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Podbity i zgn?biQny nie meztioem woysk

obcych, ale intryg?; w?asnych rodaków, Polak

iecza? w niewoli. Mai?tek iego by? wysta

wiony na ?up Rossyiskieg? ?o?dactwa, lub

wpada? w r?ce ludzi' nikczemnych (la pod?e

spr??yny do obcych intryg s?u?flcych, a imie

iego u Narodów zagranicznych ?adnego nie

mia?o znaczenia. Prze?ladowana zeioszqd cnota.:

sprawi?a powszechn? nieufno??, przyiaciel ba?'

sie przyiaciela, gdy? bywa? od niego zdra ....

.t dzany; rozes?ane szpiegi, czuwa?y nad po

st?pltarni ka?dego poczciwego Polaka i zgo?a

p4tryo,tyzm, meztioo ,
mi?o?? braterska

_

i inne

nayszanoioniersze cnoty zakazano uispcmina?

na teatrach, w posiedzeniach) lub innem ia ..

ki?m mieyscu publiczn?m; chciano ?e, gdyby I

mo?na by?o, wygna? z ?f.raiu, a tych, w któ

rych ich by?o ieszcze wida? ?lady, uitrqcano
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iIo katuszy. Zbrodnie zasiad?y na urz?dach,

a same tylko wyst?pki odbiera?y zalet?. Sci-

. ?nione ?alem , nosi? Polak Serce i zaledwo

oddycha? j a? te? czuiqc przebrana miar?

cierpie?, nie mogqc iu?: d?'u?ey znosi? zada

wanych sobie coraz ci?1.szych ciosów, rzuci?

si? na siooieli tyranów, skruszy? iJh iarzmo,

i dopiero pozna? si?? sioci?. Odezwa?o, si?

w Polakti meztioo ,
wzór powstania Krakowa,

Warszawy, Wdna, pod N 'aczelnictioem. T a

deusza Ko?ciuszki, ocuci? w 'nim mi?o?? Oy ..

czyzny. Na, has?o powstania Narodu z nay

g??bszych zaklltów Ukrainy) dobywa si? ?o?»

nierz Polski ,

?

amiqc tysiqcznc zapory, po?wi?-

I caiqc siucie maiqtki , ?on? i dzieci) dla dobra

powszechnB{5·o. Poczciioi ?azni?ski, Wyszkow

ski, Kope? iChrostowscy, ?zy w oczach

ka?dego Polaka wyciSlirf:? powinni, a pami??

ich cnoty dzieciom, nas zy m w naypotomniey

sze niech przechodzi wieki.

Teraz, Polacy t chwila popraunrnia od

wiecznych b??dów, teraz czas zapomnie? sie

bie, aby zbawi? Oyczyzn?, przyt?umi? w sobie
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g?os nikczemny osobistego interesu, aby pu

blicznemu us?u?y?, teraz potrzeba ostatniego

wydobycia si? i sposobów, aby ziemi? suicie
I

oswobodzi?, teraz czas 'zn,isz"czy? przemoc,

? ha?by nasz?y naygrawal?c?. si? przemoc,

wszystko nam ioydzieraiqcq ,I albo si? w io? a

snr?li zagrzeba? ruinach. Umrze? lub zwy

cj?zy?, to hyd? powinno. wszystkich has?em.

Pomniycie Polacy ,
?e Pu? nocna duma, zawsze

Ul ciqgu swego panowania szcze?liuia , pier

wsz.ey dopiero od nas dozna? a kl?ski, ?e b?.

dzie szuka? wszelkich ?rodkdw zemsty na Po

lakach, za t?, ?e na iey: nie zioyci??one ,
iak

zawsze g?osi, woyska powstali.

Wszystkie z iarzma na wolno?? w -y doby

uiaiqce si? Narody ty siqczne mia?y przeszko

dy: zawsze walczy?y przeciioko wi?kszey sile,

a zawsze zwyci??a?y. 11011aIJdya, Seioaycary ;

przeciwko nayrnocnieyseyrn w Europie poten

cyom tooioioa? y: Kamienie) piki, kosy, wszy

stko iest broniq straszn? w r?ku takich ludzi.

Amerykanie poiostaiqc przeciwko Angli

kom, nie mieli nawet ?elaza, ko?ci dzikich

"
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zwierzfJ:t osadzali na drzewca: *) z tarlaków

brali pi?y, t?m gromili swoich niepreyiacio? ;
r

a gdy si? zapomogli w ?elazo) porobili piki,

kosy i bagnety, a naówczas iu? nayexerce

toumieysze wstrzymywali iooyska,

Ka?dy Kray, ka?da Proioincya ?atwo i

bez wielkiego kosztu mie? mo?e piki i kosy.

Bro? ta przyda si? z u?ytkiem ró?nym korpu

som iooyska liniowego, toolontaryuszom Naro

dowym) a mianoioicie tdy znaczn?y massie

obywateli, którzy chc,!: broni? wolno?ci, a in

nych sposobów do obrony, lub attakoioania

nie m aiq. Mi?o mi wi?c b?dzie, ?e?li potrafi?

obywatelskf/: uczyni? przys?ug?, i przepisa?
z ró?nych autorów naydok?adniey zebrane re

gu?y, pod?u$ których tey broni u?ywa? na

le?y z. ioy?o?eniem oraz po?ytków, iakie z niey'

sobie w ró?nych okoliczno?ciach woyny obie-

, j
1

(*) Naymilsz? dla Naczelnika S. Z. rosmow?

w obozie, iest opowiadanie swoim Wspó?

Obywatelom historyi powstania Amerykanów.
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cywa? mo?na. Nie k?ad? tu iak tylko nay

potoszechoieysxe regu?y na niezbitych zasa

dzone prawdach, tak od Naczelnika si?y:zbroy-
.

, n.ey iak i w innych kraiach. wolnych przyi?te

('
i uzywa1te,. gdy? br?? ta mo?e bardzo. wiele

naby? ieszcze nowych strasznychw?alno?ci,

a z tey miary powinna na si? ?ciClgn'i? uwa?;?

wszystkich artystów, których interesuie dobro.

powszechne,' a którzy chcq po?wi?ci? swe wy

nalazki, swe si? y, suie staranie Oyczyznis za

grozorufy kl?skami i tern. uiszystki?m ,
na CD

tylko w?ciek?y despotyzm i arystokracya ZdD

by? si? mogf}- (*)

Róbmy piki , osadzaymy kosy , 'zach?cay-

my rzemie?lników do ich wydoskonalenia

Szukaymy wszelkich sposobów obrony, to )est :

(*) Gdy za? wiadomo, ze si?a Plkinierów i kos

sonierów nie mo?e si? skutecznie oprze? re-

.

gulamym woyskom, ?e?li nie b?dzie z??czona

tako? z woyskiem regl1Jarnem, przeto gorliwy.

obywatel E?ski, przedsi?hierze uczyni? przy-
.

s?ug? Publicsno?ci i zatrudni? sic Taktyk?,c
I

iaka dla Wo.;rsk. liniowych s?u?y? p()winna,
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co zawsze powtarza? nale?y wszystkim magi

straturom rzqdoioym l na czele uzbroienia

eostaiqcych Obywatelów. Jakf/;?kolwiek Oby-

,UJatel b?dzie uzbroicny broniq , powinien za ...

wsze stara? si? nabra? iak 'naywi?cey teoryi

woyskowey, aby przez to by? dobrym ?o? ...

nierzem l umia? sqdzi? o sile publiczn?y:

Sztuka woienna, powiada pewny autor, karmi

?nn'a?o??, podnosi ,m(}ztwo, naucza iak mamy

wa?y? niebezpiecze?stwo, toystaioiaiqc ?e w ?e ...

go praurdziio?y toielkosci, Niech wi?c ka?dy'

dobry Obywatel szuka w tey sztuce potrze ...

bnych naby? wi?domo?ci. Niech nie zapo-

,mina, ?e Grecy i Rzymianie byli to ioo-tzami,

f to kap?anami, to prawodawcami. Ka?dy co

,

bft!zie mia? pi?knfl ch?? zostania doio?deca

ludu, równie i ten, który. organizacy a si?y,

zbroyney zatrudnia? si? b?dzie,
'

powinien t?

umieietnoi? posiada?: bo któ? potrafi pro

wadzi? si?? zbroynfl ? ieili nie b?dzie wiedzia?,
'

co iest stosownie do tey organizacy i potrze

bnego? Obywatele! niech si? ka?dy z nas

?wiczy w tdy sztuce) niech si'} ka?dy' naymo

cniey na obro"?f Oyczyzny zapala.
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Pracuymy wszyscy, czy?my z maiqtk?io

naszych ofiare , zaniechaymy pró?nJ'ch ozdób

i stroioto. Ka?dy pro?niak , ka?dy' egoista

nierozsqdny co dla nieprzyiaciela chowa tylko

maiqtek ,) ka?dy ten, co zechce si? wtedy

stroi?,
-

gdy b?dzie wid'?'?a? braci swoich w n?

dzy i kalectwie, a Oyczyzn( w niebezpiecze?

stwie, niech zostaie w naywi?kszey wzgardzie.

Lecz ha?ba nie iest dosy? dla tych dusz nie

czu?ych. Czuwaymy nad- ich krokami wszy

scy, dostrzegaymy ich przewinienir:z, gdy? iest

zbrodnia w ka?dym Obywatelu byd? oboie

+nym na los cierpiqcey Oyczyzny .

. \

,
'
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INSTRUKCYA

aJ ? Jb (0. rij0 w W Jb ? G ? tS

PIK? lub KOS?

,? U Z B R O lON Y C H.

. ,
.

o Pikach w ogólno?ci, i ?ak o nich sqdzili. ,,4.

Au'rorowie daionieysi i p??nieysi sztuki wo ...

• I

tenney:

Genera? Montecuculli twierdzi?, ?e pika iest

Królow? wszelkiey broni. Odt?d iak dzie?a

wielkiego tego Wodza, który by? rywalem ?

,

s?awnego Tureniusza , dosz?y wiadomo?ci pu

bliczney , wszyscy-Autorowie sztuki woien

n?y iak?zkolwiek maiacy s?aw?, radzili, aby

piechot? zas?oni? Pikinierami. Ci w?a?nie,

którzy naylepi?y moc piechoty i sposoby"
:!-#

/
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Iakiemi akcy? i?y powiekszy? mo?na
, znali ?

hyli t.ego zdania, aby piki po??czy? z r?czn?

broni? ognist? bagnetami opatrzon?.

P. Folard , któremu nauka woienna
:

wiecey winna wydoskonalenia, ni? dot?d po
..

wszechnie rozumiano, radzi? wprowadzenie
do woyska pik i przepisa? im kszta?t równie

okaza?y, iak straszny. p
.. Marechal de Saxe.:

chocia? w wielu okoliczno?ciach ró?ni? si?
c

od zda? tego wielkiego, me?a , przecie? po
..

dobnie zaleca? u?ycie pik, ale z?c1a? ie mie?

d?u?szerni. Dodatek ten. d?ugo?ci mia? one.

uczyni? sposobncmi do dania oporu, w sza?- I

cach i zasiekach, tudzie? do zas?onienia pie"!. ,

choty przed iazd?.

Jeden z naypd?nieyszych , a oraz i nay ..

hiegleyszych Taktyków P. Maizeroi, rozwo ..

i. clz?c si? obszernie nad ró?nemi ep?k.aml hi.

tor., 'pdz? podaie proiekt do zrobienia piki

trzelni:,' ?y ? kthra razem otwieraj?c si? u

c?u pfzy r coyrni , mog?aby si? pod?uza?,
a potem ?J?d?c mocno opart? o zierm? , po-
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trafi?aby' wstrzyma?' natarczywo?? Kawa)'eryi.
Lecz kto widzia? Kawalerya Pruskq , lulb in ..

n?

\

iak? Europeyska dobrze musztrown?,

s?usznie o skutku wynikaiacym z oparcia tych

pik o ziemi? ,,:?tpi{; b?dzie, chocia? nie od ..

rzuci dla tego powszechnie przy l?tego zda.

nia
,

ze pika iest broni? wyborn?- Nitprze ..

chwalaymy nigdy sposobów naszych do ohro-

.ny ,
nie tworzmy p?onnych nadziei w obro?.

cach naszych) którzy nabrawszy zaufania, ze

zwiedzionerni bYd?. nie mog?, waleczniey

szemi zostan?.
/

Nauka woienna, iest hardzo obszerna l

-podaie nam wiele sposobów, 'dale] o w swyrn

uzyciu skutecznieyszych ,
nil, IlDylcl sze piki :

lecz ia zamierzy?em sobie nió?vi? tviko o tvrn
oJ oJ

ga\unku broni, i poda? krótk? nau \? dla

tych z moich Rodaków, którzy ni? s'? opa ..

trzeni, Bro? ta mo?e by? straszn;! w ich

r?ku; mo?na i? wmiesza? 'mi?dzy bataliony

Welenterów , a ogó?em we wszelkie piesze

I,Zorpusa; ona mo?e nay?atwi?y dope?nia?

Regimenta.
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Wiadomo iest
,

?e ogie? piechoty do

pier-o wtedy iest skuteczny, gdy pochodzi

z dwóch szeregów; -praeto naylepi?y by?oby,

dwa pierwsze glidy opatrzy? strzelb?, a dwa

drugie pikami: mo?naby przed?u?y? naów

czas bagnety drugiego szeregu na 18 calów

dla otrzymania potraebn?y gradacyi. w d?u ..

go?ci broni, które y tu wy?uszczai? sig .ko ..

rzy?ci. Lecz ni?ey wi?c?y w t?y mierze

,.

. ;wyszczególnienia zaydzie.

Gdy rzecz iaka d?ugo zostaie ",. rgku

iednego cz?owieka, gdy iey ci?g?e i prawic

od dzieci?stwa ma u?ywanie ,
taz rzeczstaie

si? nakoniec
'

broni? w r?ku iego. Patago ...

noioie tak celnie z procy trafiaj?, ze moglihy
i?? w zak?ad z naylepszym z naszych 'strsel

eów. Gorale tak dobrze umiei? powodowa?

siekierk?, i? ?mia?o z ni? id? na nied?wie- \

dzie. Cepy, kosy, pa?ki s? broni? w?'a?ci,v'1
W?o?cian naszych. Dalekarliyczykoioie W?o

?cianie Szwedcy bij?cy si? za w?asno??, Zna

s?u?yli sobie na wiekopomn? w dziej() ch

Kraiu swego pami??, A gdy to com ?V$PO-
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mnia? iest nie zbit? prawd?, któ? nie przyzna;

z e kosy s? broni? straszn? W r?ku W?o?cian

naszych za w?asno?? ,
wolno?? walcz?cych?

kosa blaskiem swoim przeraza konia, a

przeto zwalnia impet Kawaleryi, wystawia

samemu Kawalerzy?cie BroI} strasznieyss?

nad pa?asz i ?miertelne mu zadaie razy.

Mam to z ust godnych wiary, iz w obozie
?

Nacze1ni?{a Si?y zbroyn?y znayduia si? Wlo-

, ?cianie,
?

którzy tak zr?cznie i pr?dko podsa ..

dzali Kozakom kosy ,
iz g?owy ich w oka ..

mgnieniu zlatywa?y.

U?ycie kos od trawy i sieczki , a?eby w cza

sie niebezpiecze?stwa krajowego do obrony,

a w czasie pokoiu do gospodarstwa 'brane

byd? mog?y.

Tabl. I. Fig.].

Kosy zwyczayne do siecsenia trawy pod

. liter? A. chc?c iey uzy?,przeciw nieprzyia ..

cielowi nale?y uzbroi? i? tym sposobem:

l) Zakrzywienie u' kosy zwyosayney , przy

pi?tce b?d?ce pod liter? A. powinno by?



16

w ogniu przez kowala ?a store wyprosto- .

wane, z dwórna dziurkami na nity pod?ug

litery B., do którey llzywa si? drzewiec

.

d?ugo?ci ?okci 4, a naygrubszy do dwóch

cali. Ta kosa wsadza si? wyprostowanym

ogonkiem, czyli pi?tk? na koniec drzewca

w szpar? pod?ug d?ugo?ci ?gol1ka do tego

.
wyrohionry, pod?ug litery C., który koniec I

?elazn? obr?czk? wzmacnia si? i dwoma .ni-

.

tarni nituie si?, pierwszy przez ryfk? i arze-

f ,

r

wiec na wylot, a drugi poni?ey ryfki przez

samo tylko drzewce ,
koniec drxewca

, na

którym kosa osadzona dwoma pr?tami zela

z nerni z dwóch stron, to iest : icdcn od

.

grzbietu, a drngi ód ostrza kosy obity by?
I

e
° \'\'l11 Je n

,
a to dla ochrony \V przypadku od

c:tcia pa?asz? pod?ug litery D. Prócz tego

kosa powinna by? tak mocno osadzona i za

nitowana, aby si? przy nayzamassystszym

cigciu nic ch wia?a, an i obruszy?a na drzewcu.

",V czasie za? pokoiu wyiniuie si? nazad kosa

? drzewca
, zagina si? na powrót pi?tka, l

na ten sam kiy nl01.C by? zno w do uzy<:ia

\v gospoduestw je osadzona,

2)
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,

2) Kosy zvvyczaync od rzni?cia sieczki

,od Iitera E. Nro, 1; chc?c przysposobi? do /

,brony, tylU sposobem' osadza? nale?y, Ta

osa poniewa? ?na ogonck iuz gotowy wy.

rostowany z dzinrkam'i do nitów, potrze ..

.uie tylko pier?cienia czyli ryfki. Sposób
a?

,
osadzenia 'w drzewce zupe?nie ten sam

,

ak wy??y· dla kos trawnych by? opisany .

.

Loniec za? drugi ter kosy czyli, r?koie??,

r iest skrzywiony takowe zakrzywienie, po.

vinno by? "v ogniu
\

przez kowala wyprosto ..

vane i nakszta?t ?pi?y z 2ch stron rozklepane

zaostrzone pod-lug litery F. Nro. 2.

Ta? kosa w czasie pokoiu po zagi?<:ill
iazad rckoic?ci z nuywi?ksza Iatwo?cia do

?
c C L

)ierwiastkowcgo swcgo 6

1l10ZC' s?uzy? u?yciu.

o Pikach iak robione byd? maiq.

Piki (Pa piechoty. powinny byd.? nieco

;rubsze ? ci??sze od Kawaleryisl ich', tak

V ?clazcu ,iako i drzcwcu
,

dla ,vi?kszcgo
'azCllja uieprzyinci 'la. w attaku szturruowynr.

(2)
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Zeiaz?o same czyli ?i)?sa ma miel 12 calów

d?ugo?ci,' to iest: sam tul?y czyli trzonek,

gdzie sig drzewiec wzmacnia, 5 calów
,

a

ostrze 7 calów
, pod?ug litery 1-/., szeroko??

za? .ostrza 2? calów, ?l1nyrlui?cy si? z icdn?y
,

strony przy tulcyce ogonek p?aski ,
ria * Io-

I keia d-l'ugi pow inien by? razem z??czony, i

fila dobr?go umocnienia ?pisy na drzewcu,

trzema ?wiekami przybit.y, z, drugi?y strony

?elazcil, na przeciw PgO?l ka,: przyhija slfJ pr?-,
.

I

,

cik
, t?y sam?y szeroko?ci i d?ugo?ci, iak do-

.

piero opisany ogonek, wsadzaiac go iednyrrr

ko? cern pod tulóy i przyhjjai?c, ?wieczkami

dla ochrony . piki, pr?.cci,v ei?ciu pa?asza,

Trzon piki okowywa si? w ?eIClzo" nicostre

dla zachowania równowagi w trzymaniu i la-
·

I twieyszego utkwienia piki w zielni? 'w czasie

odpoczynku.
.

,
Pika dla jazdy powinna by?, I?eysza,

przeto I zachowui?c tc]? samt;; d?ugo?? ostrza

z tulciem , (\tie si? ,l? cali szcro ko?ci ?c1azca,
a pó? ca?a grubo??i 'v ?rodk u ostrza. Drze-

wce same grubo?ci powinno ?je? li cala,

a d?ugo?ci 4 ?okci i pó·t;
\ ,
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?arwo??
, któr? mie? mo?na W przed'?u-

2eniu tey broni bez powj?kszenla on?y cie

zaru, czyni i? strasznieysz? nad karabiny
z bagnetan1i:, Gdy? przydawszy po l ?okciu

d?ugo?ci pikom, kazdego szeregu, za pi er

"vszym stoj?cego, wszystkie ze1azca, lub

ostrza wystawi? si? przed pierwszy gIid i

formowa? b?J?; iak iedne , pe?n? kolców,

?cian?. Tabl. II. Fig. l. pod lit. B, C. Je?li

glidy piechoty s? ?ci?nione, naówczas dwa

pierwsze nie zabiarai? wi?c?y rnieysca nad

?'okie?? przeto nalt:!?y I ?okie? d?ugo?ci przy

czyni? pikom drugiego gEJu, dwa ?okcie 3go,
a 8 ?okcie 4go g?idu, iak wida? w M, N, 0,
P. Tab. 1. Dawszy wi?c nayrnniey 4 ?okcie

d?ugo?ci pikom l wszego glidu;' piki glidll,
drugiego b?d? mia?y 5 ?okci d?ugo?ci, trze-

J

ciego sze??, a czwartego siedm. lVIo?naby'
si? wi?kszego spodziewa? skutk u , pod?uzy-.

wszy icszcze na iedn? stop? piki ka?degu

szeregu. Macedonczykowie ; którzy tyle kra •.

,

.

iów porlhili ,
i. tak liczne zwalce Tli vroy,skn,

mieli d?u?sze osady tHI? dd dopie o

j,
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J uz tu ?atwo pozna? :mo?na, ze: tym spo

sohcm 'w icdno rnieyscc ,
a prawie wieden

punkt skupiona zostanie ca?a ak?ya piechoty,

która inacz?y oddzielnie tylko, na ka?dy glid

rozrzucon? by?a. Ka?dy Infanterzysta linii

nioprzyiacielski?y odbiera cztery rany.

o Taktyce Korpusom Pikinierów i Koso

n?erów preyetooit?y:

Nilu do Taktyki przyst?pi?, powiedzie?
nl nszc ,

i? gdy organisacya do uzbroienia Si?y

ogólney Obywateli po W oiewództwach
.

iut

iost urz?dzona, gdy tuz w niektórych, z nay

wi?kszym idzie po?piechem , os?dzi?em za

rzecz potrzebn? stosowne tylko do tego ro-.

dzaiu uzbroienia
,

iak móg?em naydok?adniey
sze zeb?a? przepisy. "

Co do musztry, gdy iu? Pikinierowie l

K osonierowie maszerowa? urmei? , nale?y
.

ich uczy? handgryfów, które nie zawik?ane,

lecz tylko do konieczn?y potrzeby [stosowne
.

l)j'd? powinny. Nios?c pik? na' ramieniu,
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li wa?a? nalc?y , aby iey trzon-szed? iak !lay

nizey ,
tak iednak, aby niezawadsa? w mar

szu? Szkod? ,
ze Korpus tPikinierów po

dnios?szy br o? tak d·tug? i w tak g?st?y mas

sic, zr?czny cel Kanonierom nieprzyjaciel

skim okazc?l mo?e
,

a ei nlog? mie? uk onren

towanie zgruchotania kilku, pik. Znrudzi?

.tcmu mo?na wo??c za sob? piki i kosy w re-
c ? ?

zerwie, ale naylepi?y icdnak temu w?asna Ar.

tyllerya zapohie?y , przymuszaiqc niepraj ia-

cielska do milczenia.

.

Korpusy Pikinierów po d zas?oni]; hatc ..

ryów Artylleryi, poprzedzone wyhorcm Su-z.cl-
I

ców , h?d?. nakszta?t piorunów okryt.ych

chmurami k.urz awy ogllia i dymu ,
uclcrz a?

na nieprzyjaciela; nic postrz c?ouc bi? go h<J(L,"

Tez Korpusy biegn?c wielkim pgdcln na nie

przyjaciela zawsze rua?cmi froniarni
,

unikna
,

l,

ruz ów
,

na które rozwini?te bataliony s;J, \\'y?

stawione. Picchotuik maiacy pik? na l?alnic-:

niu
,

lTIOZe w dwóch tempach tylko -'wykolla(?

koniecznie potrzcbne haud gryfy'. I

I) PrezcnLuy bro?!

2) Piki
I

do atlakll!'

. )
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Na to kommcnderowanie Pikinierowie

pr?dko zniz? zelazca pik swoich i przy pra?
w?m udzie opr? kolb? fub pi?tk? piki, tak

, iak id?c na bagnety d.zia? si? zwyk?o.

Po attaku na dwa kommcnderowania

piki wzi?te b?d? na rami?.c c c c

l) Podnie? bro? !

2) Broll w rami g !

'.

Pod?ug regu? dobrey taktyki nale?a?obv,
I

aby bro? by?a rnieszana
, to iest: aby pier-

,
.

wszy glid mia? bro? ognist?, drugi piki,' ?

trzeci kosy; tak iak nasz N aczelnik zwyk?
dysponowa?. (Obacz Tabl. II>. Fig. I. lit. B.)

Moznaby tez d worn pierwszym glidom da?
bro? ognist?, a trzeciemu piki, albo nako ..

niec pierwszemu bro? ognist? a trzeciemu

piki.

S? i inne równie dobre sposoby, i tak

pierwszy gIld mo?e mie? bro? z bagnetami,
drugi kosy, a 3ci piki, albo tez w picrvvszym

f

: ?li?zie ieden cz?owiek p?dzie szed? z pik?

I
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bokiem do szturmu ,
a d rugi prosto póydzic,

trzynlai'1c do ciecia kosg \v gór?, drugiemu

glidowi d.adz? si? piki, a 31nu sukursowe

mu kosy, lit. C.

Ma?emi Kompan iami od 50 ludzi nic

zrobi? nic mo?na - nale?a?oby ie we dWO?C

lub 'we troie zmócni?. Tymsposoj)crn

Brygada czyli Kompania iedna zawiera?aby

? 150. Cztery takowe Kompanie Pikinicrów
I·

I

niechby batalion sl.?ado?y , ni? rachui?c w tjo

,Id' l' KI
..

C ?
'

.

S le?
?

woc 1. . ompanll renac ycrow l trze ,CO'W.

I

J ezeli Kompallia bcdsic od 150 ludzi,

bg,dzie "V ni?y trzy dywizyc; a le?cli pcze·

ciwnie Brygada h?dz'ic od ll'zeeh Korupauii, .

ka?d a K o nrpan ia (od 50) ludzi sI ?ada? hgdzie

. icdne dywizy? Brygady.

?'P"ypis i wnioski z Instrukcy i dla Gwardyi

Narodoio?y Franc:
.

"Szybko?? i niczawi?o?? vV mauewrach

"iest zagadnienicIlI, które ,11lJmy ._rozwi;p?J?."
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To te? jest, na esem Korpusom Piki

nierów naywigcey zalezy.,

"Nje wchodz?c w sprzeczk?, która mj? ..

"dzy Stronnikami formowania si? w kolumny
"lub linie wzros?a, pracbie?my sposoby nay-,

"?atwi?ysze, iakiemi gwardyn Narodo",ra

"ma zabiera? mieysca, znayduj?c sj? na prze

"chv nieprzyiaciela. Niewahamy si? tako?

"utrzymywa?, ze marsz w koluJnny gwardye
"Narodo·vve, n?d wszystkie inne' przek?'ada?

I

"powinny.
"

To co przepisano dla' C,vardyó,v Naro ..

dowych uzbrojonych -karabinem i hagnc,tenl,
powinno ieszcze bardziey s?u?y? dla Korpu
sów Pikinierów i Kosonierów.

"W momencie, gdy attak deterrninowa

"ny zostanie, powinny uderza? na nieprzy
iaciela i tak zachowa? korzy?? }Jigdy nicza

,?pczeczoll? FrancuZOJu W spotkaniu SIg na

, go?y or??."
l.
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J estto prawda' od naybiegleyssych Ge

nera?ów uznana, ?e ogie? piechoty iest nay

, mniey straszny, i ze ca?a si?a tego rorlsaiu

woyska zawis?a, na spotkaniu si? na bagnety.
Zna? to dobrze s?awny naszego wieku nie-

I

boszczyk: Król Pruski, ale nie ?mia? tego spo-

.sobu u?ywa?, bo by? przekonany o wyni ..

kaiacey zt?d nicochybnie dezercyi woyska,
.- które zadnynl, w?asnym interesem skr?po,va-,

ne nie by?o i przez' po?ow? z cudzoziemców

sk?ada?o si?. Znaj? to dobrze Frnncuzi, 't
\

którzy inacz?y teraz' nie potykaia si?, jak z na-

stawionerni bagnetami. Or?z ten jest w ich
v G

r?ku tak' straszny, ?e sam?

\

nawet Kawalery?
wstrzymuie ,' zdarzy?o si? tak na dniu 12

Maia roku biez?cego w' batalii, któr-? Fran ..

cuzi pod kommend? Genera?a Pichegru na

Ailstryakach pod Kortryk wygrali: tam bo

wiem Regiment jeden ,piechoty francuzki?y
,

ci?gle walczac z nadstawionerni bagnetami,

uderzy? nakonice na, Regiment Dragonii Ce

sarski?y Latour
, naydaielnieyszy w ca??m

prawi,e skornbinowan?m woysku , z??ma?
szyki' jego i z zupe?n?m prawie znisz czenicm

,

go sp?dzi?.
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Go si? mówi?o o bagnetach, to s?u?y
ieszcze bardzi?y pikom i kosorn, lecz s?'uzy

tylko dla '1udzi ibiiq,cych ;i? za wolno??, a
.

tak s?uzy i dla Polaków,
"

"Gdy iednak attak w kolumny os?dzi

"li?my za naypozytecznieyszy dla Gwardyów

,,'N arodowych, nie odrz ucamy przeto systc

"matu. formowania si? w linie, lecz chcieli-
,

"by?my uczyni? go mni?y zawi?ym i zdo?
"nieyszym do exekucyi dla woysk Narodo ..

"wych, mni?y exercytowanych od woysk li ..

"niowych.
"

I

To co SI? teraz powiedzia?o o rozwiia

niu si? woyska Narodowego, nie mo?e s?u ..

zy? dla pikinierów i kosonierów
,

\

których

ca?a dzielno?? zawis?a na t?m
, aby korpusy

ich by?y iak naype?uieysze ,

,

aby
?

piesznie

maszerowa?y i z naywi?ksz? natarczywo?ci?

uderza?y .'

Korpusy te powinny nadewszystko ude ..

rza? "W iedn?m okarngnicniu, skoro tylko I

attak determinowanym zostanie,

J

, I
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Zostaie teraz tylko rnówi?, iakim sposo

hem i w iaki?y proporcyi kolumny pikinie ..

rów i kosonierów do attaku formowa? SI?

powinny.j

Stanowi?c ,'V]?C, ze 1{3zda kompania
sk?ada? si? bcdz ie

I

ze 150 ludzi, ze cztery

takie kompanie sk?ada? bgd? batalion piki
nierów i kosonierów

,
nie Iiczac w to dwóch

kompanii grenadycrów i strzelców, i ze

piki b?d? uproporcyono'Vvane we 3eh lub

4ch glidach tak, aby ostrza wszystkich wy
..

chodzi?y przed p?erwszy gIid. Stanowi?c to
,

wszystko, ic?li zechcemy uformowa? ko-

,

l umn?, nalezy:.

l) Kompania kazd? podzieli? na trzy

sekcye , kazd? od 32 ludzi, zostawuiao

reszt? onych do pilnowania hagazów', eho ..

'

rych etc. i dla zastqpicnia ty/ch, którzyby
w akcyi polegli, lub r-inionerni zostali.

,I t

2) Naypicrwsz a sel cya kompanii zawsze

od ?rodka brana uzysknie si? w 8 po?glidów,

,
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ka?dy od 4 ludzi lub w 4- gIidy ca?e od 8

ludzi, i hcdsie formowa?a czo?o kolumny,

3) Sekcya od prawego skrzyd?a wspie

raiqc si? lewym holciem o czwarty pó? ..

szercg

,

r po praw?y pierwszey sekcyi , uforrnuie Ilanke

prawa kolumny,
\

4) Sekcya' -Iewa wsparta praw? flanka o

czwarty pó?-szereg pierwsz?y sckcyi sk?ada?

b?dzie flank? lew? kolumny.

r

5) Sposób, Jakim icdna Kompania ?zy

kuie si? w kolurnn? , powinien bycl? powtó

rzóny od 'wszystkich Kompanii ca'?ego bata

lionu, regimentu lub dywizyi. (Obacz Tab.

II. Fig. 2.)

Tym sposobem uszykowana kolumna,

ie?lihy sama bez ?acln?y pomocy udcr?y?? na

iieprzyiaciela , pr-zebi?aby nieochybnie lini?

iego, a naówczas czo?o kolurnny ,
zacho

',vul<:Lc opanowane mieysce , wstrzynJa?oby)

vvóy marsz natarczywy, a flanki kolumny
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I

'obrócone w lewo, luh prawo, uderzy?yhy

na fbn,ki nieprzyiacielskie w tern micyscu,

. gdzie 'W linii iego dziur? zrobiono. Lepsze

tego obia?nienie znaydziesz w opisaniu Ta

I blic, A?e nigdy iedna sekcya sama nie uderza

I

na nieprzyiaciela: przeto skoro tylko prze
..

biie dziurc w linii iego, podówczas nie j.

flanki tey?e sekcyi rzuca? si? b?d? na ods?o

nione boki nieprzyjaciela, ale ca?y ordynek,

czyli szereg kolumn, z iakich si? korpus

sk?ada, a to zawsze przy pomocy strzelców,

grenadyerów, artyllcryi, a cz ?stokro?1 ka

waleryj Iekki?y. Pikinierowie i kosyniero-

wie nasi nie musieliby wcale zna? trybu wo

jennego, gdyby nic z?dali wspólney pomocy

od ró?nych gatunków broni, z iakich za

zwyczay
armia sk?ada si?..

Korpusy' tak ma?e maiace czo?o, .nie

mog? byd? zhyt wystawione na ogiell artyl-
'

leryi njeprzyiacielskiey: tern mniey za? po

'winny sic obawia? kawaleryi, ie?li tylko .nalc-

?yeie kosami i pikami si? zas?ania?, a strzelcy

ie skutecznie wspiera? b9d?. Konie unikaiac

nastawionego ?elazca, puszc?? SI? ,v le'\Y(}..
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h b ?praw? w nli?ysca pró?ne., zaym ui?ce
cztery i pó? razy szeroko?? frontu na 12 stóp
rozleg?ego. Te to zboczenie koni dzielni?y nad

wszystko potrafi zniszczy? impet kawalervi,
I k

?

ego si?a zawis?a szcze gólnie na silnem z?,!
czcniu si? kaw.Lc rzystów. (Obacz Tabl. II.

Fi?. 1) ,'I,

CO do strzelców') rzecz iest widoczna,
Ze ci b?d?c rozproszonemi w pró?nych miey,

scach
, czyli lukach, zawczasu powinni sobie

mieysce bezpieczne upatrzy?, aby talu przy
attaku kawaleryj schroni? sig ll10gIi.

o obronie sza?ców przez Pildnie'rów i Kosy
nierów.

Pika i kosa w obronie sza?ców bardzo

skutecznie u?yte hycli n?og?; za ich pornoc?

zgin? k?ty martwe, czyli bez obrony, a nay.'
. ?mielszy niepr:zyiaciel za'wsze

. odpartym zosta

nie.

Sza?ce ie?li s<! dobrze wysypane, dai? ty

si?czne korzy?ci Lrorii?cym S1?: gdy? ci na-



przód s? zas?onieni przed ogniem nieprsyia

ciclskim
, nicprzyiaciel za? przed ich

ognie?
'nigdzie skry? si? nie rnoze·, a fm bardsi?y do

rowu si? zbli?a
,

tern strasznieysze na niego
·

padai? postrza?y; powtóre , gdy nicp'I'tyi[tci-:?

wskoczy do rowu
, wtedy iu? ()g?('li iego

broni ust aie
,

a przeciwnie hi o j??cy si?

nie tylko ognielll go reczney broni razi? mo?e,

ale tez z naywickszyrn skutkiem u?ywa? h?\.
dz ie

, zflmiast b0gnttu, kosy lub piki, które

nie tylko, ze si? lepi?y powodowa? dadz? ?li?.
bagnet, na karabinie osadzony, ale tez, dal?y

?ci?ga? b?d?.

N aydoskonalsi Inzenicrow ie zapew,lll31Q:,

ze dobrze usypane-sza?ce i palisadami' opatrzo ..

'll'€, nie n?og,-! hyd? dobyte, ie?li l ud w nich

b?d?cy ?mia?o broni?- si? zechce, i za zbli?e

ni cm sit nieprz.yiaciela nad rów
,

nie straci
,

serca, to iest nic pierzchnie lub nie zec11ce

kapitulo\va? ;' gdyz chbcia? nieprzyjaciel do

rowu, wskoczy , zllayllzie ieszcze nlocnq, prze-
\ .

szkodg w palisadach ,
i nie przestanie bydi ra-

zonyru ognrcui od ludzi za wa?cni stciacych,
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Je?li wi?c pa}is;ady, rzecz rqartwa , kter? zni

szczy? mo?ha
, wsrrzymui? skutecznie nieprzy;

iaciela, i wystawiaia go na ?gie? r?czn?y broni;

có? naówczas nie potrafi? piki i kosy, iako

llarzG?.zle ostrem osadzone zelazelTI ?miertelniet; ,

raz?ce, które skuteczniey niz palisady nicpr zy-

iacielowi zastawi?, i w kazd? mo??a
. obraca?

stron?
;l

Sza?ce za z\vyczay zbyt rrozci??g?y fr?l}t
maia, aby ie kilku glidami ludzi broni? Il).O ..

ZH9!o' dla tego iedeii tylk?. glicl z samych
strzelców Z?OZO?)T, stawia si? na bankiecie.

Jezeli.za? okoliceno?ci dozwalai? 'mie? drugi
szereg ludzi, ci pikami ,

i kosami uzbroicni

byd? ?owiBni, i sta? w odwodzie póty, póki
J1iepr.zyiaciel na wa? wdziera? si, nie zechce.

? .

, Gdy ni?przyiaciel wskoczy do ro wu
, naówczas

kilku pjkinierów i kosonierów ,vyst?J;pj? na

.

wa? i rasi? go b?d?; .. t(l?, ze mu ochota wdar ..

cia sig- na wa? odeydzie: co iasno Tab. II.

fig. 3. pod iit?I',! A. i B. poka,zuie.: Gdyhy
za? kolu nna 11leprzyiaeiclska przez bresze czyli

wy?am lub iakikolwiej; 'wchód wesz?a do sza? ..

'c'ów,
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,CÓ\V, wtedy pikinierowie rzuc? si? na ni? od.

flanków; iak- naysilni?y ; kolumna bowiem at .. ,'

tak:ti??ca iest zazwyczay bardzo g?sta; nie

mo?nahy i?y iJppetu wytrzyma? od frontu,

ale uderzywszy ,z boku, pewnego' iey Z?U ..

szczenia spodziewa? si? trzeba .

-Sposóh uzywania pik i kos ma?o .dotad

znany, ile podleg?y wielkiemu wydoskonal?

niu
, p:owinienby na si??ci<!.gn?? hwag? bie

g?vch iwsztll,ce woienney Officerów.
? ?

,
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Tablica I.
\

Fig. 1. Wystawia kosy, iak osadzone byd? po

winny w ro?nych okoliczno?ciach.

Fig. 2. Wystawia piki, iak mai? hydi robione

i osadzon?, tak dla, piechoty, iak dla kawaleryj.

: Fig. 3. Pokazuie piki, iak 'dla czterech SZCl'e

g?w uproporcyonowane bJd? mai?,

Tablica II.

Fig. 1. Wyohraza pod liter? 'A attak kawale

ryj. Litera B pokazuie strasZllr odpor t?'yze kawa

leryi ze strony 'obywatclow we trzy gHdy uszykowa-

\

uj/ch, a uzbrojonych w pierwszym glidr.ie karabinami,
'

, clrugiin kosami, a W trzecim pikami. -Li tera C wy

awia pndobny? odpór ze strony obywateli uzhroi?- I

I

llych w pierwszym glidzie pikami i kosami, w dru-

gim pikami, a w trzecim kO?iHni.
\

Fig, 2. Pokazuie, w iai?im porz?dku lud uzbro

iOl1Y pikami i kosami w polu potyka? si? powinien.
I

Jl,
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Gdy uzbroiwsey ?o?nierza karabinem i hagne

tern b?d?c W naybliiszym iu? punkcie do uderzenia

na nieprzyjaciela, mo?na ieszcze mie? w?tpliwo??

w iak im porz?dku, czy to w kolumny, czy W liniach

attak ten czyni? pot?'zeba; to wtenczas, gdy pik?

zOlniel'z iest zbroyny w?tpi? iuz nie nale?y, ?e ,at

tak W kolumny iest naylepszy i naydzi,elnieyszy?
"

\
Przeto stosownie do tegq, 'co si? iu? w Rozdziale

V powiedzia?o, dla lepszego wyi??nienia figury 2,

? przyf?czamy co 'nast?puie:

f Przryrzawszy Korpus Pikinierow W linii stoi?cy

dla uformowania kolumny: Wymaszeruie sekcya A.

'1 na [) kroków prz?d front: naówczas sekcya B 1

poci?gnie Vi praw?, i stanie za, ni? w B 2, Sekcya

za? C 1 ci?gnj? w lewo i stanie za ostatni? W C 2.

Gdy tak si? uformuie kolumna, rzecz iasna
,

ze

tak iak wida? w A 2, sekcya A, 2 masz' :'lic frontem,

sekcya B 2 lew? strun?, a sekcya C 2 ilallk'? praw?,

obrót ten daic B Z, C 2 ?atwo?? uderzenia w po

rz?dku naturalnym na nieprzyiacicla , obróciwszy si?,

Wfl'zód w praw,o lub lewo. To? samo s?u?y sekcyom
. f J

A 3, 'E 3, F 3, gdy, kolumn? formowa? b?d?.

Dwie te kolumny A 2, A 4 skfadai?\ pór Lata

Iionu; i chocia?by ich by?o 100, ieden manewr sIuz}

<Jla wszystkich.

}.

Je?li s? Strzelcy, ci powinni i?? na czele ko

lunin
,

a gdy czg.s attaku nast?pi, naówczas raz?c.
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);Ileprz'yi a ciel a, uaymocnicyszym o?nim-n,

rp mieyscach pro?nyoh, czyli lukach ...

?
?ie mo?na tu przepowniee , i? 'v czasie attoku

t)ficetowie lub Obywatele }l).?owad;'?cF" bl'pusa Piki

lnierq\v i K osonierów- nil c,zole i?? PO\ -l mi, g d)' i ,

il1?czey nie exercytowny i 'ie \vIoZ Olly do hitwy t{'gc,
'rcdzaiu ?O'rni?lZ;, ll'ic wmz?c nikogo na s\voiem ez ole

,

'atw? si? zmiesza i L placu umknie, A gdy s?awa

:&wy.ci?zt'w spada, ,naywi?cdy l}U Oficerów, przeto

kazdy w tey mie?'?eJZechc? w iak uay?mielszym onych'
doprowadzaniu .szukac dla siep'e; ".alcty ..

,

,I

-!fig. 3 poka?l?.ie, lak Obywatele uzbroieni pi-.

kan-li, 'kosami i strz'elb? broni? mai? okopów, 'gdyhj,\

??eprzyiaciel chci.?? ie szturmem doby;wa?.
.

-; • I
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