmazynowo - granatowy
(Raspe nie podaje).
Figura 4. — pocztowy brygady Lubo
widzkiego. Czapka czarna, kita niebieska
(pąsowa). Mundur niebieski z wyłogami
karmazynowymi, zęby pod pasem niebies
kie (brak u Raspego), spodnie karmazy
nowe z niebieskimi lampasami (odwrot
nie).
Figury 5, 6, 7, 8. przedstawiają ofice
rów, opisanych ogólnie w początku opisu
tablicy, Rupniewski pokazuje tu kolor
spodni, niewidocznych u Raspego z pod żupanów, a więc oficer Dzierżka (podane
jako Łuby) ma spodnie niebieskie, Zielon
ki spodnie pąsowe, Łuby (podany za
Dzierżka) granatowe i Lubowidzkiego —
karmazynowe.
Figury 9 i 12. przedstawiają pocztowe
go i towarzysza brygady Dzierżka (poda
ne, jako Łuby). Czapka towarzysza nie
bieska (karmazynowa) z piórem pąso
wym (niebieskim). Pióro pocztowego pą
sowe (niebieskie). Mundury niebieskie z
wyłogami karmazynowymi, spodnie nie
bieskie (karmażynowe) z lampasami kar
mazynowymi (niebieskimi). Proporczyk
karmazynowo-granatowy.
Figury 10. i 11. przedstawiają poczto
wego i towarzysza brygady Zielonki.
Czapki pąsowe (granatowe), pióro to
warzysza białe (pąsowe). Mundury gra
natowe z wyłogami pąsowymi, kamizelka
biała, ząbki z pod pasa granatowe (pą
sowe). Spodnie pąsowe z lampasami gra
natowymi (u Raspego odwrotnie). Pro
porczyk u lancy pąsowo-granatowy.
Pasy u wszystkich towarzyszy i szere
gowych białe.
Tablica 5. obrazuje Kawalerię Narodo
wą Litewską. Tak, jak poprzednio w na
wiasach barwy Raspego.
Figura 1. Towarzysz z pułku Hetmana
Wielkiego Litewskiego. Czapka żółta, pió
ro białe, mundur granatowy z wyłogami
żółtymi, żupan żółty (biały, wyłogi przy
rękawach żółte), proporczyk żółto-grana-
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towy (odwrotnie). Pokrycie olster grana
towe, z lampasem żółtym.
Figura 2. — towarzysz z 1. pułku
Ułanów, Szefostwa Królewskiego. Mundur
biały, z wyłogami pąsowymi (żółtymi),
żupan pąsowy (żółty), czapka pąsowa
(żółta) z piórem białym (żółtym). Spodnie
pąsowe (żółte), pokrycia olster pąsowe
z białym brzegiem. Proporczyk pąsowobiały. W barwach odpowiada pułk ten 3 p.
uł. Szefostwa Poniatowskiego wg. Raspego.
Figura 3. przedstawia, wg. Rupniewskiego, pułk szefostwa vice-hetmana litew
skiego, odpowiada wg. Raspego 1-mu puł
kowi ułanów, Szefostwa Królewskiego.
Czapka żółta, pióro białe (żółte), mundur
biały, wyłogi i żupan żółte, pokrycia olster
żółte z białym brzegiem. Proporczyk żółtobiały (żółto-granatowy).
Figura 4., na pierwszym planie przed
stawia oficera z pułku Hetmana Wielkie
go Litewskiego.
Czapka żółta, pióro białe. Kontusz gra
natowy, lamowany srebrną taśmą (u Ras
pego wyłogi żółte), żupan żółty (biały, wy
łogi rękawów żółte), spodnie granatowe.
Figury 5. i 6. mają pokazane głowy i
fragmenty umundurowania, przedstawia
ją razem z konną figurą ostatnią po pra
wej stronie pułk 3 Ułanów Poniatowskie*
go. Wg. Rupniewskiego pułk ma mundury
białe z wyłogami niebieskimi, zaś wg. Ras
pego ten pułk ma wyłogi pąsowe, najwi
doczniej jest tu omyłka autora w napi
sie.
Figura 7. z tyłu przedstawia oficera
pułku Vice-hetmana, uzupełnia figurę 3-ą
i 11-ą na tablicy. Mundur biały, wyłogi
żółte, wyszycia srebrne, żupan żółty. Spod
nie żółte z białymi lampasami. Czapka żółjta.
Figura 8, przedstawia oficera 3 pułku
Ułanów, Szefostwa Poniatowskiego, poda
ny, jako 1 pułk ułanów.
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Czapka pąsowa, kita biała. Mundur
biały, wyłogi pąsowe, wyszycia i guziki
złote, żupan pąsowy, obszyty wzdłuż pier
si złotą taśmą. Spodnie pąsowe, lampasy
żółte (u Raspego białe).
Figurą 9. na drugim planie przedsta
wia towarzysza z tegoż pułku, barwy, jak:
u oficera.
Figura 10. — jest to pocztowy z pułku
Hetmana Wielkiego Litewskiego, uzupeł
niający'oficera (Fig. 4). Barwy, jak u
oficera, czaprak i pokrycia olster grana
towe z żółtym brzegiem. Przy uździe koń
skiej wisi buńczuk granatowy, co jest tro
chę dziwne, gdyż buńczuk był odznaką ofi
cera.
Figura 11., a właściwie widoczna tyl
ko głowa ma należyć do towarzysza pułku
Vice-hetmana (Fig. 7.), czapka żółta,
mundur biały, widoczny kołnierz żółty.
Tablica 6. albumu poświęcona jest puł
kom litewskim Bielaka i Baranowskiego.
Tutaj już barwy odpowiadają Raspemu.
Figura 1, 2 i 5-a — pułk ułanów Bara
nowskiego, reszta pułk Bielaka.
Oficer pułku Baranowskiego (Fig. 1.)]
ma mundur biały, wyłogi żółte, guziki,,
epolety i wyszycia srebrne, żupan żółty,
takież spodnie z białymi lampasami. Czap
ka żółta, pióro białe. Towarzysz z tego puł
ku, tak jak oficer, żupan żółty, takiż pas
wiązany. Proporczyk u lancy pąsowo-żółty (u Raspego granatowo-żółty). Czapka
żółta, kita żółta. Pocztowy (fig. 5), analo
gicznie, jak towarzysz, pasy białe, obszy
cie munduru żółte. Koń oficerski w boga
tym rzędzie, siodło i czaprak karmazyno
we, hafty, lamowania srebrne.
Pułk Bielaka ubrany, co do kroju, ana
logicznie, jak Baranowskiego, lecz zamiast
barwy pułkowej żółtej, występuje zielo
na, ozdoby oficerskie złote. Proporczyk,
pąsowo-zielony (u Raspego to samo).
Dalszy ciąg nastąpi.

BROŃ I BARWA

182

Nr. 9

K. STARYKOŃ-GRODECKI.

Głownia z napisami
Dzięki życzliwej, jak zawsze, pomocy stanie prawie dobrym i wierszowany na
Kolegów z naszego Stowarzyszenia, udało pis, wcale dobrze rymowany, zachował się
mi się powiększyć mój zbiorek broni o je całkowicie czytelnym. Brzmi on jak na
den interesujący, z punktu widzenia pol stępuje:
skości, fragment broni białej. Jest nim
Z prawej strony — „Tylko Jezus i Ma
ułamana przy końcu głownia jednosieczria dwie nadzieje moie — żyje y umieram
nego pałasza kirasierskiego typu połowy
o wiencej nie stoie” i po lewej stronie „Je
XVIII wieku.
zus Marią bronił od wszelakiej winy. Daj
Głownia, jak powiedziałem jednosiecz- zwycienżyć o Jezu z Marij przyczyny”.
na, z dobrej dźwięcznej i mocno prężnej
Ortografię i kształt liter należy odnieść
stali, o dwustronnym wklęsłym szlifie, ma do połowy wieku osiemnastego; jeśliby na
szerokość przy nasadzie 30 m/m, długość pis wykonywano na prowincji — mógł
do ułamania 853 m/m, brakująca część uła powstać kilkanaście lat później w tym
mana prawdopodobnie około 150 m/m, kształcie. Treść napisu, dewocyjna, byłaby
trzpień znacznie zakrzywiony, przerabiany najwłaściwszą dla uczestnika Konfederacji
i zlutowany na mosiądz z dwu części, nie Barskiej, odznaczającej się, może nietylko
gdyś rozkuty na głowicy. Głownia przy dla pobudek czysto religijnych, ale i po
końcu przechodzi łagodnie w obosieczną; litycznych, podkreślaniem swego katoli
grzbiet przy obsadzie szer. 8 m/m. żadnego cyzmu, a tym samym kultu Maryi Panny,
pierwotnego zdobienia ani na szlifach wklę uwidocznionego w szeregu zachowa
słych, jak to zazwyczaj robiono w XVIII nych do dziś ryngrafów barskich. Dla
w. na wyrobach Solingenskich, ani wymie tego też osobiście skłonny jestem sądzić, że
nienia fabryki na grzbiecie, co tak często omawiana sztuka należała do uczestnika
widzimy na głowniach starych fabryk w Konfederacji, zbrojnej bardzo rozmaicie
Solingen, Klingenthal, Chatellerault, Ver w broń różnego, starszego i nowszego po
sailles, w tym wypadku niema. Wskazywa chodzenia; ponieważ kształt i materiał
łoby to na pospieszny wyrób na zamówie głowni ma cechy wyrobu francuskiego, na
suwa to myśl że nasi Konfederaci mieli
nie obce, lub rozmyślne „incognito”.
możność
skorzystać z dostaw broni, lub jej
Na zastawie, we wklęsłych szlifach, do
chowały się zaledwie nikłe zarysy grawe części składowych, pochodzenia francus
rowanego rysunku wyobrażającego jedna kiego. Ponieważ sympatie narodu i ówcze
snego rządu Francji było po stronie Kon
kowo z obu stron postać jakiegoś świętego
federatów jest to rzeczą bardzo możliwą i
trzymającego w lewej ręce wysoką laskę
tym samym zasługującą na zbadanie przez
z krzyżem. Nad nimbem świętego na wstę
historyków tego okresu.
dze napis z którego daje się rozpoznać je
Dodam, że brak cech fabrycznych na odynie pierwsza i ostatnia litera. Są to „S”.
Można byłoby przypuścić „Set. Stanisla mawianym okazie, można sobie tłumaczyć
us”. Niestety ta partia sztuki była tak sta jako dyskrecję, należytą przy podobnych
rannie przez kogoś szmerglowaną, że gra- dostawach, i praktykowaną i w naszych
werunek jest poprostu zniszczony. Na czasach, dla uniknięcia większych konflikszczęście dalsza partia zachowała się w tków dyplomatycznych.
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BOHDAN MINCER.

Polskie orły wojskowe do czapek z lat l£)14—1£)36
(ciąg dalszy)
XV.

karda ta była przyszyta z lewej strony
czapki na jej górnej części, nad otokiem
Sposób noszenia orłów na czapkach w Le
(rys, 9).
gionach Polskich i „Polskiej Sile Zbrojnef
Na czapce ułańskiej 2 pułku ułanów oSposób noszenia orłów na czapkach zale
rzeł Nr. 17 był przypięty tak, że górna
żał od kształtu czapki i od zmian, jakie za
krawędź jego tarczy amazonek wypadała
chodziły w umundurowaniu, był on jedna
na szwie łączącym górną część czapki z or
kowy dla oficerów i dla szeregowych.
tokiem (rys. 10).
Na maciejówkach początkowo noszono
Na czapce ułańskiej późniejszego typu
orzełka w ten sposób, że górna krawędź je
w 1 pułku ułanów orzeł (Nr. 25, lub 84)
go tarczy amazonek wypadała na wysoko
był umieszczony z przodu w połowie wy
ści szwu, łączącego otok z wierzchem czap
sokości czapki (rys. 11).
ki (rys. 5). Po wprowadzeniu kokardy dla
Na rogatywce „Polskiej Siły Zbrojnej”
oficerów (r. 1916), która została umiesz
kokarda z orłem (Nr. 79) była przyszyta
czona na otoku, orzełka przeniesiono na
z przodu w połowie wysokości czapki (rys.
wierzchnią część czapki (rys. 6). W tenże
12).
sposób orzełek był noszony w „Polskiej Si
Podane tu sposoby noszenia orłów były
le Zbrojnej”.
najczęściej spotykane lecz nie jedyne. Tak
Na rogatywce orzełek (wzgl. oznaka
n. p. zwłaszcza w 1916 r. noszono niekie
Drużyn Bartoszowych) był noszony z przo
dy orzełka, przypiętego do czapki nie bez
du na wierzchniej części czapki nad złożo
pośrednio, lecz na podkładce, którą stano
nym otokiem (rys. 7).
wił kawałek sukna (rzadziej aksamitu)
Na austriackiej furażerce noszono orła
ciemno-czerwonego lub amarantowego o
lub oznakę Drużyn Bartoszowych (Nr. 5,
konturach orła.
6, lub 26) na miejscu rozetki, na wierzch
niej części czapki z przodu, nad złożonym
Zakończenie rozdziału I.
otokiem (rys. 8).
Na czapce ułańskiej starego typu w 1
Na zakończenie rozdziału I o orłach Le
pułku ułanów orzełek (Nr. 1) był umiesz gionów Polskich Józefa Piłsudskiego i
czony na okrągłej marszczonej do środka „Polskiej Siły Zbrojnej” należy zaznaczyć,
kokardzie z sukna ciemno-czerwonego i że wymaga on następujących poprawek i
szaro-niebieskiego (barwy ochronnej)-. Ko uzupełnień:
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— •orzeł Nr. 1 był wybity w Krakowie
— orzeł przedstawiony na fotografii
przez grawera Czaplickiego, jak to stwier 42 G nie był rzadkim; noszono go w 2 puł
dza gen. Jarnuszkiewicz w Nr. 11 — ku ułanów Legionów,
12/36 „Broni i Barwy”, a nie w Wiedniu,
— u orłów Nr. Nr. 1, 9, 10, 11, 14, 15
i 16 w rogach tarczy amazonek występują
rozetki z czterech liści i pięciu gwoździ
ków,
— orzeł Nr 13 był wybity w Wiedniu a
nie we Lwowie,
— orzeł Nr. 16 ma na dolnym szlaku
Rys. 12.
tarczy amazonek 17 gwoździ a nie 15, jak
to można stwierdzić na załączonej foto
— późniejsze egzemplarze orła Nr. 48
grafii,
były bite z blachy mosiężnej posrebrzanej,
— bezpośrednio za opisem orła Nr. 16 lub mosiężnej oksydowanej grubości 0,50
powinien być umieszczony opis orła Nr. mm i miały wewnętrzną tarczkę gładką,
92, za nim zaś opis orła Nr. 11,
— orła Nr. 62 bito również w 1919 r. z
— orła Nr. 21 bito także z oksydowanej mosiężnej blachy pozłacanej z przeznacze
blachy żelaznej grubości 0,60 mm; egzem niem dla urzędników wojskowych; egzem
plarz taki znajduje się w zbiorach p. K. plarz taki znajduje się w zbiorach Muze
um Wojska w Warszawie (Nr. 38110/197),
Dąbrowskiego w Warszawie,
— pod fotografiami orłów oznaczonych
— oznaka Nr. 26 jako odmiana oznaki
Nr. 5 nie powinna być oddzielnie trakto Nr. Nr. 67, 68 i 72 przestawiono przez po
myłkę napisy; powinno być: pod fotogra
wana,
— pod fotografiami orłów Nr. 27 i 28 fią oznaczoną Nr. 67 napis „fot. 72”, pod
fotografią oznaczoną Nr. 68 — „fot. 67”,
zostały przestawione napisy,
— to samo dotyczy fotografii orłów Nr. a pod fotografią oznaczoną Nr. 72 — „fot..
39 i 40,
68 A”.

Obwieszczenie
W niedzielę dn. 16 października b. r. o godz. 11 odbędzie się w lokalu biblioteki
Muzeum Wojska zebranie dyskusyjne Stowarzyszenia, na którym dr. Władysław
Tomkiewicz wygłosi referat o zbroi japońskiej.
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