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Uzbrojenie i umundurowanie kawalerii narodowej 

wojska koronnego w latach 1775–1794 

Kawaleria polska wyró nia a si , na tle jazdy innych pa stw europejskich 

XVIII wieku, nie tylko organizacj 1, lecz równie  uzbrojeniem i umundurowa-

niem. Na ilustracjach z epoki ju  na pierwszy rzut oka mo na wypatrzy  Pola-

ków spo ród o nierzy innych nacji. Bro  drzewcowa, czapki, kontusze, a na-

st pnie kurtki u a skie oraz zestaw barw mundurów – granatowy z czerwonymi 

dodatkami – ju  wtedy sta y si  symbolem polsko ci, który w latach niewoli po-

jawia  si  zawsze tam, gdzie walczyli nasi rodacy. O ile mundury o narodowym 

kroju, tak ró ne od cudzoziemskich fraków i kapeluszy, s  przez historyków ak-

ceptowane bez zastrze e , to uzbrojenie kawalerii wywo uje wiele kontrowersji. 

Zarzuty dotycz  jakoby bezzasadno ci wyposa enia towarzyszy w bro  drzew-

cow , a szeregowych w karabinki. Powodowa  to mia o wypaczenie taktyki, po-

przez pomieszanie dwóch rodzajów jazdy: u anów i strzelców konnych2. Wy-

starczy jednak zapozna  si  z ówczesnym regulaminem kawalerii, aby doj  do 

wniosku, i  nie zachodzi a adna sprzeczno  w takim doborze broni. W prezen-

towanym artykule przedstawione zostan  argumenty przemawiaj ce za tym, i  

powy szy systemem uzbrojenia jazdy by  logiczny, a tak e omówione jej umun-

durowanie i wyposa enie. Artyku  ma równie  na celu spopularyzowanie wie-

                                                 
1 Vide: M. Tr bski, Kawaleria narodowa w latach 1776–1788. Pocz tki odrodzenia jazdy pol-

skiej, „Zeszyty Historyczne”, z. IX, s. 215–228. 
2 K. Bauer, Wojsko koronne powstania ko ciuszkowskiego, Warszawa 1981, s. 23–24; K. Górski, 

Historya jazdy polskiej, Kraków 1894, s. 169–170; T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowo ci 

w Polsce, t. 3, Warszawa 1923, s. 230–231; M. Kukiel, Z dziejów organizacyjnych wojsk pol-

skich (1717–1864), Piotrków 1916, s. 12–13, 17; E. Rostworowski, Z dziejów genezy targowi-

cy. Sprawa kawalerii narodowej w dobie sejmu czteroletniego, „Przegl d Historyczny”, t. XLV, 

cz. 1, s. 16. 
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dzy o formacji, która sta a si  pomostem pomi dzy dwiema epokami wietno ci 

tej broni w Polsce – XVII i XIX wiekiem, pomi dzy husari  a u anami. 

Bro  polskiej kawalerii w XVIII wieku by a kontynuacj  uzbrojenia chor -

gwi pancernych i lekkokonnych z poprzedniego stulecia. Zgodnie z instrukcj  

z 1785 roku oficer lub namiestnik dysponowa  szabl  i par  pistoletów, towa-

rzysz – kopi , szabl  oraz pistoletami, a szeregowy – karabinkiem, pa aszem 

i równie  par  pistoletów3. 

Opis or a warto rozpocz  od najbardziej charakterystycznej dla polskiej 

jazdy broni – kopii. Na samym pocz tku nale y wyja ni  nazw . Kojarzy si  

ona zazwyczaj z broni  rycerzy lub husarzy, co nasuwa czytelnikowi przed oczy 

obraz 4–5 metrowego „dr ga”. Nic bardziej b dnego. Wojskowi, rozkochani 

w tradycji, star  nazw  ochrzcili now  bro , a kopia kawalerii narodowej by a 

niczym innym, jak tylko znan  z epoki napoleo skiej lanc . Poniewa  w osiem-

nastowiecznym regulaminie wyst puje ta w a nie nazwa (obok proporca przed-

niej stra y) w niniejszym artykule autor pozosta  jej wierny. 

Kopia kawalerii narodowej wywodzi a si  z szesnastowiecznej rohatyny, 

u ywanej w wojsku litewskim przez chor gwie petryhorskie i tatarskie, a od 

II po owy XVII wieku równie  pancerne i lekkie wojska koronnego. Ta krótka 

bro  drzewcowa w przeci gu 250 lat wiele razy zmienia a swoj  nazw  (rohaty-

na, dzida, proporzec, znaczek) i d ugo  (od 2,5 do 3 metrów), pozostaj c przez 

ten czas w cieniu kopii husarskiej4. Pod koniec panowania Augusta III w tego 

typu bro  drzewcow  uzbrojeni zostali równie  towarzysze chor gwi husarskich 

wojska koronnego, g ównie za wzgl du na jej por czno 5. 

Co ciekawe, kawaleria narodowa, w pierwszych latach po jej zorganizowa-

niu na mocy postanowie  Sejmu Delegacyjnego (1773–1775), nie otrzyma a na 

                                                 
3 Przepis ubioru dla Brygad Kawaleryi Narodowej i pu ków przedniej stra y wojska obojga na-

rodów przez Departament Wojskowy w roku 1785 przy uk adaniu Regulaminu ustanowiony, 

„Przegl d Kawalerii i Broni Pancernej”, nr 69, (1973), oprac. J. Wielhorski, s. 325, 328–330; 

W. Dziewianowski, Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce, Warszawa 1935, s. 11; T. Korzon, op. 

cit., s. 300. 
4 P. Borawski, Uzbrojenie i wyposa enie chor gwi tatarskich w armii Wielkiego Ksi stwa Litew-

skiego, „Mars”, t. 18 (2005), s. 15; W. Dziewianowski, op. cit., s. 82; W. Kucharski, Lance ka-

waleryjskie w zbiorach Muzeum Historycznego m. Krakowa na tle rozwoju drzewkowej broni 

kolnej, „Krzysztofory” nr 14 (1987), s. 90–91; M. Plewczy ski, Ludzie Wschodu w wojsku 

ostatnich Jagiellonów, Warszawa 1995, s. 43–67, 71–92, 143–152; J. Wielhorski, Lanca, „Stu-

dia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego”, Kraków 1974, s. 81–84; J. Wim-

mer, Wojsko polskie w drugiej po owie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 276. 
5 J. Kitowicz, op. cit., s. 310. Wed ug Kitowicza w czasie wypraw na hajdamaków towarzysze 

odrzucali jednak bro  drzewcow  i przezbrajali si  w karabinki lub sztucery, „albowiem kara-

bin straszniejszy by  hajdamakom ni  dzida, któr  to hultajstwo dziwnie zr cznie i daleko lepiej 

od Polaków szermowa  umia o”, ibidem, s. 330. 
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uzbrojenie broni drzewcowej, pomimo jej wcze niejszego posiadania przez cho-

r gwie husarskie i pancerne. Dopiero na stanowcze dania, zarówno ze strony 

dowódców dywizji, którym podlega y brygady, jak i samego króla Stanis awa 

Augusta Poniatowskiego, towarzysze kawalerii narodowej otrzymali bro  wzo-

rowan  na proporcach przedniej stra y6. Departament Wojskowy Rady Nieusta-

j cej, wydaj c rozkaz ujednolicenia uzbrojenia i umundurowania w 1785 roku, 

nast puj co okre li  wygl d kopii kawalerii narodowej: „drzewce d ugo ci 

5 okci [2,87 m] kolorem karmazynowym pomalowane, chor giewka z kitajki 

karmazynowej, na której we rodku krzy  kawaleryjski bia y nici  granatow  

wyszywany, na dwa okcie d uga [1,15 m], z ukosa ci ta”. Drzewce by o opa-

trzone trójgraniastym 10 calowym (24,80 cm) grotem, zamocowanym do drzew-

ca 12 calowymi (29,76 cm) elaznymi listwami. W po owie d ugo ci drzewca 

znajdowa  si  rzemienny temblak do zawieszania broni na ramieniu, a u do u 

rzemienne strzemi czko na stop 7. W cz ci jednostek zamiast p tli na stop  

mocowano do strzemienia rurk  z palonego rzemienia, w któr  osadzano tylec 

kopii8. Nieznany niestety pozostaje rodzaj drewna, z jakiego sporz dzano 

drzewce, a tak e waga broni. Poniewa  lance austriackie i francuskie z pocz tku 

XIX wieku by y wzorowane na kopiach, mo na przyj , e or  kawalerii naro-

dowej sporz dzano z drewna jesionowego, impregnowanego smo  i olejem 

lnianym, a jego waga wynosi a ok. 2,5 kg9. Proporce przedniej stra y ró ni y si  

od kopii o pó  okcia krótszym drzewcem, pomalowanym w granatowo-p sowe 

pasy. Proporczyk, przypinany pod grotem, by  podobnie jak drzewce granatowo- 

-p sowy i mia  d ugo  82 cm10. 

Wykorzystanie tej broni, wed ug regulaminu, przypomina o jeszcze klasycz-

ny atak ci kiej jazdy i prawdopodobnie dopiero u ani D browskiego, w czasie 

walk we W oszech w latach 1799–1806, nauczyli si  „w ada ” lanc . W czasie 

szar y towarzysze pochylali kopie do przodu celuj c grotem w pier  nieprzyja-

ciela, drzewce mocno ciskaj c pod pach . Towarzysze znajduj cy si  w drugim 

szeregu (wg regulaminu z 1790 r.) podczas natarcia trzymali kopie w pionie. By-

o to spowodowane brakiem miejsca pomi dzy oboma szeregami, które w my l 

                                                 
6 Mia o to miejsce na pocz tku lat 80. XVIII w., gdy  jeszcze sylwetki towarzyszy z albumu Ra-

spego, wydanego w 1781 r., s  ich pozbawione, vide: Accurate Vorstellung der Königlich 

Pohlnischen Armee nach der auf dem im Jahre 1775 gehaltenen Reichstage festgesetzten Stär-

ke und Uniform…, wyd. G.M. Raspe, Norymberga 1781, tablice 10–17; M. Sici ski, Reorgani-

zacja jazdy narodowej w pierwszych latach dzia alno ci Departamentu Wojskowego Rady Nie-

ustaj cej 1775–1778, „Muzealnictwo Wojskowe”, t. VIII (2005), s. 263. 
7 Przepis ubioru…, s. 329; W. Dziewianowski, op. cit., s. 82–83; T. Korzon, op. cit., s. 300. 
8 J. Benda, Nieznany mundur kawalerii narodowej, „Bro  i Barwa”, t. III, (1936), s. 44. 
9 T. Korzon, op. cit. s. 307, J. Wielhorski, Lanca…, s. 97. 
10 Przepis ubioru…, s. 329; J. Wielhorski, Lanca…, s. 79. 



232 Maciej Tr bski 

regulaminu powinny znajdowa  si  maksymalnie blisko siebie, oraz wzgl dami 

bezpiecze stwa, gdy  pochylona kopia w drugim szeregu mog a zrani  o nierza 

znajduj cego si  z przodu11. 

Kopia w starciu z wrogiem by a gro n  broni . Dawa a uzbrojonemu w ni  

kawalerzy cie przewag  zarówno nad piechurem, który dysponowa  karabinem 

z bagnetem, jak i nad je d cem w adaj cym szabl  b d  pa aszem. W XVIII 

wieku, obok polskiej kawalerii, w bro  drzewcow  uzbrojeni byli tak e sascy 

i austriaccy u ani oraz pruscy bo niacy. W oddzia ach tych w wi kszo ci s u yli 

Polacy i by y one wzorowane na konnych formacjach Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów. Tradycyjnie w tak  bro  uzbrojeni byli równie  rosyjscy kozacy12. 

Podczas walki konnej podstawowym uzbrojeniem oficerów, namiestników 

i szeregowych by a szabla lub pa asz. Zgodnie z Przepisami ubioru z 1785 r. 

w kawalerii narodowej powinny one mie  mosi n  opraw  r koje ci, jednak e 

wi kszo  zachowanych egzemplarzy ma elazne oprawy. Oba typy broni wy-

st puj  w regulaminie pod nazw  pa asza, co by o okre leniem or a wojskowe-

go. Szable, czyli pa asze pochy e, wywodzi y si  z siedemnastowiecznych broni 

o r koje ci pó zamkni tej i tzw. pa aszy husarskich. Pierwszy typ, dominuj cy 

w kawalerii narodowej, mia  kab k w kszta cie litery „L”, który w wyniku ewo-

lucji, w pierwszej po owie XVIII wieku, uleg  przed u eniu i po czeniu z g o-

wic . Ochron  r ki uzupe ni a pozioma tarczka, o owalnym b d  prostok tnym 

kszta cie, z brzegami cz sto wywini tymi ku górze, która by a zazwyczaj osob-

                                                 
11 W brygadach kawalerii narodowej, wg regulaminu z 1786 r., w drugiej linii, za placami towa-

rzyszy z 1. i 4. cugu (plutonu), atakowali uzbrojeni w pa asze szeregowi. Po 1790 r. w bkn zor-

ganizowano roty towarzyskie, gdzie w obu liniach stali towarzysze, vide: Regulamen Exerce-

runku dla Brygad y Pu ków Przedniej Stra y Woyska Oboyga Narodów, Warszawa 1786, s. 407. 
12 M. Baczkowski, W s u bie Habsburgów. Polscy ochotnicy w austriackich si ach zbrojnych w 

latach 1772–1815, Kraków 1998; Z. Fui ski, Bo niacy, towarzysze, u ani czyli Polacy w armii 

pruskiej 1740–1807, „Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego”, cz. XII, 

Kraków 2005; R. Kisiel, Strzegom-Dobromierz 1745, Warszawa 2001, s. 50–52; A. Konstam, 

Russkaâ armiâ v semiletnej vojne. Kavaleriâ i artilleriâ, Moskva 2004, s. 33. Przez krótki czas, 

w latach 1743–1762, w lance uzbrojony by  równie  francuski Legion Ochotników ksi cia 

Maurycego Saskiego, vide: R. Bielecki, Wielka Armia, Warszawa 1995, s. 104; M. Kujawski, 

Wojska Francji w wojnach Rewolucji i Cesarstwa 1789–1815, Warszawa 2007, s. 45. Pu ki 

u anów werbowane by e na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów spo ród Tatarów, Koza-

ków i drobnej szlachty. Po obiorze na króla Stanis awa Augusta Poniatowskiego u ani powróci-

li do ojczyzny, gdzie pod zmienion  nazw  – pu ków przedniej stra y – stali si  wzorem dla 

modernizacji w nast pnych latach jazdy autoramentu narodowego. Volumina Legum, t. VII, Pe-

tersburg 1860, s. 73–74; ibidem, t. VIII, s. 100, 549; J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania 

Augusta III, opr. R. Pollak, Wroc aw 1951, s. 310; P. Borawski, Tatarzy w dawnej Rzeczypo-

spolitej, Warszawa 1986, s. 187, 190–191, 205–208; W. Kucharski, op. cit., s. 91; J. Wielhor-

ski, Lanca, „Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego”, cz. 6 (1974), s. 85–88; 

idem, Szable w d o , Melocheville – Tarnowskie Góry 1991, s. 7–8. 
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nym elementem konstrukcyjnym, montowanym pod jelcem. Drugi typ szabli po-

siada  jelec za amany pod k tem rozwartym (tak jak w pa aszu husarskim), 

w górnej cz ci pó koli cie zagi ty do g owicy. Bro  ta posiada a zamiast tarcz-

ki poziome ob ki w kszta cie ko a oraz dwa ob ki boczne. Or a tego u ywali 

najcz ciej oficerowie. Oba typy szabli posiada y te  cz sto dodatkowe elemen-

ty, charakterystyczne dla polskiej broni – w sy i paluch13. 

Obecnie w literaturze spotyka si  nazw  – ko ciuszkówka, na okre lenie 

pierwszego rodzaju szabli. Termin ten wydaje si  by  ma o precyzyjny, gdy  

wi e t  bro  tylko z okresem insurekcji. Trafniejsza wydaje si  nazwa – szabla 

kawalerii narodowej, nadana na oznaczenie polskiej broni bia ej z drugiej po o-

wy XVIII wieku. R koje  tych szabel mo na podzieli  na kilka typów. 

W pierwszych dwóch cech  wspóln  by  kab k za amany dwukrotnie pod k -

tem prostym oraz pozioma tarczka, z tym e w sy i paluch wyst powa y tylko 

w pierwszym z nich. Kolejny typ zachowa  poprzedni  form  kab ka, lecz nie 

posiada  w sów i tarczki. Istnia a równie  odmiana z kab kiem pó kolistym 

i tarczk  za o on  pod jelcem. 

Pod koniec XVIII wieku pojawi  si  nowy typ szabli z r koje ci  wzorowan  

na broni huzarskiej. Szable te w du ych ilo ciach by y sprowadzane w latach 

Sejmu Czteroletniego z Prus, dla uzbrojenia gwa townie rozbudowywanej kawa-

lerii narodowej14. Bro  ta mia a elazn  opraw  r koje ci, z jelcem za amanym 

pod k tem prostym, a w górnej cz ci pó koli cie zagi tym do g owicy. Posiada-

a tak e w sy, ale nie mia a dodatkowych elementów os ony d oni w postaci tar-

czek i ob ków. 

Odno nie os ony r koje ci pa asza, to sk ada a si  ona zazwyczaj z elazne-

go jelca – tarczki, przechodz cego w podwójnie za amany pod k tem prostym 

kab k. Brak by o w niej takich elementów jak w sy czy paluch, co wiadczy 

o prostocie konstrukcji. Je eli jednak pa asz by  broni  towarzysza lub oficera, 

co wbrew regulaminowi si  zdarza o, wówczas os ona r koje ci by a wykony-

wana tak jak w opisanej powy ej szabli kawalerii narodowej15. 

G ownie szabel i pa aszy (czy te  pa aszy pochy ych i prostych) by y ró ne-

go pochodzenia. Obok egzemplarzy wywodz cych si  jeszcze z XVII wieku, 

lecz na nowo oprawionych, znajdowa y si  nowe – produkcji krajowej, oraz 

sprowadzane z zagranicy. W Rzeczypospolitej najwi ksz  tradycj  w tej dzie-

dzinie mia y zak ady suchedniowskie, dzia aj ce od XVI wieku, w których sza-

                                                 
13 W. Kwa niewicz, Pi  wieków szabli polskiej, Warszawa 1993, s. 89–90; A. Nadolski, Polska 

bro . Bro  bia a, Warszawa 1984, s. 127–129; vide równie  zbiory Muzeum Narodowego w Kra- 

kowie i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 
14 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps. 3508, k. 353; Biblioteka Polskiej Akademii Umie-

j tno ci w Krakowie, rkps. 395, k. 83. 
15 Vide: zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 
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ble produkowano w Baranowie, Ogonowie, Majkowie i Parszowie. Inne wa ne 

manufaktury znajdowa y si  w Staszowie (w asno  ks. Czartoryskich), wi t-

nikach (pa asze dla szeregowych i dragonów), Tulczynie oraz Mokotowie. Z za-

granicy g ownie sprowadzano z Prus – typ solingen, i z Austrii – styryjskie. 

Poniewa  nie istnia  jaki  okre lony standard, g ownie posiada y ró ne wy-

miary. D ugo  ich wynosi a zazwyczaj od 80 do 92 cm, szeroko  od 2 do 

4 cm, za  krzywizna szabel waha a si  od l do 7 cm. P azy cz sto by y zdobione 

cyfr  królewsk  SAR lub inskrypcjami na cze  jazdy np. „Vivat Kawaleria Na-

rodowa”. Pochwy wykonywane by y tak jak w XVII wieku, z drewna obci gni -

tego czarn , najcz ciej ko l  skór  i posiada y elazne okucia. Tu  przed osta-

tecznym upadkiem Rzeczypospolitej pojawi y si  te  pochwy sporz dzane w ca-

o ci z elaznej blachy16. 

Przyk adem szabli kawalerii narodowej mo e by  bro  znajduj ca si  

w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (nr inw. 1098). Posiada ona g owni  

z XVII wieku o d ugo ci 81 cm, szeroko ci 3 cm i krzywi nie 4 cm, z trzema 

strudzinami oraz bruzd . R koje  jej sk ada si  z kab ka za amanego dwukrot-

nie pod k tem prostym, niepo czonego z g owic , oraz prostej poziomej elaz-

nej tarczki zamontowanej pod jelcem, a tak e w sów i palucha. Trzon r koje ci 

jest drewniany, obci gni ty skór  i os oni ty kapturkiem z fartuchem. Bro  jest 

do  ci ka, gdy  wa y 0,89 kg i z powodu nie najlepszego wywa enia nadawa-

a si  tylko do ci cia z konia17. W tym samym Muzeum znajduje si  równie  

drugi typ szabli u ywanej w kawalerii narodowej, a wzorowanej na broni huzar-

skiej (nr. inw. MWP 14562). Szabla ta, o d ugo ci ca kowitej 99,6 cm, ma g ow-

ni  p asko szlifowan  z obosiecznym piórem i sztychem centrycznym o d ugo ci 

87,4 cm, szeroko ci 3 cm i krzywi nie 6 cm. Znajduj  si  na niej patriotyczne 

sentencje, z jednej strony: „Wzbud  m stwo Sobieskich, a odzyskasz kraje bez 

[przez] gnu no  utracone te ci rade daje” i „Or  jest s aw  dla oyczyzny wboiu 

or  nies aw  dla z o ci w r[o]zboju” – z drugiej, które wiadcz  o tym, i  szabla 

ta by a u ywana w prze omowym momencie dziejów naszego kraju. R koje  

posiada elazny jelec za amuj cy si  pod k tem prostym, a w górnej cz ci pó -

koli cie zagi ty do g owicy, oraz proste w sy. Tylne rami  jelca zako czone jest 

ezk  i lekko odgi te w dó . Trzon r koje ci obci gni ty jest czarn  skór , ople-

                                                 
16 W. Kwa niewicz, op. cit., 90–92; S. Ledóchowski, Polskie szable bojowe, Warszawa 1980, 

s. 34–37; R. Matuszczewski, M. Sici ski, Najcenniejsze zabytki Muzeum Wojska Polskiego 

w latach 1965–1980, „Muzealnictwo Wojskowe”, Warszawa 1985, s. 15–17; Katalog zbiorów. 

Wiek XVIII. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, opr. Z. Stefa ska, s. 7–10, 19–34; 

A. Nadolski, op. cit., s. 180. 
17 W. Zab ocki, Ci cia prawdziw  szabl , Warszawa 1989, s. 180. 
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cion  miedzianym drutem, a os oni ty kapturkiem z warkoczem dochodz cym 

z ty u do ramienia jelca18. 

Bro  bia a kawalerii narodowej posiada a – jak wida  – wiele cech indywi-

dualnych, ró ni c si  mi dzy sob  rodzajami g owni i szczegó ami r koje ci. Na 

podstawie zachowanych materia ów trudno nawet mówi  o regulaminowym 

uzbrojeniu w ten or . Pomimo zalecenia „pa aszy krzywych” dla oficerów i to-

warzyszy, o nierze ci cz sto uzbrojeni byli w bro  o prostych g owniach i na 

odwrót, szeregowi dysponowali np. pierwszym z opisanych powy ej egzemplarzy. 

W czasie szar y szabl /pa asz nale a o trzyma  w wyprostowanej r ce, celu-

j c sztychem w pier  nieprzyjaciela, samemu b d c pochylonym nad ko skim 

karkiem. Zalecano, by ci cie wykonywa  nie z siod a, lecz po uniesieniu si  

w strzemionach, tak, aby nabra o ono si y. o nierze z drugiego szeregu, podczas 

ataku, bro  powinni mie  wzniesion  do góry, tak jak do wykonania ci cia19. 

Szeregowych, obok pa aszy, uzbrojono w karabinki. To w a nie ta bro  

sprawia historykom najwi cej k opotu, z uzasadnieniem jej wykorzystania przez 

jazd  autoramentu narodowego. Przecie  karabin – dowodz  – nie by  zwi zany 

z tradycj  polskiej jazdy, wypacza  taktyk  i tylko utrudnia  walk 20. Czy rze-

czywi cie? Autor postara si  pokrótce udowodni  b dy takiego my lenia. 

Zaczynaj c od tradycji – od po owy poprzedniego stulecia bandolety, a nast p-

nie karabinki, stanowi y wyposa enie chor gwi pancernych i lekkich, a w czasie 

walk z Tatarami nawet husarskich. To w a nie dzi ki tej d ugiej broni palnej kawa-

leria polska zyska a nowy potencja , staj c si  bardziej uniwersaln  i skuteczn  for-

macj 21. Co wi cej, w XVIII wieku ca a zachodnioeuropejska regularna kawaleria 

by a uzbrojona w karabinki, a w opisywanym przez tych samych historyków okresie 

wietno ci polskiej konnicy – w epoce napoleo skiej, szwole erowie gwardii po 

przezbrojeniu pierwszego szeregu w lance zachowali w drugim szeregu karabinki, 

gdy  „takie uzbrojenie […] okaza o si  najskuteczniejszym”22. 

                                                 
18 A. Czerwi ski, L. Dudek, Szabla o nierza polskiego XIX i XX wieku w zbiorach Muzeum Woj-

ska Polskiego w Warszawie, Wroc aw 1988, s. 46–47, 354–355. W Muzeum Narodowym 

w Krakowie i Wojska Polskiego w Warszawie znajduj  si  równie  pa asze, ale nie zosta y one 

jednak jak dot d opisane. 
19 Pocz tkowe przepisy do musztry dla Kawaleryi Narodowey Woyska Koronnego y Wielkiego 

Xstwa. Lit., Warszawa 1790, s. 176; Regulamen s u by obozowey y garnizonowey dla regimen-

tów kawaleryi, Warszawa 1755, s. 147. 
20 K. Górski, op. cit., s. 169–170; T. Korzon, Dzieje wojen…, s. 230–231; M. Kukiel, op. cit., s. 12–13, 17. 
21 B. Gembarzewski, Uzbrojenie i rodzaje broni, [w:] T. Korzon, Dzieje wojen…, s. 293–295, 

297; W. Dziewianowski, op. cit. s. 9–10; J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny 

pó nocnej (1700–1717), Warszawa 1956, s. 150, 155. 
22 Zasadno  takiego systemu uzbrojenia potwierdzi a potyczka szwole erów gwardii napoleo -

skiej z pruskimi u anami, stoczona pod Bred  w styczniu 1814 roku. J. Za uski, Wspomnienia, 

Kraków 1976, s. 78–79; 287. 
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Odno nie taktyki, to regulamin z 1786 roku zak ada  du  niezale no  kon-

nicy, a wobec sejmowego projektu spieszenia dragonii, jazda pozbawiona d u-

giej broni palnej mog a si  cz sto znale  w k opotliwej sytuacji. Gdyby wi c – 

jak podkre lano – nie by o innego wyj cia i trzeba by oby walczy  z nieprzyja-

cielem w trudnym terenie, broni  przeprawy b d  zabudowa , potrzebny by  

pieszy o nierz z karabinem23. To w a nie w walce pieszej bro  ta mia a swoje 

zasadnicze zastosowanie, a nie – jak uwa aj  niektórzy badacze epoki – do od-

pierania ogniem z konia szar y wrogiej kawalerii24. 

Nale y te  wzi  pod uwag  to, i  jednym z zada  kawalerii narodowej, 

w czasie pokoju, by o czuwanie nad bezpiecze stwem po udniowo-wschodnich 

ziem Rzeczypospolitej25. By y to tereny nara one na napady hajdamaków, a jak 

wykazywa o do wiadczenie lat wcze niejszych, najlepiej w ich zwalczaniu 

sprawdza y si  wspó dzia aj ce ze sob  oddzia y jazdy narodowego autoramentu 

i dragonii. Pierwsze z nich walczy y w szyku konnym broni  drzewcow  i bia , 

a dragoni w szyku pieszym (spieszeni) broni  paln 26. Wobec wspomnianego 

planu przeformowania dragonii w piechot , nale a o zadba  o to, by kawaleria 

narodowa mog a samodzielnie wykonywa  to zadanie i dlatego te  nale a o 

cz  jej o nierzy uzbroi  w d ug  bro  paln . 

W czasie s u by konnej szeregowy przypina  karabinek na flintpasie, czyli 

skórzanym pasie, przewieszonym z lewego ramienia na prawy bok. Bro  by a 

wtedy zawieszona na kruczku pasa i zwisa a za prawym okciem, luf  do góry. 

W czasie patrolu, b d  na pods uchu, o nierz trzyma  nabity karabinek w r ce, 

opieraj c stopk  kolby na prawym udzie. W ten sposób w ka dej chwili móg  

odwie  kurek i gotow  do strza u bro  podnie  do ramienia. W regulaminie 

jest opisany równie  sposób adowania karabinka w siodle, lecz nawet w teorii 

                                                 
23 Regulamen Exercerunku…, s. 253–256, 303; K. Górski, op. cit., s. 167–169. Bazuj c na do wiad-

czeniach wojen napoleo skich i powstania listopadowego, autor wydanego w Pary u w 1834 r. 

emigracyjnego Wypisu do teorii jazdy stwierdza , i  przy zachowaniu nale ytej ostro no ci 

mo na spieszy  oddzia  kawalerii w celu „zas oni cia cofaj cej si  jazdy przez most lub grobl , 

czy te  dla zaj cia jakiego wa nego punktu […] nim nadejdzie oddzia  piechoty”, vide: Biblio-

teka Kórnicka, rkps. 652, s. 134. 
24 W.S. Miku a, Polska sztuka wojenna w powstaniu ko ciuszkowskim. Ksi ga druga – Strategia, 

Warszawa 2004, s. 42; idem, Polska sztuka wojenna w powstaniu ko ciuszkowskim. Ksi ga 

pierwsza – Taktyka, Warszawa 2005, s. 33. 
25 M. Tr bski, Kawaleria narodowa na Ukrainie w latach 1775–1788, [w:] Od Zborowa do 

NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukrai skich od XVII do XXI wieku. Hi-

storia, red. M. Franz, K. Pietkiewicz, Toru  2009, s. 410–432. 
26 J. Kitowicz, op. cit., s. 338. W razie braku dragonii razem z kawaleri  wysy ana by a piechota, 

któr  dla wi kszej mobilno ci przewo ono na wozach. Vide: Wyprawa na hajdamaków (Z pa-

mi tników starosty Zakrzewskiego), [w:] Z dziejów hajdamaczyzny, cz. 1, opr. H. Mo cicki, 

Warszawa 1905, s. 18. 
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wygl da o to skomplikowanie. Podczas przemarszu przez spokojn  okolic  bro  

by a zawieszona z prawej strony siod a na dwóch trokach, uko nie luf  do do u. 

Pierwszy trok obejmowa  szyjk  kolby i by  opuszczony na d ugo  r ki, drugi 

przymocowany do przedniego ku obejmowa  luf . Poniewa  karabinek nie po-

siada  paska (tak jak bro  piechoty), dlatego spieszony o nierz przenosi  go 

w prawej r ce, trzymaj c za stopk  kolby i opieraj c luf  o bark27. 

Wzór karabinka, podobnie jak szabli (pa asza), nie zosta  sprecyzowany 

w regulaminie. Towarzysze, których zadaniem by o uzbrojenie tak e szerego-

wych, dawali im po prostu model, jakim akurat dysponowali. Poniewa  produk-

cja wojskowej broni palnej w Rzeczypospolitej by a niewielka, manufaktury 

w Ko skich i Kozienicach wytwarza y przede wszystkim karabiny dla piechoty, 

a od 1790 roku tak e sztucery, dlatego kawaleria wyposa ona by a g ównie 

w bro  importowan 28. 

Podstawowym eksporterem karabinów i karabinków na „polski rynek” by y 

Prusy. Wytwarzano tam najnowocze niejsze w Europie modele broni palnej, po-

siadaj ce szereg usprawnie , takich jak cylindryczny stempel, czy sto kowy za-

pa . Importowane dla kawalerii karabinki pozbawione by y jednak tych ulepsze  

i reprezentowa y pod wzgl dem technologicznym bro  wcze niejszej generacji, 

z pierwszej po owy XVIII wieku. W Prusach wytwarzano trzy typy karabinków: 

krótkie (kurz) dla huzarów, okre lane wzorami: 1722/74 i 1775/86, oraz zbli on  

do siebie wymiarami bro  dla kirasjerów i dragonów, wzór: 1740, 1786 i 178729. 

Z powodu braku miejsca na szersze potraktowanie tematu, przedstawiony zosta-

nie bli ej ostatni z wymienionych modeli, który móg  by  najszerzej wykorzy-

stywany. 

Karabinek kawaleryjski model 1787 by  broni  ska kow  z zamkiem bate-

ryjnym typu francuskiego, o d ugo ci ca kowitej 1230 mm i wadze 3,8 kg. Po-

siada  luf  g adk  kalibru 17 mm, d ugo ci 840, mm zaopatrzon  w mosi n  

ziarnow  muszk  i celownik szczerbinkowy. Kolba i o e wykonane by y 

z czernionego drewna orzechowego, a ca y osprz t (okucia, antaba) z mosi dzu. 

Z lewej strony o a zamocowana by a antaba (pr t) z kó kiem do zawieszania 

broni na flintpasie. Stempel by  zazwyczaj elazny o sto kowej g ówce, cho  

trafia y si  jeszcze stemple drewniane, w zale no ci od wymaga  zamawiaj ce-

go. Karabinek strzela  kulami o owianymi o kalibrze 15,5 mm (waga prochu 6,5 g, 

podsypki 0,7 g) na odleg o  150 m, a przy k cie podniesienia lufy 45%, zapew-

niaj cym maksymaln  dono no , na 600 m. Powy sze dane nale y traktowa  

                                                 
27 Regulamen Exercerunku…, s. 394–395, 410–424. 
28 R. Matuszewski, Sztucer kozienicki i formacje strzelców w XVIII w., „Muzealnictwo Wojskowe”, 

t. VI, (1995), s. 293–297; S. Kobielski, Polska bro . Bro  palna, Wroc aw 1975, s. 101–102, 111. 
29 W. Eckardt, O. Morawietz, Die Handwaffe des branderburgisch-preussischen 1640–1945, 

Hamburg 1957, s. 27–28. 
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jako wzorcowe, gdy  ze wzgl du na decentralizacj  produkcji, zachowane 

w muzeach egzemplarze odbiegaj  czasami wymiarami30. Obok pruskiej, mog a 

by  sprowadzana tak e bro  austriacka, np. karabinek dragonów model 1770/74 

ró ni cy si  od poczdamskiego (oprócz drobnych szczegó ów) mo liwo ci  za-

montowania bagnetu, niewyst puj cego zreszt  na wyposa eniu jazdy autora-

mentu narodowego31. 

Przedstawiony zestaw broni uzupe nia y pistolety, b d ce na wyposa eniu 

wszystkich o nierzy. Regulamin nakazywa , aby by a to bro  o kalibrze 17 mm, 

czyli identycznym z karabinkowym32. Oficerowie najcz ciej uzbrojeni byli 

w pistolety krajowej produkcji o kalibrze 17–20 mm. Towarzysze i szeregowi 

w wi kszo ci dysponowali broni  produkcji pruskiej z magazynów poczdam-

skich33. By y to dwa modele pistoletów kawaleryjskich: 1742 i 1787, w polskiej 

literaturze okre lane wzorami: 1740/86 i 1782. S dz c po zachowanych w pol-

skich muzeach egzemplarzach, pierwszy z wymienionych wyst powa  cz ciej 

na uzbrojeniu polskiej jazdy. Pistolet kawaleryjski model 1742 by  broni  ska -

kow  z zamkiem bateryjnym typu francuskiego, o d ugo ci ca kowitej 560 mm 

i wadze 1,65 kg. Posiada  luf  g adk  o kalibrze 17 mm z ziarnow  mosi n  

muszk  i celownikiem szczerbinkowym na jej warkoczu. Kolba i o e wykony-

wane by y z czernionego drewna orzechowego. Pod o em znajdowa  si  kana  

na pobojczyk, który pocz tkowo by  drewniany z g ówk  sto kow  oprawion  

w róg, lecz z czasem zacz to je wykonywa  w ca o ci z elaza. Pistolet strzela  

kulami o owianymi kalibru 15,5 mm (waga prochu 5,33 g, podsypki 0,5 g) na 

odleg o  30 m, a dono no  maksymalna przy k cie podniesienia lufy 45% wy-

nosi a 100 m. By a to bro  niepor czna w u yciu ze wzgl du na jej ci ar i d u-

go 34. 

Par  pistoletów przewo ono w olstrach z przodu siod a, zwrócone „star  

polsk  mod ” r koje ciami w kierunku ko skiej g owy35. Bro  ta, poza funkcj  

samoobrony w nag ej sytuacji, by a podstawowym or em podczas flankierowa-

nia. By a to s u ba polegaj ca na niepokojeniu nieprzyjaciela przez drobne gru-

py je d ców atakuj cych w lu nym szyku, w celu odwrócenia uwagi od manew-

rów zasadniczej grupy wojsk. Zabezpiecza o to od przeciwdzia ania na przygo-

towywany atak, odwrót lub zmian  pozycji ogniowych. Innym zadaniem flan-

                                                 
30 M. Maciejewski, Bro  palna wojsk polskich 1797–1831, Wroc aw 1986, s. 70; R. Matuszewski, 

Muszkiety, arkebuzy, karabiny…, Warszawa 2000, s. 141–142. 
31 Katalog zbiorów…, s. 79–88. 
32 Przepis ubioru…, s. 325. 
33 J. Wielhorski, Szable w d o , op. cit., s. 91. 
34 M. Maciejewski, op. cit., s. 71–72; Katalog zbiorów…, s. 88–89; W. Eckardt, O. Morawietz, 

op. cit., s. 29. 
35 J. Wielhorski, ut supra, s. 91. 
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kierów by o przeprowadzenie rozpoznania terenu przysz ego starcia i ugrupo-

wania si  wroga. Z regu y przeciwnik wysy a  w tym samym celu w asne oddzia-

y flankierskie i dochodzi o wówczas do potyczek obu grup. Zbli aj c si  do 

wroga, flankier dobywa  z pochwy szabl  lub pa asz i spuszczaj c j  na tembla-

ku, bra  do r ki pistolet. Kiedy przeciwnik znajdowa  si  w zasi gu skutecznego 

strza u (ok. 30 m), otwiera  ogie , a nast pnie u ywa  broni bia ej. Zazwyczaj po 

krótkim starciu harcownicy odskakiwali na w asne pozycje, a ich miejsce zaj-

mowa a kolejna grupa. Tego typu potyczki trwa y do czasu uzyskania przez jed-

n  ze stron przewagi, pozwalaj cej na skuteczne wykonanie zadania36. 

Amunicja do broni palnej przewo ona by a przez o nierzy w adownicach. 

adownice dla oficerów i towarzyszów wyrabiano pocz tkowo z drewna, a na-

st pnie z blachy elaznej, w formie lekko wygi tej na zewn trz prostok tnej 

skrzynki o wymiarach: wysoko  8,5–9,2 cm, szeroko  17–21 cm i g boko  

2,5–3,7 cm. Zawiera a ona 10 przegródek na naboje pistoletowe, pokryta by a 

karmazynowym aksamitem, a os oni ta br zow  lub mosi n  pokryw  ozdo-

bion  krzy em kawaleryjskim. adownice szeregowych by y zapewne szersze 

i g bsze, gdy  mie ci y 20 adunków do karabinka. Naboje pistoletowe szere-

gowi przewozili w adowniczkach przymocowanych do olster. W ka dej z nich 

znajdowa o si  po 6 sztuk adunków37. 

Przechodz c do drugiego zagadnienia niniejszego artyku u, nale y zazna-

czy , e mundur kawalerii by  symbolem przynale no ci jej o nierzy do stanu 

rycerskiego i przez ca y XVIII wiek utrzymywa  si  w formie polskiego stroju 

szlacheckiego. W armii, która dzieli a si  na autorament cudzoziemski i naro-

dowy, strój by  wyró nikiem pozwalaj cym rozpozna  przynale no  o nierza 

do konkretnej formacji. 

W epoce saskiej jazda autoramentu polskiego przez d ugi czas nie posiada a 

formalnego munduru. o nierze ubierali si  wed ug w asnego uznania, lecz zaw-

sze w czapki, kontusze, upany i szarawary. Ostatecznie, pod wp ywem regi-

mentów cudzoziemskiego autoramentu, w 1746 roku hetman wielki litewski Mi-

cha  Kazimierz Radziwi  „Rybe ko”, a cztery lata pó niej hetman wielki ko-

ronny Józef Potocki, wprowadzili przepisy mundurowe dla chor gwi husarskich, 

pancernych oraz lekkich. Od tej pory o nierze pierwszej z tych formacji nosili 

wierzch czapki, upany i szarawary w kolorze granatowym, a kontusze karma-

zynowe. Odwrotnie u pancernych: czapki, upany i szarawary karmazynowe, 

natomiast kontusze granatowe. Pocztowi zamiast kontuszy nosili katanki w bar-

wach formacji, cz ce w sobie cechy ubioru polskiego i cudzoziemskiego. 

                                                 
36 Regulamen Exercerunku…, s. 478–479. Temblak, czyli inaczej felcech, by a to p tla z rzemie-

nia lub sukna umo liwiaj ca zawieszenie broni na przegubie d oni i zabezpieczaj ca j  przed 

upuszczeniem w czasie walki. 
37 Przepis ubioru…, s. 325–326; Katalog zbiorów…, s. 109, 119. 
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Ogólnym krojem przypomina y one kontusz, by y jednak krótkie do kolan (kon-

tusz si ga  zazwyczaj do po owy ydki), a ich r kawy si ga y do po owy ramie-

nia. Wzorem zachodnich surdutów (rajtroków) posiada y te  na piersiach wy ogi 

w kszta cie listew. Wy ogi, ko nierz i mankiety r kawów by y w kolorze upana. 

Oficerowie i towarzysze w chor gwiach lekkich pocz tkowo zostali umunduro-

wani na granatowo, a od 1765 roku nosili czapki, upany i szarawary w kolorze 

paliowym, a kontusze b kitne. Mundur pocztowych ró ni  si  dwukrotnie wy -

szym wierzchem czapki i katank  noszon  w miejsce kontusza38. 

Konfederacja barska sta a si  w dziedzinie munduru polskiego impulsem, 

który spowodowa  wykszta cenie si  jego typowego wzoru. Popularna sta a si  

wtedy czapka z czworok tnym wierzchem oraz kurtka, powsta a po skróceniu 

kontusza do po owy uda39. Utworzone na Sejmie Delegacyjnym jednostki kawa-

lerii przyj y te zmiany wraz z zestawem kolorów zarezerwowanym dot d dla 

chor gwi pancernych. Przepisy dotycz ce umundurowania, podobnie jak organi-

zacji jednostek, dyskutowane by y przez okres trzech lat, a w pracach nad nimi 

bra  udzia  sam Stanis aw August Poniatowski, kierownik jego kancelarii woj-

skowej gen. Jan Komarzewski oraz Departament Wojskowy Rady Nieustaj cej. 

Ostatecznie 9 lutego 1778 roku wydano Ordynans JJ. WW. Ichmo  PP. Gene-

ra om Lieutenantom, Dywizye Woyska Koronnego Narodowego Zaci gu40. 

Wed ug tego przepisu oficerowie i towarzysze powinni nosi  czapki karma-

zynowe, z czarnym barankowym otokiem, ozdobione bia  kokard  i kit  oraz 

srebrnym (dla oficerów) lub srebrno-karmazynowym (dla towarzyszy) sznurem. 

Kurtka mia a by  granatowa, z karmazynowym wyk adanym ko nierzem i kar-

mazynowymi wy ogami oraz mankietami. Pod kurtk  noszony mia  by  bia y 

upan si gaj cy do kolan lub krótki upanik w formie kamizelki. Szarawary, po-

dobnie jak kurtka, mia y by  granatowe, z karmazynowymi karwaszami i lampa-

sami. P aszcze mia y by  bia e z granatowym ko nierzem. Mundur pocztowych 

mia  si  ró ni  czapk  z palonej skóry, z szerokim w osianym otokiem, ozdo-

bion  bia  kit  i mosi n  kokard  z królewsk  cyfr  SAR. Natomiast tr bacze 

nosi  mieli mundury w odwróconych barwach, to jest karmazynowe kurtki i sza-

                                                 
38 J. Kitowicz, op. cit., s. 309–310, 320; A. Moszczy ski, Pami tnik do historyi polskiej w ostatnich 

latach panowania Augusta III i pierwszych Stanis awa Poniatowskiego, Pozna  1858, s. 111–112; 

K. Górski, Historya jazdy polskiej, Kraków 1894, s. 142; J. Grobicki, Reorganizacja kawalerii 

polskiej za panowania Stanis awa Augusta Poniatowskiego do roku 1792, „Przegl d Kawale-

ryjski” 1928, nr 8, s. 120; J. Wielhorski, Munduroznawcze… trzy po trzy, „Dawna Bro  i Bar-

wa”, nr 9, R. VIII (1993), s. 3; confer: rysunki Z. Fui skiego, ibidem, s. 6. 
39 M. Sici ski, op. cit., s. 252; Z. ygulski (jun.), H. Wielecki, Polski mundur wojskowy, War-

szawa 1988, s. 36–37. 
40 Biblioteka Zak adu Narodowego im. Ossoli skich, sygn. XVIII-20021-IV; M. Sici ski, op. cit., 

s. 254, 259. 
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rawary z granatowymi dodatkami, ozdobione na r kawach i szwach pleców bia-

ymi lamówkami. Lederwerki oficerów i towarzyszy sk ada  si  mia y ze skó-

rzanych pasów do adownicy i pendentu, ozdobionych klamrami z królewsk  cy-

fr , przy czym pierwsi obszywa  je mieli karmazynowo-srebrn  ta m , a drudzy 

bia  jedwabn . adownice ozdobione mia y by  srebrnymi krzy ami kawaler-

skimi, tyle e adownice oficerskie mia y by  dodatkowo obszyte karmazyno-

wym suknem, ze srebrnymi lamówkami. Lederwerki szeregowych sk ada  si  

mia y z flintpasa, pasa do adownicy i pendentu, wykonanych z osiej (wo owej 

niefarbowanej) skóry41. 

Przed wprowadzeniem powy szego przepisu w ród oficerów i towarzyszy 

jazdy autoramentu narodowego panowa a pe na swoboda w podej ciu do kwestii 

umundurowania. Genera  Józef Stempkowski, dowódca wojsk koronnych na 

Ukrainie, donosi  w tym czasie królowi, i  „od stóp do g ów pod ug swej fantazji 

ubieraj  si ”42. Pojawi  si  te  musia a w tym czasie w ród nich moda na cudzo-

ziemszczyzn , o czym wiadczy z kolei ordynans Departamentu Wojskowego 

z 3 lutego 1777 roku zakazuj cy oficerom i towarzyszom noszenia ubioru za-

chodniego i zapuszczania w osów na „szwedzk  mod ”. Do wrze nia dano im 

czas na ogolenie g ów „polskim zwyczajem” oraz ubranie kurtek i szarawarów 

na s u bie, a poza ni  kontuszy i upanów, o barwie przewidzianej dla kawalerii. 

O tym, i  rozkaz by  traktowany powa nie, wiadczy przyk ad por. uszczy -

skiego, który z g ow  nieogolon  zameldowa  si  w Departamencie Wojskowym 

i zosta  natychmiast aresztowany. Innym dowodem na to jest pismo do gen. 

Stempkowskiego w sprawie przymuszenia brygadiera Lubowidzkiego do ubra-

nia przepisowego munduru43. 

Pomimo jednak wydanego Ordynansu nadal panowa a w dziedzinie ubioru 

wojskowego du a dowolno . Wynika o to z tego, e to towarzysz zaci gaj cy 

si  do chor gwi kupowa  dla siebie i szeregowego uniform, a dowódca brygady 

czy pu ku cz sto sam decydowa  o jego kolorze44. W latach 1776–1785 mo na 

wi c by o rozpozna  poszczególne jednostki kawalerii po mundurach, tak jak 

regimenty autoramentu cudzoziemskiego. Materia  ikonograficzny dotycz cy 

tamtego okresu to przede wszystkim album wydany w 1781 roku w Norymber-

dze przez Gabriela Raspego. Zawiera on 76 rycin przedstawiaj cych wszystkie 

formacje ówczesnych obro ców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w tym 

8 dotycz cych kawalerii narodowej wojska koronnego. 

                                                 
41 B. Ossol., dz. cyt; M. Sici ski, op. cit., s. 270–271. 
42 M. Sici ski, op. cit., s. 253. 
43 K. Górski, op. cit., s. 163–164; M. Sici ski, op. cit., s. 253. 
44 Notaty genera a Brygady Wielkopolskiej kawalerii narodowej z lat 1774–1778, [w:] Biblioteka 

Pami tników i Podró y po dawnej Polsce, t. 4, Drezno 1871, s. 39–40; M. Sici ski, op. cit., s. 260; 

Z. ygulski (jun.), H. Wielecki, op. cit., s. 42. 
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Na tablicach tych przedstawione s  figury: brygadierów oraz towarzyszy 

(równie  namiestnika lub oficera liniowego) i szeregowych. Na ich podstawie 

mo na stwierdzi , e nakryciem g owy dla oficerów i towarzyszy by a czapka 

z czarnym barankowym otokiem i niskim sukiennym wierzchem. W brygadach 

I i IV wierzch czapki by  w kolorze karmazynowym, w II brygadzie koloru gra-

natowego, a w III w kolorze niebieskim (szafirowym). Czapki szeregowych 

w brygadach II i IV by y tego samego koloru co u oficerów i towarzyszy, lecz 

z dwukrotnie wy szym wierzchem, a w brygadzie I i III czapki by y czarne 

w kszta cie ko paka. Nakrycia g owy ozdobione by y przypi tymi z lewej strony 

bia ymi kokardami oraz piórami w kolorach: bia ym, niebieskim lub czerwonym 

(pomara czowym). Szeregowi oprócz kokardy i pióra posiadali na ko pakach 

sznury – bia o-czerwone w brygadzie I i bia o-niebieskie w III. 

Kurtki, o kroju identycznym dla o nierzy wszystkich stopni, by y niebieskie 

w I i III brygadzie lub granatowe w II i IV, z karmazynowymi wy ogami, ko nie-

rzami i mankietami oraz srebrnymi guzikami. Brygadierzy na prawym ramieniu 

nosili srebrne szlify z bulionem oraz srebrne akselbanty, za  towarzysze nara-

mienniki i sznury srebrne, przetykane karmazynem lub b kitem. Pod rozpi t  

na ca ej d ugo ci kurtk  dowódca brygady nosi  d ugi do po owy ydki bia y u-

pan, przepasany kontuszowym pasem, natomiast towarzysze i szeregowi krótkie 

do pasa, wpuszczane w spodnie bia e upaniki. Pod szyj  o nierze wi zali 

halsztuki, oficerowie i towarzysze czarne, szeregowi za  czerwone, a na d o-

niach nosili krótkie ó te r kawiczki. Spodnie by y karmazynowe (w brygadzie 

I i IV) lub niebieskie (w II i III), podszyte od spodu ó t  skór  i ozdobione po-

jedynczym lampasem o falistych brzegach, w kolorach odpowiednio – niebie-

skim lub karmazynowym. 

Buty, podobnie jak czapki, by y wyró nikiem statusu spo ecznego w a cicie-

la. Oficerowie i towarzysze nosili ó te, a szeregowi czarne. Brygadierzy, któ-

rych uniform by  najbardziej zbli ony do stroju szlacheckiego, spodnie wpusz-

czali w buty, za  pozostali o nierze nogawki wyk adali na wierzch cholew. 

Ubiór uzupe nia o skórzane oporz dzenie. Lederwerk oficerów liniowych 

i towarzyszy sk ada  si  z bia ego pasa do adownicy, biegn cego z lewego ra-

mienia na prawy bok. Szeregowy mia  natomiast dwa krzy uj ce si  na piersiach 

równie  bia e pasy – biegn cy z lewego ranienia na prawy bok flintpas i z pra-

wego ramienia na lewy bok pas do adownicy. Wszyscy o nierze nosili poza 

tym szable na rapciach przypi te do bia ych pendentów, z czarnymi lub czerwo-

nymi felcechami45. 

Krój mundurów w pu kach przedniej stra y ró ni  si , od noszonych przez 

kawaleri  narodow , krótkimi do okcia r kawami kurtek towarzyszy i poczto-

                                                 
45 Przedstawieni na ilustracjach brygadierzy nie nosz  oporz dzenia. Accurate…, tablice 10–17. 
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wych. Ponadto oficerowie i towarzysze nie nosili sznurów naramiennych, a dys-

tynkcje i guziki – zamiast srebrnych – mieli koloru z otego. Przede wszystkim 

jednak w pu ku szefostwa Mi czy skiego (wcze niej Kurdwanowskiego i Stemp- 

kowskiego) o nierze – na rysunkach w albumie Raspego – nosili zielone czapki 

z czarnym barankowym otokiem, zielone kurtki z czarnymi dodatkami oraz p -

sowe upany, upaniki i szarawary z czarnymi lampasami, które to barwy „zare-

zerwowane” dot d by y dla dragonów i artylerii. Mo liwe jednak, e rysownik 

pomyli  jednostki, gdy  mundury zielono-karmazynowe nosi  jeden z dwóch 

pu ków u anów nadwornych Stanis awa Augusta. Pu k przedniej stra y Byszew-

skiego mia  natomiast „narodowy” zestaw barw: p sowe czapki z czarnym ba-

rankowym otokiem, granatowe kurtki i szarawary z pasowymi dodatkami oraz 

bia e upany i upaniki46. 

Zastanawiaj ce jest, e na powy szych rycinach o nierze kawalerii narodo-

wej ubrani s  w peruki, co nie tylko by o wbrew regulaminowi, ale wprost nie 

pasowa o do mundurów wywodz cych si  z kontusza. Spi cie do ów kurtki, na 

wzór rajtroków noszonych przez o nierzy autoramentu cudzoziemskiego, rów-

nie  wydaje si  by  b dne. Pomimo tych drobnych pomy ek, album Raspego 

jest doskona ym ród em ikonograficznym, pozwalaj cym pozna  wygl d ów-

czesnych uniformów. 

Planuj c wprowadzenie regulaminu wyszkolenia dla kawalerii, Departament 

Wojskowy postanowi  ujednolici  ubiór i uzbrojenie w jednostkach. W tym celu 

w 1785 roku wyda  Przepis ubioru dla Brygad Kawaleryi Narodowej i pu ków 

przedniej stra y wojska obojga narodów. Zalecano w nich komendantom brygad 

jednolite wyposa enie oddzia ów w mundury oraz oporz dzenie, daj c jedno-

cze nie dok adn  instrukcj  co do kroju i koloru uniformów. W kawalerii naro-

dowej oficerowie i towarzysze otrzymali czapki rogatywki, wysokie na 10 cali 

(24 cm), z czego na karmazynowy wierzch przypada o 6 cali, a na czarny baran-

kowy otok 4 cale. Dzi ki usztywnieniu drutami i wypchaniu bawe n  wierzchu 

czapki sta a si  ona dobr  ochron  przed ci ciem szabl . Z lewej strony przypi -

ta by a bia a kokarda, na któr  nak adano srebrn  szkofi , w kszta cie królew-

skiej cyfry. Rogatywk  ozdabia a bia a w osiana kita, umocowana w szkofi, oraz 

„sznur karmazynowy opasuj cy czapk  z dwoma kutasikami karmazynowymi 

z srebrem przetykanymi na kokard  spuszczonemi”47. Szeregowi zamiast roga-

tywek otrzymali giwery (nazwa pochodzi z j zyka tureckiego – kiwior, i ozna-

cza a ko pak), czyli sztywne czaka sporz dzane z czarnego filcu lub we ny, 

z p ócienn  podszewk  w rodku oraz skórzanym denkiem i podpink . Giwer 

                                                 
46 Ibidem, tab. 18–21; M. Sici ski, op. cit., s. 261–262. 
47 Przepis ubioru…, s. 328; Urywek wspomnie  Józefa Rulikowskiego wydany z obszernego r ko-

pisu, Warszawa 1862, s. 264–265. 
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mia  kszta t wysokiego na 10 cali, nieznacznie zw aj cego si  ku górze walca. 

Z lewej strony przypi ta by a mosi na owalna blacha z inicja em SAR oraz bia-

a w osienna kita z czarn  ko cówk , wysoka na 12 cali. Podobnie jak czapk  

oplata  go sznur, który by  bia y i dwukrotnie obiega  giwer w po owie wysoko-

ci. Oba typy nakry  g owy nie posiada y daszków. W osy oficerowie i towarzy-

sze obcinali krótko, „na pó  ko nierza”, za  szeregowi upodobnieni zostali do 

huzarów, poprzez d ugie w osy wi zane w dwa warkoczyki po bokach twarzy 

i harcap z ty u g owy, d ugi do 8 cali. W sy noszono czernione, a pod szyj  

„szlachta” wi za a bia  abotow  chust , a podoficerowie i szeregowi czarny 

halsztuk. 

Krój kurtki i spodni dla o nierzy wszystkich stopni by  wspólny. Kurtka 

w kolorze granatowym, która uleg a dalszemu skróceniu, zapinana by a z prawej 

strony na 7 guzików lub przez rodek na haftki. W pierwszym wypadku zakry-

wano wy ogi i jedyn  ozdob  by  rz d srebrnych guzików. Po zapi ciu na haftki 

ods aniano karmazynow  podszewk  klap, które zapinano wtedy na lewy i pra-

wy rz d guzików. Karmazynowy by  równie  mi kki wyk adany ko nierz, man-

kiety r kawów, a tak e obszycia szwów i kieszeni. Pod kurtk  zak adano bia y 

upanik. By a to w zasadzie kamizelka powsta a z upana po jego skróceniu 

i obci ciu r kawów. upanik mia  karmazynowe obszycia i by  zapinany na g -

sto poprzyszywane drobne guziki. Dystynkcje pozosta y prawie niezmienione, 

u oficerów i towarzyszy naramienniki srebrne z bulionem, z tym e na lewym 

ramieniu. Poniewa  w kawalerii narodowej ranga towarzysza i namiestnika od-

powiada a stopniowi chor ego i porucznika w innych rodzajach broni, pierwsi 

z nich nosili na szlifach jedn  z ot  gwiazdk , a drudzy dwie. Natomiast podofi-

cerowie i szeregowi nosili naramienniki bia e niciane z sukienn  folg . Stopie  

podoficera oznaczony by  galonami, wachmistrza potrójnymi pó calowymi nad 

mankietami r kawów i pojedynczymi na ko nierzu, a kaprala pojedynczymi nad 

mankietami i na ko nierzu. R kawiczki noszono bia e skórzane z 6 calowym 

mankietem. 

Spodnie, zwane nadal szarawarami lub rajtuzami, by y dopasowane (lecz nie 

obcis e), u do u rozci te dla atwiejszego wk adania i zapinane na 8 p telek 

i l guzik. Posiada y równie  strzemi czko przechodz ce pod butem, zapobiega-

j ce podci ganiu nogawek podczas konnej jazdy. Spodnie by y karmazynowe 

z prostym podwójnym bia ym lub granatowym lampasem. Wszyscy o nierze 

nosili czarne buty z cholew  przykryt  przez nogawki spodni, a w czasie niepo-

gody ubierali bia y sukienny p aszcz w formie peleryny, z karmazynowym lub 

granatowym ko nierzem48. 

                                                 
48 Przepis ubioru…, s. 323–333; J. Teodorczyk, Mundury z 1792 r., [w:] Arsena  Polski, Kraków 

1984, s. 33–34. 
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Szeregowi do s u by garnizonowej otrzymali tzw. ma y mundur, sk adaj cy 

si  z koletu i spodni oraz kitel i fura erk . Kolet wykonany by  z bia ego sukna, 

posiada  karmazynowy ko nierz, mankiety r kawów i ma e wy ogi na piersiach 

oraz bia e sukienne naramienniki i sukienne folgi w pasie do podtrzymywania 

pendentu. Spodnie by y równie  bia e, sukienne, podszyte p ótnem, z nogawka-

mi od kolana w dó  rozci tymi i zapinanymi na cztery guziki. Kitel by  wykona-

ny z p ótna, a s u y  do ochrony munduru, np. w czasie prac stajennych. Z kolei 

fura erka noszona by a poza s u b  i by a prawdopodobnie kroju „francuskie-

go”, granatowa, z karmazynow  lamówk  i granatow  flam 49. 

Natomiast towarzysze, namiestnicy i oficerowie poza s u b  nosi  mogli 

kontusze mundurowe. Kontusz taki by  granatowy, z karmazynowym ko nie-

rzem, wy ogami oraz mankietami, zapinany na 7 par guzików, a przewi zywany 

pasem kontuszowym granatowo-karmazynowym dla towarzyszy i namiestni-

ków, lub granatowo-karmazynowo-z otym dla oficerów. Z kolei „w marszu pod-

czas s oty lub prywatnej powinno ci” mogli oni zak ada  na kurtk  mundurow  

„kapot ”. By a ona wykonana z granatowego sukna, z karmazynowym ko nie-

rzem i mankietami, ale granatowymi wy ogami. Zapinana by a na guziki mundu-

rowe, a na lewym ramieniu mia a „sznurek, pod ug koloru szleify, dla przytrzy-

mania ta my od adownicy”. Na kapot  zak adano adownic , pendent oraz 

p aszcz50. 

Chocia  wy ogi, ko nierz, mankiety oraz obszycia kurtki i upanika, a tak e 

spodnie mia y by  wg Przepisu ubioru… dla wszystkich o nierzy w kolorze 

karmazynowym, to ostatecznie przyznano t  barw  tylko oficerom, namiestni-

kom i towarzyszom, co wi za o si  z ich szlacheckim pochodzeniem. Podofice-

rom i szeregowym na te cz ci umundurowania dano kolor kraprotowy – „to jest 

podobny do koloru raka gotowanego”51. o nierze pu ku przedniej stra y – za-

miast karmazynowych lub kraprotowych dodatków do kurtki – nosili je w kolo-

rze p sowym, a spodnie granatowe z p sowymi lampasami. Podobnie jak wcze-

niej dystynkcje i guziki posiadali w kolorze z otym52. 

Oporz dzenie oficerów i towarzyszy sk ada o si  z pendentu, spi tego mo-

si n  klamr , do którego przypi ta by a na rapciach szabla, oraz z pasa do a-

downicy biegn cego z lewego ramienia na prawy bok. Wykonane one by y 

z bielonej osiowej skóry. Szeregowi jak dawniej, poza pendentem, posiadali 

dwa pasy krzy uj ce si  na piersi – do adownicy i karabinka. Podobnie jak 

u towarzyszy, lederwerki ich sporz dzone by y z bielonej kred  skóry53. 

                                                 
49 Przepis ubioru…, s. 324. 
50 Przepis ubioru…, s. 332. 
51 J. Benda, Nieznany mundur kawalerii narodowej, „Bro  i Barwa“, t. III, (1936), s. 44. 
52 Przepis ubioru…, s. 323–333; Z. ygulski (jun.), H. Wielecki, op. cit., s. 42. 
53 J. Benda, ut supra, s. 44. 
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Przy broni bia ej kawalerzy ci nosili felcechy, które – w zale no ci od stop-

nia – wykonywane by y z ró nego materia u. Szeregowi na r koje  pa asza za-

k adali temblak z „czarnej skóry glancowanej z kutasem”, za  podoficerowie 

w óczkowy bia o-karmazynowy. Z kolei towarzysze i namiestnicy przy szablach 

nosili felcechy jedwabne w kolorze karmazynowym, natomiast oficerowie 

srebrne54. atwo zauwa y , i  temblak przy broni bia ej spe nia , poza funkcj  

czysto u ytkow , równie  rol  dystynkcji. 

Ze wzgl du na to, i  w kawalerii nie u ywano plecaków, zapasowy mundur, 

bielizna i przybory s u ce do naprawy umundurowania by y przewo one w tzw. 

mantelzaku. By  to pokrowiec w formie walca, wykonany z sukna granatowego 

(w kawalerii narodowej) lub p sowego (w pu kach przedniej stra y), zapinany 

wzd u  na 6 guzików i przypinany za pomoc  trzech rzemieni do tylnej kuli sio-

d a, na wierzchu czapraka55. 

Kwesti  umundurowania i oporz dzenia jazdy nale y zako czy  opisem 

oporz dzenia wierzchowca. Towarzysze w kawalerii narodowej przykrywali 

kulbak  sukiennym granatowym czaprakiem, ozdobionym przy brzegu lamów-

kami: karmazynow  i bia  oraz fr dzl . W jego tylnych rogach wyhaftowane 

by y polskie or y z monogramem SAR na piersiach, które to inicja y znajdowa y 

si  tak e na klapach olster. Szeregowi u ywali identycznych mitungów, z tym e 

bez fr dzli. W pu kach przedniej stra y czapraki by y w kolorze p sowym, z pa-

sem granatowym zamiast karmazynowego56. 

Kolejne zmiany w umundurowaniu nast pi y w trakcie obrad Sejmu Cztero-

letniego. Og oszona, 11 marca 1791 roku, przez Komisj  Wojskow  Obojga Na-

rodów, reforma mundurowa wprowadzi a dla ca ego wojska uniform wzorowany 

na ubiorze kawalerii, a wi c granatow  lub zielon  kurtk  z wy ogami oraz tego 

samego koloru spodnie z lampasem. W mundurze jazdy wprowadzono tylko 

drobne korekty. Czapki oficerów i towarzyszy zosta y zmniejszone do 7 cali 

(4 cale wierzchu i 3 cale barankowego otoku), znik y kordony, a zamiast kokard 

wprowadzono srebrne krzy e kawaleryjskie. Poza czapk , modyfikacji uleg y 

tak e dystynkcje. Odt d towarzysze nosili szlify g adkie, a namiestnicy z jedn  

gwiazdk . Dodatkowo namiestnicy w celu odró nienia od towarzyszy mieli no-

si  na ko nierzu srebrny galon57. 

                                                 
54 Przepis ubioru…, s. 325–330. 
55 Przepis ubioru…, s. 326–327. 
56 Przepis ubioru…, s. 325–326, 328; Katalog zbiorów…, s. 120–121; Z. ygulski (jun.), H. Wie-

lecki, op. cit., s. 47. 
57 Ubiór Towarzysza kawaleryi narodowey i pu ków przedniey stra y Woyska Obojga Narodów, 

„Dawna Bro  i Barwa” nr 27 (2007), s. 56–57; Urywek wspomnie …, s. 264–265; J. Benda, O roga- 

tywkach i czapkach u a skich, „Arsena ”, R. I (1957), s. 56; Z. ygulski (jun.), H. Wielecki, op. 

cit., s. 45–47. 
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Szeregowym i podoficerom zmieniono nakrycie g owy oraz sposób noszenia 

lederwerków. Od 1791 roku giwery mia y by  wysokie na 8 cali, posiada  dwa 

daszki, z przodu od s o ca i z ty u, sk adany do góry, chroni cy przed deszczem. 

Z lewego boku przypi ta mia a by  owalna blacha z monogramem królewskim 

oraz bia a kita d ugo ci 8 cali. Wewn trz giwer mia  posiada  dwucalow  la-

mówk  z zamszowej skóry „aby w czo o nie cisn  i nie razi ”, a na zewn trz 

rzemie  zako czony z ty u sprz czk  „dla ci nienia gdyby by  nazbyt prze-

stronny”58. Natomiast oba pasy oporz dzenia, flintpas i pas do adownicy, szere-

gowi powinni odt d nosi  z lewego ramienia na prawy bok59. W ten sposób opo-

rz dzenie sta o si  bardziej ergonomiczne. Taki te  sposób noszenia lederwer-

ków by  przyj ty w wi kszo ci oddzia ów kawalerii w pa stwach zachodniej 

Europy. 

Kurtki i upaniki pozosta y w a ciwie bez zmian, zlikwidowano jedynie la-

mówki, natomiast nowe spodnie powinny by  granatowe z karmazynowym lam-

pasem, czyli odwrotnie ni  dotychczas. Poza tym zgodnie z nowymi przepisami 

pojawi y si  czechczery, czyli spodnie p ócienne na lato, o kroju sukiennych sza-

rawarów. Pod szyj  szeregowi mieli nosi  „w óczkowy” czarny halsztuk, nato-

miast towarzysze czarn  jedwabn  chust . Utrzymano kitel dla szeregowych, 

który mia  by  wykonany z drelichu „lub p ótna mocy drelichu”, d ugi do kolan 

i na tyle obszerny, aby mo na by o go nosi  na kurtce. Towarzysze nadal mogli 

zak ada  w czasie podró y kapoty, z tym e mia y by  one wykonane z popiela-

tego sukna. Wprowadzono te  nowe modele p aszczy z r kawami. Dla szerego-

wych p aszcz mia  by  zrobiony z sukna bia ego i zapinany na 12 guzików, a dla 

towarzyszy taki sam p aszcz mia  mie  dodatkowo kaptur. Szeregowi zachowali 

r kawiczki skórzane z mankietami, a towarzysze nosi  mieli takie same r ka-

wiczki, z tym e bez mankietów. Buty zarówno dla szeregowych, jak i towarzy-

szy mia y by  „polskie”, czarne, z 1 calowym obcasem, a ostrogi elazne60. 

Godne odnotowania jest równie  to, i  w tym samym czasie wprowadzono 

wspó czesny sposób oddawania honorów. „Przed prze o onym [...] unter office-

rowie i szeregowi uczynieniem frontu i podniesieniem prawej r ki do giweru, 

uszanowanie czyni  maj ”. Ten przepis nie dotyczy  jednak jeszcze namiestni-

ków i towarzyszy, którzy nadal „salutowali” wy sze stopnie zdj ciem czapki61. 

                                                 
58 Ubiór Szeregowego kawaleryi narodowey i pu ków przedniey stra y Woyska Obojga Narodów, 

„Dawna Bro  i Barwa” nr 27 (2007), s. 54–55; K. Górski, op. cit., s. 232. 
59 Archiwum Pa stwowe w Krakowie, zespó : Archiwum M ynowskie Chodkiewiczów, sygn. 

1143, k. 376. 
60 „Dawna Bro  i Barwa”, nr 27 (2005), s. 54–57. 
61 Pocz tkowe przepisy do musztry dla Kawaleryi Narodowey Woyska Koronnego y Wielkiego 

Xstwa. Litewskiego, Warszawa 1790, s. 9–10. 
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Komisja Wojskowa wyda a równie  rozporz dzenia odno nie ekwipa u ko-

ni. Uproszczone zosta y czapraki towarzyszy, z których znik y ozdoby w postaci 

or ów i fr dzli. Mitungi szeregowych i podoficerów mia y odt d przykrywa  

mantelzaki i by  zrobione z czarnego baraniego futra, obszytego woko o 4-calo- 

wej szeroko ci ta m  kraprotow  i 2-calow  koloru granatowego. Natomiast 

mantelzaki mia y by  odt d wykonywane z sukna kraprotowego62. 

W czasie insurekcji ko ciuszkowskiej w instrukcji umundurowania kawalerii 

narodowej nie wprowadzono adnych zmian. Jedynie, ze wzgl du na k opoty 

materia owe, o nierze wst puj cy wówczas pod chor gwie lub wymieniaj cy 

zniszczone mundury otrzymywali czasami nieregulaminowej barwy materia  na 

czapki i wy ogi63. 

Pomimo dok adnych w swojej tre ci przepisów okre laj cych umundurowa-

nie formacji kawaleryjskich, w latach 1791–1794, cz sto odbiega o ono od tych 

za o e . Dowody na to znajdujemy w raportach, pami tnikach i ikonografii. 

Przyk adem mog  by  wo y skie i ukrai skie brygady kawalerii narodowej, 

gdzie szeregowym zmieniano nakrycia g owy, daj c im zamiast giwerów czapki. 

wiadczy o tym raport mjr. Macieja Perek adowskiego (oficera II wo y skiej 

brygady kawalerii narodowej) z 1791 roku, w którym prosi  ks. Józefa Ponia-

towskiego o zgod  na ponowne wprowadzenie giwerów na miejsce czapek, gdy  

te by y le wykonane64. Innym przyk adem jest pami tnik Wróblewskiego, to-

warzysza z I ukrai skiej brygady kawalerii narodowej. Opisuj c umundurowanie 

o nierzy swojej jednostki, z 1793 roku, wspomina on, i  szeregowi nosili roga-

tywki zamiast giwerów i w osy krótkie na „pó  ucha”, a nie – jak nakazywa  re-

gulamin – d ugie wi zane w harcap. Natomiast towarzysze tej brygady posiadali 

czapki wysokie na 10 cali z daszkiem i kordonem oraz amarantowego koloru 

wy ogi kurtki i lampasy spodni65. Natomiast Rulikowski, odno nie umunduro-

wania z lat Sejmu Czteroletniego, pisze o noszonych przez szeregowych szarych 

rajtuzach z amarantowymi lampasami66. 

Równie  dzi ki ikonografii tego okresu mamy mo liwo  przyjrzenia si  

faktycznemu umundurowaniu. Najlepszym przyk adem s  akwarele Micha a 

Stachowicza i Walerego Eliana, przedstawiaj ce o nierzy powstania ko ciusz-

kowskiego. Zaprezentowani na nich kawalerzy ci nosz  uniformy starego wzoru 

– czerwone spodnie i giwery bez daszków oraz pasy lederwerków na krzy 67. 

                                                 
62 Ekwipa  konny towarzysza i szeregowego kawalerii narodowej, „Dawna Bro  i Barwa” nr 27 

(2007), s. 58–59; K. Górski, op. cit., s. 238. 
63 K. Bauer, Wojsko koronne powstania ko ciuszkowskiego, Warszawa 1981, s. 291–292, 318–320. 
64 J. Benda, O rogatywkach..., s. 55–56. 
65 J. Benda, Nieznany mundur kawalerii narodowej, „Bro  i Barwa”, t. 3, (1936), s. 44. 
66 Urywek wspomnie …, s. 265. 
67 W. Twardowski, Wojsko Polskie Ko ciuszki w roku 1794, Pozna  1894, tab. 10, 16, 18. 
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Z kolei na rysunku Maucesa przedstawiony jest szeregowy nieokre lonej bryga-

dy ukrai skiej, w identycznej jak towarzyska rogatywce68. Te do  znaczne od-

st pstwa od regulaminowych za o e  mo na t umaczy  wzgl dami oszcz dno-

ciowymi (dobry stan mundurów poprzedniego wzoru, takie same komplety dla 

ca ej brygady, ta szy materia ) lub d eniem dowódców do wyró nienia w asnej 

jednostki na tle pozosta ych. 

Szyku brygadzie przydawa y – oprócz wspania ych mundurów – sztandary 

i orkiestra. Sztandar posiada  ka dy szwadron brygady. Pierwszy jego wzór, opi-

sany przez Konstantego Górskiego w Historyi jazdy polskiej, zosta  zaprojekto-

wany przez gen. Cichockiego. Na awersie znajdowa  si  mia  orze  oraz dewiza 

„Za Wiar , Króla i Ojczyzn ”, a na rewersie herb Litwy, wraz z bojowym ha-

s em „Zwyci y  lub zgin ”69. Nie wiadomo jednak, czy te sztandary trafi y do 

jednostek. W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie znajduje si  sztandar 

kawalerii narodowej innego wzoru. Karmazynowy b awat ma na prawej stronie 

cyfr  królewsk , otoczon  wawrzynowym wie cem i zwie czon  wielk  koro-

n . Wzd u  boków ci gnie si  haft, w postaci splecionych wst g, w rogach z ga-

ziami wawrzynu oraz palm. Brzeg sztandaru (o wymiarach 55 cm wysoko ci 

na 60 cm szeroko ci) obszyty jest fr dzl . Na lewej stronie znajduj  si  te same 

hafty, z tym e zamiast monogramu SAR znajduje si  orze  z cio kiem na pier-

siach. Wszystkie hafty i obszycia zrobione zosta y srebrn  nici , z wyj tkiem 

cio ka wyszytego z ot . Drzewce o d ugo ci 2,90 cm, pomalowane na czarno, 

zwie czone by o mosi nym grotem w kszta cie li cia bzu70. 

Orkiestra brygady formowana by a z paukera – czyli konnego dobosza – 

i 24 tr baczy. Muzycy wyró niali si  na tle reszty o nierzy odwróconymi bar-

wami mundurów, gdy  nosili kraprotowe kurtki z granatowymi dodatkami i gra-

natowymi przerabianymi bia  nici  lamówkami naszytymi wzd u  szwów r -

kawów i pleców oraz granatowe rajtuzy z kraprotowym lampasem. Odró niali 

si  tak e wierzchowcami o ma ci siwej lub srokatej71. Znane s  jednak liczne 

w tym wzgl dzie przekroczenia regulaminu. I tak, na jednej z ilustracji w ksi -

ce Bronis awa Gembarzewskiego, wida  tr bacza w nied wiedziej czapie z bia-

o-karmazynowym kordonem72. Natomiast we wspomnieniach towarzysza 

                                                 
68 Pocztowy kawalerii narodowej, rys. F. Mances, [w:] L. Ratajczyk, J. Teodorczyk, Wojsko po-

wstania ko ciuszkowskiego w oczach wspó czesnych malarzy, Warszawa 1987, s. 31. 
69 K. Górski, op. cit., s. 157. 
70 B. Gembarzewski, Chor gwie i sztandary polskie rewindykowane z Austrii, „Bro  i Barwa”, 

t. IV, (1937), s. 5–6; S. Gepner, Sztandary, [w:] Ksi ga jazdy polskiej, red. B. Wieniawa- 

-D ugoszowski, Warszawa 1938, s. 242–243. 
71 Przepis ubioru…, s. 327; J. Grobicki, op. cit., s. 120. 
72 B. Gembarzewski, o nierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporz dzenie od wieku XI do roku 1960, 

t. 2, Warszawa 1960, tab. 104. 



250 Maciej Tr bski 

z brygady Lubowidzkiego pauker nosi  na karmazynowej kurtce „wsz dzie po 

szwach galony srebrne, a na piersiach takimi  sznurami ró ne desenie u o one 

z kutasami ozdobione”73. Mo liwe, e pauker i tr bacze, z biegiem czasu, byli 

coraz strojniej ubierani, dla podniesienia presti u jednostki. 

Do omówienia pozosta  jeszcze rodek transportu, czyli ko , oraz to, co na 

nim przewo ono. Polska od czasów ostatnich Jagiellonów s yn a z doskona ych 

wierzchowców. Pochodzi y one z krzy ówek ras europejskich z ko mi arabski-

mi i azjatyckimi. Dzi ki temu w XVII wieku wykszta ci y si  dwa typy koni: 

redni w zachodniej cz ci Polski i lekki na Ukrainie. Nie mo na, opisuj c te 

wierzchowce, mówi  o rasach, gdy  polscy hodowcy nie d yli wówczas do wy-

selekcjonowania cech wzorcowych. Niemniej wykszta ci  si  w tym czasie ko  

doskona y dla kawalerii. Pomimo zniszcze  wojennych z lat 1648–1717 w dru-

giej po owie XVIII wieku dobrych koni w Rzeczypospolitej nie brakowa o. Dba-

li o to magnaci utrzymuj cy liczne stada, mi dzy innymi: Braniccy, Czartoryscy 

czy Potoccy. Najlepiej o warto ci tych rumaków wiadczy fakt masowego ich 

skupu na potrzeby najlepszej ówczesnej kawalerii zachodnioeuropejskiej – pru-

skich huzarów74. Najwi ksze targi koni w Rzeczypospolitej odbywa y si  na 

Wo yniu i tam w a nie polska jazda dokonywa a remonty, czyli zakupu wierz-

chowców. Ceny waha y si  od 200 do ponad 500 z otych polskich75. 

W regulaminie exercerunku okre lono wiek kupowanych koni na 4 do 6 lat, 

wzrostu dla szeregowego w kawalerii narodowej – nie mniejszy ni  „ wierci 

dziesi ”, a w pu kach przedniej stra y – „ wierci dziewi  y calow cztery”. 

Konie towarzyszy powinny by  ro lejsze, o co najmniej l cal i – jak podkre lano 

– „daleko od szeregowych dzielniejsze”. W regulaminie nie okre lono ma ci 

wierzchowców, a ze wzgl du na sposób przeprowadzania remonty (ka dy towa-

rzysz by  zobowi zany sam kupi  konia dla siebie i szeregowego) prawdopo-

dobnie panowa a pod tym wzgl dem wielobarwno . Mo liwe jednak, e bryga-

dierzy starali si  wprowadzi  jednolito  w umaszczeniu koni swojej jednostki, 

                                                 
73 J. Benda, ut supra, s. 45. 
74 W. Coxe, Podró  po Polsce 1778, [w:] Polska stanis awowska w oczach cudzoziemców, t. 1, 

Warszawa 1963, s. 608; T. Skowro ski, Kawaleria polska czasów Stanis awa Augusta w oczach 

Szwajcara, „Przegl d Kawalerii i Broni Pancernej” nr 72, (1973), s. 656; S. Dembi ski, Ko  

kawaleryjski, [w:] Ksi ga jazdy polskiej, red. B. Wieniawa-D ugoszowski, Warszawa 1938, 

s. 262; K. Krzeczunowicz, U ani ksi cia Józefa. Historia 8 pu ku u anów ks. Józefa Poniatow-

skiego 1784–1945, Londyn 1960, s. 22–24; W. Pruski, Hodowla zwierz t gospodarskich w Kró- 

lestwie Polskim w latach 1815–1918, t. 1: Okres 1815–1880, Warszawa 1967, s. 183–184; 

W.A. Serczyk, Hajdamacy, Kraków 1978, s. 167. 
75 L. Ratajczyk, System zaopatrzenia i uzbrojenia wojska Rzeczypospolitej w okresie reform Sej-

mu Czteroletniego 1788–1792, [w:] „Materia y i Studia” nr 22, Warszawa 1973, s. 59. 
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gdy  Rulikowski we wspomnieniach pisa , e „konie w brygadzie by y jednoma-

ciste i miarowe”, poza tym by y one lekkie i dzielne76. 

Kupowane na targach wierzchowce by y zazwyczaj pó dzikie, wi c zanim 

trafi y do o nierzy, nale a o je oswoi , aby da y si  dosi . Je eli przez kilka 

dni po przyj ciu do jednostki ko  nie dawa  sobie za o y  wodzy i siod a, by  on 

w celu „z agodzenia charakteru” m czony brakiem snu przez 2–3 dni. Kiedy ju  

nie stawia  oporu, uczono go biegu po mena u na lince, najpierw luzem, a na-

st pnie z kulbak  obci on  workiem z piaskiem. Ostatecznie dosiadany by  

przez dobrego je d ca w celu nauczenia reakcji na komendy77. Przyzwyczajano 

te  konie do huku broni palnej i innych odg osów pola bitwy, m.in. strzelaj c 

przed stajni  z pistoletów78. 

„Pakuj cy konia” o nierze najpierw przypinali do tylnego ku namiot (tzw. 

celt przypadaj cy na 10 ludzi, który by  d wigany tylko przez konie szerego-

wych, zmieniaj ce si  co 24 godziny), a nast pnie mantelzak, do przedniego -

ku wi zali p aszcz, a przed kulbak  przypinali olstra z pistoletami. Ca o  by a 

nast pnie przykrywana czaprakiem, po za o eniu którego szeregowi z prawego 

boku konia obok karabinka, lecz na osobnych rzemieniach, przytraczali „dr g 

obozowy” oraz toporek. Wyposa enie uzupe nia y: manierka („flasza”), kocio-

ek, sznur do wi zania wierzchowca, torba na fura  mieszcz ca 12 garncy owsa, 

torba na szczotk  i zgrzeb o oraz chleb i mi so (sic!), dwie torby siatkowe na 

siano79. 

Na zako czenie nale y jeszcze raz podkre li , e o nierze s u cy w bryga-

dach kawalerii narodowej byli uzbrojeni i umundurowani zgodnie z polsk  tra-

dycj . Co wi cej, opisany powy ej zestaw uzbrojenia wydaje si  by  logiczny, 

gdy  ka da bro  znajdowa a zastosowanie w konkretnej sytuacji. W czasie szar-

y skrajne pozycje w szyku zajmowali zbrojni w kopie towarzysze, za  centralne 

– w adaj cy pa aszami szeregowi80. Pozwala o to na uzyskanie przewagi na 

skraju formacji nieprzyjaciela i z amanie spoisto ci jego szyku. W efekcie mo -

na by o liczy  na prze amanie wrogiej linii i przej cie do po cigu. Prowadz c 

walk  szarpan , szeregowi uzbrojeni byli w pistolety i pa asze, za  podczas pa-

trolu, gdy zachodzi a potrzeba dania odporu niespodziewanemu atakowi, mogli 

u y  celniejszego karabinka. Ten sam karabinek u ywany by  jednak przede 

wszystkim w czasie walki pieszej, do której mog o doj  podczas prowadzenia 

przez jazd  samodzielnych dzia a . W czasie powstania ko ciuszkowskiego Na-

                                                 
76 Urywek wspomnie …, s. 265. 
77 Regulamen Exercerunku…, s. 383–386; M. Czapski, Historya powszechna konia, t. 2, Pozna  

1874, s. 172–172, 175–177. 
78 Regulamen Exercerunku…, s. 391–392; M. Czapski, op. cit., t. 2, s. 170. 
79 Ekwipa  konny…, s. 58–60; Regulamen Exercerunku…, s. 394–395. 
80 Regulamen Exercerunku…, s. 428–437. 
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czelnik pocz tkowo nakaza  przekaza  nowo formowanym oddzia om piechoty 

karabinki kawaleryjskie. Rozkaz ten obj  jednostki wchodz ce wówczas 

w sk ad jego dywizji, a wi c I wielkopolsk  i II ma opolsk  brygad  kawalerii 

narodowej oraz pu k 4. przedniej stra y. I wielkopolska bkn odda a wówczas ok. 

300 karabinków, natomiast II ma opolska bkn tylko kilka sztuk. Podobnie jak 

Ko ciuszko post pi  gen. Mokronowski w garnizonie warszawskim, odbieraj c 

karabinki m.in. I ma opolskiej bkn – 787 sztuk81. Brak jednak bagnetu, wyklu-

czaj cy walk  wr cz, i wi ksza skuteczno  tej broni w r kach obeznanych z ni  

kawalerzystów (ni  rekrutów piechoty) spowodowa y, i  od maja 1794 r. ju  ich 

nie odbierano82. Co wi cej, uzbrojeni w karabinki kawalerzy ci sprawdzali si  w 

prowadzonych wówczas dzia aniach83. Zdaniem autora nie ma wi c w tym ze-

stawie broni adnej sprzeczno ci. 

Mundur ówczesnej polskiej kawalerii by  z kolei idealnym po czeniem de-

koracyjno ci stroju szlacheckiego z wygod  uniformu bojowego. Nale y szcze-

gólnie podkre li  t  drug  cech , która wyró nia a ów mundur na tle obcis ych 

i kr puj cych ruchy kostiumów armii zachodnich oraz krajowych regimentów 

cudzoziemskiego autoramentu. Zalety te dostrze ono w Rosji, gdzie ubrano w 

tego samego kroju mundury cz  pu ków piechoty, strzelców i dragonów. Do-

piero jednak epoka napoleo ska rozpowszechni a charakterystyczny polski 

mundur po wiecie, kiedy to licznie powstaj ce wówczas pu ki u anów – lansje-

rów ubrane zosta y w rogatywki i kurtki u a skie. 

 

                                                 
81 B. Bauer, dz. cyt., s. 280–283. 
82 Zahorski twierdzi, i  decyzja pozostawienia karabinków na uzbrojeniu jazdy wynika a z ich 

niepor czno ci, du ej wagi i ma ej precyzji. Porównuj c jednak dane techniczne obu typów 

broni, mo na stwierdzi , e dwa pierwsze zarzuty dotyczy  mog  raczej karabinów piechoty, 

za  zasi g ognia by  porównywalny. Vide: A. Zahorski, Uzbrojenie i przemys  zbrojeniowy 

w powstaniu ko ciuszkowskim, Warszawa 1957, s. 48.  
83 M. Tr bski, II ukrai ska brygada kawalerii narodowej w powstaniu ko ciuszkowskim. Dzia a-

nia nad Bzur , [w:] Czasy Ko ciuszki i Napoleona. Jan Lubicz-Pacho ski jako badacz epoki, 

red. Z. Janeczek, Katowice 2001, s. 267–276. 


