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Przedmowa

W 2016 r.  1 mija 300 lat od wprowadzenia w życie pierwszego rosyjskiego 
kodeksu wojskowego, który stał się fundamentalnym aktem prawnym 

regulującym funkcjonowanie armii w Imperium Rosyjskim w XVIII, a nawet  
w XIX stuleciu  2. Opracowana na polecenie cara Piotra I (1682-1725) kodyfika-
cja wojskowa bazowała na ówczesnych nowatorskich rozwiązaniach przyjętych 
w armiach krajów Europy Zachodniej, stanowiła wyjątkowe osiągnięcie w zakre-
sie rosyjskiego, a także ogólnoeuropejskiego, prawodawstwa wojskowego doby 
nowożytnej. 

Przypadający w 2016 r. jubileusz wprowadzenia kodeksu, skłonił autorów 
do podjęcia trudu polegającego na przetłumaczeniu, opracowaniu i wydaniu 
tego niezwykle ważnego aktu normatywnego. Niewątpliwym impulsem do 
podjęcia tych prac było odnalezienie przez autorów równocześnie w zbiorach 
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum Narodowego  
w Krakowie przetłumaczonych w XVIII w. na język polski rosyjskich Artyku-
łów Wojskowych z 1715 r. Był to wojskowy kodeks karny stanowiący pierwszą 
część II księgi kodyfikacji wojskowej Piotra I. Zestawienie materiałów znajdu-
jących się w polskich archiwach z przetłumaczonym i opracowanym tekstem 
pozostałych dwóch ksiąg (I i III) oraz drugą częścią II księgi kodeksu będzie 
stanowiło jednorodną całość i pozwoli przede wszystkim polskim odbiorcom 
(nie tylko specjalistom z zakresu historii i prawa) na kompleksowe zapoznanie 
się tym XVIII-wiecznym zabytkiem rosyjskiej myśli wojskowej i prawnej.

Należy nadmienić, iż Piotr I w jednym z ukazów skierowanych do Senatu 
w 1716 r. podkreślał, że regulacje obowiązujące w całym wojsku miały być 

1  W pracy stosowana jest datacja według kalendarza juliańskiego obowiązującego w Rosji od  
1 stycznia 1700 r.
2  Wprowadzony w 1716 r. kodeks wojskowy składał się z trzech oddzielnych ksiąg (części), wy-
dawanych w rożnych latach, które wszystkie razem stanowiły jedną regulację prawną. W związ-
ku z powyższym autorzy opracowania jako tytuł dla całości Piotrowej regulacji prawnej, składa-
jącej się z wszystkich trzech ksiąg, przyjęli nazwę Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku; w pracy 
używana jest nazwa krótsza: Kodeks wojskowy 1716 roku. Kwestie związane z jego publikacją  
i podziałem szerzej opisano we Wstępie. 
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wzorem dla budowy przyszłych struktur organizacji państwa, a przepisy ko-
deksu wojskowego oprócz żołnierzy miały dotyczyć także wszystkich właści-
cieli ziemskich. W kolejnym swoim rozporządzeniu car polecił Senatowi bez 
zbędnej zwłoki przystąpić do powielenia jego egzemplarzy w takiej liczbie, aby 
nie zabrakło ich we wszystkich jednostkach armii lądowej oraz kancelariach 
gubernialnych.

Warto odnotować, że przepisy dotyczące organizacji armii, które zawarto  
w kodeksie wojskowym z 1716 r. służyły jako wzór w kolejnych dziesięciole-
ciach, a przyjęte wówczas regulacje prawne były stosowane w sądownictwie 
wojskowym, ale i cywilnym na terenie Imperium Rosyjskiego także po śmierci 
Piotra I i obowiązywały aż do 1. połowy XIX stulecia  3. Istotny dla polskiego od-
biorcy jest fakt, że I księga kodeksu, opracowana później od pozostałych i stano-
wiąca jednocześnie zwieńczenie prac nad całym dziełem, została po raz pierwszy 
wydana drukiem w Gdańsku w roku 1716. Znaczenie tego aktu normatywnego 
dla Rzeczypospolitej szlacheckiej jest nie tylko symboliczne. Należy odnotować, 
że ten pomnik prawodawstwa rosyjskiego był subsydiarnie stosowany w XVIII w. 
również w armiach Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

3  Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (dalej: ЭСБЕ), т. XVIa, Санкт-Петербург 
(dalej: СПб.) 1895, с. 570-571.



Предисловие

В 2016 г. исполняется 300 лет со дня принятия первого российского во-
енного устава, который стал фундаментальным законодательным ак-

том, определявшим функционирование армии Российской империи в XVIII 
и даже в XIX веке. Подготовленный по поручению Петра I (1682–1725) 
кодекс основывался на современных новаторских разработках, существо-
вавших в армиях западноевропейских стран, представляя собой важнейшее 
достижение в сфере как российского, так и общеевропейского военного за-
конодательства Нового времени. Действовавший с 1716 г. воинский устав 
состоял из трех самостоятельных книг (частей): книги I, появившейся в том 
же году и подытоживавшей весь законотворческий процесс и двух других 
– книг II и III, появившихся ранее. В связи с этим авторы данного издания 
использовали в качестве названия для всей совокупности петровского воен-
ного законодательства, состоящего из трех книг, название Воинский устав 
Петра I 1716 года.

Приходящийся на 2016 г. юбилей введения устава, подвигнул авторов 
взять на себя труд по переводу, подготовке текста и изданию этого несо-
мненно важного нормативного акта. Еще одним очевидным стимулом  
к данной работе послужила находка в собраниях Главного архива древ-
них актов в Варшаве и Национального архива в Кракове переводов рос-
сийских воинских артикулов 1715 г. на польский язык, а именно военного 
уголовного кодекса, являющегося первой частью II книги венного зако-
нодательства Петра I. Объединение под одной обложкой материалов из 
польских архивов с текстом современного перевода остальных двух книг 
(I и III), а также второй частью II книги устава имеет целью представить на 
суд читателя целостный корпус источников, который позволит не только 
историкам и правоведам, но и широкому кругу тех, кто интересуется во-
енной историей, получить комплексное представление о этом памятнике 
российской военно-юридической мысли XVIII в.

Петр I в одном из указов, данных Сенату в 1716 г., подчеркивал, что 
нормы, действующие во всей армии, должны стать образцом для последу-
ющего формирования законодательства иных государственных институ-
тов, кроме того, предполагалось, что сам воинский устав помимо солдат  
и офицеров распространит свое действие на всех землевладельцев стра-
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ны. Очередным распоряжением царь проучил Сенату без какого-либо 
промедления приступить к печати и распространению экземпляров воин-
ского устава в таком количестве, чтобы их хватило для всех подразделений 
сухопутной армии и губернаторских канцелярий.

Представляется важным и то, что правила Воинского устава 1716 года, 
касающиеся организации армии, послужили образцом для соответствую-
щего законотворчества в последующие десятилетия, а отдельные приня-
тые тогда законодательные нормы использовались не только в военной, но 
и гражданской юриспруденции и после смерти Петра, действуя вплоть до 
первой половины XIX столетия. Для польского читателя существенным 
является и тот факт, что I книга уставов, подготовленная позднее других 
и представляющая собой своеобразный итог всей законодательной дея-
тельности царя в военной сфере, впервые была издана в Гданьске в 1716 
г. Впрочем, рассматриваемый корпус законодательных актов для шляхет-
ской Речи Посполитой имеет не только символическое значение. Следует 
подчеркнуть, что этот памятник российского законодательства в качестве 
вспомогательного свода применялся в XVIII веке в армиях Короны и Ве-
ликого княжества Литовского.

Перевод Кирилл Кочегаров 



The preface

In 2016 300 years will have passed since the enforcement of the first Russian 
military code. This code which became a fundamental legal act regulating 

the order of the army in the Russian Empire in the XVIII, and even in the XIX 
century. The military codification, which was formulated on the recommen-
dation of czar Peter the Great (1682 – 1725), was based on contemporary in-
novations which were accepted in armies of Western Europe countries. The 
codification was an exceptional achievement of both the Russian and wider 
European military legislation of the Modern Period. The military code, which 
started binding in 1716, consisted of three separate books: book I – which 
was preached in the year and which finalized the whole legislative process and 
two remaining - books II and III, which were published earlier. It was because 
of this reason the authors of the elaboration accepted the name: The Military 
Code of the Peter the Great of the Year 1716, as the title for the whole of czar 
Peter’s law regulation which consisted of three books. 

As 2016 is the year of the 300th anniversary of the introduction of the code, 
it induced the authors to trouble to translate, adapt and publish this unusual-
ly important normative act. Findings by the authors simultaneously in files of 
The Central Archives of Historical Records in Warsaw and The National Ar-
chive in Krakow of Russian Military Article 1715, which were translated in the 
XVIII century, was an indubitable impulse to start the work. It was the military 
penal code making the first part of II book of the military codification of Pe-
ter the Great. Compilation of the material found in the Polish archives, along 
with translated text of the remaining two books (I and III) and the second part 
of book II of The Code of 1716 will make the homogeneous whole. This will 
permit, first of all, Polish recipients (not only specialists of history and law) to 
complex perusal of this eighteenth-century monument of Russian military and 
legal thought.

It is important to mention, that Peter the Great, in a ukase, directed to the 
Governing Senate in 1716, underlined that regulations binding in the army 
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were to be a model for the construction of future structures of the organization 
of the state, and that regulations of the military code had to be followed not 
only by soldiers, but also by all landowners. In his next order the czar recom-
mended to the Governing Senate (without any superfluous delay) to accede to 
producing copies of the code in such numbers, so that it would be available for 
all units of the ground forces and gubernia offices.

It is worth noting that regulations concerning the organisation of the army 
which were included in The Code of 1716, served as a model during the fol-
lowing decades, and law regulations were not only applied in the military ju-
risdiction, but also civil. The regulations were in force in the Russian Empire, 
even after the death of Peter the Great, until the first half of the XIX century. 
Essential for the Polish recipient is the fact that book I of the Code, which was 
produced later than the others and which also is a close-down of work with the 
code, was published in Gdansk in 1716 for the first time. The meaning of this 
normative act for the Polish-Lithuanian Commonwealth is not only symbolic. 
It ought to be noted also that this monument of Russian legislation was applied 
subsequently in the XVIII century in the armies of the Kingdom of Poland and 
the Grand Duchy of Lithuania. 

Translated by Otylia Plucińska



 

Wstęp

W 1696 r. wojska rosyjskie odniosły spektakularny sukces w toczącej się 
wojnie z Turcją – zdobywając położoną u ujścia Donu twierdzę azowską. 

Zwycięstwo to jednak nie kończyło trwającego konfliktu, otwierało bowiem per-
spektywę uzyskania dostępu do Morza Czarnego flocie handlowej i wojennej  1. 
Car Piotr I zdecydował się przeprowadzić zakrojoną na szeroką skalę moderniza-
cję państwa wykorzystując do tego zachodnioeuropejskie wzorce z pominięciem 
rozwiązań stosowanych w Rzeczypospolitej szlacheckiej  2. Władca postanowił, 
niekiedy wbrew wielowiekowej tradycji i silnemu oporowi ze strony poddanych, 
zreformować nieomal wszystko. W ostatnich latach XVII w. i w ciągu całego 
pierwszego ćwierćwiecza kolejnego stulecia Rosja dynamicznie zmieniała daw-
ne oblicze. Reformy objęły administrację państwową, sprawy gospodarcze, kul-
turalne, obyczajowe oraz wyznaniowe  3. Rozwijały się miasta, przede wszystkim 
to najistotniejsze – założone w 1703 r. przez cara w „wydartej” Szwedom delcie 
Newy – Sankt Petersburg  4. 

Jednakże wśród tych wszystkich zmian najważniejsze miejsce zajmowała 
gruntowna reorganizacja rosyjskich sił zbrojnych połączona ze stworzeniem 
silnej i nowoczesnej floty morskiej operującej na Bałtyku (do 1713 r. także 

1  P. Krokosz, Morze Czarne w strategicznych planach Piotra I, [w:] „REGIONES EUXINUM SPEC-
TANTES”. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów, pod red. Ł. Gędłka, T. Krzy-
żowskiego, M. Michalskiego, Kraków 2012, s. 290–300; idem, „Zdobyte bez przelania krwi kwietnia 
9, 1783 roku”. Imperialna polityka Rosji wobec Chanatu Krymskiego w XVI-XVIII w., [в:] Крим вiд 
античностi до сьогодення: Iсторичнi студiï, вiдп. ред. В. Смолiй, Киïв 2014, с. 302-322.
2  B. Zientara, Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja, Warszawa 1995, s. 120.
3  М.М. Богослoвский, Петр Великий и его реформа, Москва 1920; idem, Петр I. Материалы 
для биографии, т. 1-5, Mounton, Hague, Paris 1969; Россия в период реформ Петра I, редколл.: 
Н.И. Павленко, Л.А. Никифоров, М.Я. Волков, Москва 1973; Н. Павлов-Сильванский, 
Проекты реформ в записках современников Петра Великого. Опыт изучения русских проек-
тов и неизданные их тексты, Москва 2000. Szeroka problematyka dotycząca reform Piotra I 
została także zamieszczona w pracy zbiorowej wydanej przez Państwowe Historyczno-Kulturalne 
Muzeum-Rezerwat „Kreml Moskiewski” pt. Петр Великий–реформатор России, редколл.: 
Р.М. Байбурова, Н.С. Владимирская, Н.В. Рашкован, А.Б. Стрелигов, Москва 2001. 
4  O powstaniu i rozwoju Sankt Petersburga w XVIII stuleciu szerzej zob.: Water cities Saint Pe-
tersburg – Stockholm, Jyväskylä 1998, s. 15-242.
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na Morzu Azowskim)  5. Siły te były gwarantami mocarstwowej pozycji Rosji  
w Europie, a zarazem pozwalały carowi (w zasadzie w wielu aspektach determi-
nowały) na dalsze działania reformatorskie. Całe dzieło reformy armii przebie-
gało równolegle z trwającą ponad dwadzieścia lat wojną toczoną ze Szwecją, 
która przeszła do historii pod mianem III wojny północnej lub wielkiej wojny 
północnej (1700-1721). Zmagania wojenne z jedną z najsilniejszych i najle-
piej zorganizowanych armii na starym kontynencie stanowiły dla Piotra I i jego 
żołnierzy „szkołę wojskową”. Doświadczenia wyniesione z doznanych porażek 
i odniesionych triumfów, zarówno na lądzie jak i morzu, zostały odpowied-
nio wykorzystane przez cara w przeciągającym się latami dziele reorganizacji 
struktur rosyjskich sił zbrojnych  6. To podczas zwycięskich starć ze Szwedami 
w otwartym polu, przede wszystkim pod Leśną w 1708 r. oraz w następnym 
roku pod Połtawą Rosjanie służący w oddziałach piechoty i kawalerii nabyli 

5  С. Михеев, История Русской Армии, вып. I: Эпоха Петра В., Москва 1910, с. 11-12; Е.И. 
Порфирьев, Петр I – основоположник военного искусства русской регулярной армии и флота, 
Москва 1952; Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот в XVIII веке (Очерки), Москва 1958, 
passim; Л.Л. Керсновский, История русской армии, т. 1, Москва 1992, passim; Л. Эрик-
сон-Вольке, Импулсы к проведению военных реформ, [в:] Полтава: судьбы пленных и взаимо-
действие культуры, под ред. Т.А. Тоштендаль-Салычевой, Л. Юнсон, Москва 2009, с. 273-
295; P. Krokosz, Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I, Kraków 2010; T. Ciesielski, Flotylle 
dońska, dnieprowska i azowska. Początki rosyjskiej floty czarnomorskiej, [w:] Z dziejów wojen mor-
skich. (Studia i szkice), red. A. Aksamitowski, M. Franz, Oświęcim 2015, s. 165-171.
6  Do czasu decydującej bitwy rosyjsko-szwedzkiej, która rozegrała się 27 czerwca 1709 r. pod 
Połtawą, władze rosyjskie starały się wykorzystywać wziętych do niewoli Szwedów głównie 
jako specjalistów i instruktorów wojskowych. Po tym wydarzeniu Piotr I rozpoczął wśród jeń-
ców poszukiwania także odpowiednio wykształconych ludzi, którzy byliby w stanie wesprzeć 
podjęte przez niego pozostałe reformy, m.in. w zakresie administracji państwowej. Większość 
znajdujących się wówczas w niewoli Szwedów, aby polepszyć swój byt materialny godziło się na 
przyjęcie służby u cara, m.in. w utworzonych po 1717 r. nowych organach administracji central-
nej kraju – kolegiach państwowych, zob.: Г.В. Шебалдина, Московские перекрестки полтав-
ских пленников, [в:] Шведы в Москве. Материалы российско-шведской научной конференции 
Москва, 1-2 июня 2000 г., редколл.: Т.А. Тоштендаль-Салычева, Т.А. Чеснокова, М.О. Ду-
бовицка, Москва 2002, с. 58. Warto nadmienić, że Piotr I wszystkim Szwedom (ostatecznie 
także Niemcom) znajdującym się armii Karola XII (1697-1718), którzy zdecydowaliby się przy-
jąć służbę w jego wojsku gwarantował, iż nie będą oni zmuszeni do bezpośredniej walki prze-
ciwko swemu dotychczasowemu zwierzchnikowi, zob.: Документы относящиеся к деятель-
ности фельдмаршала, графа Бориса Петровича Шереметева, с 1704 по 1722 год, извлечен-
ные из Архива Артиллерийского Музея, Императорской Публичной Библиотеки, Москов-
ского общаго Архива Главного Штаба, Сенатского Архива, Румянцовского Музея, Архива 
Морского Министерства и архива Сергея Шереметева, [в:] Сборник Императорского Рус-
ского Исторического Общества (dalej: СИРИО), т. 25, СПб. 1878, № 193, с. 154. Szerzej  
o losie szwedzkich jeńców w rosyjskiej niewoli w tzw. dopołtawskim okresie wojny północnej 
zob.: Я.К. Грот, О пребывании пленных шведов в России при Петре Великом, „Журнал Ми-
нистерства Народного Просвещения” 2 (1853), с. 119-178; H. Almquist, Ryska fangar i Sve-
rige och svenska i Russland 1700-1709, „Karolinska Förbundets Årsbok”, Stockholm 1943,  
s. 7-191; П.В. Кротов, Шведское влияние на русское военное дело до Полтавской битвы, [в:] 
Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур. Сб. статей, под ред. Т. Тоштен-
даль-Салычевой, Л. Юнсон, Москва 2009, с. 297-312, 435-436.
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niezbędnego doświadczenia i hartu ducha  7. Nie będzie przesadą stwierdzenie, 
iż właśnie w 1704 r. pod murami szwedzkich twierdz – Narwy i Dorpatu rodzi-
ła się rosyjska szkoła artyleryjska i inżynieryjna. Swój wysoki kunszt wykazali 
carscy artylerzyści w 1710 r. podczas zawojowania wschodnich nadbałtyckich 
prowincji szwedzkich, obejmując w posiadanie m.in. Rygę, Parnawę, Rewel 
oraz Wyborg  8. W tyle nie pozostawała również rodząca się flota bałtycka,  
a jej siłę uwidoczniły dwie zwycięskie bitwy morskie pod Hangö Udd (1714) 
i Granhamn (1720)  9. Warto wspomnieć, iż w 1711 r. car pozostając w stanie 
wojny ze Szwecją rozpoczął równoległe działania zbrojne skierowane przeciw-
ko Turcji. Wyprawa ta, od początku źle przygotowana i poprowadzona ukazała 
nadal istniejące słabości armii Piotra I  10. 

7  И.Ф. Павловский, Битва под Полтавой 27-го июня 1709 года и ея памятники, Полтава 
1909; Е.И. Порфирьев, Полтавское сражение, 29 июня 1709 г., Москва 1959; В.А. Молтусов, 
Полтавская битва: Уроки военной истории. 1709–2009, Москва 2009; П.A. Кротов, 
Полтавская битва 1709 г.: цена победы и поражения, „Меншиковские чтения” (dalej: МЧ), 
СПб. 2008, c. 51-73; idem, Битва при Полтаве. К 300-летней годовщине, СПб. 2009; idem, 
Битва под Полтавой. Начало Великой России, СПб. 2014.
8  P. Krokosz, Dividimus muros et maenia pandimus urbis. Opanowanie Dorpatu i Narwy przez wojska 
rosyjskie w 1704 r., [w:] Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki woj-
skowej, pod red. M. Trąbskiego, Oświęcim 2016, s. 189-222; А.З. Мышлаевский, Северная Война 
на Ингерманландском и Финляндском театрах в 1708 -1714 г. (документы государственного 
архива), СПб. 1893, passim; Ю.Е. Манойленко, Артиллерийское обеспечение осады Риги рус-
скими войсками в 1709 – 1710 гг., „Военно-исторический журнал” (dalej: ВИЖ) 7 (2010), 
http://militera.lib.ru/periodic/0/v/voenno-istorichesky-zhurnal/vij_2010-07.pdf (dostęp: 15. 
12.2015); А.В. Мельнов, Шведский гарнизон Выборгской и Кексгольмской крепостей весной 
1710 г. Доклад на Международной научно-просветительской конференции „Крепость Корела 
– Приладожский форпост: К 700-летию крепости Корела и 300-летию освобождения 
Кексгольма в Северной войне. 16-17 сентября 2010 г. г. Приозерск”, c. 2, http://www.reenactor.
ru/ARH/PDF/Melnov_01.pdf (dostęp: 10.04.2013).
9 Ф.Ф. Веселаго, Краткая история Русского флота, вып. I, СПб. 1893; Л.Г. Бескровный, 
Русская армия и флот..., с. 19-290; П.А. Кротов, Создание линейного флота на Балтике при 
Петре I, „Исторические записки” (dalej: ИЗ) 116 (1988), c. 313-331; idem, К вопросу о силах 
и тактике русского гребного флота в Гангутском сражении 1714 года, „История СССР” 6 
(1990), c. 137-150; idem, Рождение Балтийского военно-морского флота, „Вопросы истории” 
(dalej: ВИ) 11 (1991), c. 209-213; idem, Гренгамское сражение 27 июля 1720 г. (по новым 
данным), МЧ, СПб. 2004, с. 59-106; idem Гангутское сражение 27 июля 1714 г. в новейших 
исследованиях: новые сведения и перспективы изучения, [в:] Санкт-Петербург и страны 
Северной Европы: Материалы седьмой ежегодной научной конференции (13–14 апреля 2006 
г.), под ред. В.Н. Барышникова, П.А. Кротова, СПб. 2006, c. 174–184. Problematyka 
związana ze wzmocnieniem pozycji Rosji w Europie dzięki przeprowadzonej modernizacji 
armii oraz budowie f loty wojennej została poruszona m.in. w następujących publikacjach: В.А. 
Артамонов, От царства к империи. Изменение державной мощи России при Петре Великом, 
[в:] Петр Великий–реформатор России..., с. 34–39; P. Krokosz, Рост мощи России в цент-
ральной и восточной Европе на стыке XVII и XVIII веков/Wzrost potęgi Rosji w Europie 
Środkowo-Wschodniej na przełomie XVII i XVIII w., [в:] Россия и Польша: память империй /
империи памяти/, отв. ред. Д.Л. Спивак, СПб. 2013, с. 108-137 (электронное издание); 
idem, Bałtycka polityka Rosji Piotra I, [w:] Stan nadań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej 
Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, t. VI, Białystok 2013, s. 279-314.
10  Armię rosyjską od widma druzgocącej klęski ocaliło tylko bohaterstwo żołnierzy, którzy  
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Genezę wojskowych reform Piotra I możemy odnaleźć w roku 1683, kie-
dy to jako jedenastoletni car przystąpił do formowania prawdziwego oddziału 
wojskowego. Składał się on z osób będących towarzyszami dziecięcych za-
baw, a pierwszym żołnierzem carskiej jednostki był nadworny koniuch Sier-
giej Buchwostow. Z biegiem lat oddział rozrastał się, a z racji miejsca swego 
pierwotnego stacjonowania – sioło Preobrażenskoje pod Moskwą – otrzy-
mała nazwę pułk Preobrażeński. Chętnych do służby i „zabawy w wojsko”  
z udziałem samego monarchy nie brakowało zarówno wśród dzieci służących 
na carskim dworze, jak i wśród synów książąt, bojarów oraz szlachty. Byli wśród 
nich także żołnierze służący uprzednio w innych jednostkach armii rosyjskiej,  
w tym także cudzoziemcy. W związku z rozrastającą się liczbą żołnierzy młode-
go władcy w latach 80. XVII w. powołano do życia drugi z Piotrowych oddzia-
łów – pułk Siemionowski – którego żołnierzom wyznaczono kwatery w siole 
Siemionowskoje  11. Obydwie jednostki odegrały ważną rolę w 1689 r., kiedy 
Piotr I poparty przez możnowładztwo, najwyższych przedstawicieli Cerkwi 
prawosławnej, szlachtę oraz dowódców kluczowych oddziałów armii zdecydo-
wał się odebrać władzę swojej przyrodniej siostrze Zofii Aleksiejewnej, która 
od 1682 r. sprawowała rządy regencyjne  12. O konieczności podjęcia szybkiej 
modernizacji rosyjskich struktur sił zbrojnych przekonał się car po wspomnia-
nym już zdobyciu Azowa. W obydwu wyprawach wojennych z lat 1695-1696 

podczas odwrotu wytrwale dawali odpór przeważającym siłom wroga, zob.: В.А. Артамонов, 
Дунайский поход Петра I: Русская армия в 1711 г. не была побеждена, Москва 2015; odmien-
ne ujęcie zaistniałej wówczas sytuacji przedstawił zaufany sługa Karola XII Johan Hultman, 
zob.: J.D. Hultman, O panowaniu Karola XII króla Szwecji, tłum. i oprac. W. Krawczuk, Kraków 
2015, s. 58-61.
11  M.J. Crusenstolpe, Der Russische Hof von Peter I. bis auf Nicolaus I. und einer Einleitung: 
Russland vor Peter dem Ersten, Bd. I, Hamburg 1855, S. 37; М.П. Азанчевский, История Пре-
ображенского полка, Москва 1859, с. XIII-XXII, 1-16; Петровская бригада: полки лейб-гвар-
дии Преображенский и Семеновский. 1683-1883 гг., „Русская Cтарина” 38 (1883), с. 243; Н.Г. 
Устрялов, История царствования Петра Великого, СПб. 1858, т. II, Приложения, с. 330; 
Первый русский солдат Сергей Леонтьевич Бухвостов, СПб. 1909; Сборник выписок из ар-
хивных бумаг о Петре Великом, сост. А.Ф. Бычков, т. I, Москва 1972, с. 142; Полное собрание 
законов Российской империи (dalej: ПСЗРИ), т. III, СПб. 1830, № 1560.
12  Od 1682 r. Piotr I dzielił władzę ze swoim przyrodnim bratem Iwanem V (1682-1696), który  
z uwagi na swoje upośledzenie umysłowe nie odgrywał żadnej istotnej roli w sprawach państwo-
wych. Z uwagi na małoletniość obu władców w latach 1682-1689 rządy regencyjne nad braćmi 
sprawowała carówna Zofia Aleksiejewna, wspierana przez związanego z nią uczuciowo księcia 
Wasyla Golicyna. Zofia, podobnie jak Iwan pochodziła z pierwszego związku cara Aleksego Ro-
manowa z Marią Miłosławską, natomiast Piotr był synem z drugiego małżeństwa władcy z Natalią 
Naryszkiną. W 1689 r. Piotr I odsunął regentkę od władzy i przy pomocy wspierającego go stron-
nictwa Naryszkinów objął samodzielną władzę (oficjalne współrządy Piotra I i Iwna V dobiegły 
końca w 1696 r., kiedy drugi z braci zakończył życie), zob.: С.М. Соловьев, История России  
с древнейших времен, кн. VII, т. 14, Москва 1991, с. 425-451; Л. Хьюз, Царевна Софья 1657-
1704, СПб. 2001; А.С. Лавров, Василий Васильевич Голицын, ВИ 5 (1998), c. 61-72; P. Krokosz, 
Wasyl Golicyn – niespełniony rosyjski reformator, „Studia Historyczne” 1 (2005), s. 15-28.
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uczestniczyły „stare” – oddziały strzeleckie, pułki tzw. nowej organizacji, jazda 
pomiestna oraz pułki Preobrażeński i Siemionowski (część żołnierzy została 
odkomenderowana do służby na pokładach jednostek floty wojennej uczest-
niczących w drugiej wyprawie)  13. Swego rodzaju przygotowaniem do refor-
my armii był osobisty udział Piotra I w rosyjskiej misji dyplomatycznej, która  
w 1697 r. wyruszyła do krajów Europy Zachodniej. Głównym celem Wiel-
kiego Poselstwa było wzmocnienie i utrzymanie istniejącego antytureckiego 
sojuszu skupiającego oprócz Rosji także Cesarstwo, Wenecję i Rzeczpospo-
litą oraz poznanie osiągnięć gospodarczych, wojskowych, politycznych i na-
ukowych w Europie Zachodniej i Środkowej  14. Wyjazd Piotra I na zachód 
służył także swoistemu „przygotowaniu gruntu” pod rysujące się na horyzon-
cie starcie ze swoim północnym sąsiadem  15. Przyszła wojna ze Szwecją była 
nieunikniona, gdyż uzyskanie dostępu do Morza Bałtyckiego, było jednym 
z kluczowych wyznaczników rosyjskiej polityki imperialnej  16. Dodatkowo 
sprzyjała temu sytuacja polityczna, ponieważ do rozprawy ze Sztokholmem 
szykował się jej tradycyjny wróg – Dania oraz elektor saski i nowo obrany 
król polski August II Wettin  17. Carski wyjazd służył również sprawom czysto 
wojskowym – car mógł na własne oczy zobaczyć i przekonać się jak prezentują 
13  Szerzej o składzie armii rosyjskiej przed podjęciem dzieła jej modernizacji przez Piotra I zob.: 
П. Гудим-Левкович, Исторические развите вооружейных сил в России до 1708 г., СПб. 1875; 
А.В. Чернов, Вооруженные силы Русского государства в XV-XVII в.в. С образования центра-
лизованного государства до реформ при Петре I, Москва 1954. 
14  П.П. Шафиров, Разсуждение какие законные причины Его Величество Петр Великии им-
ператор и самодержец всероссийский..., Москва 1722, с. 69-70; Н. Бантыш-Каменский, Об-
зор внешних сношений России (по 1800 год), ч. I, Москва 1894, с. 36. Ofensywny traktat so-
juszniczy przeciwko Turcji i Tatarom został podpisany przez przedstawicieli Rosji, Cesarstwa  
i Wenecji w Wiedniu 29 stycznia 1697 r., zob.: ПСЗРИ, т. III, № 1569.
15  Istniejąca w starszej historiografii teza, że pierwsze plany wojny ze Szwecją zostały podjęte  
w Rawie Ruskiej w 1698 r. pomiędzy Augustem II a Piotrem I, nie znajdują potwierdzenia źró-
dłowego. Pierwsze działania polityczne w tej materii wiążą się z rokiem 1699, zob.: J. Staszew-
ski, Wielka wojna północna i jej skutki, „Czasy Nowożytne” 10 (2001), s. 12-13.
16  Ю.С.Савельев, Подготовка Петром I Великого посольства в Европу, [в:] Петр Великий–
реформатор России…, c. 217–226; В.М. Матвеев, «Дипломатия в верхах» в XVII веке: 
Петр I и Вилгельм III в Утрехте и в Лондоне (1697–1698), [в:] ibidem, c. 227–246; И.В. Коз-
ловский, Петр I в Дептфорде, [в:] ibidem, c. 247–254; А.В. Манько, Великое посольство  
и строительство морского коммерческого флота России, [в:] ibidem, c. 267–271; В.М. Соло-
вьев, Петровская модернизация России в контексте Великого посольства, [в:] ibidem,  
c. 272–277; Е.И. Кобзарева, От первой Северной войны 1655-1661 гг. к Великой Северной 
Войне 1700-1721 гг. и Полтаве: Россия и ее потенциальные союзники в борьбе против Шве-
ции, [в:] Полтава. К 300-летию Полтавского сражения. Сборник статей, редколл.: О.Г. 
Агеева, В.А. Артамонов, И.Г. Дуров, П.А. Кротов, Москва 2009, с. 29.
17  J.A. Gierowski, Władca w dwóch państwach. Unia personalna z perspektywy monarchów, [w:] 
idem, Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie, pod red. A.K. Link-Lenczowskiego, 
Kraków 2008, s. 319-341; idem, Europa wobec unii polsko-saskiej, [w:] ibidem, 287-300; idem, 
Problematyka bałtycka w polityce Augusta II Sasa, [w:] ibidem, s. 351-359. Zob też: В.А. Артамo-
нов, Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы (1709-1714), Москва 1990, c. 5-6.



Wstęp18

1. Car Piotr I



Wstęp 19

się poszczególne armie europejskie  18. Uwadze władcy nie uchodziły też kwestie 
związane z fortyfikacjami, co widoczne było podczas pobytu w szwedzkiej Rydze 
na samym początku wyprawy  19. Car spostrzeżenia poczynione w Rydze zawarł  
w jednym z listów skierowanych do swojego współpracownika w dziele reform 
państwowych Andrzeja Winiusa: „(…) żołnierzy jest tu, jak informują, 2780. Prze-
jeżdżaliśmy przez miasto i zamek, gdzie żołnierze stali w 5 miejscach, których było 
mniej niż 1000 ludzi, a mówią, iż byli wszyscy. Miasto jest silnie umocnione, tylko 
niedokończone. Wielce się tu boją i do miasta oraz w inne miejsca bez straży nie 
puszczają”  20. System umocnień Rygi z końca XVII w. musiał być wyjątkowo nowo-
czesny skoro w liście od władcy znalazła się uwaga, iż „takich rzeczy nie wznoszono 
w żadnej twierdzy w Europie”  21. 

Zbliżająca się wojna ze Szwecją wymagała podjęcia stosownych działań zwią-
zanych z utworzeniem całkowicie nowych jednostek piechoty, kawalerii oraz 
artylerii, odpowiadających zachodnioeuropejskim standardom. Odziedziczone 
przez Piotra I po poprzednikach – carach: ojcu Aleksym (1645-1676) i bracie 
Fiodorze III (1676-1682) – wojsko było co prawda liczne, lecz wynik wojny 
przeciwko wyśmienicie zorganizowanej armii szwedzkiej był niewiadomą  22. Car 

18  Fakt wyjazdu Piotra I w 1697 r. do Holandii w celu nauki budowy okrętów znalazł potwier-
dzenie we wstępie opracowanego na polecenie władcy pierwszego rosyjskiego Kodeksu Morskie-
go, który wszedł w życie w 1720 r., zob.: Устав морской. 13 января 1720 г., [в:] Законодатель-
ство Петра I, отв. ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая; коллектив авторов: В.М. 
Клеандрова, Б.В. Колобов, Г.А. Кутьина, Т.Е. Новицкая, А.А. Преображенский, М.И. 
Сизиков, Н.Ю. Титов, А.М. Четвертиков, О.И. Чистяков, Москва 1997, с. 238.
19  Н.Г. Устрялов, op.cit., т. III, СПб. 1858, с. 28-29, Примечания, c. 394; П. Шафиров, op.cit., 
с. 71-81; Memoires pour servir a l’histoire du XVIII siecle contenant. Les negociations, traitez, reso-
lutions, et autres documens authentiques concernant les affaires d’etat. Liez par une Narration His-
torique des principaux Evenemens dont ils out ete précédez ou fuivis et particulierement de qui s’est 
passe a la Haye qiu a toupours ete comme le centre de tantes ces Négociations, par Mr De Lamberty, 
t. I, Amsterdam 1735, p. 159.
20  Письма и бумаги императора Петра Великого (dalej: П. и Б.), т. I, СПб. 1887, с. 146; С.М. 
Соловьев, op.cit., с. 531.
21  Memoires pour servir a l’histoire du XVIII siecle…, p. 159. Doskonały stan fortyfikacji był 
zasługą mianowanego w 1696 r. na urząd generalnego gubernatora Inf lant wybitnego inżyniera 
wojskowego – Erika Dahlberga. Dokumentacja ikonograficzna fortyfikacji Rygi, począwszy od 
lat 20. XVII w., znajduje się w szwedzkich zbiorach archiwalnych, zob.: Krigsarkivet, 406, 
Östersjöprovinserna, Riga.
22  Według wyliczeń P. Bobrowskiego całość rosyjskich sił zbrojnych pozostających w potencjal-
nej dyspozycji Piotra I w latach 80. XVII w. wynosiła aż 363 500 ludzi. Były to: A.) Wojska ro-
syjskie. I. Urzędnicy moskiewscy – 20 000; szlachta grodowa i „dzieci bojarskie” lub pułkowi 
dowódcy, z których nie więcej połowy było konnych; II. Strzelcy moskiewscy – 20 000; strzelcy 
grodowi – 30 000; ludzie służący w artylerii – 3 500; kozacy grodowi – 10 000; III. Kozacy ste-
powi: dońscy – 20 000; małorosyjscy (ukraińscy) – 50 000; Zaporożcy – 15 000; słobodzcy – 
16 000; pozostali do 5 000; IV. Tatarzy i „różnoplemieńcy”: posiadający pomiestja (dobra bene-
ficjalne) nowo ochrzczeni, murzowie i Tatarzy – 5 000; Mordwa, Czerkiesi, Czuwasze, Wotiacy, 
Baszkirzy, Kałmucy (piesi i konni) – 50 0000. B.) Autorament cudzoziemski (tzw. pułki nowej 
organizacji – oddziały piechoty i jazdy wzorowane na jednostkach zachodnioeuropejskich two-
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doskonale zdał sobie z tego sprawę i podjął decyzję o przyśpieszeniu przygoto-
wań do wojny. 

Podstawową kwestię stanowiło wykorzystanie zasobów ludzkich znajdu-
jących się na terytorium Rosji. Kompletowanie armii odbywało się poprzez 
nadzwyczajny (w zależności od potrzeb) pobór rekruta – z każdych 20 gospo-
darstw chłopskich pan feudalny miał wystawić jednego rekruta, którego resz-
ta osób powinna wyekwipować. Wykorzystywano przy tym założone 1678 r. 
specjalne księgi rejestrowe  23. Wzorem z lat poprzednich w 1699 r. przeprowa-
dzono pobór rekrutów do nowej armii rosyjskiej. W ukazie carskim z 8 listo-
pada nakazano „przyjmować na swoją, Wielkiego Gosudara, służbę w sołdaty 
ze wszystkich wolnych ludzi oraz tych kto zechce na tę służbę iść, których to 
ludzi należy zapisywać w Preobrażenskoje w izbie sołdackiej, a (...) żołd tym 
ludziom będzie dany z góry na rok w wysokości po jedenaście rubli i będą oni 
zapisani w moskiewskich pułkach w sołdaty”  24. Car obiecał wszystkim wstępu-
jącym do armii wyżywienie w takim wymiarze jak otrzymywali żołnierze jego 
pułków – Preobrażeńskiego i Siemionowskiego. Jeszcze w tym samym mie-
siącu (17 listopada) carski ukaz został powtórzony, przy czym oprócz apelu 
do „wolnych ludzi” w szeregi armii powołano poddanych należących do wła-
ścicieli ziemskich dóbr beneficjalnych (pomiestji). Do wystawienia żołnierzy 
została zobowiązana magnateria, szlachta i duchowieństwo, a także największy 
przedsiębiorca gospodarczy w kraju – Grigorij Stroganow. Władze państwowe 

rzone w Rosji od lat 30. XVII w., składające się zarówno z cudzoziemców jak i z Rosjan): pułki 
„wyborowe” – 14 000; pułki żołnierskie (sołdackie) – 21 000; pułki rajtarskie i kopijnicze – 40 000; 
pułki huzarskie i dragońskie – 9 000; osiedleni żołnierze (sołdaci) i dragoni – 6 000. Jednakże  
w polu mogła stanąć armia carska licząca nie więcej niż 100 000 żołnierzy, wspierana przez Koza-
ków stepowych i poszczególne ludy pozostające pod zwierzchnością Moskwy w sile od 15 000 do 
50 000 ludzi (głównie jeźdźców), zob.: П.О. Бобровский, История Лейб-гвардии Преображен-
ского полка, т. I, СПб. 1900, с. 2-12. Zdaniem N. Ustriałowa car Fiodor III – przyrodni brat Piotra I 
– zostawił armię liczącą ponad 200 000 żołnierzy (60 000 wojsk „rosyjskich”, 90 000 żołnierzy 
autoramentu cudzoziemskiego (pułki nowej organizacji) oraz ponad 65 000 wojsk kozackich, nie 
licząc oddziałów jazdy wystawianych przez ludy podległe Moskwie), zob.: Н.Г. Устрялов, op.cit., 
т. I, СПб. 1858, с. 173-189. Podczas dwóch wypraw krymskich z lat 1687-1689 armia rosyjska 
prowadzona przez księcia Wasyla Golicyna liczyła ponad 100 000 ludzi, wspomaganych za każ-
dym razem przez kilkadziesiąt tysięcy Kozaków ukraińskich i dońskich, zob.: ibidem, с. 193, 218, 
Примечания № 89, с. 304-306, Приложения № XI, с. 385-389. 
23  L. Pauli, Najważniejsze wojskowe kodyfikacje Europy Wschodniej XVII i XVIII wieku (dokończe-
nie), „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2 (1946), 4, s. 203-204.
24  И. Желябужский, Дневные записки, [в:] Рождение империи. Неизвестный автор. Иоганн 
Корб. Иван Желябужский. Андрей Матвеев. (История России и Дома Романовых в мемуарах 
современников. XVII-XX вв.), сост. А. Либерман, С. Шокарев, Москва 1997, с. 319; В.Н. Авто-
кратов, Военный приказ. (К истории комплектования и формирования войск в России в начале 
XVIII в., [в:] Полтава. К 250-летию полтавского сражения. Сборник статей, ред. Л.Г. Бес-
кровный, Б.Б. Кафенгауз, В.А. Диаченко, Н.И. Павленко, Москва 1959, с. 228-229; М.В. Ба-
бич, Государственные учреждения XVIII века: Комиссии петровского времени, Москва 2003, с. 28. 
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precyzyjnie określiły liczbę wystawianych rekrutów, ewentualnie wniesienia 
z tego tytułu stosownej opłaty, przez przedstawicieli poszczególnych warstw 
społecznych  25. Z obowiązku tego nie zwolniono także biedoty posadzkiej 
(miejskiej)  26. Pobór nie objął tzw. chłopów czarnososznych (państwowych)  
i strzelców moskiewskich oraz Tatarów  27. Rezultatem tych działań było wysta-
wienie 27 nowych pułków piechoty i 2 pułków dragonów. Łącznie zwerbowa-
no ponad 30 000 żołnierzy  28. 

W tym miejscu należy zauważyć, że wielu historyków całkiem błędnie uzna-
ło, iż Piotr I tworząc nowe oddziały jednocześnie zlikwidował istniejące pułki 
strzeleckie, które w obecnej sytuacji pod względem bojowym uznał za mało 
wartościowe i przestarzałe. Sprawy miały się zupełnie inaczej. Prawdą jest, że 
car nie darzył formacji strzeleckiej zaufaniem z uwagi na ich udział w spiskach 
skierowanych przeciwko jego osobie. Istotnym problemem były także silnie 
zazębiające się ze sobą kwestie religijne i obyczajowe, gdyż bardzo duża liczba 
strzelców sprzyjała zwolennikom starej wiary, którzy opowiedzieli się przeciw-
ko reformom cerkiewnym przeprowadzonym przez patriarchę Nikona w po-
łowie XVII w. Strzelcy przeciwni refomie cerkiewnej byli jednocześnie zdecy-
dowanymi przeciwnikami reform wprowadzanych przez Piotra I, upatrując we 
władcy wręcz antychrysta uderzającego w religię prawosławną oraz uświęconą 
przez lata tradycję. Władca nie rozwiązał jednak oddziałów strzeleckich, doce-
niając ich wartość bojową, a podczas toczącej się wojny ze Szwecją pozwalał 
formować nawet ich nowe jednostki. Zbyt mała liczba żołnierzy zasilających 
nowe pułki piechoty sprawiła, iż Piotra I w 1704 r. został zmuszony do wyda-
nia ukazu dotyczącego powrotu do służby zesłanych do Smoleńska strzelców 
moskiewskich i dzieci strzeleckich. Dawni spiskowcy mieli zasilić teraz pułki 
piechoty polowej i garnizony  29. 

W kolejnych latach władze rozformowywały stare jednostki piechoty oraz 
kawalerii (dragonów) i formowały nowe, do których trafiali ludzie mający już 
25  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., с. 22-23.
26  В.Н. Автократов, op.cit., с. 229.
27  История Северной войны 1700-1721, отв. ред. И.И. Ростунов, Москва 1987, с. 35.
28  Н.Г. Устрялов, op.cit., т. III, с. 346-347; т. IV, ч. 2, СПб. 1863, Приложения № III: 3, с. 451-
452. N. Ustriałow wspomina, że Piotr I przygotowując się do wojny widział konieczność utwo-
rzenia silnego wojska liczącego 30 pułków (ponoć chciał wystawić ich nawet 60), zob.: Н.Г. 
Устрялов, op.cit., т. III, с. 343; А. Баиов, Курс истории Русского Военного Искуства, вып. II: 
Эпоха Петра Великого, СПб. 1909, с. 40-42. Szerzej zob.: О. Леонов, И. Ульянов, Регулярная 
пехота 1698-1801, Москва 1995, с. 16-17; Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., с. 23, 
40; С.Л. Марков, Петр Алексеевич Великий, первый император всероссийский... (Биографи-
ческий очерк), [в:] Российский военный сборник, вып. 23: Защита Отечества. Наука побеж-
дать, заветы и уроки Петра Великогo, Москва 2010, с. 60.
29  ПСЗРИ, т. IV, СПб. 1830, № 1979.
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za sobą służbę wojskową, jak i zupełnie nowi. W 1704 r. odpowiedzialny za te 
działania – Prikaz Pomiestny – przeprowadził pobór chłopów z powiatu mo-
skiewskiego nazwany „pogłównym”, ponieważ po raz pierwszy do wojska nie 
brano rekruta z konkretnej liczby zagród, lecz z ogólnej liczby mieszkańców  30. 
Wspomnieć należy, że w 1705 r. zakończył się początkowy etap opracowywa-
nia ogólnego rekruckiego systemu poboru do armii. W ukazie carskim z 20 
lutego tego roku, liczącym 18 artykułów, znalazły się podstawowe wytyczne 
dotyczące powoływania ludności do służby wojskowej. Podjęto wówczas pró-
bę stworzenia stałych rejonów poborów. Wtedy też po raz pierwszy w oficjal-
nej dokumentacji użyty został termin „rekrut”  31.

Odnosząca sukcesy w toczącej się wojnie ze Szwecją armia była przedmio-
tem zainteresowania cudzoziemskich dyplomatów goszczących wówczas  
w Rosji. Tym bardziej, iż Piotr I przejmował rozwiązania i wzorce, na których 
opierała się armia Karola XII  32. Angielski wysłannik Karol Whitworth w 1705 r. 
doliczył się łącznie 29 polowych pułków piechoty, których stan liczebny prze-
kraczał 40  000 żołnierzy  33. Podobne spostrzeżenia w tym samym roku po-
czynił duński poseł Jerzy Grund szacujący piechotę liniową Piotra I na blisko 
40 000 żołnierzy  34. Liczby podane przez obydwu cudzoziemców nie odbiega-
ły daleko od stanu faktycznego, gdyż według dwóch poborów 1705 r. do jed-
nostek piechoty trafiło łącznie 44  539 żołnierzy. Oprócz tego przeprowadzo-
30  П.А. Иванов, Обозрение состава и устройства регулярной русской кавалерии. От Петра 
Великого до наших дней, СПб. 1864, с. 19-26; Доклады и приговоры состоявшися в Прави-
тельствующем Сенате в царствование Петра Великого, изданные императорской Акаде-
мей наук (dalej: Доклады и приговоры Сенатa), под ред. Н.В. Калачева, т. I, СПб. 1880, № 
138, с. 134. 
31  ПСЗРИ, т. IV, № 2036. Od samego początku reformy armii rosyjskiej podjętej przez Piotra I 
bardzo dużym problemem były dezercje żołnierzy, których skala wynikał z dożywotniego obo-
wiązku służby w wojsku. W ciągu kolejnych lat wojny północnej władze chcąc ukrócić ten pro-
ceder zapowiadały wobec żołnierzy porzucających służbę podjęcie bardzo rygorystycznych 
środków karnych w postaci kar cielesnych, zesłania na katorgę lub galery, nie wyłączając kary 
śmierci (m.in. poprzez powieszenie za żebro). Kary za dezercję z armii przewidywano także dla 
członków rodzin żołnierskich, zob.: П. и Б., т. I, c. 37; ПСЗРИ, т. IV, № 2019, 2031, 2062, 2281. 
Od 1712 r. w celu ukróceniu zbiegostwa i oznaczenia ludzi przynależnych do armii na lewej ręce 
rekrutów nacinano krzyż, który nacierano prochem, zob.: ibidem, № 2532; А. Баиов, op.cit., с. 
72. Sprawami zbiegłych rekrutów zajmował się specjalny sąd ustanowiony przy Kolegium Woj-
skowym (działalność tego urzędu została dokładniej opisana w dalszej części pracy) zwany Niż-
szym Sądem Wojennym, zob.: Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., с. 31.
32  П.А. Кротов, Шведское влияние..., с. 297-330; G. Artéus, Karolinsk och europeisk stridstaktik 
1700-1712, Göteborg 1972, passim; idem, Szwedzka taktyka walki podczas wielkiej wojny 
północnej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (dalej: SMHW) 21 (1978), s. 347-357.
33  Донесения и другия бумаги черезвычайного посланника английского при русском дворе, 
Чарльза Витворта, и секретаря его Вейсброда с 1708 г. по 1711 г., СИРИО, т. 50, СПб. 1886, 
с. 61.
34  Г. Грунд, Доклад о России в 1705-1710 годах, перевод, статья и комментарий Ю.Н. 
Беспятых, Москва-СПб. 1992, с. 10.
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2. Szeregowcy pułków piechoty liniowej 1700-1720
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no w tym roku specjalny pobór rekrutów do kawalerii (powołano 1 człowieka  
z 80 zagród)  35. Według wyliczeń poczynionych przez Anglika we wrześniu  
1708 r., w trakcie ofensywy prowadzonej przez Karola XII, car miał mieć do dys-
pozycji ponad 35 000 żołnierzy piechoty  36. Z kolei Duńczyk w maju 1709 r., tuż 
przed decydującym starciem pod Połtawą, odnotował, że na Ukrainie operowało 
blisko 60 000 rosyjskiej piechoty oraz 35 000 dragonii  37. 

Interesujące informacje o kondycji rosyjskich wojsk znalazły się w zapiskach 
szwedzkiego audytora Larsa Ehrenmalma, który dostał się do niewoli po zdo-
byciu przez Rosjan Wyborga w 1710 r. Szwed w swoich spostrzeżeniach odno-
tował wszystko co odnosiło się do stanu sił zbrojnych odziedziczonych przez 
Piotra I oraz to co wiązało się z podjętymi reformami. L. Ehrenmalm dokonał 
drobiazgowej charakterystyki dowódców armii rosyjskiej. Jednakże najcen-
niejszą jego informacją „wojskową” było zestawienie liczebności poszczegól-
nych oddziałów piechoty, kawalerii i artylerii. W zapiskach jeńca ogólna liczba 
żołnierzy piechoty pozostających do dyspozycji cara oscylowała w przedziale 
60 000 – 70 000. Jeniec odnotował, że główną bolączką wojskowości rosyjskiej 
jest skłonność do dezercji. Spośród wszystkich spostrzeżeń L. Ehrenmalma, 
absolwenta wydziału prawa uniwersytetu w Åbo, istotne miejsce zajmowała 
rzeczowa charakterystyka obowiązującego wówczas w armii carskiej ustawo-
dawstwa wojskowego  38. Z kolei cesarski wysłannik goszczący w Rosji Otto An-
ton Pleyer w 1710 r. był pod dużym wrażeniem armii rosyjskiej: „Co się tyczy 
wojskowych sił Rosji sprawiedliwość wymaga uznać, że dzięki nieustannemu 

35  ПСЗРИ, т. IV, № 2049, 2050, 2065, 2078, 2082. W czerwcu 1705 r. pod Połockiem skoncen-
trowano aż 50 000 wojska, zob.: Г. Леер, Опыт критико-исторического иследования законов 
искуства ведения войны (положительная стратегия), ч. I, СПб. 1869, с. 273. Zdaniem  
K. Tatarnikowa aż do 1730 r. armia rosyjska nie posiadała pułków kawalerii liniowej, której za-
dania spełniała dragonia czyli piechota „posadzona na konie”, zob.: К.В. Татарников, Русская 
полевая армия, Москва 2008, с. 22. 
36  Донесения и другия бумаги…, c. 71-72. Co do sił prowadzonych przez szwedzkiego władcę 
wśród historyków panują bardzo rozbieżne szacunki wahające się pomiędzy 30 000 a 50 000 żoł-
nierzy, zob.: J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej, Warszawa 1956, s. 324; 
Ch. Sarauw, Die Feldzüge Karl’s XII. Ein Quellenmässiger Beitrag zur Krieggeschichte und Kabinet-
spolitik Europa‘s im XVIII. Jahrhundert, Leipzig 1881, S. 232; W. Majewski, Walki Kurpiów ze Szwe-
dami w dobie wielkiej wojny północnej, „Kwartalnik Historyczny” 66 (1958), s. 409-410; L. Ham-
marskiöld, Den ryska fälltågsplanen 1708, „Historisk Tidskrift”, Stockholm 1902, s. 76; С.М. Со-
ловьев, op.cit, кн. VIII, т. 15, Москва 1990 s. 222; Д. Бутурлин, Военная история походов рос-
сиян в XVIII столетии, т. II, СПб. 1820, с. 139; Б.Б. Кафенгауз, Северная война  
и Ништадский мир (1700-1721), Москва- Ленинград 1944, с. 30; Л.Г. Бескровный, Страте-
гия и тактика русской армии в Полтавский период Северной войны, [w:] Полтава. К 250-ле-
тию полтавского сражения..., с. 27; В.А. Артамoнов, Россия и Речь Посполитая..., с. 27.
37  Г. Грунд, op.cit., с. 23-27, 88-91, 98-101. W 1707 r. na terenie Rzeczypospolitej stacjonowało 
ponad 30 000 dragonów rosyjskich. 
38  Ю.Н. Беспятых, Иностранные источники по истории России первой четверти XVIII в. 
(Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л.Ю. Эренмальм), СПб. 1998, с. 307-332.
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wysiłkowi i staraniu cara, surowym karom, okazywanej łasce i nagrodom, także 
i przy pomocy doświadczonych cudzoziemskich oficerów wyższych i niższych 
stopni, doprowadzono do zdumiewających efektów wojskowych wśród żoł-
nierzy, w jakim są oni porządku i posłuchu rozkazom dowódców i jak śmiało 
podejmują walkę, od nikogo nie usłyszysz ani słowa, a tym bardziej krzyku,  
i wszyscy oni są tak gorliwi”  39. 

Przedłużająca się wojna ze Szwecją, a także rozpoczęty w 1710 r. konflikt z Tur-
cją, sprawiły, iż do armii rosyjskiej niemal każdego roku trafiali kolejni rekruci  40. 
Obowiązkowy zaciąg przeprowadzono również w związku z wyprawą podjętą 
przez Piotra I w 1722 r. przeciwko Persji. Jeszcze w 1721 r. przystąpiono do formo-
wania tzw. Niżowego Korpusu liczącego 9 pułków piechoty, 8 pułków dragonów 
– blisko 30 000 żołnierzy oraz 16 300 Kozaków ukraińskich i dońskich  41. 

Pobory prowadzono równocześnie do wszystkich rodzajów sił zbrojnych 
oraz floty wojennej. W 1711 r. kwestie związane z poborem do wojska przejął 
powołany przez cara Senat Rządzący. Do lat 20. XVIII w. mobilizacja wojsk 
przeprowadzana była w sposób powszechnego poboru rekruta obejmującego 
całe państwo. Później poszczególne pułki otrzymały swoje okręgi i były uzu-
pełniane według kryteriów terytorialnych. Od 1716 r. każdy z pułków wysyłał 
swoich oficerów do miejsca gdzie był przeprowadzany pobór. Tym sposobem 
nowi żołnierze trafiali wprost do dowódców danej jednostki, którzy następnie 
przydzielali ich według własnego uznania. 

***

W czasie długotrwałej modernizacji armii carskiej zmianom ulegały zarów-
no ogólna liczba jednostek poszczególnych rodzajów broni, jak i ich organizacja 
wewnętrzna. Na początku wojny ze Szwecją, powołanych w 1699 r. żołnierzy 
piechoty podzielono na 3 zupełnie nowe dla wojska rosyjskiego związki taktycz-
ne zwane dywizjami lub generalstwami. Na ich czele stanęli generałowie: Awta-
mon Gołowin, Adama Weyde i książę Nikita Repnin. Jednakże dywizje te, które  
w 1700 r. zostały skierowane pod szwedzką twierdzę Narwę, różniły się we-
wnętrznie pod względem ogólnej liczby żołnierzy i podziału znajdujących się  
w nich pułków. W jednostce księcia Repnina skład osobowy pułku dochodził do 
39  О.-А.Плейер, О нынешнем состаянии государственного управления в Москови в 1710 году, 
[в:] Лавры Полтавы. Юст Юль. Оттон Плейер. (История России и Дома Романовых в мему-
арах современников. XVII-XX вв.), сост. В. Наумов, Москва 2001, с. 398. 
40  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., с. 27-33.
41  Ibidem, c. 41. Szerzej zob.: И.В. Курукин, Персидский поход Петра Великого. Низовой кор-
пус на берегах Каспия (1722-1735), Москва 2010, с. 53-56. 
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1100 żołnierzy (nie licząc kadry dowódczej) i składał się z 8 rot  42 fizylierskich  
i roty grenadierskiej. Natomiast pułki dwóch pozostałych dywizji liczyły 1200 
ludzi, którzy wchodzili do 12 równych rot fizylierskich. Dywizje Repnina  
i Weyde dzieliły się na 3 bataliony, a u Gołowina istniały 4 bataliony. Druzgocąca 
klęska poniesiona pod Narwą przez wojska rosyjskie w 1700 r. była dla Piotra I 
niezwykle ważną lekcją. Niemal natychmiast przystąpiono do odbudowy armii 
– spiesznie tworzono nowe jednostki piechoty i kawalerii oraz niemal od pod-
staw odtwarzano park artyleryjski. W 1701 r. sformowano 12 pułków dragonii,  
a w latach 1703-1704 pułki liniowe piechoty zostały przeformowane i zmniej-
szone do 10 rot fizylierskich, przy zachowaniu podziału jednostki na 2 batalio-
ny. Nie było to jednak regułą, gdyż bardzo często zdarzało się, iż funkcjonował 
stary podział pułku na 3 bataliony po 4 roty w każdym z nich. W 1704 r. weszło 
w życie rozporządzenie ustalające liczbę żołnierzy pułku na 1364 osób, którzy 
wchodzili w skład 8 rot fizylierskich i 1 roty grenadierskiej, przy czym utrzyma-
no podział na 2 bataliony. Pomimo tego skład poszczególnych jednostek nadal 
pozostawał zróżnicowany – część pułków liczyła po 3 bataliony (siły oddane pod 
komendę austriackiego feldmarszałka Jerzego Ogilvy’ego, który wstąpił na car-
ską służbę), zaś część po 2, przy czym wszystkich rot w pułku było nie 9 a 10  43. 
Kolejne zmiany miały miejsce około 1707 r., kiedy przy dawnym podziale puł-
ku na 2 bataliony, zmniejszonego do 1348 ludzi, wydzielono 7 rot fizylierskich  
i 1 rotę grenadierską. W 1708 r. likwidacji uległy istniejące przy pułkach roty 
grenadierskie, za wyjątkiem dwóch uprzywilejowanych – Ingermanlandzkiego 
i Astrachańskiego, co przełożyło się na zmniejszenie rot i żołnierzy. Car polecił 
utworzyć z istniejących wówczas 22 rot grenadierskich zupełnie odrębne bata-
liony grenadierskie w liczbie 6 – na ich czele stanęła mieszana kadra dowódcza: 
oficerowie cudzoziemscy i Rosjanie  44. Bataliony te stanowiły zalążek przyszłych 
samodzielnych pułków grenadierskich. Jeszcze w tym samym roku sformowano 
3 lub 4 takie jednostki, a w kolejnych latach następne  45. 

42  Termin rota, używany w Rosji już na początku XVII w. dla oznaczenia wydzielonego z pułku 
oddziału złożonego z cudzoziemców, a następnie żołnierzy pułków nowej organizacji. Termin 
został zapożyczony bezpośrednio z języka polskiego, z pominięciem jego niemieckiego znacze-
nia Rotte – kapralstwo, zob.: Н.А. Смирнов, Западное влияние на русский язык в петровскую 
эпоху, „Сборник Отделения русского языка и словесности императорской Академии 
наук”, т. 88, кн. 2, СПб. 1910, c. 266; Ф.П. Сороколетов, История военной лексики в русском 
языке, Ленинград 1970, c. 271. 
43  О.Г. Леонов, И.Э. Ульянов, op.cit., с. 24; Д.Ф. Мaсловский, Строевая и полевая служба 
русских войск времен Императора Петра Великого и Императрицы Елизаветы, Москва 
1883, с. 12; А. Баиов, op.cit., с. 57.
44  П. и Б., т. IV, вып. 1, СПб. 1900, с. 183.
45  А.А. Васильев, О составе русской и шведской армии в Полтавском сражении, ВИЖ 7 
(1989), с. 62-67; Н.И. Соловьев, Исторические очерки устройства и доволствия русских 
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W 1711 r. władze określiły nowy stan liczebny pułków: piechoty linowej 
(operującej w polu) i garnizonowej oraz kawalerii  46. Zgodnie z przyjętymi wy-
tycznymi armia miała się składać z 85 pułków piechoty – 42 liniowych i 43 gar-
nizonowych oraz 33 pułków kawalerii (w tym 3 pułki grenadierskie). Według 
szacunków w piechocie miało znaleźć się aż 120 000 żołnierzy (odpowiednio: 
piechota liniowa – 62 454; piechota garnizonowa – 58 000), a w kawalerii ko-
lejnych 43 824 żołnierzy. W piechocie każdy z pułków liniowych liczył 1487 
ludzi, w tym 1242 żołnierzy liniowych oraz 245 żołnierzy tzw. zabezpiecze-
nia, a garnizonowy łącznie 1483 osób załogi. W kawalerii było to 1328 ludzi  
(w tym 1040 żołnierzy liniowych i 288 zabezpieczenia). Wszystkim żołnie-
rzom określono przynależny im żołd (uwzględniono w nim dwie odmienne 
stawki – wyższe dla służących w armii cudzoziemców i znacznie niższe dla 
Rosjan), a jednostkom przekazano sprzęt wojskowy oraz przydzielono odpo-
wiednią liczbę koni (zarówno wierzchowców potrzebnych na użytek kawalerii 
jak i zwierząt pociągowych wykorzystywanych przez artylerię i tabór). Warto 
przy tym zauważyć, że w 1711 r. w Ingermanlandii znajdowało się aż 52 pułki 
piechoty i 35 pułków kawalerii  47. Wraz określeniem stanu armii pozostawiono 
podział pułku piechoty liniowej liczącego 8 rot (w tym 1 grenadierska) na 2 
bataliony  48. Również pułki grenadierskie dzieliły się na 2 bataliony. Każda z 8 
rot składała się z 4 plutonów, a te z kolei liczyły po 2 kapralstwa  49. Sztab pułku 

регулярных войск в первой половине XVIII века (1700-1761), вып. I, СПб. 1900, с. 2; М.Д. Ра-
бинович, Полки петровской армии 1698-1725, Москва 1977, c. 66; idem, Московская 
ландс-армия 1707-1708, [в:] Из истории русской армии и оружия, под ред. В.Б. Кобрина, 
Москва 1987, c. 6-11.
46  Podczas wojny północnej żołnierze piechoty bardzo często otrzymywali rozkaz „siadania na 
koń”, co w zasadzie sprowadzało się do pełnienia przez nich służby należnej dragonom. 
47  ПСЗРИ, т. IV, № 2319; П.А. Иванов, op.cit., с. 18. Z uwagi na znaczne obciążenia finansowe 
związane z utrzymaniem tak licznej armii wszystkie pułki armii rosyjskiej miały zostać rozkwa-
terowane w poszczególnych guberniach. Żołnierze jednostek garnizonowych, których utwo-
rzono nieco mniej – 39 pełnych pułków, 1 pułk niepełny, 1 batalion oraz 160 żołnierzy, przy 
stanie liczebnym pułku wynoszącym 1440 żołnierzy – mieli zostać rozlokowani na terenie  
8 guberni w następujący sposób: Sankt Petersburska – 27 000, azowska – 10 000, kijowska –  
6 000, moskiewska – 3 000, kazańska – 5 000, syberyjska – 3 000, smoleńska – 2 000, archan-
gielska – 2 000. A. Baiow podaje, że do 1711 r. sformowano 40 pułków piechoty polowej (bez 
pułków gwardii), z których wydzielono 5 pułków grenadierskich. Z jego wyliczeń wynika rów-
nież, że w 1711 r. armia liczyła 42 pułki piechoty liniowej, przy czym żołnierze zabezpieczenia 
znajdujący przy sztabie takiej jednostki stanowili 17% jej stanu liczbowego. W tej liczbie znajdo-
wały się także 3 pułki grenadierskie, zob.: А. Баиов, op.cit., с. 55-57.  
48  31 stycznia 1712 r. car wydał rozporządzenie, aby wszystkie pułki piechoty, za wyjątkiem In-
germanlandzkiego, Moskiewskiego, Kijowskiego i Narewskiego, nie zmieniały swojego dotych-
czasowego podziału na 2 bataliony, zob.: ПСЗРИ, т. IV, № 2478. 
49  Ibidem, № 2319, 2474; Советская Военная Энциклопедия (dalej: СВЭ), ред. А.А. Гречко,  
т. 2, Москва 1976, с. 264; Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., с. 40; А.А. Строков, 
История военного искусства. Рабовладельческое и феодальное общество, т. I, Москва 1955, 
с. 470.
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piechoty oprócz pułkownika, podpułkownika i majora tworzyli także: kwater-
mistrz, adiutant, audytor  50, oboźny pułkowy, lekarz pułkowy, pisarz pułkowy 
i profos pułkowy  51. W każdej z 8 rot znajdował się kapitan, porucznik, podpo-
rucznik, chorąży, sierżant, podchorąży, kaptenarmus  52, furier  53 i 6 kaprali. Pułk 
liczył 1120 szeregowych żołnierzy, do których zaliczano również tzw. żołnierzy 
zabezpieczenia (w każdej rocie znajdował się pisarz rotny, oboista rotny, lekarz 
rotny, profos rotny, kowal, cieśla, ślusarz oraz 2 doboszy). Do ogólnego stanu 
jednostki doliczyć należy również 86 ordynansów pułkowych i 86 woźniców  54. 

W założeniu w pułku piechoty liniowej na 1487 żołnierzy  znajdowało się 
40 osób wchodzących w skład sztabu i ober-oficerów, a także 80 unter-ofice-
rów. Każda z 8 rot liczyła 4 ober-oficerów, 10 unter-oficerów i 140 żołnierzy 
liniowych  55. Pułk kawalerii (dragonów) składał się z 10 rot – 9 fizylierskich i 1 
roty grenadierskiej (od 1704 r.), z których w 1709 r. sformowano osobne pułki 
50  Audytorzy czuwali nad całokształtem spraw prawnych swojej jednostki, m.in. doradzali  
w kwestiach prawa wojennego, prowadzili dokumentację sądów polowych. Pojawili się z inicja-
tywy Piotra I we wszystkich rodzajach broni rosyjskiej armii przed rokiem 1711. Do służby au-
dytorskiej w poszczególnych pułkach kierowano starszych lub młodszych chorążych, czasem 
także wachmistrzów i unter-oficerów. Pełnienie funkcji audytorskiej wiązało się również  
z awansem – młodszy chorąży po upływie jednego roku, a wachmistrz lub unter-oficer po 
dwóch latach otrzymywali stopień podporucznika; później awans następował już w tradycyjny 
sposób. Car ustanawiając audytorów pragnął zlikwidować niedoskonałość sądów polowych od-
bywających się dotąd w poszczególnych prikazach, aresztach lub kancelariach wojewodów, 
gdzie z uwagi na nieznajomość prawa nagminnie dochodziło do wydawania niesprawiedliwych 
dla żołnierzy wyroków. Audytor oprócz uczestnictwa w sądach polowych pełnił również obo-
wiązki wojskowego prokuratora. Oprócz tego audytorzy uczestniczyli w wymianie jeńców wo-
jennych, zob.: Военный энциклопедический лексикон, издаваемый Обществом военных и ли-
тераторов (dalej: ВЭЛ), гл. ред. Л.И. Зедделер, ред., вступ. Н. Греч, т. I, СПб. 1852, с. 650; 
Энциклопедия военных и морских наук (dalej: ЭВМН), сост. под гл. ред. Г.А. Леера, т. I, 
СПб. 1883, c. 258-259; Словарь русского языка XVIII в. (dalej: СРЯ XVIII), вып. 1, Ленин-
град 1984, c. 115; Encyklopedia wojskowa, pod red. mjr. O. Laskowskiego (dalej: EWOL), t. I, 
Warszawa 1931, s. 153; П. и Б., т. X, Москва 1954, c. 310; В. Даль, Толковый словарь живого 
великорусского языка Владимира Даля (dalej: ТСД), т. I, СПб.-Москва 1904, c. 75. 
51  Profosi pułkowi kierowali aresztem, do którego trafiali żołnierze za popełnione przez siebie 
przewinienia, a także uczestniczyli w egzekucjach zasądzonych przez sądy polowe. Wszyscy 
profosi (w tym rotni) dokonywali także inspekcji nad przestrzeganiem zasad higieny i czystości 
podczas przemarszów oraz na stałych kwaterach wojskowych. Zwierzchność nad profosami 
spoczywała w rękach generała-profosa (według rozporządzenia wydanego w 1711 r. w armii 
miało znajdować się 2 generałów-profosów) i generała-profosa sztabowego, zob.: Словарь рус-
ского языка XI-XVII вв. (dalej: СРЯ XI-XVII), вып. 20, Москва 1995, c. 277; Дворянские роды 
Российской империи, науч. ред. С.В. Думин, т. I, СПб. 1993, c. 51. 
52  W armii Piotra I kaptenarmus zaliczany był do kadry podoficerskiej pułku lub roty i zajmował 
się mieniem zarówno wojskowym, jak i gospodarczym swojej jednostki, zob.: Ф.П. Сороколе-
тов, op.cit., с. 282-283; СРЯ XVIII, вып. 9, СПб. 1997, с. 249; Большая советская энциклопе-
дия (dalej: БСЭ), изд. 3, т. 11, Москва 1973, с. 367.
53  Furierzy (podoficerowie roty) odpowiedzialni byli za zaopatrzenie żołnierzy w żywność, pa-
szę dla koni i kwaterunek podczas postoju. 
54  ПСЗРИ, т. IV, № 2319.
55  Ibidem; А. Баиов, op.cit., с. 55.
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3. Oficer, bombardier i szeregowy Pułku Artyleryjskiego 1700-1720
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grenadierów konnych. Jednostka ta dzieliła się na 5 szwadronów (1 szwadron 
tworzyły 2 roty) w której znajdowało się 38 sztab i ober-oficerów, 80 unter-
-oficerów, 920 żołnierzy (dragonów) i 290 żołnierzy zabezpieczenia. W rocie 
było 3 ober-oficerów, 8 unter-oficerów i 92 dragonów  56. W 1716 r. potwier-
dzono podział pułków piechoty (liniowych i garnizonowych) na 2 bataliony 
po 4 roty fizylierów w każdym. Nie miały natomiast ustalonej organizacji pułki 
grenadierskie, gdyż w zależności od potrzeb dzielone były na 2 lub 3 bataliony. 

Nowy stan pułków armii rosyjskiej został ustanowiony w 1720 r., jeszcze 
przed końcem wojny ze Szwecją. Przyjęta przed niemal 10 laty liczba żołnie-
rzy, zarówno liniowych jak i zabezpieczenia, uległa nieznacznemu zmniejsze-
niu. Łączny stan piechoty wynosił 54  560 żołnierzy i 3396 żołnierzy zabez-
pieczenia – 2 pułki gwardii, 5 grenadierskich, 35 pułków piechoty i 1 batalion 
(wówczas wzrosła liczba żołnierzy liniowych kosztem żołnierzy zabezpiecze-
nia)  57. Liczba pułków liniowych kawalerii nie uległa zmianie i nadal wynosiła 
33 jednostki (30 pułków dragonii – 33 030 żołnierzy i 3 pułki grenadierskie – 
3303 żołnierzy). Zmienił się natomiast stan osobowy pułku, który zamykał się  
w liczbie 1253 żołnierzy. W 1724 r. stan osobowy liniowego pułku piechoty 
uległ nieznacznej zmianie i został zwiększony do 1260 ludzi  58. 

Ciężar poborów z Prikazu Pomiestnego przeniesiono na władze gubernialne 
już w 1710 r., za wyjątkiem guberni moskiewskiej, w której nad poborem czuwał 
Prikaz Spraw Wojskowych  59. Natomiast 13 sierpnia 1712 r. Kancelarię Wojsko-
wą opuściło rozporządzenie przypisujące poszczególne jednostki do konkret-
nych guberni. W ten sposób władze starały się zmniejszyć nadmierne obciążenie 
tych guberni, w jakich w danym czasie stacjonowały owe jednostki  60. 

Służba w zreformowanej przez Piotra I armii była z reguły dożywotnia. Bar-
dzo często zdarzało się jednak, że żołnierze liniowi po okresie 20 – 25 lat swojej 
bytności w macierzystych oddziałach, trafiali do pułków garnizonowych lub 
innych jednostek pomocniczych  61. Początkowo wśród szeregowych żołnierzy, 

56  А. Баиов, op.cit., с. 57; П.А. Иванов, op.cit., с. 18. W odróżnieniu od pułku piechoty w kawa-
lerii aż 24% stanu liczbowego jednostki stanowili żołnierze zabezpieczenia. W 1720 r. zależność 
ta spadła do 18%, zob.: Русская военная сила. Очерк развития выдающихся военных событий 
от начала Руси до наших дней, вып. 6: Период царствования Петра Великого, Москва 1890, 
с. 108. Utworzone były także garnizonowe pułki kawalerii. 
57  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., c. 41; П.А. Иванов, op.cit., с. 36; А. Баиов, 
op.cit., с. 57. Zmniejszeniu z 17% do 14% uległ także stan żołnierzy zabezpieczenia w stosunku 
do żołnierzy liniowych pułku piechoty. 
58  П.А. Иванов, op.cit., с. 26, 36. 
59  В.Н. Автократов, op.cit., с. 231.
60  ПСЗРИ, т. IV, № 2574.
61  Е.И. Порфирьев, op.cit., с. 83.



Wstęp 31

których wiek wahał się od 15 do 35 lat, oprócz „wolnych” ludzi znajdowali 
się także byli strzelcy, chłopi z dóbr bojarskich, szlacheckich i cerkiewnych, 
chołopi (kategoria ludności zależnej), słudzy cerkiewni, ludność posadzka 
(mieszkańcy miast), a także kozacy (kategoria ludności służebnej). Podczas 
przeglądów rekrutów urzędnicy komisji poborowych w prowadzonych przez 
siebie rejestrach zapisywali następujące informacje o poborowych – „głuchy”, 
„głupi”, „stary”, „jurodiwy”  62 – co wykluczało ich od przyjęcia do wojska. Jedy-
nie słowo „żołnierz” postawione przy nazwisku danego kandydata oznaczała, 
iż nadawał się on do służby w armii  63.

Konieczność całkowitej reorganizacji artylerii wymusiła na Piotrze I klęska 
poniesiona pod Narwą, kiedy łupem Szwedów padły niemal wszystkie działa 
znajdujące się na stanie armii polowej. W ciągu kilku lat odbudowano rosyjski 
potencjał artyleryjski  64. Znaczny udział w tych działaniach przypadł licznym 
carskim współpracownikom, a przede wszystkim diakowi Andrzejowi Wi-
niusowi i generałowi Jakubowi Bruce’owi, który w 1704 r. został wyznaczony 
generałem-feldcechmajstrem, czyli zarządzającym całą artylerią pozostającą 
na stanie armii  65. Z uwagi na znaczną liczbę, różnorodność poszczególnych 
dział i ich przeznaczenie dokonano czytelnego podziału na artylerię: polową,  
pułkową, oblężniczą i znajdującą się w twierdzach  66. Car zadbał również  

62  Mianem jurodiwych określano ludzi bardzo religijnych prowadzących specyficzny sposób 
życia – często byli to włóczędzy i żebracy żyjący w ubóstwie (niekiedy nawet w skrajnym), któ-
rzy twierdzili, iż znają losy ludzkie i mają dar przepowiadania przyszłości. Z tej też racji nazywa-
no ich „szaleńcami Chrystusowymi”, „szaleńcami w Chrystusie”, czy też „świętymi szaleńca-
mi”. A. Mandys definiuje ich jako „(…) świętych idiotów, którzy skupiali w sobie pierwiastki 
religine i czysto błazenskie”. Jurodiwy oznaczało tyle, co „szalony”, „wariat od urodzenia”, cyt. 
za: A. Madys, Wschodni jurodiwy a model świętego, prezentowany w zachodnim teatrze religijnym 
doby średniowiecza, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 42 
(2007), s. 267. 
63  О.Г. Леонов, И.Э. Ульянов, op.cit., с. 15.
64  А.П. Глаголева, Олонецкие железные заводы в первой четверти XVIII в., Москва 1957; 
И.Н. Юркин, Петр Великий и модернизация казенной оружейной промышленности: эта-
пы, эпизоды, события, [в:] Петр Великий и его время. Материалы Всероссийской научной 
конференции, посвященной 290-летию Полтавской победы, 8-11 июля 1999 г., oтв. ред. Н.В. 
Кирющенко, СПб. 1999, с. 146-150.
65  М.Д. Хмыров, Главные начальники русской артиллерии. Второй генерал-фельдцейхмей-
стер граф Яков Вилимович Брюс (1704-1726), „Артиллерийский журнал” (dalej: АЖ) 2 
(1866), c. 81-136; 3 (1866) c. 153-194; 4 (1866) c. 249-291; idem, Главные начальники русской 
артиллерии, АЖ 1 (1866), с. 153-199; S.W. Jefimow, Генерал-фельдцйхмейстер Яаков Брюс: 
потомок шотландских королей во главе российской артиллерии (материалы к биографии), 
[w:] W służbie obcych monarchów i państw. Mechanizmy karier obcokrajowców w armiach oraz 
administracji państwowej, pod red. T. Ciesielskiego, Warszawa 2015, s. 95-130.
66  М.Д. Хмыров, Артиллерия и артиллеристы на Руси в единодержавие Петра Великого 
(1696-1725). Историко-характеристический очерк, АЖ 10 (1865), с. 583-623; Н.Е. Бран-
денбург, Материалы для истории артиллерийского управления в России. Приказ артилле-
рии (1700-1720 г.), т. I: Приказ артиллерии (1701-1720 гг.), СПб. 1876; idem, 500-летие рус-
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o odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów niezbędnych do obsługi par-
ku artyleryjskiego. Swoistą kuźnią kadr artyleryjskich dla wszystkich jednostek 
lądowych i załóg okrętów wojennych była Bombardierska Rota Pułku Preobra-
żeńskiego, w której służyli zarówno Rosjanie jak i cudzoziemcy  67. 

W 1701 r. został sformowany całkowicie osobny Pułk Artyleryjski, w skład, 
którego weszły: 4 roty puszkarskie (artyleryjskie), 4 drużyny bombardierskie, 
1 rota inżynieryjna, 1 rota pontonowa, które razem z dowództwem jednostki 
liczyły 674 ludzi  68. Kolejne zmiany związane z organizacją jednostki nastąpiły 
w 1712 r., kiedy jej skład przedstawiał się następująco: 1 rota bombardierska,  
4 roty kanonierów, 1 rota minerów, 1 drużyna pontonowa, 1 drużyna inży-
nieryjna oraz dowództwo: 20 sztab-oficerów, 53 ober-oficerów, 285 unter-
-oficerów, 948 żołnierzy liniowych i 2217 żołnierzy zabezpieczenia. W 1723 r. 
zmianie uległa liczba żołnierzy pułku, których było aż 4192, przy czym liczba 
znajdujących się w nim rot doszła do 30  69. Wsparcie artyleryjskie uzyskały tak-
że pozostałe jednostki armii – każdy pułk piechoty i kawalerii miał na stanie 2 
spiżowe 3-funtowe armaty i 4 moździerze  70. 

W ciągu wojny północnej do carskiej artylerii trafiali także oficerowie 
i żołnierze służący w armii Karola XII. Po bitwie pod Połtawą gotowość do 
podjęcia służby w carskiej armii zgłosiło wielu Szwedów, m.in. 87 „artylerzy-
stów”, w tym oficerów. Wszystkim zagwarantowano, że nie wezmą udziału  
w bezpośrednich walkach z armią szwedzką  71. Car zadbał także o odpowiednie 
przygotowanie teoretyczne i praktyczne swoich żołnierzy odpowiedzialnych 
za sprawy artyleryjskie i inżynieryjne. Pierwsza rosyjska szkoła, w której moż-
na było zdobywać wiadomości z zakresu „nauk artyleryjskich” została powo-
łana z polecenia władcy jeszcze w 1698 r. przy Bomabardierskiej Rocie pułku 
Preobrażeńskiego. Kierownikiem szkoły został jeden z bombardierów tej jed-
nostki, potomek polskiej rodziny szlacheckiej osiadłej w Rosji w XVII w, sier-
żant Grzegorz Skorniakow-Pisariew. Nauczycielami zaś byli wyżsi oficerowie 
pułku. Zakres wykładanych tam przedmiotów ograniczał się do arytmetyki, 

ской артиллерии (1389-1889 г.), СПб. 1889; В.А. Абаза, История Лейб-гвардии конной ар-
тиллерии, СПб. 1896, с. 9. 
67  Г. Леер, Опыт критико-исторического иследования..., с. 111; В.И. Гиппиус, Лейб-гвардии 
бомбардирская рота в царствование императора Петра Великого, СПб. 1883; Л.Г. Бес-
кровный, Русская армия и флот..., c. 42.
68  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., c. 43.
69  ПСЗРИ, т. V, СПб. 1830, № 2480.
70  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., c. 42-43.
71  Документы относящиеся к деятельности фельдмаршала, графа Бориса Петровича Ше-
реметева..., № 194, с. 154-155; № 196, с. 155-156; № 198, с. 157-158; № 200, с. 158-159. 



Wstęp 33

geometrii, fortyfikacji oraz praktycznych zajęć artyleryjskich. Przygotowanie 
bombardierów i artylerzystów opierało się na najlepszych opracowaniach ów-
czesnych czasów, jakimi były bez wątpienia parce Sebastiana Vaubana i Men-
no Coëhoorna  72. Z biegiem lat utworzone zostały inne specjalistyczne szkoły, 
których absolwenci zasilali kadry wszystkich rodzajów broni armii rosyjskiej 
oraz floty wojennej. W 1699 r. rozpoczęła swoją działalność Puszkarska Szko-
ła, do jakiej trafiali ochotnicy oraz młodzież wysyłana w minionych latach na 
naukę za granicę. Zajęcia z artylerii prowadził tam bliski współpracownik cara 
generał Adam Weyde. W 1701 r. placówkę przekształcono w specjalistyczną 
Szkołę Artyleryjską kierowaną przez Andrzeja Winiusa i nadzorowaną przez 
Jakuba Bruce’a  73. W tym samym roku utworzono Szkołę Nawigacyjną, która  
z intencją cara została powołana „nie tylko dla spraw morskich (...) ale i ar-
tylerii oraz inżynierii”  74. Potrzeby rozrastającej się armii w zakresie szkolnic-
twa były ogromne, dlatego w 1712 r. w Sankt Petersburgu utworzono drugą 
Szkołę Artyleryjską, której naczelnikiem został mianowany dowódca Pułku 
Artyleryjskiego Johann (Iwan) Günter  75. Oprócz szkół artyleryjskich, w ja-
kich kładziono nacisk na poprawne prowadzenie ognia armatniego, powsta-
wały również placówki kształcące potrzebnych w armii inżynierów  76. Pierwsza 
specjalistyczna rosyjska Szkoła Inżynieryjna została otwarta w 1709 r. Mo-
skwie  77. Wiadomo, iż wśród nauczycieli moskiewskich szkół – Artyleryjskiej 

72  М.С. Лалаев, Исторический очерк военно-учебных заведений подведомственных Главному 
их управлению. От основания в России военных школ до исхода первого двадцатипятилетия 
благополучного царствования Государя Императора Александра Николаевича 1700-1880, 
ч. 1, СПб. 1880, c. 2-6; Л.Г. Бескровный, Военные школы в России в первой половине XVIII в., 
ИЗ 42 (1953), c. 290-291; История Северной войны 1700-1721..., c. 34. Do służby w artylerii 
przygotowywano również w tzw. ćwiczebnej drużynie małoletnich sierżantów przy pułku Sie-
mionowskim. 
73  Н.Е. Бранденбург, Материалы для истории…, СПб. 1876, с. 241; ПСЗРИ, т. IV, № 2557; 
Д. Струков, Московская Пушкарская школа, „Военный Сборник” 1 (1892), c. 148; В.Ф. 
Шперк, Военно-инженерное образование в России в XVIII века, [в:] Вестник Военно-инже-
нерной Академии РККА им. В.В. Куйбышева. Юбилейный сборник. 120 лет Военно-инженер-
ной Академии. 1819-1939, Москва 1939, c. 52.
74  П. и Б., т. VIII, вып. 1, Москва-Ленинград, c. 53; Ф.Ф. Веселаго, Очерк истории Морского 
кадетского корпуса, СПб. 1852, c. 23; idem, Материалы для истории русского флота, ч. III, 
СПб. 1866, c. 289, 354; Н.Г. Устрялов, op.cit., т. III, СПб. 1858, с. 334. 
75  П. и Б., т. XII, вып. 1, Москва 1975, c. 112, 381; Доклады и приговоры Сената, т. II, СПб. 
1882, № 281, 318; Письма и указы Императора Петра I к разным лицам. Письма и указы 
особ царского семейства и письма сотрудников Петра I, СИРИО, т. 11, СПб. 1873, с. 224; 
М.С. Лалаев, op.cit., c. 8.
76  O zadaniach stawianych przed inżynierami wojskowymi szerzej zob.: K. Łopatecki, Prace 
kartograficzne wykonane na ziemiach Rzeczypospolitej przez szwedzkich inżynierów wojskowych  
w XVII stuleciu, SMHW 46 (2009), s. 55-80.
77  Л.Г. Бескровный, Военные школы в России..., c. 293; Ф.Ф. Ласковский, Материалы для 
истории инженерного искусства в России, ч. 2: Опыт исследования инженерного искусства  
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i Inżynieryjnej – znajdowali się wzięci do niewoli szwedzcy oficerowie, którzy 
dzielili się swą wiedzą i doświadczeniem z młodymi rosyjskimi kursantami  78. 
Dzięki tym działaniom, jak zauważył cesarski rezydent w Rosji O. Pleyer, arty-
leria została „zaopatrzona wszelkim sprzętem, licznymi biegłymi w sprawach 
Niemcami i innymi cudzoziemcami, także i rosyjskimi ludźmi, których wielu 
było rozesłanych do różnych miejsc w Niemczech w celu nauki podstaw piro-
techniki, oprócz tego i dobrymi końmi”  79. 

Okres rządów Piotra I w Rosji to również czas wielkich zmian w sferze szpi-
talnictwa wojskowego. Rozpoczęto od zatrudnienia dużej grupy medyków z Eu-
ropy Zachodniej. Wśród nich naczelne miejsce zajmował Szkot Robert Erskine, 
który koordynował w Rosji prace zmierzające do stworzenia ogólnopaństwo-
wego systemu medycznego, działającego przede wszystkim na potrzeby wojska. 
Recypowano głównie wzorce angielskie (od 1707 r. brytyjskie), co wynikało  
z doświadczeniami cara, który podczas swojej podróży w 1698 r. odwiedził szpital  
w Greenwich. To wzorując się na tej placówce powołano na przełomie 1706–
1707 r. pierwszy stały szpital wojskowy w Moskwie. Kolejny założono 10 lat 
później w Petersburgu, który sprawował opiekę nad marynarzami służącymi  
w rosyjskiej flocie. W trakcie panowania Piotra I powstało w sumie 10 obiektów 
medycznych przeznaczonych dla żołnierzy, m.in. w Kijowie, Rewlu i Rydze  80.

Zmiana oblicza rosyjskich sił zbrojnych pociągała za sobą także wprowadzenie 
zupełnie nowego rodzaju umundurowania dla żołnierzy służących w poszcze-
gólnych formacjach. Dotychczas w armii rosyjskiej panowała różnorodność  
w kolorystyce i krojach uniformów, która w nowych okolicznościach była nie 
do przyjęcia. Zgodnie z nowymi zasadami podstawowym kolorem kaftanów  
w pułkach piechoty był zielony (były od tego wyjątki – Bombardierska Rota 
pułku Preobrażeńskiego odziana była w kaftany czerwone, a pułk Siemionowski  
do 1720 r. umundurowany był na niebiesko), kawalerii niebieski, a artylerii  

в царствование императора Петра Великого, СПб. 1861; М. Денисьевский, Специальная 
школа «Инженерная и артиллерийская», „Инженерный журнал” 6-7 (1904), c. 1013-1040; 
Н.Т. Держицкий, М.В. Ерошенко, К вопросу о зарождении и развитии военно-инженерного 
образования в России, [в:] Военно-инженерное искусство и инженерные войска русской ар-
мии. Сборник статей, сост. В.П. Андреев, Д.С. Борисов, Москва 1958, с. 36-46; Е.И. Май-
ков, Развитие русского военно-инженерного искусства и инженерных войск от их возникно-
вения до конца XVIII в., [в:] ibidem, c. 5-17. 
78  Г.В. Шебалдина, op.cit., с. 59.
79  О.-А. Плейер, op.cit., с. 398-399. 
80  J.H. Appleby, Ivan the Terrible to Peter the Great: British Formative Influence on Russia’s Medi-
co-Apothecary System, „Medical History” (dalej: MH) 27 (1983), 3, p. 299-301; A. MacGregor, 
The Tsar in England: Peter the Great’s Visit to London in 1698, „Seventeenth Century Spring” 19 
(2004), 1, p. 123; K. Łopatecki, U genezy państwowej opieki społecznej i zdrowotnej – szpitalnictwo 
wojskowe w epoce nowożytnej, „Medycyna Nowożytna” 22 (2016), 1, s. 71-72.
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czerwony; natomiast kolory kamizelek i spodni żołnierskich zależały od rodzaju 
broni – w piechocie i artylerii były czerwone; w dragonii były to spodnie skó-
rzane. Jednakże podczas wojny północnej zdarzały się odstępstwa od tych reguł 
spowodowane bardzo często brakiem sukna odpowiedniego koloru na mundury 
dla żołnierzy poszczególnych formacji. Niekiedy wykorzystywano także odpo-
wiednio zmodyfikowane uniformy zdobyte w szwedzkich magazynach  81. 

Utworzone przez Piotra I jednostki piechoty i kawalerii otrzymały także 
zupełnie nowe sztandary, na których znalazły się wyobrażenia ikonograficzne  
o tematyce świeckiej lub antycznej – zupełnie odmienne od dotychczasowych 
tradycyjnych wzorców ruskich o tematyce religijnej  82. 

Skuteczne prowadzenie działań wojennych przez carską armię uzależnione 
było od wielu kwestii, wśród których istotne miejsce zajmowała aprowizacja za-
równo ludzi, jak i koni pułkowych. Najważniejszymi osobami byli trzej generało-
wie-prowiantmajstrzy (każdy z rocznym żołdem w wysokości 300 rubli), których 
obecność w armii odnotowano już w 1711 r.  83 Obowiązki generała-prowiantmaj-
stra nie zostały jednak opisane w Kodeksie Wojskowym z 1716 r., gdzie odnotowa-
no jedynie powinności ober-prowiantmajsta. Dopiero 20 stycznia 1724 r. została 
wydana specjalna instrukcja dla generała-prowiantmajstra, która w 22 punktach 
drobiazgowo określała bardzo szeroki zakres jego obowiązków związanych m.in.  
z poborem żywności i furażu od ludności zamieszkałej na terytorium gdzie 
stacjonowało wojsko; przygotowaniem odpowiednich zapasów na wyprawę 
wojenną; budową magazynów żywnościowych. Wówczas wprowadzono także 
funkcje generałów-prowiantmajstrów-lejtnanów, którym podporządkowano 
ober-prowiantmajstrów i prowantmajstrów pułkowych. Struktura zaopatrzenia 
wojska w żywność i furaż miała ulec większej rozbudowie, gdyż prowiantmaj-
strzy byli powołani również przy samym carze, w guberniach i prowincjach oraz 
przy magazynach żywnościowych  84. 

81  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., c. 98-100. Por. umundurowanie wojsk koronnych 
Rzeczypospolitej: T. Ciesielski, Armia koronna w czasach Augusta III , Warszawa 2009, s. 469-484.
82  А. Чернушкин, Русская армия XVIII – XIX веков: Пехота – Кавалерия – Артиллерия. 
1801 – 1825: Гвардейская и армейская пехота. (Энциклопедия вооружения и военного ко-
стюма), Москва 2004, с. 6-24; В.М. Глинка, Русский военный костюм XVIII – начала XX 
века, Ленинград 1988, passim; П.И. Белавенец, Краткая записка о старых русских знаме-
нах, СПб. 1911, passim; С. Летин, О. Леонов, Русский военный костюм. От Петра I до Пе-
тра III, Москва 2008, с. 21-150; Г.В. Вилинбахов, Эмблематика барокко на русских знаме-
нах первой четверти века, [в:] Русское искусство эпохи барокко. Новые матерталы и иссле-
дования. Сборник статей, ред. Е.В. Дианова, Т.Д. Кустова, СПб. 1998, с. 176-190.
83  ПСЗРИ, т. IV, № 2319.
84  Ibidem, т. VII, СПб. 1830, № 4430. Generał-prowiantmajster nie był stopniem wojskowym 
lecz funkcją, którą pełnili oficerowie w randze pułkownika. Podobnie rzecz miała się z genera-
łami-prowiantmajstrami-lejtnantami w liczbie 2 – każdy w randze podpułkownika oraz ober-
-prowiantmajstrami – każdy w randze majora. Generał-prowiantmajster miał także do swojej 
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W 1716 r., kiedy zaczęły obowiązywać przepisy nowej regulacji prawnej dla 
armii władze ustaliły dobowe stawki żywieniowe przysługujące żołnierzom 
(porcje) i pozostającym do ich dyspozycji koniom (racje) podczas prowadze-
nia działań wojennych na własnej ziemi i podczas wyprawy wojennej. Według 
przyjętych założeń porcja szeregowego żołnierza armii na każdy dzień wyno-
siła: 2 funty chleba, 1 funt mięsa, 2 czarki wina, 1 garniec piwa  85 oraz na każdy 
miesiąc: 2 funty soli i 1 i ½ garnca krup. Oprócz tego żołnierze stacjonujący 
na kwaterach otrzymywali: ocet, drewno, świece, łóżka oraz według potrzeby 
inne niezbędne „rzeczy” potrzebne do wyżywienia. Z kolei dobowa racja prze-
znaczona dla konia żołnierskiego wynosiła: 2 garnce owsa, 16 funtów siana, 2 
garnce sieczki, 1 snop słomy  86. Należy wszakże zauważyć, iż porcje i racje kadry 
dowódczej wszystkich szczebli przewyższały tę przyznaną zwykłemu szerego-
wemu – w przypadku generała-feldmarszałka i żołnierza różnica ta wynosiła aż 
199 porcji i racji. Z uwagi na toczące się działania wojenne żołnierze otrzymy-
wali należne im porcje i racje w formie pieniężnej – wartość 1 porcji wynosiła 
2 ałtyny i 2 dieńgi  87, stanowiąc swoisty dodatek do otrzymywanego żołdu. Jed-
nakże podczas wojny północnej stawki pieniężne były zmienne, gdyż zależały 
od zamożności obszarów na których działało wojsko oraz od liczebności jed-
nostek uczestniczących w prowadzonych działaniach wojennych. Tak również 
było podczas kolejnej wojny prowadzonej przez Rosję z Persją na początku lat 
20. XVIII w., czego wymownym przykładem są znacznie lepsze stawki porcji 
przyznanych żołnierzom pułków Preobrażeńskiego i Siemionowskiego. Przy-
kładowo podpułkownik gwardii otrzymywał ich 77, major 33, kapitan-porucz-
nik 15-17, porucznik 10 i ½ , podporucznik 8 i ½ , chorąży 6 i ½  88. 

dyspozycji kancelarię, zob.: Военная Энциклопедия (dalej: ВЭ), под. ред. В.О. Новицкого, 
А.В. фон.-Шварца, В.А. Апушкина, Г.К. фон.-Шульца, т. VII, СПб. 1912, с. 231. Szerzej  
o problematyce związanej z zaopatrzeniem armii Piotra I w żywność zob.: И.Г. Дуров, Прови-
антское обеспечение русской армии и флота в Персидском походе 1722-1723 гг., [в:] Кровь. 
Порох. Лавры. Войны России в эпоху Барокко (1700-1762). Сборник материалов Всероссий-
ской научной конференции, редколл.: В.М. Крылов, А.А. Лазарев, С.В. Ефимов, Ю.В. Утян-
ский, И.А. Таубин, С.В. Успенская, А.П. Беленькая, вып. 1, СПб. 2002, с. 37-44; idem, Не-
которые аспекты истории, становления и развития продовольственного обеспечения лич-
ного состава морской пехоты и сухопутных войск, подчиненных Адмиралтейств-коллегии 
в первой четверти XVIII в., Нижний Новгород 1998; idem, Общественное питание в Пе-
тербурге и на Котлине при Петре, [в:] Феномен Петербурга. Труды Второй международной 
конференции, отв. ред. Ю.Н. Беспятых, СПб. 2001. c. 434-450. 
85  Czarka wina to dawna rosyjska miara objętości ciał płynnych; wg systematyki z poł. XVII w. 
1 wiadro = 10 kubkom = 100 czarkom ≈ 12,30 l); 1 garniec piwa to również dawna rosyjska 
miara objętości, liczył około 3,28 l.
86  ПСЗРИ, т. V, № 3006.
87  Rubel moskiewski = 2 połtinom = 10 grzywnom = 33 ałtynom i 2 dieńgom = 200 dieńgom;  
1 grzywna = 3 ałtynom i 2 dieńgom = 20 dieńgom; 1 ałtyn = 6 dieńgom = 3 kopiejkom.
88  И.Г. Дуров, Провиантское обеспечение..., с. 38. Według zapisów I księgi Kodeksu wojskowego 
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Gruntowna reforma armii wymusiła zmiany w jej centralnym systemie zarzą-
dzania. Dotychczas wszelkie kwestie w tym względzie leżały w gestii kilku in-
stytucji państwowych. Z chwilą decyzji cara o rozwiązaniu pułków strzeleckich  
w 1699 r. – część tych jednostek przetrwała jednak aż do końca 1. ćw. XVIII w. – 
likwidacji uległ Prikaz Strzelecki, a wszystkie „sprawy wojskowe” przejął Prikaz 
Ziemski. W 1700 r. zlikwidowano także prikazy – Rajtarski i Cudzoziemski –  
w miejsce których utworzono tzw. Prikaz Osobny (Wydzielony), przekształco-
ny w kolejnym roku w Prikaz Spraw Wojskowych kierowany przez bojarzyna 
Tichona Streszniewa. W 1706 r. prikaz ten przemianowano na tzw. Kancelarię 
Bliską (Bliżnaja Kancelarija). Utworzona wówczas instytucja przejęła niemal 
wszystko co wiązało się z utrzymaniem armii. Za wyposażenie wojska w broń, 
mundury oraz wypłatę żołdu bezpośrednio odpowiadał generał-komisarz. Na-
tomiast zaopatrzeniem żołnierzy w żywność i koni w furaż zajmował się ustano-
wiony w 1700 r. Prikaz Prowiantowy  89. Bez zmian pozostały „sprawy artyleryjskie  
i inżynieryjne” podległe Prikazowi Puszkarskiemu, przemianowanemu  
w 1701 r. na Prikaz Artyleryjski  90. Kolejne zmiany w zarządzaniu armią nastąpi-
ły z chwilą powołania do życia Senatu, który przeprowadzał pobory (regularne 
i uzupełniające) do armii. Przy Senacie powołano także Komisariat zajmujący 
się finansowaniem wojska oraz zaopatrzeniem żołnierzy w broń, umunduro-
wanie i prowiant. Kierownictwo Komisariatu objął generał Jakow Dołgorukow 
pełniący funkcję generała-krigs-komisarza  91. W 1718 r. miała miejsce kolejna 
istotna zmiana w administracyjnym aparacie państwa – w miejsce dotychcza-
sowych licznych prikazów utworzono kolegia. Powołane wówczas Kolegium 
Wojskowe, które przejęło całość spraw wojskowych, w tym artyleryjskich. Ko-
legium kierował carski przyjaciel książę Aleksander Mienszykow, a instytucję 
podporządkowano Senatowi. W Moskwie urząd ten posiadał swoje trzy izby 
(biura) – artyleryjską, mundurową i obrachunkową  92. W 1712 r. zmianom ule-
gała także struktura funkcjonującego dotychczas osobno Prikazu Artylerii  93. 
Jednakże wraz z przeniesieniem w tym czasie większości instytucji państwo-
wych z Moskwy do Sankt Petersburga nastąpił podział tego prikazu na dwie 
części – moskiewska do 1720 r. nadal nosiła nazwę Prikazu Artyleryjskiego, po 

1716 roku podpułkownik piechoty otrzymywał 25, premier-major 19, sekund-major 17, kapitan 
15, porucznik 9, podporucznik 7, a chorąży 4 racji. 
89  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., c.50-51; ПСЗРИ, т. IV, № 1764.
90  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., c. 51.
91  ПСЗРИ, т. IV, № 2456, 2528.
92  Ibidem, т. V, № 3255, 3383.
93  Ibidem, т. IV, № 2480.
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czym została przemianowana na Kancelarię Artyleryjską, a dwa lata później na 
Izbę Artyleryjską (Biuro Artyleryjskie), a petersburska nosząca nazwę Kan-
celarii Artyleryjskiej w 1722 r. została przekształcona w Główną Kancelarię 
Artyleryjską  94.

Przystosowanie armii rosyjskiej do wzorców zachodnioeuropejskich wyma-
gało wprowadzenia jednolitego i nowoczesnego uzbrojenia w piechocie, kawa-
lerii oraz artylerii. Żołnierzom powinno się zapewnić zarówno broń palną jak 
i białą. Należało także stworzyć odpowiednio zaopatrzony park artyleryjski. 
Produkcja krajowa ręcznej broni palnej, pomimo dynamicznego rozwoju sie-
ci zakładów odlewniczych, była niewystarczająca i niemal przez wszystkie lata 
wojny północnej władze zmuszone były kupować ją za granicą. Przykładowo 
na początku konfliktu, w latach 1700-1701, na potrzeby wojska zakupiono 11 
194 karabinów. Liubomir Bieskrowny wspomina, że brak broni palnej i bagne-
tów zmusił władze do wprowadzenia na wyposażenie armii pik, z których osta-
tecznie zrezygnowano w latach 1716-1717. Tylko w 1707 r. na polecenie cara 
miano ich przygotować aż 35 000 sztuk  95. 

W 1715 r. oficjalnie ustanowiono obowiązujące w armii typy broni palnej: 
inne karabiny przeznaczone były dla piechoty, inne dla kawalerii; pistoletów 
używano tych saamych. Wszystkie posiadały ściśle sprecyzowane parametry 
taktyczno-techniczne obejmujące: kaliber, długość lufy, długość całej broni, 
wagę kuli, ładunku oraz broni, zasięg strzału, szybkość prowadzenia ognia, ro-
dzaj zamka broni  96.

94  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., c. 51.
95  Ibidem, c. 75-76. Zob też: П. и Б., т. VI, СПб. 1912, с. 73, 226-227.
96  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., c. 95.



Wstęp40

Tabela nr 1
Typy broni palnej armii rosyjskiej wg wytycznych z 1715 r.
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Karabin 
piechoty 19,81 101,6 142,2 34,13 14,93 5,74 150-200 1-2 skałkowy

Karabin 
dragonii 17,27 45,7 103,6 25,6 14,93 4,91 100-120 1 skałkowy

Pistolet 17,27 35,8 x 25,6 8,53 1,54 x x x

Źródło: Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., c. 94; x – brak danych.

***
Zmodernizowana armia rosyjska nie mogła obejść się bez odpowiednich re-

gulacji prawnych, które w drobiazgowy sposób ujmowały wszystkie aspekty jej 
funkcjonowania. W Rosji, w odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej aż do 
czasu panowania Piotra I rola prawa wojskowego odgrywała rolę drugorzędną. 
Zapóźnienie to widoczne było w odniesieniu do zasad organizacji i dyscypli-
ny wojskowej w służbie ziemskiej. W Europie Środkowej stosowne regulacje 
prawne w tym zakresie przyjęto na przełomie XIV i XV w.  97, natomiast w Rosji 
dopiero Sobornoje Ułożenije z 1649 r. kompleksowo podejmowało to zagadnie-
nie. Nie oznacza to, że do połowy XVII stulecia nie znano tam żadnych praw 
wojskowych. Pierwszy dokument o charakterze regulaminu zatytułowany Bo-
jarskie postanowienie o stanicznej i strażniczej służbie (ros. Боярский приговор  
о станичной и сторожевой службе) został wprowadzony w życie w za pa-
nowania cara Iwana IV Groźnego (1533-1584) w 1571 r.  98 W ciągu XVII w.  
97  K. Łopatecki, Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do po-
łowy XVII wieku), Białystok 2013, s. 25-34.
98  Акты Московского государства, изданные императорскою Академией наук, ред. Н.А. По-
пов, т. I: (1571–1634), СПб. 1890, № 2, с. 2-5. Por. Ф.И. Калинычев, Правовые вопросы воен-
ной организации русского государства второй половины XVII века, Москва 1954, c. 132-139; 
А.Н. Кочетков, Русская военная литература и военная мысль второй половины XVIII- на-
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bazowano także na nienormatywnym dorobku ruskiego piśmiennictwa wojsko-
wego  99. Swoistym dopełnieniem wspomnianej „literatury wojskowej” były zapisy 
znajdujące się w tzw. „księgach razriadnych”, gdzie skrupulatnie odnotowywano 
wszystkie decyzje i zarządzenia związane ze stanem armii i prowadzeniem dzia-
łań wojennych. W spisywanych regularnie „księgach razriadnych” znajdowały się 
bardzo istotne informacje: spisy tzw. „ludzi wojennych” wystawianych przez po-
szczególne miasta; wykazy miejsc koncentracji pułków; nominacje na stanowi-
ska wojewodów odpowiedzialnych za dowodzenie poszczególnymi jednostkami 
i czuwających nad bezpieczeństwem granic państwa; rozkazy dla wojewodów  
i sporządzane przez nich sprawozdania z każdej odbytej kampanii wojennej  100. 

Generalnie jednak prawo wojskowe w formie artykułów i regulaminów 
wojskowych miało prowieniencję obcą. Wiązało się to z tym, że żołnierze za-
ciągani przez cara na terenie Europy Zachodniej i Środkowej pełnili służbę na 
podstawie własnych przepisów prawnych, co nazywamy zasadą osobowości 
prawa (dominowała ona do początków XVII w.)  101. Koncepcję tę potwierdzają 
ostatnie badania O. Rusakovskiy’ego. Uczony ten analizując kwestię werbunku 
landsknechtów przez Państwo Moskiewskie w XVI w. odnalazł projekt artyku-
łów wojskowych, który miał obowiązywać żołnierzy niemieckich znajdujących 
się w służbie Iwana IV Groźnego  102. Kolejny krok na przełomie XVI i XVII 

чала XIX в., [в:] Вопросы военной истории России. XVIII и первая половина XIX веков, ред-
колл.: И.В. Бестужев, Л.С. Гапоненко, Е.И. Индова, Ю.Р. Клокман, Москва 1969, c. 114;  
K. Łopatecki, „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 
2012, s. 325-326.
99  Wśród opowiadań i latopisów uwzględniających zagadnienia z zakresu organizacji wojsko-
wej, a w zasadzie przede wszystkim polityki, znajdowały się m.in. Opowieść Awraamija Palicyna, 
Kronika diaka Iwana Timofiejewa, Opowiadanie o podejściu szwedzkiego króla z Niemcami pod 
gród Psków, Opowiadanie Katyrjewa-Rostowskiego, zob.: Сказание Авраамия Палицына, ред. 
О. Дружининов, Москва-Ленинград 1955; Временник Ивана Тимофеева, подготовка к пе-
чати, перевод и комментарии О.А. Державной, Москва-Ленинград 1951; Г.А. Замятин, 
„Псковское сиденье”. (Герoическая оборона Пскова от шведов в 1615 г.), ИЗ 40 (1952), c. 186-
213; E. Razin, Historia sztuki wojennej. Sztuka wojenna manufakturowego okresu wojen (tłum. 
pol.), t. III, Warszawa 1964, s. 252. Zob. też: К. Валишевский, Первые Романовы, Москва 
1989, с. 187. Wpływ na kształtowanie się rosyjskiej myśli wojskowej XVII i XVIII w. wywarł 
także pojawiający się w powieściach wojennych temat związany z opanowaniem w 1637 r. Azo-
wa przez uznających zwierzchnictwo cara moskiewskiego Kozaków dońskich. Zdobycie tej 
twierdzy stanowiło tzw. pamięć „historyczną”, zaś to co nastąpiło później czyli trwanie w oblę-
żeniu do roku 1642 tzw. pamięć „poetycką”, zob.: С.Н. Лютов, От воинской повести – к воен-
ной книге: предпосылки и условия зарождения в России военного книгоиздания, „Вестник 
Челябинской государственной академии культуры и искусств” 3 (2011), c. 15-16.
100  E. Razin, op.cit., s. 254.
101  K. Łopatecki, „Disciplina militaris”..., s. 692-693.
102  O. Rusakovskiy, Das Militärrecht der deutschen Söldner im russischen Dienst in der Mitte des 16. 
Jahrhundert: Nach einer Handschrift aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv, München. Praca niepu-
blikowana, w maszynopisie. Autorzy opracowania składają podziękowanie O. Rusakovskiy’emu 
za udostępnienie swej pracy.
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w. wiązał się z carem Borysem Godunowem (1598-1605), który polecił stwo-
rzyć tzw. Księgę wojskową, będącą przekładem zbioru wojennych praw Cesarstwa 
Niemieckiego  103. Prace w tym zakresie kontynuowano za następców Goduno-
wa, przy czym zdecydowanym orędownikiem modernizacji armii był Dymitr 
I Samozwaniec (1605-1606)  104. Na służbie tego władcy znajdowały się liczne 
najemne oddziały litewsko-polskie, które posługiwały się własnymi artykułami 
wojskowymi  105. Zebrana przez niego armia z ziem Rzeczypospolitej, zanim wy-
ruszyła do Moskwy, stworzyła w kole wojskowym pod przewodnictwem woje-
wody sandomierskiego Jerzego Mniszcha artykuły wojskowe w 1604 r.  106 Warto 
zauważyć, że szwedzkie wojska posiłkowe wspierające armię carską w okresie 
tzw. dymitriad (interwencji zbrojnych polskiej magnaterii i szlachty w wewnętrz-
ne sprawy Rosji z lat 1604-1610) również stosowały własne regulacje prawne  107. 

Ważne wydarzenie stanowiło wydanie w Moskwie w latach 1607 i 1621 dwu-
tomowego dzieła, wyżej wspomnianego Regulaminu. Były to księgi dotyczące 
organizacji, zasad ciągnienia, obozowania oraz prowadzenia działań bojowych. 
Ich powstanie należy wiązać z rokiem 1606, kiedy to z polecenia cara Wasy-
la Szujskiego (1606-1610) wojewoda Onisim Michajłow (Anisim Michajłow 
Radziszewski – drukarz i artylerzysta, który przeniósł się do Moskwy ok. 1586 r. 
z ziemi wołyńskiej) rozpoczął pracę nad opracowaniem „książki” uwzględnia-
jącej wszystkie osiągnięcia ówczesnej techniki wojskowej krajów starego kon-
tynentu  108. Największą uwagę skupiono w nich na oddziałach artyleryjskich, 
103  Б.В. Колобов, М.И. Сизиков, Армия и флот. Тексты нормативных актов. Предисловие, 
[в:] Законодательство Петра I…, с. 140.
104  D. Czerska, Dymitr Samozwaniec, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004, s. 114-118.
105  K. Łopatecki, „Disciplina militaris”..., s. 458-459.
106 Wyprawa czara Moskiewskiego Dymitra do Moskwy z Gerzim Mniszkiem, woiewodą Sendomir-
skim y z inszym rycerstem. Roku 1604, (Поход московского царя Дмитрия в Москву с Сендомир-
ским воеводой Юрием Мнишком и другими лицами из рицарства. 1604 года, [в:] Русская 
историческая библиотека, т. I, СПб. 1872, стлб. 365-426; A. Hirschberg, Dymitr Samozwa-
niec, Lwów 1898, s. 70-71. 
107  Przykład regulacji szwedzkiej obowiązującej w tym okresie na terenie Carstwa Rosyjskiego: 
Kungliga Biblioteket (Stockholm), B 43, s. 1-18. Potwierdzeniem stosowania przez wojska na-
jemne służące w Państwie Moskiewskim własnych regulacji są informacje zawarte w Regulami-
nie wojskowych, armatnich i innych spraw dotyczących nauki wojennej z 1607 r., gdzie w art. 7 na-
kazywano przed początkiem każdej wyprawy (ciągnienia) i w czasie wojny czytać „ratnym” lu-
dziom wojenne artykuły lub ustawy, zob.: О. Михайлов, Устав ратных, пушечных и других 
дел, касающихся до воинской науки, состоящий в 603 указах, или статьях, в государствова-
ние царей и великих князей Василия Иоанновича Шуйского и Михаила Феодоровича всея Руси 
самодержцев, в 1607 и 1621 годех выбран из иностранных военных книг Онисимом Михайло-
вым, напечатан с рукописи, найденной в 1775 году в Мастерской и Оружейной палате в Мо-
скве, изд. В. Рубаном, ч. I, СПб. 1777, c. 57-58.
108  О. Михайлов, op.cit., ч. I-II, СПб. 1777-1781. We wstępie dzieła wskazano na rozwiązania 
włoskie, francuskie, hiszpańskie, cesarskie, holenderskie, angielskie, polskie, litewskie, zob.: ibi-
dem, ч. I, c. 1. Jak zauważył W. Nazarow, w tekście znajdują się słowa polskie, nieznane  
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o których mówiło ok. 500 z 663 punktów. Zostało tam uregulowanych szereg 
zróżnicowanych kwestii dotyczących m.in. używania broni palnej, sporządza-
nia prochu i ładunków armatnich, oblężeń twierdz oraz porządku bojowego  
w trakcie bitwy. Zestawiony przez carskiego urzędnika Regulamin można trak-
tować jako autorskie opracowanie stanowiące syntezę technik armii cudzo-
ziemskiej i wojsk carskich na początku XVII w.  109 Najważniejszym dla badane-
go w niniejszych rozważaniach zagadnienia był rozdział O porządkowym spisie 
puszkarskim, (pkt. 311–339), umieszczony w tomie z 1621 r. Zawarty tam akt 
zawierał reguły i komentarze kierowane do służby artyleryjskiej, tym samym 
można je uznać za najstarsze rosyjskie artykuły artyleryjskie  110. 

Należy wspomnieć, iż swój udział w procesie kształtowania rosyjskiej teo-
retycznej myśli wojskowej miał również wybitny dowódca rosyjski tego czasu 
książę Michał Skopin-Szujski, który starał się w armii rosyjskiej zaprowadzić 
rozwiązania techniczne i organizacyjne funkcjonujące w armii szwedzkiej  111. 

Przepisy stosowane w Państwie Moskiewskim rozróżniały przestępstwa  
i wykroczenia dyscyplinarne. Do pierwszej z grup zaliczano wprost wymie-
nione w akcie zbrodnie, z reguły zagrożone karami mutylacyjnymi i śmiercią 
– dowódca puszkarski („puszkarska głowa”) lub profos („pristaw”) obowiąza-
ni byli tylko aresztować przestępcę i przekazać go przed sąd wyżej stojącemu  
w hierarchii wojskowej dowódcy. W pozostałych sprawach oficerowie ci wyko-
nywali niesprecyzowaną bliżej w akcie karę dyscyplinarną  112.

W 1647 r. wydano pierwszą drukowaną rosyjską „książkę wojskową” zatytu-
łowaną Szkolenie i sposoby sprawowania wojskowych szyków ludzi pieszych, która  
w zasadzie w swej pełnej formie weszła życie dwa lata później  113. Zapisy Szkolenia, 

w moskiewskich strukturach wojskowych, jak „marszałek”, „rota”, „rotmistrz”, a jego autor od-
wołuje się do przepisów i organizacji sądów wojskowych właściwych dla Rzeczypospolitej, 
przykładowo: ibidem, c. 59-60, 62-63, 73, 128-129, 153-154 (art. 9, 11, 18, 82, 108), zob.: В.Д. 
Назаров, О датировке „Устава ратных и пушечных дел”, [в:] Вопросы военной истории…,  
c. 219-221.
109  В.В. Пенской, Попытка военных реформ в России начала XVII века, ВИ 11 (2003), c. 128-
130; В.Д. Назаров, op. cit., c. 216-221.
110  О. Михайлов, op.cit., ч. II, с. 47-58.
111  В.С. Иконников, Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, „Чтения в Историческом 
обществе Нестора-летописца”, кн. 1. 1873-1877, Киев 1879, с. 130-131.
112  K. Łopatecki, „Disciplina militaris”..., s. 567-568.
113  Учение и хитрость ратного строения пехотных людей, изд. А.З. Мышлаевский, И.В. 
Парийский, СПб. 1904; В.М. Живов, Разыскания в области истории и передыстории рус-
ской культуры, Москва 2002, с. 243. Zdania rosyjskich historyków wojskowości odnośnie 
autorstwa tego dzieła są mocno podzielone: N. Obruczew pierwszy określił Szkolenie... jako 
przekład jednego z regulaminów obowiązujących w armii cesarza Karola V (1519-1556), zob.: 
Н.Н. Обручев, Обзор рукописных и печатных памятников, относящихся до истоии военного 
искусства в России по 1725 г., СПб. 1853, c. 28. P. Bobrowski uważał, iż było on przekładem  
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zawierające we swoim wstępie krótką charakterystykę wojny, ujmowały obo-
wiązki ciążące na osobach sprawujących dowództwo w armii, ale przede wszyst-
kim kładły nacisk na poprawne posługiwanie się muszkietem i pikami przez 
żołnierzy, zarówno podczas walki jak i w trakcie pełnienia służby wartowniczej. 
Opisana została także dokładna organizacja oddziału liczącego 300 żołnierzy – 
180 muszkieterów i 120 pikinierów. Szkolenie uwzględniało również przepisy 
dotyczące musztry, ćwiczeń i manewrów pozwalających utrzymać dobrą kondy-
cję wojska  114. Aż do lat 90. XVII w. traktat ten stanowił podstawowy regulamin 
wojskowy obowiązujący w mocno zróżnicowanej pod względem składu carskiej 
armii  115. Co więcej Piotr I uznał je za istotny akt prawny proweniencji wojskowej 
i polecił wspomnieć o jego ustanowieniu i funkcjonowaniu we Wstępie do nowe-
go kodeksu wojskowego wprowadzonego w 1716 r. 

Należy zauważyć, że Szkolenie nie było jedynym rosyjskim dokumentem 
traktującym o kwestiach wojskowych. Nie można pominąć zapisów Soborne-
go ułożenija z 1649 r., które w swoich czterech rozdziałach – VII, VIII, XXIII  
i XXIV, regulowało wszystkie sprawy dotyczące stanu i sposobu funkcjonowania 
carskiej armii  116. Uzupełnieniem tego fundamentalnego aktu były ogłaszane uka-
zy, która część dotyczyła żołnierzy  117. Oprócz tego urzędnicy Prikazu Poselskiego 
(ówczesnego odpowiednika współczesnego ministerstwa spraw zagranicznych) 
tłumaczyli i spisywali liczne „wojskowe” zachodnioeuropejskie dokumenty, 
wśród których były m.in. Księga rękopiśmiennego prawa lub wojskowy regulamin 
ziemi holenderskiej; Księga wojskowa o prowadzeniu strzelania i umiejętnościach 

podręcznika taktyki Leonarda Fronspergera opublikowanego drukiem w 1596 r., zob.: П.О. Бо-
бровский, Военное право в России при Петре Великом, ч. 2: Артикул Воинский, вып. 2, СПб. 
1886, с. 143-144. Z kolei A. Myszłajewski, a po nim A. Sobolewski, autorstwo regulaminu przy-
pisali Johannowi Wallhausenowi, którego dzieło Kriegskunst zu Fuss ujrzało światło dzienne  
w 1615 r., zob.: А.З. Мышлаевский, Офицерский вопрос в XVII в., СПб. 1899, с. 24; А.И. Со-
болевский, Переводная литература Москeвской Руси XIV-XVII вв., СПб. 1903, с. 106. Po-
dobnego zdania był również P. Epifanow, który podjął się porównania rosyjskiego Szkolenia...  
z niemieckim wydaniem Kriegskunst zu Fuss, zob.: П.П. Епифанов, „Учение и хитрость рат-
ного строения пехотных людей”. (Из истории русской авмии XVII в.), „Ученые записки 
МГУ” вып. 167, Москва 1954, c. 79-82.
114  Учение и хитрость ратного строения…, c. 22-26; Л.Г. Бескровный, Хрестоматия по 
русской военной истории, Москва 1947, c. 118, 120-122. Uzupełnieniem regulaminu były za-
mieszczone w nim specjalne ilustracje, dzięki którym żołnierze mogli lepiej zrozumieć i szyb-
ciej nauczyć się skomplikowanego posługiwania się bronią – muszkietem i piką, zob.: E. Razin, 
op.cit., s. 268.
115  С.Н. Лютов, Военное книгоиздание в России при Петре I, ВИЖ 5 (2007), c. 63.
116  ПСЗРИ, т. I, СПб. 1830, № 1 (с. 8-14, 156-157); D. Czerska, Sobornoje ułożenije 1649 roku. 
Zagadnienia społeczno-ustrojowe, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 52-53.
117  W 1654 r. nakazano wieszać zbiegłych z wojska chłopów, a cztery lata później ustanowiono 
karę śmierci wobec osób przechowujących zbiegłych żołnierzy, co w 1661 r. zamieniono na karę 
polegającą na służbie wojskowej, zob.: R. Hube, Historya prawa karnego ruskiego, t. I, cz. 1: Od 
czasów najdawniejszych do cesarza Mikołaja I, Warszawa 1870, s. 89, 92.
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ogniowych; Fundamenty lub podstawy fortyfikacji  118. Warto zaznaczyć, że praco-
wał tam również poddiaczy Grigorij Kotoszychin, który po porzuceniu służby  
i ucieczce do Szwecji napisał niezwykle istotne dzieło stanowiące źródło po-
znania Rosji połowy XVII w. W pracy zatytułowanej Rosja za panowania Alek-
sieja Michajłowicza znalazła się szczegółowa charakterystyka carskich sił zbroj-
nych (piechota, kawaleria i artyleria) oraz wszystkich instytucji administracji 
państwowej odpowiedzialnych za system uzupełniania, organizacji, uzbrojenia 
i zaopatrzenia wojska, a także ochrony granic  119. 

Pierwszym, a zarazem jednym z najdłużej obowiązujących regulaminów 
doby panowania Piotra I była instrukcja wojskowa sporządzona w 1698 r. przez 
generała Adama Weyde  120. Opracowany przez niego regulamin nie wnosił 
wiele do już obowiązujących w Rosji instrukcji i był typowym podręcznikiem 
praktycznej nauki sztuki wojskowej. Należy jednak podkreślić, że prowadził on 
do ujednolicenia drylu wojskowego  121. W 1699 r. Piotr I polecił generałowi 
Weyde sporządzić dwie nowe instrukcje wojskowe. W pierwszej zatytułowa-
nej Wojskowa instrukcja jak prowadzić walkę znalazły się informacje odnośnie 
stosowania odpowiedniej taktyki w trakcie starcia, zaś druga pod nazwą Arty-
kuł, jakie dla kogo przeznaczono kary za popełnione przestępstwa była typowym 

118  Законодательство Петра I..., c. 141.
119  Г. Котошихин, О России в царствование Алексея Михайловича, СПб. 1906, с. 89-109, 130-
138. Współczesna edycja krytyczna wraz z tłumaczeniem na język angielski: G. Kotošixin,  
O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča. Text and commentary, ed. A.E. Pennington, Oxford 
1980 (informacje o armii na stronach 143-152).
120  Воинский устав, составленный и посвященный Петру Первому Генералом Вейде в 1698 г., 
СПб. 1841. Ten jeden z najbliższych współpracowników władcy już w 1696 r. wyruszył ze specjal-
ną misją na ziemie Cesarstwa (na Węgry) i do innych krajów Europy, aby tam zapoznać się z aktu-
alnymi osiągnięciami techniki wojskowej. Szerzej o działalności generała A. Weyde zob.: П.О. 
Бобровский, Вейде, Адам Адамович, один из главных сотрудников Петра Великого, и его Воен-
ный устав 1698 года, [в:] Досуги Марса: Сборник научных, литературных, драматических, 
художественных и музыукальных произведений офицеров, вып. 1, СПб. 1887, c. 1-31.
121  Н.Н. Обручев, Обзор рукописных и печатных памятников..., с. 92-100; Л.Г. Бескров-
ный, Очерки по источниковедению военной истории России, Москва 1957, с. 109. W regula-
minie uzasadniono konieczność posiadania regularnej armii, która zapewniała sukcesy podczas 
prowadzonych kampanii wojennych oraz przedstawiono tradycyjny podział piechoty i kawale-
rii europejskich armii na brygady, bataliony, pułki oraz roty; w jednostkach piechoty wyróżnio-
no muszkieterów, pikinierów oraz grenadierów. Istotne znaczenie miał zapis poświęcony wpro-
wadzeniu bagnetu do podstawowego wyposażenia żołnierzy. Wyróżniono także dwa sposoby 
prowadzenia ognia podczas starcia dzieląc pułki na 4 lub 6 szeregów, zob.: Воинский устав, со-
ставленный и посвященный Петру Первому Генералом Вейде..., с. 5-7, 19, 35, 73. Zgodnie  
z treścią regulaminu najmniejszą jednostką w zachodnioeuropejskich siłach zbrojnych była 
rota, która w zależności od armii danego kraju liczyła od 60 do 120 żołnierzy. Roty w liczbie od 
3 do 5 tworzyły bataliony, które stanowiły ½ lub ⅓ część każdego pułku. Nie było to jednak 
regułą, gdyż jak zauważył A. Weyde, pułki nie miały określonej liczby rot; mogło ich być nawet 
do 20. W celu usprawnienia dowodzenia należało przyjąć krótkie komendy wydawane przez 
unter-oficerów i oficerów, zob.: П.П. Карцов, История Лейб-Гвардии Семеновскoго полка 
1683-1852, СПб. 1854, Приложения, № 47, с. 42.
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7. Instrukcja wojskowa generała Adama Weyde z 1698 roku,  
wydanie 1841 r.
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wojskowym kodeksem prawa karnego. Jednocześnie car nakazał generałowi 
Jakubowi Bruce’owi zestawić informacje dotyczące angielskich stopni artyle-
ryjskich oraz zebrać i opisać prawa obowiązujące w Szkocji, Anglii i Francji  122. 

Z biegiem lat powstawały kolejne regulaminy i instrukcje stanowiące uzu-
pełnienie dwóch zasadniczych aktów prawnych obowiązujących żołnierzy 
rosyjskich – regulaminu z 1647 r. i regulaminu generała Weyde z 1698 r.  
W 1700 r. Awtamon Gołowin, przy osobistym udziale Piotra I, opierając 
się na dotychczasowym dorobku rosyjskiej teoretycznej myśli wojskowej 
stworzył całkowicie nową regulację pod nazwą Artykuły wojskowe, której 
przepisy kładły nacisk na umiejętne prowadzenie ognia i posługiwanie się 
bagnetem  123. Dynamiczny rozwój sytuacji na rosyjsko-szwedzkim froncie 
sprawił, że rozbudowane Artykuły wojskowe Gołowina musiano w 1701 r. za-
stąpić znacznie prostszą instrukcją pod nazwą Krótki regulamin  124. W kolej-
nych latach dowództwo rosyjskie opracowało cały szereg wojskowych aktów 
normatywnych, wśród których zdecydowaną większość stanowiły instrukcje 
mające charakter kodeksów prawa karnego. Inicjatywa władz podyktowana 
była dążnością do ukrócenia licznych przestępstw zachodzących w armii, 
przede wszystkim zaś do opanowania masowego zbiegostwa rekrutów  125. 
Jednym z pierwszych tego typu wojskowych kodeksów karnych była Ustawa 
lub prawo wojskowej odpowiedzialności generałów, oficerów i podoficerów oraz 
szeregowych żołnierzy. Została ona ogłoszona 27 stycznia 1702 r. w działają-
cej w Ingermanlandii armii feldmarszałka Borysa Szeremietiewa, zwana po-
wszechnie Regulaminem Szeremietiewa. Zawierała wykaz sankcji, jakich mo-
gli oczekiwać wszyscy żołnierze dopuszczający się wykroczeń i przestępstw 
w trakcie służby wojskowej  126. W tym samym roku Andrzej Winius, generał 
Jakub Bruce i niemiecki doktor prawa na rosyjskiej służbie baron Henryk 
122  Н.А. Воскресенский, Законодательные акты Петра I..., с. 29-30; Н.Г. Устрялов, op.cit., 
т. III, Приложения, с. 497; Законодатьелство Петра I..., с. 141.
123  П. и Б., т. I, с. 347-352, 810-811. Stosowne uzupełnienia i zmiany do tego aktu prawnego 
proweniencji wojskowej wniósł osobiście Piotr I. Zob. też: Н.Г. Устрялов, op.cit., т. III, Прило-
жения, c. 459-461; Л.Г. Бескровный, Очерки по источниковедению..., s. 110; P. Krokosz, Ro-
syjskie ustawodawstwo wojskowe doby panowania Piotra I, [w:] Organizacja armii w nowożytnej 
Europie: struktura – urzędy – prawo – finanse, pod red. K. Łopateckiego, Zabrze 2011, s. 403-406. 
124 Военные уставы Петра Великого. Сборник документов, под ред. Н.Л. Рубинштейна, 
вступит. ст. и комент. П.П. Епифанов, Москва 1946, с. 53-59.
125  П.О. Бобровский, Военное право в России..., c. 394.
126  М.П. Розенгейм, Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины Петра 
Великого, СПб. 1878, c. 62-67, 269-294; Столетие военного министерства 1802-1902. Глав-
ное Военно-Судное Управление, гл. ред. Д.А. Скалон, сост. Н.А. Данилов, т. I, СПб. 1902,  
c. 30-31; Б.В. Колобов, М.И. Сизиков,op.cit., c. 142. Należy podkreślić, że Regulamin Szere-
mietiewa nie był opracowaniem nowatorskim i został zapożyczony z duńskich „artykułów” kró-
la Chrystiana V (1670-1699), zob.: Русская военная сила..., c. 140. 
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8. Baron Henryk von Huyssen
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von Huyssen rozpoczęli prace nad zupełnie odrębnym Wojskowym kodeksem 
karnym  127. 

Do najważniejszych aktów prawnych pierwszej dekady XVIII w. bez wątpie-
nia należy wydany w 1705 r. Regulamin minionych lat, w którym oprócz prze-
pisów regulujących kwestie zaopatrzenia jednostek, wystawiania warty i od-
bywania przeglądów armii znalazł się również opis wojskowych struktur sądo-
wych funkcjonujących we wszystkich pułkach. W regulaminie wyliczono kary 
za wykroczenia oraz określono porządek prowadzenia śledztwa. Nie mniej 
ważny jest wojskowy kodeks karny, który wydano w 1706 r. pt. Krótki Artykuł, 
zestawiony na podstawie starych praw chrześcijańskich. Z racji, iż w jego redakcji 
– obok barona Huyssena – uczestniczył Aleksander Mienszykow regulacja ta 
znana jest bardziej jako składające się z 12 punktów Artykuły Mienszykowa. Tam 
umieszczone przepisy powtarzały wszystkie obowiązujące dotychczas kary  
w armii, włącznie z karą śmierci dla uczestników zabronionych przez władze 
pojedynków. Większość punktów instrukcji sformułowano w oparciu o aspek-
ty religii chrześcijańskiej  128.

Przedłużająca się wojna ze Szwecją, a przede wszystkim ofensywa wojsk 
Karola XII pod koniec 1707 r. przeciwko Rosji zmusiła cara i jego generali-
cję do usystematyzowania dotychczasowych i opracowania nowych instrukcji  
i regulaminów dla operującego w polu wojska. 10 marca 1708 r. podczas na-
rady wojennej w Bieszenkowiczach został przyjęty przez Piotra I bardzo waż-
ny dokument prawny pod nazwą Instrukcja walki, który wkrótce stał się jedną  
z podstawowych regulacji obowiązujących w armii  129. Instrukcja walki została 
127  П.П. Епифанов, Начало организации русской регулярной армии Петром I: (1699-1705), 
„Ученые записки МГУ” вып. 87, Москва 1946, с. 97-98; idem, Воинский устав Петра Вели-
кого, [в:] Петр Великий. Сборник статей, под ред. А.И. Андреева, Москва-Ленинград 
1947, с. 184-185.
128  А.З. Мышлаевский, Петр Великий. Военные законы и инструкции: Сборник военно-и-
сторических матиериалов, вып. IX, СПб. 1894, с. 1-45; Б.В. Колобов, М.И. Сизиков, op.cit., 
с. 142; П.П. Епифанов, Воинский устав Петра Великого..., c. 188; Т. Шворина, Воинские 
артикулы Петра I, под ред. М.М. Исаева, Москва 1940, c. 12-13; С.В. Авдоникин, Законо-
дательные акты Петра I о военных судах в России: характеристика подсудности дел, [в:] 
Россия в новое время: Поиск формул национальной истории. Материалы Российской межвк-
зовской научной конференции, 27-28 апреля 2001 г., Москва 2001, c. 26.
129  П. и Б., т. VII, вып. 1, Петроград 1918, с. 99-104; А.З. Мышлаевский, Северная война 
1708 г. От реки Уллы и Березины за р. Днепр, СПб. 1901, Приложения, № 7, с. 10-12; Письма 
Петра Великого хранящияся в Императорской Публичной Библиотеке и описание находя-
щихся в ней рукописей, содержащих материалы для истории его царствования, изд. и сост. 
А.Ф. Бычковым, СПб. 1872, с. 107-111; Л.Г. Бескровный, Очерки по источниковедению...,  
с. 109. Już we wstępie Instrukcji walki car uzasadnił potrzebę jej wprowadzenia: „Wiadomo jest, 
że starych żołnierzy nie należy już tych czynności więcej uczyć, które to dla rekrutów zostały 
ustanowione, albowiem ten stopień doświadczenia zdołali już opanować, jednakże należy nie-
ustannie przypominać jak należy postępować w walce, sprawnie i bez pośpiechu strzelać, celu-
jąc przy tym dobrze”. Dalej następowały wskazówki dla dowódców poszczególnych oddziałów, 
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wprowadzona we wszystkich jednostkach była pierwszym dokumentem, któ-
ry zapoczątkował publikację szeregu kolejnych carskich rozporządzeń mają-
cych charakter instrukcji lub krótkich regulaminów. W lipcu 1708 r. zostały 
opublikowane 14-punktowe Reguły prowadzenia bitwy  130. 
nakazujące podejmowanie samodzielnych decyzji bez ciągłego oglądania się na sugestie ze stro-
ny swoich zwierzchników; szczególna odpowiedzialność spoczywała na kapitanach dowodzą-
cych rotami. Zasadnicza część dokumentu składała się z 5 artykułów. Pierwszy dotyczył prawi-
dłowego wykonywania rozkazów – w przypadku nie wywiązywania się ze swoich obowiązków 
przez generałów lub oficerów należało ich zdegradować, a na ich miejsce awansować tych, któ-
rzy wykazują w tej gestii odpowiednie zdolności. Trzeci z artykuł rozszerzał wcześniejsze usta-
lenia dotyczące zajmowanej pozycji przez żołnierzy w szyku bojowym (kapitan zajmował miej-
sce pośrodku swojej roty, podporucznik z jej prawej strony a chorąży lub sierżant z lewej; podpo-
rucznik jak i chorąży mieli znajdować się w pierwszym lub drugim szeregu od czoła szyku, tak 
by swoim wzrokiem mogli swobodnie objąć pole bitwy. Z tyłu roty miał znajdować się porucz-
nik, który wspólnie z furierem i kaptenarmusem czuwał nad zachowaniem ciągłości linii całej 
roty. Każdy kapral winien był stać z prawej strony swojego kapralstwa). Art. 2 i 4 precyzowały 
sposoby prowadzenia ognia z broni palnej – przez cztery szeregi, z których „pierwszy szereg ni-
gdy nie miał strzelać bez potrzeby, ale założywszy bagnety miał trzymać broń gotową do ataku”, 
a ogień miały prowadzić jedynie pozostałe trzy stojące z nim szeregi, w taki sposób by nie nastę-
powała zbędna przerwa. Określona została także postawa strzelających, którym nakazano opie-
ranie muszkietu tylko i wyłącznie o ramię. Zwrócono uwagę na spokojnie i poprawne nabijanie 
broni, tak aby nie prowadziło to do marnowania ładunków. Według drugiego sposobu strzela-
nia z muszkietów (art. 4) żołnierze ustawieni w cztery szeregi mieli strzelać całym rzędem we-
dług kolejności. Zdaniem cara takie prowadzenie ognia zapewniało jego większą siłę i lepszą 
skuteczność. Odpowiedzialność za przebieg walki spoczywała na unter-oficerach i oficerach. 
Ostatni z zapisów dokumentu (art. 5) regulował sprawy związane z ustanawianiem sądów polo-
wych. Za ich niezwłoczne powołanie i niezakłócony przebieg śledztwa odpowiedzialni byli 
sami generałowie; w przypadku celowego spowalniania wyjaśnienia zaistniałych problemów 
mieli zostać obciążeni znacznymi karami pieniężnymi.
130  Ibidem, т. VIII, вып. 1, Москва 1948, c. 6-13. Piotr I dla podkreślenia wagi dokumentu,  
a zarazem dla podniesienia morale żołnierzy już na samym wstępie odwołał się do wiary w Boga 
i przedstawił racje stojące po stronie Rosji w toczącej się wojnie. Następnie zamieszczono wła-
ściwe artykuły przeznaczone dla wojska. Artykuły początkowe (art. 1-3) w ścisły sposób wiąza-
ły się z kwestiami artyleryjskimi, m.in. z atakiem na stanowiska nieprzyjacielskiej artylerii  
w celu jej zniszczenia, bądź opanowania. Art. 4 koncentrował się na umiejętnym prowadzeniu 
ognia muszkietowego przez żołnierzy – przed oddaniem strzału miano dokładnie mierzyć do 
żołnierzy wroga, aby nie marnować amunicji i czasu na ponowne nabicie broni. W dalszej części 
zamieszono „instrukcję” dla żołnierzy piechoty, którym w razie konfuzji polecono oczekiwać 
wsparcia własnej kawalerii. Kolejne punkty (art. 5-7) poświęcone były jednostkom kawaleryj-
skim, przed którymi postawiono zadanie polegające na konsekwentnym prześladowaniu jedno-
stek nieprzyjacielskich po ich całkowitym rozbiciu. Wszystkie operacje oddziałów jazdy winny 
odbywać się z zachowaniem należnego ustawienia bojowego w szwadrony. Kwestie taktyczne 
regulowały art. 8 i 9. Oficjalnie przyjętym szykiem bojowym było ustawienie żołnierzy w dwie 
linie, pomiędzy którymi znajdował się niewielki pas pustej ziemi. Piotr I nakazał uważne prowa-
dzenie ataku, tak by nie zostawiać zbyt dużo wolnego miejsca pomiędzy żołnierzami z obydwu 
linii, gdyż mogło być to wykorzystane przez wroga. Car kładł szczególny nacisk, aby podczas 
stosowania liniowego szyku bojowego na skrzydłach znajdowały się oddziały kawalerii. W art. 
10 zalecono, aby atak na pozostawioną bez wsparcia piechotę wroga nastąpił na jej tyły lub f lan-
ki – to gwarantowało dużą skuteczność i minimalizowało straty własne. Wzmocnieniem ognia 
muszkietów żołnierzy piechoty były niewielkie 3-funtowe działa pułkowe przeznaczone zwykle 
do strzelania kartaczami. W instrukcji nie pominięto działań artylerii polowej, która przed roz-
poczęciem starcia winna zająć swoje pozycje na górujących nad okolicą wzniesieniach. Ostanie 
zapisy (art. 13-14) skierowane były do głównodowodzących wszystkimi rodzajami broni. Gene-
rałowie zostali zobowiązani, jeszcze przed rozpoczęciem bitwy, do określenia miejsca stacjono-



Wstęp54

Zwycięstwo armii carskiej pod Połtawą w 1709 r. oraz zajęcie całego należą-
cego do Szwedów wschodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego od Rygi do Wy-
borga rok później, a także zakończona klęską wyprawa armii carskiej nad Dunaj  
w 1711 r., przesądziły o konieczności opracowania i wprowadzenia w życie no-
woczesnego – ujmującego wszystkie sprawy związane z organizacją i funkcjono-
waniem armii lądowej kodeksu wojskowego. Mnogość obowiązujących dotych-
czas aktów prawnych, pomimo uwzględnionych w nich najnowszych tendencji 
wojskowych powodowała chaos. W związku z powyższym Piotr I najprawdo-
podobniej już w 1710 r. polecił, aby rozpoznać czy wśród żołnierzy szwedzkich 
wziętych do niewoli znajdują się oficerowie znający się na prawodawstwie woj-
skowym. Zasadnicze prace rozpoczęły się jednak dopiero w 1712 r. i ostatecznie 
zostały ukończone cztery lata później  131.

Jednym z jeńców, który posiadał odpowiednie wykształcenie prawnicze 
i mógł pomóc przy opracowywaniu nowoczesnego regulaminu oraz artyku-
łów wojskowych okazał się oficer byłego garnizonu wyborgskiego ober-au-
dytor Ernst Friedrich Krompein  132. Został wzięty do niewoli w 1710 r. i był  
z pochodzenia Niemcem urodził się w Eisenberg w Turyngii. Wykształcenie 
prawnicze zdobył na uniwersytecie w Jenie. W chwili zdobycia przez Rosjan 
Wyborga Krompein był już bardzo doświadczonym prawnikiem – miał za 
sobą praktykę adwokacką w Rewlu oraz służbę audytorską w armii szwedz-
kiej. Rosyjscy historycy przypisują mu autorstwo projektu II księgi carskiego 
kodeksu z 1716 r.  133 W pracach nad tym najważniejszym wojskowym aktem 
normatywnym doby panowania Piotra I wzięła udział duża liczba osób, w tym 
najbliżsi dawni i nowi „wojskowi” współpracownicy Piotra I – Adam Weyde, 

wania swojego sztabu i nie mogli oni samowolnie oddalać się z pola bitwy. Postanowienia koń-
cowe traktowały o kwestii zbiegostwa żołnierzy. Dla dezerterów przewidziano karę śmierci, 
przy czym, aby zapobiec ucieczkom nakazano oficerom za wszelką cenę zatrzymać wszystkich 
chcących zbiec ludzi jeszcze na polu bitwy.
131  И.И. Голиков, Деяния Петра Великого, мудраго преобразителя России, собранныя из до-
стоверных источников и расположенныя по годам, т. V, Москва 1838, c. 354; П.О. Бобров-
ский, Военные законы Петра Великого…, с. 2, 29, 42; Д.О. Серов, Забытые редакции Арти-
кула воинского и „Краткого изображения процессов или судебных тяжеб” (из истории коди-
фикации военного законодательства России XVIII в.), „Lex russica” 2 (2013), c. 113-121. 
132  P. Hoffmann, Peter der Grosse als Militärreformer und Feldherr, Frankfurt am Main 2010,  
S. 165; Ведомости времени Петра Великого: В памят 200-летия 1-й русской газеты, 1708-
1719, вып. 2, Москва 1906, c. 61-64; В.А. Шагаев, Эволюция ответственности за уклонение от 
военной службы в период реформ Петра I, „Военно-юридический журнал” 10 (2010), с. 30-31.
133  М.П. Розенгейм, op.cit., с. 104; П.О. Бобровский, Военные законы Петра Великого в ру-
кописях и первопечатных изданиях, СПб. 1887, с. 10, 30, 38, 48-50, 52-53. Bardzo często na-
zwisko szwedzkiego prawnika wojskowego biorącego udział w redakcji Piotrowego kodeksu 
pisano w różnych formach, m.in. Krompen, Kromplin. Zdarzało się również, iż E. Krompein 
traktowany był przez badaczy jako Szwed albo Niemiec bez wskazania kraju pochodzenia lub  
z jego wskazaniem, np. na Saksonię.
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wydanie 1716 r.

11. Ustawa wojskowa 1716 roku, wydanie 1716 r.  
– rozdz. I O wolontariuszach
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Awtamon Gołowin, Andrzej Winius, Jerzy von Huyssen, wspomniany Ernst 
Krompein oraz Aleksy Makarow (a także sekretarz ostatniego z wymienionych 
– Aleksiej Wostokow)  134. 

Ostatecznie 30 marca 1716 r. w Gdańsku Piotr I ogłosił kodeks wojsko-
wy  135, a w zasadzie jego I księgę, gdyż dwie pozostałe – II i III – z uwagi na 
różne tempo prac kodyfikacyjnych zostały wydane drukiem znacznie wcze-
śniej (po 1716 r. wszystkie księgi Piotrowego kodeksu także były wydawane  
w formie całkowicie niezależnych publikacji). Tym sposobem w 1715 r. ogło-
szona została drukiem księga II zawierająca Artykuły wojskowe z krótkim komen-
tarzem i Krótkie przedstawienie procesów lub spraw sądowych oraz księga III  136.

Z tej też przyczyny wśród historyków i prawników zauważalny jest podział 
na dwie grupy. Część badaczy traktuje poszczególne księgi jako całkiem osob-
ne akty prawne o wspólnej proweniencji wojskowej, które zebrane razem nie 
tworzyły jednolitego kodeksu lecz zbiór niezależnych regulacji wojskowych. 
Inni zwracają uwagę, że wszystkie trzy księgi – pomimo swej różnej struktu-
ry i zawartości – tworzą jeden nowatorski kodeks wojskowy  137. Autorzy ni-
niejszego opracowania po przeprowadzeniu gruntownej analizy całości mate-
riału źródłowego oraz szeregu naukowych publikacji historyczno-prawnych 
dotyczących tego zagadnienia, przychylają się do grona tych, którzy uznali, iż  
w 1716 r. w armii rosyjskiej została wprowadzony nowy akt prawny – składa-
jący się z odrębnych, choć uzupełniających się ksiąg nazwywanych Kodeksem 
wojskowym Piotra I lub Kodeksem wojskowym 1716 roku  138.

Kodeks wojskowy 1716 roku, zgodnie z klasyfikacją przyjętą w historiografii 
rosyjskiej, dzielił się na trzy zasadnicze księgi  139: 

134  П.О. Бобровский, Военные законы Петра Великого…, с. 44.
135  L. Pauli, op. cit., s. 205.
136  W odniesieniu do podziału całości materiału stanowiącego ten kodeks wojskowy autorzy 
opracowania przyjęli termin „księgi”, będący lepszym rozwiązaniem niż termin „części”, gdyż 
w niektórych z ksiąg znajduje się wewnętrzny podział właśnie na „części”. Kwestie związane  
z publikacją Piotrowej regulacji prawnej szerzej opisano w dalszej części Wstępu.
137  С.Н. Лютов, Книга в русской армии (конец XVII – начало XVIII века), Новосыбирск 
2001, с. 13. 
138  П.О. Бобровский, Военные законы Петра Великого…, passim. W tym miejscu należy pod-
kreślić, że I księga Kodeksu wojskowego 1716 roku z racji początkowych wyrazów swej nazwy – Ko-
deks wojskowy – w wielu opracowaniach historycznych i prawnych określana jest mianem „Kodek-
su wojskowego Piotra I” bez doprecyzowania kwestii związanych z funkcjonowaniem całości 
carskiej regulacji prawnej. W celu rozróżnienia obydwu pojęć (stosowanych często wymiennie)  
I księgę Kodeksu wojskowego 1716 roku, autorzy opracowania nazywają Ustawą wojskową.
139  Czasem w literaturze przedmiotu znajdujemy zapis, że kodeks był podzielony na cztery księ-
gi, co wynika z wyodrębnienia procedury wojskowej jako odrębnej całości, zob.: Т. Шворина, 
op.cit., c. 5; L. Pauli, op.cit., s. 206. 
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•	 księga I (tzw. Ustawa wojskowa), którą poprzedzała preambuła autor-
stwa Piotra I, odwołująca się do reform wojskowych zapoczątkowanych  
w poł. XVII w. Księga ta opisuje kwestie wojskowo-organizacyjne 
(przede wszystkim podział armii na jednostki taktyczne - dywizje, bry-
gady);

•	 księga II nie stanowi zwartej całości i w pierwszej części zawiera Arty-
kuły wojskowe z krótkim komentarzem, będące klasycznymi artykułami 
wojskowymi rozumianymi jako wojskowy kodeks karny i następujące 
po nich Krótkie przedstawienie procesów lub spraw sądowych, które w dro-
biazgowy sposób opisywały przebieg procesu sądowego i systematyzo-
wały rodzaj kar i sposób ich wykonywania;

•	 księga III dzieliła się natomiast na trzy pomniejsze części: O musztrze 
lub nauce; O przygotowaniu do marszu oraz O stopniach i o stanowiskach 
urzędników pułkowych  140. Warto także podkreślić, że księga ta w zasadzie 
odwołuje się do jednostek piechoty, a sprawy dotyczące kawalerii (lub 
dragonii) zostały potraktowane marginalnie. Wynikało to z faktu, że od-
działy jazdy funkcjonowały w oparciu o swoje własne regulaminy  141. 

Należy zauważyć, iż wprowadzony w życie w księdze I i III Kodeksu wojsko-
wego 1716 roku podział organizacyjny rosyjskiej armii polowej nie był nowa-
torski i bazował na dotychczasowych regulaminach obowiązujących carskich 
żołnierzy  142 oraz na ówczesnych przepisach prawnych stosowanych w armiach 
zachodnioeuropejskich. Uzewnętrzniało się to m.in. tym, że najwyższą jed-
nostką taktyczną pozostawał pułk. 

Do opracowania księgi I posłużyły wzorce niemieckie. W ostatniej zaś znalazły 
się przepisy prawne obowiązujące w armii rosyjskiej na początku wojny północnej 
(część pierwsza)  143 oraz w instrukcji generała Adama Weyde (część trzecia), na-
tomiast część druga księgi III – O przygotowaniu do marszu – została opracowana 
na podstawie regulaminu autorstwa saskiego feldmarszałka Jakuba Flemminga  144.

Księga II wymaga dokładniejszego omówienie. Artykuły wojskowe, na co 
zwrócił uwagę Erik Anners, opierały się na szwedzkiej kodyfikacji z 1621 r. 
140  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., с. 130-132.
141  А. Баиов, op.cit., с. 108. Na potrzeby dragonów w 1702 r. został opracowany tzw. Krótki regu-
lamin, który w 1716 r. i później nadal był obowiązujący, zob.: Военные уставы Петра Велико-
го..., с. 53-59. 
142  Jedną z podstaw prawnych, którą polecił wziąć pod uwagę Piotr I przy opracowywaniu Ko-
deksu wojskowego 1716 roku był kodeks generała A. Weyde, którego zapisy do tego czasu nadal 
obowiązywały w armii rosyjskiej, zob.: А. Баиов, op.cit., с. 95-98. 
143  Znalazły się tam m.in. zapożyczone wzorce francuskie, zob.: ЭСБЕ, т. VIa, СПб. 1892, с. 930.
144  Б.В. Колобов, М.И. Сизиков, op.cit., c. 143. W III księdze sięgnięto także po wzorce fran-
cuskie, zob.: П.О. Бобровский, Военные законы Петра Великого..., c. 10-11.
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króla Gustawa II Adolfa (1611-1632), które następnie zostały w niewielkim 
stopniu zmodyfikowane przez Karola XI (1660-1697) w 1683 r. Ogromna 
zbieżność występuje w nazwach i układzie rozdziałów. Poniżej zestawiono roz-
działy artykułów rosyjskich i ich odpowiedniki w szwedzkich artykułach woj-
skowych: 1 – 1, 2 – 2, 3 – 4, 4 – 5 i 7, 6 – 19, 7 – 21, 8 – 23, 9 – 22, 10 – 8, 11 
– 18, 12 – 9, 13 – 10, 14 – 20, 15 – 11 i 12, 16 – 13, 17 – 14, 18 – brak, 19 – 15, 
20 – 16, 21 – 17, 22 – brak, 23 – brak, 24 – 24. Autor ten podaje wiele przykła-
dów ścisłej recepcji poszczególnych artykułów (porównuje niemieckojęzycz-
ne wersje artykułów szwedzkich i rosyjskich)  145. Praca kodyfikacyjna w Rosji 
nie prowadziła jednak do przejmowania całego brzmienia przepisu prawnego, 
co stanowiło standardową praktyką w Koronie czy Wielkim Księstwie Litew-
skim  146. Podobieństwa są jednak na tyle dobrze widoczne, iż można pokusić 
się o zestawienie tabelaryczne ukazujące stopień recepcji prawa szwedzkiego. 

Tabela nr 2
Recepcja szwedzkich artykułów wojskowych Karola XI z 1683 r. 

w Artykułach wojskowych z krótkim komentarzem Piotra I

Artykuły rosyjskie Artykuły szwedzkie
1, 3, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5
8 6
9 7
10 9 i 10
11 12
12 13
15 8 i 11
16 15
17 16
18 23
21 24 i 25
22 26
23 29
24 27
25 30 i 28

145  E. Anners, Den karolinska militärstraffrätten och Peter den stores krigsartiklar, Stockholm 
1961, s. 16-19 (tytyły rozdziałów oraz zestawienie), s. 20-80 (porównanie przepisów prawnych). 
Podobne zestawienie przeprowadza także L. Pauli, przy czym otrzymane przez niego odmienne 
wyniki są w znacznej mierze faktem porównania kodeksu Piotrowego z artykułami wojskowy-
mi Gustawa II Adolfa (a nie Karola XI), zob.: L. Pauli, op.cit., s. 207-208.
146  K. Łopatecki, „Disciplina militaris”..., s. 683-685.
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26 34
27 31
35 37
36 - 37 39 – 44
38 55
41 56 i 57
45 45
46 47 i 46
48 48
50 50
52 51
53 i 54 53
57 113
58 114
59 115
60 124
62 128
63 129
64 135
65 138
66 136
67 137
68 139-140
69-70 131
71 132
72 133 i 134
76 58
77 59
78 60
80 61
84 109
85 110
91 111
92 112
94 62
95 63
97 64-66
98 68
101 69
102 70
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104 116
106 118
107 117
112 119
113 123
114 120
116 122
117 71-72
118 73
119 74
123 75
124-125 77
133 79
135 83
138 84
154 85
160-161 86
165 98
167 88
169 94
170 91
171 97
173-174 95-96
175 89
178 99
181 100
182 101
183 107
186 103-104
191 108
192 105
195 106
206 i 209 141-142

Źródło: E. Anners, Den karolinska militärstraffrätten…, s. 117-146.

Nie udało się natomiast dokładnie ustalić podstawy służącej do opracowa-
nia Krótkiego przedstawienia procesów lub spraw sądowych, które obejmowało 
wszystkie przestępstwa zarówno powszechne (opisane w Sobornym Ułożeniju 
z 1649 r.), jak i te popełniane przez żołnierzy. Z racji przyjętych tam rozwiązań 
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12. Artykuły wojskowe Piotra I,  
wydanie 1714 r.

13.Artykuły wojskowe  
Piotra I, wydanie 1715 r.
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uznaje się, że było ono najbardziej zbliżone do ówczesnej saskiej procedury 
sądowej  147. 

Podsumowując, bogactwo zawartości Kodeksu wojskowego 1716 r. sprawiło, 
że przewyższał on ówczesne kodeksy armii zachodnioeuropejskich  148. 

Każda z trzech ksiąg kodeksu skonstruowana jest według całkowicie od-
miennego schematu. Księga I składa się z 68 rozdziałów i posiada czysto 
administracyjny charakter i jedynie w wybranych miejscach wspomniano  
o kwestiach dotyczących sądownictwa wojskowego. Tam też został włączony nie-
zwykle ważny akt normatywny poświęcony zapobieganiu nielegalnemu rozwią-
zywaniu nieporozumień zachodzących pomiędzy żołnierzami, zwany jako Patent  
o pojedynkach i rozpoczynaniu kłótni (rozdz. 49)  149. Zasadnicze rozdziały regulacji 
poprzedzał uroczysty wstęp odwołujący się do nie tak odległej historii formowa-
nia rosyjskiej armii regularnej, której początków Piotr I doszukiwał się w okre-

147  Według P. Bobrowskiego uczestniczący w pracach nad Kodeksem wojskowym 1716 roku E. Krom-
pein w redakcji szeregu przepisów prawnych opierał się na szwedzkim wojskowym kodeksie karnym 
króla Karola XI z 1683 r., a także na duńskich i brandenburskich „artykułach wojskowych”, zob.: 
П.О. Бобровский, Военные законы Петра Великого…, c. 9-10, 44, 52; idem, Военное право  
в России…, c. XX, 742; Н.А. Воскресенский, op.cit., c. 53; ВЭ, СПб., т. I, СПб. 1911, с. 73; Русская 
военная сила…, c. 147-157; ЭСБЕ, т. VIa, с. 930. Wpływ na znajdujący się w Piotrowych Artykułach 
wojskowych system przewidzianych kar i definicję przestępstw miały także zapisy słynnego kodeksu 
Constitutio Criminalis Carolina cesarza Karola V (1519-1556) z 1532 r. oraz znacznie późniejszego 
duńskiego wojskowego kodeksu karnego z 1683 r. Należy podkreślić, że z uwagi na pewne „niedo-
skonałości” Sobornego ułożenija z 1649 r. Artykuły wojskowe ukazem carskim z 10 kwietnia 1716 r. 
obowiązywały również w sądach państwowych. 
148  А.В. Бархин, Большая юридическая энциклопедия, Москва 2010, с. 882.
149  Русская военная сила..., с. 147-148. Nieznany w Rosji zwyczaj rozwiązywania konf liktów 
pomiędzy ludźmi służącymi w armii trafił tam za pośrednictwem wstępujących na carską służ-
bę zachodnioeuropejskich najemników, przy czym toczone przez nich pojedynki nie zostały  
w żaden sposób zabronione obowiązującym wówczas prawem, zob.: Е.С. Иванов, Формирование 
понятия воинской чести в российской регулярной армии в XVII веке, ВИЖ 11 (2007), с. 22. 
Pojedynków nie zabraniało Sobornoje ułożenije z 1649 roku, chociaż w jego III rozdziale poświęco-
nym ochronie czci dworu panującego znalazły się przepis mówiący, w jaki sposób karać uczestni-
ków walk z użyciem broni w obecności monarchy: „A jeśli się zdarzy, iż przy osobie cara ktoś wyj-
mie na kogoś szablę lub inną broń, i tą bronią zrani kogoś, a zraniony w wyniku odniesionych ran 
umrze lub zostanie zabity na miejscu, tegoż zabójcę za swój czyn należy karać śmiercią”, cyt. za: 
ПСЗРИ, т. I, №1 [с. 6-7]; D. Czerska, Sobornoje ułożenije…, s. 110. Według niektórych badaczy 
pierwszym znanym uczestnikiem pojedynku był bliski współpracownik cara generał Patryk Gor-
don, który w 1666 r. spotkał się na „ubitej ziemi” z majorem Montgomerym – innym cudzoziem-
cem przebywającym w Rosji, zob.: Tagebuch des Generals Patrick Gordon, während seiner Kriegs-
dienste unter den Schweden und Polen von Jahre 1655 bis 1661 und seine Aufenthaltes in Russland von 
Jahre 1661 bis 1699, durch M. A. Obolenski, M. C. Posselt, Bd. 1, St. Petersburg-Moskau 1849,  
S. 362-363; К. Жуков, Д. Коровкин, К бою! Дуэль во Франции и России в конце XVII– начале 
XVIII веков, „Империя истории” 3 (2002), c. 91. Piotr I wprowadził całkowity zakaz pojed-
nynków w swojej armii (początkowo dotyczyło to przeważnie tylko cudzoziemców). Kara śmierci 
za udział w pojedynku przewidziana była już w Artykule Mienszykowa, zob.: П. О. Бобровский, 
Период преобразований Петра Великого, СПб. 1881, с. 143; Т. Шворина, op.cit., с. 12-13; С.В. 
Авдоникин, op.cit., с. 26. Kategoryczny zakaz pojedynków potwierdzony został także w II księ-
dze Kodeksu wojskowego 1716 roku (art. 36). 
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sie panowania swojego ojca cara Aleksego. Wymienione zostały tam wszystkie 
ważniejsze wojny toczone przez Rosję w XVII w., z uwzględnieniem obydwu 
wypraw cara pod Azow z lat 1695-1696 oraz klęski pod Narwą. Car uzasadnił 
także wprowadzenie w życie niniejszego kodeksu. Pierwszy rozdział regulaminu  
(O wolontariuszach) został poświęcony wyłącznie cudzoziemskim ochotnikom 
znajdującym się we wszystkich rodzajach formacji  150. Kolejne rozdziały regula-
minu poświęcono artylerii i służącym w niej oficerom i żołnierzom oraz rzemieśl-
nikom, którzy odpowiadali za sprawne funkcjonowanie armii polowej i jedno-
stek garnizonowych (rozdz. 2-3)  151. Krótka charakterystyka poszczególnych czę-
ści taktycznych armii – korpusu rezerwy, brygady, korwolantu i dywizji – została 
zarysowana w rozdziałach 4-7. W rozdziale 8 wymieniono wszystkich wyższych 
oficerów zaliczanych w skład sztabu generalnego armii, a w kolejnych opisano 
prawa i obowiązki najwyższych dowódców wojska (rozdz. 9-32). Sprawy związa-
ne z działalnością lekarzy wojskowych i funkcjonowaniem apteki zostały zawarte 
w rozdziałach 33 – 34, zaś bezpośrednio po nich następowało omówienie kwe-
stii dotyczących działalności poczty polowej (rozdz. 35-36). Kolejne rozdziały 
poświęcone były bardzo zróżnicowanym sprawom od służby furierskiej (rozdz. 
37), poprzez krótką charakterystykę obowiązków pisarza spraw (rozdz. 38), ku-
riera polowego (rozdz. 39), generała-gewaltygera (rozdz. 41) i generała-profosa 
(rozdz. 43) oraz dłuży opis obowiązków fiskałów (rozdz. 42). Nie pominięto 
wyjaśnienia dotyczącego tzw. hof-sztabu czyli osobnego organu działającego 
przy ważnych osobistościach (rozdz. 40). Rozdziały od 41 do 67 koncentrowa-
ły się na wszystkim co odnosiło się do „codziennego życia” (służby wojskowej) 
armii stacjonującej w obozie, na kwaterach zwykłych i zimowych – uregulowa-
ne zostały m.in. kwestie dotyczące przeglądu i szkolenia żołnierzy, zaopatrzenia  
w żywność i furaż, pełnienia wart, a także odprawiania i uczestnictwa w nabo-
żeństwach  152. Ostatni z rozdziałów księgi (rozdz. 68) został ujęty w formie tabeli,  
w której wyszczególnione zostały porcje i racje przysługujące żołnierzom pod-
czas działań wojennych na obcym terenie  153. 

150  Piotr I od samego początku opierał budowę swojego wojska o liczną kadrę żołnierzy przyby-
wających z Europy Zachodniej. Początkowo w szeregi armii przyjmowano niemal wszystkich 
cudzoziemców mogących wykazać się praktyką wojskową. W kwietniu 1702 r. opublikowano 
oficjalny manifest cara zapraszający ich do przyjazdu do Rosji, zob.: П. и Б., т. II, СПб. 1889,  
c. 46; И.И. Голиков, op.cit., т. XIV, Москва 1842, №. 494, с. 349.
151  Zob. też: Г.П. Мещеряков, Из истории военно-теоретической мысли в России в первой 
четверти XVIII в., [в:] Вопросы военной истории…, с. 107.
152  Por. regulacje istniejące w Rzeczypospolitej: K. Łopatecki, Nabożeństwa wojskowe w Rzeczypo-
spolitej szlacheckiej: zarys organizacyjno-prawny, [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości  
i wyznań. XVI-XVIII wiek, red. T. Ciesielski, A. Filipczak-Kocur, Warszawa-Opole 2008, s. 521-539.
153  Zapisy regulujące prawa i obowiązki wyższego dowództwa dotyczyły również spraw związanych 
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Księgę II Kodeksu wojskowego 1716 roku otwierały wspomniane powyżej 
Artykuły wojskowe z krótkim komentarzem. Składały się one z 209 jednostek 
redakcyjnych podzielonych na 24 rozdziały. Przy niektórych (lecz nie przy 
wszystkich) umieszczone były komentarze dopowiadające, bądź tłumaczące 
przepis prawny, ewentualnie dopuszczające wyjątki wyłączające bezprawność 
czynu. Nie były to najstarsze rosyjskie artykuły wojskowe, jednak z uwagi na 
rangę i czas obowiązywania, stanowią wyraźną cezurę w wojskowości rosyj-
skiej. Rozdziały: I, II oraz od XVIII do XXIV poświęcone były ogólnym prze-
stępstwom, zaś pozostałe dotyczyły przestępstw „wojskowych” popełnionych 
zarówno podczas działań wojennych jak i w czasie pokoju  154. Jak zauważył  
L. Bieskrowny zostały one wprowadzone w celu wzmocnienia dyscypliny  
w wojsku. Tę część, podobnie jak to miało miejsce w Ustawie wojskowej, rozpo-
czynał wstęp autorstwa cara. Był on skierowany do wszystkich żołnierzy w ar-
mii, od najwyższego do najniższego stopnia, nakazujący postępować zgodnie 
z poniżej zamieszczonymi przepisami prawnymi i przysięgą złożoną władcy. 
Artykuły wojskowe stanowiły zbiór regulacji dotyczących dyscypliny wojsko-
wej, kodeksu służby wewnętrznej oraz opisu kwestii dotyczących sądownictwa 
i prawa wojskowego  155. Po Artykułach wojskowych następowało Krótkie przed-
stawienie procesów lub spraw sądowych, w którym opisano czym są i jak się dzielą 
sądy wojskowe. Znalazła się tam również przysięga sędziowska, zobowiązująca 
osoby rozpatrujące sprawy do postępowania zgodnie z przyjętymi prawami  
i uczciwego wydawania wyroków (rozdz. I). Krótko zdefiniowany został także 
sam proces sądowy, po czym następował precyzyjny opis poszczególnych ele-
mentów procesu (rozdz. II). Pierwsza część tego aktu normatywnego składała 
się z 6 niezbyt rozbudowanych (od 1 do 6 punktów) rozdziałów: Wszczęcie po-
stępowania, O Salvus-Conductus lub o swobodnym uwolnieniu, O suplikancie  156, 
O pozwanym, O adwokatach i pełnomocnikach, O odpowiedzi. Druga część także 
liczyła 6 rozdziałów, które w odróżnieniu od pierwszej były bardziej rozbu-
dowany (od 2 do 18 punktów, w niektórych przypadkach dzielących się na 
podpunkty): O dowodzie, O przyznaniu się, O świadkach, O pisemnym zeznaniu 
lub dowodach, O przysiędze, O ostrym przesłuchaniu i o torturach. Po opisie pro-
cesu sądowego znajdowała się część trzecia, dzieląca się tylko na 2 rozdziały –  

z problematyką służby woskowej, zob.: Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., с. 131.
154  ВЭ, т. I, с. 73.
155  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., с. 131. Zob. też: В.Ф. Мартынов, Роль военных 
судов в укреплении дисциплины в Российской армии в XVIII – начале XIX века, „Поволжский 
педагогический поиск” 2 (2012), с. 36-41. 
156  Pod pojęciem „suplikanta” należy rozumieć osobę fizyczną, która jest oskarżycielem (powo-
dem). 
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O wyrokach i O anulowaniu wyroku. Na końcu znalazł się rozdział pt. Opis wy-
roków i zasądzanych kar. 

Zamykająca całość tej wielkiej wojskowej regulacji prawnej księga III dzieli-
ła się na trzy osobne części – O exercycji, O przygotowaniu do marszu, O stano-
wiskach i o obowiązkach żołnierzy w pułku (od szeregowca aż do pułkownika)  157. 
W pierwszej części zawarto to, co wiązało się z utrzymaniem należytej kondy-
cji bojowej armii. Zostały tam sformułowane komendy dotyczące posługiwa-
nia się bronią w określonych przypadkach, które bezwarunkowo musieli przy-
swoić żołnierze, gdyż to w bezpośredni sposób przekładało się na ich postawę 
podczas wojny. Niestety brakowało w niej rysunków pozycji żołnierskich  158, 
precyzja opisu również pozostawia wiele do życzenia, co dostrzega sam pra-
wodawca  159. Istniały natomiast rysunki ustawienia pułku w specjalnym szyku 
obronnym zwanym Battalion de Quarre. Należy podkreślić, że cześć O exer-
cycji dotyczyła w zasadzie tylko rekrutów, co zostało podkreślone w carskim 
wstępie do Kodeksu wojskowego 1716 roku: „Jako że o wszystkim, co związane 
jest z rotą, batalionem i całym pułkiem od żołnierza, aż do pułkownika, jak też  
o zwyczajnej nauce, tak i wszystkich porządkach już w innych księgach [tj. in-
nych regulacjach prawnych – P.K., K.Ł.] drobiazgowo opisano”  160. 

Z kolei należyte zachowanie się żołnierzy podczas marszu armii znalazło się 
w części drugiej tej księgi, liczącej aż 49 punktów. W Kodeksie wojskowym 1716 
roku nie mogło zabraknąć zdefiniowania terminu „żołnierz”, opisania podziału 
roty oraz krótkiej charakterystyki obowiązków żołnierzy zarówno liniowych 
jak i zabezpieczenia. Wszystkie te aspekty zawierała ostatnia część III księgi, 
stanowiąca jednocześnie ostatnie zapisy Piotrowego regulaminu wojskowego.

***

157  Charakterystyka księgi została odnotowana w krótkim wstępie: „Ta książeczka w trzech czę-
ściach, zawiera w sobie, co następuje. Na początku o zwyczajnej nauce oraz co w uważaniu po-
winna mieć piechota. Potem opisano w jaki sposób należy przeprowadzić uroczysty marsz,  
o oddawaniu honorów generalicji, o wejściu i opuszczeniu garnizonowych oraz polowych kwa-
ter, a także jak prawidłowo powinno zachowywać się dowództwo. Na koniec też opisano wszyst-
ko z krótkim objaśnieniem o stanowiskach i o obowiązkach żołnierzy w pułku, od szeregowca 
aż do pułkownika”, zob.: Księga III.
158  Por. J.A. Houlding, French arms drill of the 18th century (1703-1760), Alexandria Bay 1988.
159  Żołnierzom nakazano wypytywać się przełożonych o zasady dotyczące musztry: „W końcu 
też oznajmiamy, jeżeli dla kogoś jest coś niejasnego, jako rozkazy o ręcznych chwytach, tak  
i o pozostałych rzeczach (albowiem prawdę mówiąc szersze opisowe wyjaśnienie musiało zo-
stać odłożone) wówczas panowie oficerowie mają pytać się chociażby samego generała, aby nikt 
nie mógł powiedzieć, że w tym zadowalającego wyjaśnienia mu nie uczyniono”, zob.: Księga III.
160  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., с. 132. 
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Po kodyfikacji z 1716 r. car nie zamierzał nic zmieniać w Kodeksie wojsko-
wym. Jednakże w latach 20. XVIII w. nastąpiła weryfikacja wcześniejszej de-
cyzji, spowodowana koniecznością sprawdzenia i dokonania ujednolicenia 
(dostosowania) przepisów prawnych dotyczących „sądu i egzekucji” z po-
dobnymi normami znajdującymi się we wprowadzonym 13 stycznia 1720 r. 
Kodeksie Morskim. W związku z powyższym w październiku 1720 r. przy Ko-
legium Wojskowym powołano mieszaną – składająca się zarówno z Rosjan jak 
i z cudzoziemców – tzw. „Komisję do ponownego przejrzenia Artykułów Woj-
skowych” (znaną także pod nazwą „Komisja do poprawy Kodeksu Wojskowe-
go”). Jednakże prace tego gremium zostały zawieszone w kwietniu 1721 r.  161  
W 1722 r. na wniosek Senatu do Sankt Petersburga został skierowany jego 
ober-sekretarz Aleksander Wołkow „w celu zebrania wszystkich potrzebnych 
rozkazów, punktów i instrukcji, które są niezbędne do opracowania regulaminu 
Kolegium Wojskowego i poprawieniu artykułów wojskowych”  162. 

Pomimo tych działań przepisy znajdujące się w Kodeksie wojskowym 1716 r. nie 
uległ zasadniczej zmianie i z niewielkimi korektami podejmowanymi w kolej-
nych dziesięcioleciach obowiązywał aż do lat 90. XVIII w. (kwestie dotyczące 
organizacji armii i egzercycji wojska), a nawet do 1. poł. XIX w. (prawo karne 
materialne i formalne)  163. Jedną z osób próbujących ingerować w jego treść był 
prezydent Kolegium Wojskowego z czasów panowania carowej Anny Iwanow-
nej (1730-1740) generał-feldmarszałek Burkhard Christoph Münnich, który  
w 1732 r. zmienił obowiązującą w armii Piotrową „exercycję” oraz zlikwidował 
„bicie w bębny”. Taki stan rzeczy nie trwał długo, gdyż dawne przepisy przy-
wrócono w 1742 r. za sprawą kolejnej rosyjskiej władczyni – Elżbiety Piotrow-
nej (1741-1762)  164. Córka Piotra I podjęła zdecydowane kroki w odniesieniu 
do więźniów skazanych na karę śmierci. Zgodnie z rozporządzeniem Senatu  

161  Книга Устав морской о всем, что касается доброму управлению в бытности флота на 
море, СПб. 1720; ПСЗРИ, т. VI, СПб. 1830, № 3485; М.П. Розенгейм, op.cit., с. 199-200; 
М.В. Бабич, op.cit., c. 275-276; Д.О. Серов, Военно-уголовное и военно-процессуальное зако-
нодательство России первой четверти XVIII в. (опыт систематического обозрения), „Ак-
туальные проблемы российского права” 2 (2014), c. 165-173. 
162  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., с. 132.
163  Ibidem, с. 407. Krótkie przedstawienie procesów… w swojej pierwotnej formie przetrwało do 
1812 r., a jego zapisy obowiązywały oficjalnie podczas pokoju aż do 1839 r. (w istocie aż do 1867 r.), 
zob.: ЭСБЕ, т. XVIa, СПб. 1895, с. 570-571. 
164  Д.Ф. Масловский, op.cit., с. 67-68. Generał-feldmarszałek Münnich nie ośmielił się jednak 
zlikwidować całkowicie Kodeksu wojskowego 1716 roku i zmieniając egzercycję (część 1 Księgi 
III) rozesłał do żołnierzy rękopiśmienne wyjaśnienia odnoszące się do poszczególnych jego 
przepisów, zob.: Столетие Военного министерства. 1802-1902. Исторический очерк разви-
тия военного управления в России, гл. ред. Д.А. Скалон, сост. Н.А. Данилов, т. II, СПб. 
1902, с. 44; С.Н. Лютов, Книга в русской армии…, с. 19. 
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z 30 września 1754 r. wstrzymane zostały egzekucje wszystkim, którym ją za-
sądzono aż do osobistego rozpatrzenia sprawy przez carową  165. W 1755 r. pod 
kierownictwem Piotra Szuwałowa zostały opracowane nowe regulaminy woj-
skowe dla piechoty i kawalerii, które obowiązywały w kolejnych latach, jed-
nakże nie do końca wypierały służące za wzorzec zapisy Kodeksu wojskowego 
1716 roku  166.

Opracowania nowego kodeksu wojskowego nie zrealizowano także za pa-
nowania carowej Katarzyny II (1762-1796). Władczyni tuż po przejęciu tronu  
(w drodze zbrojnego przewrotu od swojego męża cara Piotra III w 1762 r.) po-
stanowiła przyjrzeć się bliżej funkcjonowaniu armii rosyjskiej, która opierała 
się na organizacji wprowadzonej w 1720 r. Poproszeni przez nią doradcy obe-
znani w „sprawach wojskowych” (m.in. generał-feldmarszałek Piotr Sałtykow)  
o przedstawienie swych sugestii odnośnie przeprowadzenia ewentualnych 
zmian w wojsku uznali, że obowiązująca żołnierzy egzercycja wprowadzona jesz-
cze przed wojną siedmioletnią jest dobra, lecz zgodni byli, iż wszelkiego rodzaju 
usprawnienia sił zbrojnych są rzeczą konieczną. W tym celu w 1762 r. carowa 
powołała „Wojskową Komisję do przeglądu stanu armii”, która zaproponowała 
przeprowadzenie nowelizacji Kodeksu wojskowego, w tym zakresie które komi-
sja uzna za stosowne w celu polepszenia wiedzy wojskowej. Przeglądowi mia-
no poddać także obowiązujące prawodawstwo wojskowo-sądowe  167. Pracująca 
w latach 1763-1764 komisja uznała, że siłą armii nie jest liczba żołnierzy, lecz 
dyscyplina oraz dobre przygotowanie, utrzymanie i wierność. Jedną z istot-
niejszych zmian przez nią wprowadzonych było odejście od zasad organizacyj-
nych odnotowanych w Kodeksie wojskowym 1716 roku i wprowadzenie dywizji  
i korpusu w miejsce dotychczasowego pułku jako najwyższej jednostki taktycznej 

165  ПСЗРИ, т. XIV, СПб. 1830, № 10306. W mocy pozostawiono natomiast większość kar ciele-
snych i częściowo mutylacyjnych, zob.: Л.Е. Ютяева, Примечение членовредительных нака-
заний в период правления Елизаветы Петровны, „Вектор науки ТГУ”, серия: Юридиче-
ские науки 4 (2012), с. 55-59; eadem, Вырезание ноздрей – особливый вид телесного наказа-
ния (на основе анализа законодательства середины XVIII века), „Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики” 4 (2013), ч. 1, c. 209-212. Istotne zmiany w kwestiach karnych nastąpiły 
za panowania Katarzyny II (1762-1796), która gramotą z 21 kwietnia 1785 r. oswobodziła 
szlachtę od kar cielesnych, zob.: ПСЗРИ, т. XXII, СПб. 1830, № 16187. 
166  Описание пехотного полкового строя 1755 года, Москва 1775; Экзерциция и учреждение 
строев и всяких церемониалов регулярной кавалерии 1755 году, [СПб. 1755]; С.Н. Лютов, 
Книга в русской армии..., с. 14. 
167  Л.Г. Бескровный, Русская армия и флот..., с. 304-306. Warto zauważyć, że w 2. poł. XVIII w. 
w carskiej armii odchodzono od regulacji zawartych w Kodeksie wojskowym 1716 roku, czego 
przykładem jest zastąpienie Sztabu Generalnego (Ksiega I) ciałem kolegialnym pod nazwą 
„Konferencja przy najwyższym dworze”. Podczas wojny z Turcją z lat 1768-1774 obowiązywała 
już inna nazwa pierwotnego Sztabu Generalnego – „Rada wojenna”, zob.: ibidem, c. 341. 
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armii  168. W ciągu ponad 30-letnich rządów Katarzyny II wydano znaczną liczbę 
rozporządzeń poprawiających funkcjonowanie armii, m.in. regulamin musztry 
piechoty (12 marca 1763 r.) i regulamin wojskowy o konnej egzercycji (31 mar-
ca 1763 r.)  169, instrukcje dla pułkowników – piechotnego i konnego pułku (8 
grudnia 1764 r. i 13 stycznia 1766 r.)  170, wskazówki dla generała-adiutanta (7 
czerwca 1765 r.)  171 i obowiązki fligel-adiutantów (7 czerwca 1765; 6 czerwca 
1777 r.) oraz generalną instrukcję dotyczącą poboru rekrutów i o porządkach, 
które podczas poborów należy zachować, a także o stosownych karach za popeł-
nione przewinienia (29 września 1766 r.)  172. 

Reformy związane z funkcjonowaniem wojska nabrały dynamiki za pano-
wania syna Katarzyny II – cara Pawła I (1796-1801). Wśród licznych instrukcji 
i postanowień dotyczących armii najważniejsze miejsce zajmują opracowane 
i ogłoszone w 1797 r. regulaminy wojskowe dotyczące służby w piechocie  
i kawalerii  173. Jednakże zasadnicze zmiany w rosyjskim ustawodawstwie woj-
skowym nastapiły w 1. poł. XIX w. za sprawą cara Aleksandra I (1801-1825) 
i Mikołaja I (1825-1855). Pierwszy przewidując, że czeka go konfrontacja  
z napoleońską Francją w pierwszych latach swego panowania podjął sto-
sowne kroki w celu zreformowania dotychczasowej organizacji struktur ar-
mii lądowej. Jeszcze w 1802 r. powołano do życia Ministerstwo Wojskowych 
Sił Lądowych  174, co pociągało za sobą podporządkowanie nowej instytucji 
dotychczasowego Kolegium Wojskowego, które nie uległo likwidacji, a co 
więcej stało się rdzeniem nowo powołanego organu. W 1811 r. w Minister-
stwie utworzona została „Komisja do opracowania wojskowych kodeksów  
i praw”, która podjęła prace nad przygotowaniem projektów dwóch niezwy-
kle ważnych dokumentów – „Urzędu Wojskowego Ministerstwa” i „Urzędu 

168  Ibidem, с. 327-328.
169  ПСЗРИ, т. XVI, СПб. 1830, Приложения, № 11782A, 11773; т. XVII, СПб. 1830, № 12328; 
Пехотной строевой устав, СПб. 1768.
170  ПСЗРИ, т. XVII, № 12289.
171  Ibidem, № 12413.
172  Ibidem, 12748; ЭВМН, т. II, СПб. 1885, c. 251.
173  Его Императорского Величества Воинский устав о Полевой пехотной службе, СПб. 1797; 
Его Императорского Величества Воинский устав о Полевой пехотной службе с планами, 
Москва 1797. Szerzej o reformach wojskowych Pawła I zob.: С.А. Панчулидзев, Значение во-
енных реформ Павла I, [в:] Император и генералиссимус: Сборник статей к 250-летию со 
дня рождения императора Павла I и 275-летию со дня рождения А.В. Суворова, ред. Е.В. 
Елескина, СПб. 2004, с. 5-22; Н.К. Шильдер, Император Павел Первый: Историко-библи-
ографический очерк, Москва 1996; Е. Юркевич, Военный Петербург эпохи Пвала I, Мо-
сква-СПб. 2007.
174  ПСЗРИ, т. XXVII, СПб. 1830, № 20406.
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dla zarządzania Wielką Czyn-
ną Armią”  175. 27 stycznia 1812 r. 
car Aleksander I dokonał ich 
zatwierdzenia  176 i droga do 
zmian w nadal obowiązującym 
Kodeksie wojskowym 1716 roku 
stała otworem. Dotychczasowe 
Ministerstwo Wojskowych Sił 
Lądowych zyskiwało nowocze-
sną scentralizowaną strukturę 
(ostatecznej likwidacji uległo 
Kolegium Wojskowe)  177. Jesz-
cze w 1812 r. tuż przed ude-
rzeniem Napoleona na Rosję 
został wydany bardzo ważny 
akt prawny pod nazwą Polowy 
Kodeks Karny dla Wielkiej Czyn-
nej Armii, który wnosił zmiany 
i uzupełnienia do II księgi Ko-
deksu wojskowego 1716 roku.  
W odróżnieniu od Artykułów 

wojskowych zapisy Polowego Kodeksu Karnego zawierały usystematyzowane ro-
dzaje przestępstw możliwych do popełnienia tylko podczas wojny – zmienio-
ny kodeks karny obowiązywał tylko podczas wojny i ograniczony był do miejsc 
objętych działaniami wojennymi  178.

175  Столетие Военного министерства. 1802-1902..., т. 1, с. 168-176.
176  ПСЗРИ, т. XXXII, СПб. 1830, № 24971, 24975.
177  W skład Ministerstwa weszło siedem Departamentów: Artyleryjski, Inżynieryjny, Inspek-
torski, Audytorski, Komisariacki, Prowiantowy i Medyczny. Szerzej zob.: C.В. Гаврилов, Реор-
ганизация управления снабжением русской армии в 1816-1825 годах, „Вестник МГОУ” 3 
(2009), с. 28-34. 
178  Учреждение для управления Большой Действующей Армии, СПб. 1812; Т.Ю. Сухондяева, 
Российское военно-уголовное законодательство и его эволюция в период абсолютизма (XVIII 
- начало XX вв.): Автореферат дисс. канд. юр. наук, СПб. 2006, c. 15, https://www.google.ru/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjdqea2r6vPAhVECZoKHSj
UC5YQFghJM AY&url=https%3A%2F%2Fw w w.gup.ru%2Funi%2Faspirant%2Faref%
2 F 2 _ 0 2 . d o c & u s g = A F Q j C N E E U 7 W w n 9 k c 8 w 2 o s R Z O - U T H b -
Y6Ng&bvm=bv.133700528,d.bGs&cad=rjt (dostęp: 25.09.2016); Р.Р. Камаев, Развитие оте-
чественного уголовного законодательства об ответственности за посягательства на во-
енное имущество до 1917 г., „Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал” 2 (2013), 
c. 41-45.

15. Ustawa wojskowa 1716 roku,  
wydanie 1789 r.
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Rozpoczęty przez Aleksandra I proces centralizacji państwowych organów 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie sił zbrojnych zakończył się dopiero 
w latach 30. XIX w., już za panowania cara Mikołaja I  179. 25 czerwca 1839 r. 
ukazał się manifest zatwierdzający Zbiór zarządzeń wojskowych stanowią-
cy zebranie wszystkich aktów prawnych proweniencji wojskowej począw-
szy od 1716 r. aż do 1 maja 1838 r. Długo oczekiwany kodeks (prace nad 
jego zestawieniem rozpoczęto na początku panowania Mikołaja I) wszedł  
w życie 1 stycznia 1840 r. i dzielił się na pięć części, te z kolei na księgi. Część V 
Zbioru zarządzeń wojskowych stanowił Kodeks karno-wojskowy dzielący się na 
dwie księgi: 1. O przestępstwach i karach (zbiór praw materialnych) i 2. O sądzie 
wojennym (zbiór praw procesowych), które w sumie stanowiły dwa osobne ko-
deksy karne stosowane na czas pokoju i wojny. Kodeks „na czas pokoju” nadal 
bazował na Artykułach wojskowych Piotra I, zaś podstawą aktu normatywnego 
stosowanego „na czas wojny” był Polowy Kodeks Karny dla Wielkiej Czynnej 
Armii z 1812 r.  180 

Przyjęta 30 marca 1716 r. I księga kodeksu została wydana drukiem  
w Sankt Petersburgu jeszcze 19 lipca tego samego roku i zgodnie z poleceniem 
cara miano ją powielić w liczbie nie mniej niż 1000 egzemplarzy, z których 300 
wydrukowanych w języku rosyjskim i niemieckim miało trafić do cudzoziem-
ców pozostających na służbie rosyjskiej. W grudniu roku następnego ta część 
kodeksu doczekała się ponownego wydania w języku rosyjskim i niemiec-
kim (autorem przekładu był baron Huyssen)  181. Warto zauważyć, iż oficjalnie  

179  М.А. Приходько, Военное министерство Российской империи и «Общее учреждение ми-
нистерств» от 25 июня 1811 года, [в:] Война и оружие: Новые исследования и материалы. 
Труды Третьей международной научно-практической конференции 12-14 мая 2010 г., отв. 
ред. С.В. Ефимов, ч. II, СПб. 2010, с. 240-245; idem, Центральное военное управление в эпо-
ху отечественной войны, [в:] Война и оружие: Новые исследования и материалы. Труды Тре-
тьей международной научно-практической конференции 16-18 мая 2012 г., отв. ред. С.В. 
Ефимов, ч. III, СПб. 2012, с. 35-39.
180  ПСЗРИ, Собрание 2-ое, т. XIV, отд. 1, СПб. 1840, № 1248; ЭСБЕ, т. 35, СПб. 1902, c. 39; 
ЭВМН, т. I, с. 206; т. VII, СПб. 1895, с. 111-112; т. VIII, СПб. 1897, с. 62-63; ВЭ, т. I, с. 73; 
А.С. Янчев, Концепция издания Свода военных постановлений 1839-1840 гг. (ход работ  
и персонадии), „Вестник Челябинского государственного университета” 25 (2010), с. 82-
84. Taki podział Kodeksu karno-wojskowego wprowadzał niezgodność i sprzeczności nie tylko  
w ogólnych regulaminach, ale i w tych samych działaniach przestępczych, przy czym niejed-
nokrotnie podczas wojny kary okazywały się łagodniejsze, niż te orzekane w czasie pokoju. Ko-
deks karno-wojskowy doczekał się dwóch kolejnych wydań w latach 1855 i 1859; jego 1 księga 
obowiązywała do czasu wydania Kodeksu wojskowego o karach w 1868 r., a druga do 1867 r., 
kiedy wydano Kodeks wojskowo-sądowy. Jak zauważyła T. Suchondiajewa dotychczas nie pow-
stało żadne większe opracowanie poświęcone Kodeksowi karno-wojskowemu z 1839 r., zob.: 
Т.Ю. Сухондяева, Историко-правовые аспекты влияния римско-византийского права на 
российское военное законодательство XVIII – XIX вв., „Известия высших учебных заведе-
ний, серия: Гуманитарные науки 3 (2012), с. 287.
181  Книга Устав воинскии о должности генералов, фелт маршалов, и всего генералитеита,  
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w kwietniu 1715 r. wydana została w całości księga II Piotrowego kodeksu  182,  
a jeszcze wcześniej bo w grudniu 1714 r. – pod nieco innym tytułem – ukazała się 
tylko jej część pierwsza – Artykuły wojskowe, która de facto stanowiła regulację 
prawną obowiązującą żołnierzy  183. Dopiero w 1719 r. wszystkie trzy funkcjonu-
jące dotąd niezależnie księgi kodeksu zostały zebrane w jedną zwartą publika-
cję wydaną po rosyjsku pod wspólnym tytułem  184. W kolejnych latach sam Ko-
deks wojskowy 1716 r. jako całość, bądź też jego poszczególne księgi, doczekały 
się wielu wydań czy to w języku rosyjskim czy wraz z równoległym przekładem  
w języku niemieckim  185. Kodeks wojskowy 1716 roku w postaci jednej regulacji 

и протчих чинов, которые при войске надлежат бвть, и о иных воинских делах, и поведени-
ях, что каждому чинить должно. Напечататася повелением Царского Величества. В Санк-
тпитербурхе лета Господня 1716. Иулуа в 19 день, [СПб. 1716]; Книга Устав воинскии  
о должности генералов, фелт маршалов, и всего генералитеита, и протчих чинов, которые 
при войске надлежат бвть, и о иных воинских делах, и поведениях, что каждому чинить 
должно. Напечататася повелением Царского Величества. В Санктпитербурхе лета Го-
сподня 1717. Декабря в 15 день, [СПб. 1717], zob.: П.О. Бобровский, Военные законы Петра 
Великого..., c. 7-8; С.Н. Лютов, Книга в русской армии..., с. 13.
182  Артикул воински купно с процесом надлежащии судящим. Напечататася повелением 
Царского Величества. В Санктпитербурхе лета Господня 1715, Апреля 26 дня, [СПб. 1715], 
zob.: П.О. Бобровский, Военные законы Петра Великого…, c. 52. Piotrowe Artykuły wojskowe 
wydane 26 kwietnia 1715 r. w całości odpowiadały tekstowi redakcji sporządzonego wcześniej 
rękopisu z naniesionymi tam poprawkami i uzupełnieniami przez samego władcę i sekretarza 
Aleksego Makarowa. W rękopisie nie znalazły się zamieszczone w druku – Manifest i Przysięga, 
które zostały zapożyczone i nieznacznie zmienione ze szwedzkiego kodeksu wojskowego króla 
Gustawa II Adof la, zob.: П.О. Бобровский, Военные законы Петра Великого…, c. 48- 53.
183  Инструкции и Артикулы военные, при том же и краткая примечания. Напечатаны по-
велением Царского Величества. В Санктпитербурхе, Лета Господня, 1714. Декабря в 22 
день, [СПб. 1714]. Znacznie wcześniej, bo w 1712 r. wyszło drukiem Krótkie przedstawienie pro-
cesów… autorstwa E. Krompeina, zob.: Краткое изображение процессов или судебных тяжеб, 
против римских, цесарских и саксонских прав, учрежденное от Эрнста Фридриха Кромпена 
обераудитора. В Санкт Питербурхе, Лета 1712 июля 7, [СПб. 1712]. W 1715 r. wydawnic-
two to było już dostępne w sprzedaży w Sankt Petersburg, zob.: П.О. Бобровский, Военные 
законы Петра Великого…, c. 30, 53; Д.О. Серов, Забытые редакции…, c. 113-121. 
184  Книга Устав воинскии о должности генералов, фелт маршалов, и всего генералитеита,  
и протчих чинов, которые при войске надлежат бвть, и о иных воинских делах, и поведени-
ях, что каждому чинить должно. Купно при сем Артикул воинскии. И с процессом надлежа-
щим к судящым. И эксерцициею о церемонях и должностях воинским людям надлежащих. 
Напечататася повелением Царского Величества в Санктпитербургскои типографии, 
лета господня 1719, октября в 29 день, [СПб. 1719], zob.: П.О. Бобровский, Военные законы 
Петра Великого…, c. 8; С.Н. Лютов, Книга в русской армии…, с. 13. 
185  П.О. Бобровский, Военные законы Петра Великого…, c. 8. Do połowy lat 20. XIX w. sam 
kodeks miał zostać wydany ponad 10 razy, zob.: С.Н. Лютов, Книга в русской армии…, с. 14. 
Przykładem są m.in. następujące późniejsze wydania w jęzku rosyjskim i niemieckim: Артикул 
воинский с кратким толкованием, напечатася повелением Ея Императорского Величе-
ства, Втором тиснением. В Санктпетербурге. При Императорскои Академии Наук 1735 
года, [СПб. 1735]; Военной устав с Артикулом военным, при котором приложены толкова-
ния, также с кратким содержанием Просессов, экзерцицею церемонями, и должностьми 
полковых чинов, вторым тисненем напечатан в Санктпетербурге. При Императорской 
Академии Наук 1748 года, [СПб. 1748], a także wydania wyłącznie w języku rosyjskim: Устав 
воинскии о должности генералов-фелдьмаршалов, и всего Генералитеита, и протчих чинов, 
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prawnej spisanej w języku rosyjskim i niemieckim, dzielącej się na tradycyjne 
trzy księgi, został także zamieszczony w pomnikowym XIX-wiecznym rosyj-
skim wydawnictwie źródłowym, przygotowanym pod kierownictwem Micha-
iła Sperańskiego, pod nazwą Pełny zbiór praw Imperium Rosyjskiego (I wydanie 
1830 r.), zawierającym ponad 30 000 aktów prawnych wydanych obowiązują-
cych od 1649 do 1825 r.  186 

***

Edycja Kodeksu wojskowego 1716 roku, jak już wspomniano, dzielącego się 
na trzy oddzielne księgi, składa się z dwóch uzupełniających się części. Pierw-
sza zasadnicza, to tłumaczenie na język polski w całości I księgi (Ustawa woj-
skowa) i III księgi (Regulamin wojskowy) oraz drugiej części II księgi (Krótkie 
przedstawienie procesów lub spraw sądowych). W pozostałym zakresie przygo-
towano opracowanie krytyczne Artykułów wojskowych, których warianty prze-
kładów na język polski pochodzą z XVIII w. Doceniając jakość i wartość na-
ukową tłumaczeń z epoki wydawcy zrezygnowali z własnego tłumaczenia tego 
fragmentu.

Podkreślić należy, że poszczególne księgi Kodeksu wojskowego 1716 roku, 
jak już zostało nadmienione, wydane były (razem lub oddzielnie) w dwóch 
równoległych wersjach językowych – rosyjskiej i niemieckiej. W niniejszym 
opracowaniu podstawą tłumaczenia na język polski była wersja rosyjska za-
mieszczona w V tomie wspomnianego powyżej Pełnego zbioru praw Imperium 
Rosyjskiego, jednakże w razie wątpliwości i wcale nierzadkiej różnicy w obu 
tekstach, autorzy opracowania posiłkowali się zamieszczonym obok tekstem 
niemieckim. Inaczej postąpiono z kodyfikacją prawa karnego materialnego 
obowiązującego w wojsku rosyjskim – Artykuły wojskowe. Kwerenda archiwal-
na w polskich bibliotekach i archiwach pozwoliła ustalić, że rosyjskim prawem 
interesowano się w polskich i litewskich kręgach wojskowych już w XVIII w.  187 

которые при войске надлежат бвть, и оных воинских делах и поведениях, что каждому чи-
нить должно.Напечатася повелением Ея Императорского Величества, пятым тиснением. 
В Санктпетербурге при Императорской Академии Наук 1780 года, [СПб. 1780]; Устав во-
инский о должности генералов-фелдьмаршалов, и всего Генералитета, и протчих чинов, ко-
торые при войске надлежат бвть, и оных воинских делах и поведениях, что каждому чинить 
должно, Москва 1804.
186  ПСЗРИ, т. V, № 3006.
187  Wynikało to nie tylko z chęcią zaznajomienia się z najnowszymi tendencjami rozwoju prawa 
wojskowego, ale również z przyczyn utylitarnych. Do kodyfikacji prawa wojskowego w 1775 r. sąd 
wojskowy z powodu braku odpowiedniej normy prawnej w obowiązujących artykułach wojsko-
wych, mógł odwołać się m.in. do praw wojskowych obcych państw, zob.: W. Organiściak, Kodeksy 
wojskowe…, s. 53. Spośród innych ogłoszonych w podobnym czasie artykułów wojskowych,  
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Z tego też stulecia pochodzą dwa niezależne od siebie tłumaczenia, które ze 
względu na miejsce ich przechowywania autorzy opracowania będą umownie 
określać jako wersja lub tłumaczenie warszawskie i krakowskie. 

1. Tłumaczenie warszawskie zatytułowane Artykuły wojskowe Pio-
tra W[ielkiego] Cara Moskiewskiego przechowywane jest obecnie 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych, w zespole Archiwum Ra-
dziwiłłów, dział VII, sygnatura 711. W jednostce tej znajduje się 
poszyt, w którym oprócz tłumaczenia artykułów wojskowych  
(s. 25-83) przechowywany jest również starodruk pt. Schema 
Dero zu Hungarn und Böheim Königlichen Majestät wydrukowany  
w 1745 r. w Wiedniu przez Johanna Petera von Gheiena. W jedno-
stce archiwalnej umieszczono również pojedyncze rękopiśmienne 
karty zawierające Ordre de Bataille de L’armel przygotowane przez 
Johna Churchilla (1. książę Marlborough) z 1708 r. oraz etatowe 
listy armii z państw europejskich obejmujące lata 1732-1772. Na 
podstawie tych datacji nie można jednak wyciągać zbyt daleko idą-
cych wniosków, z uwagi na fakt, że dokumenty pisane były różną 
ręką. Krój pisma wersji warszawskiej (całość pisana przez jedną 
osobę) oraz miejsce przechowywania sugeruje, że tłumaczenie po-
wstało w połowie XVIII w. na potrzeby Michała Kazimierza Radzi-
wiłła „Rybeńko”. Magnat ten od roku 1735 był hetmanem polnym, 
a następnie w latach 1744-1762 pełnił urząd hetmana wielkiego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego  188. Dodatkową informacją, któ-
rą odnotowano w tłumaczeniu, to data i miejsce wydania książki 
stanowiącej podstawę pracy tłumacza zauważając, że dzieło to 
było drukowane w Sankt Petersburgu w 1715 r., co jednoznacznie 
oznacza, iż w posiadaniu hetmana znalazło się wydanie Artykułów 
wojskowych opublikowane jeszcze przed ostatecznym zakończe-
niem prac związanych z wprowadzeniem w życie całego Piotrowe-
go Kodeksu wojskowego, co nastąpiło w 1716 r.  189 Pod względem 
językowym polskie tłumaczenie tekstu Artykułów Wojskowych 
jest bardzo czytelne dla odbiorcy, pozbawione jest w zasadzie 

znamy tłumaczenie praw uchwalonych dla wojsk Zjednoczonych Prowincji z 1706 r., zob.: Polska 
Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Ustawa alias reglement Stanów Ho-
lenderskich o Niderlanckich z r[ok]u 1706, rkps. 974, k. 201-222.
188  Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac. 
H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994, s. 44 (poz. 150), 47 (poz. 175).
189  Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Radziwiłłów (dalej: AR),  
dz. VII, sygn. 711, s. 26.
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 makaronizmów. Jedynym, ale za to istotnym, mankamentem jest 
brak tekstu przysięgi i niektórych „refleksji” (komentarzy do ar-
tykułów). Zauważyć należy, że tłumacz dokonywał często skróceń  
w stosunku do tekstu pierwotnego. W sytuacji, gdy w tekście prze-
kładu pozostawiono wolne miejsce na jedno lub dwa słowa au-
torzy opracowania uzupełnili te braki w nawiasie kwadratowym 
wykorzystując krakowską wersję tłumaczenia. Pismo rękopisu 
warszawskiego jest wyraźne, właściwie pozbawione skreśleń, przy 
czym autor tłumaczenia pozostaje anonimowy. Warto odnotować, 
że Radziwiłłowie posiadali również tłumaczenie tzw. Krótkich ar-
tykułów Piotra I z 1706 r., jednakże pisząca je „ręka” jest odmienna 
od tej, która sporządziła omawiane tłumaczenie  190. 

2. Tłumaczenie krakowskie pt. Ruskie wojskowe artykuły z przydany-
mi krótkimi annotacjami znajduje się w księdze Corpus Iuris Mili-
taris przechowywanej w Archiwum Narodowym w Krakowie, 
oddział na Wawelu, w zespole Archiwum Podhoreckie II, pod 
sygnaturą 39. Pełny tytuł tego rękopiśmiennego dzieła, obejmują-
cego przekłady obcych aktów wojskowych proweniencji prawnej 
zestawionych w dwóch tomach (sygn. 38-39), nosi nazwę Corpus 
Iuris Militaris, druga część w której zawierają się wojskowe porządki 
postronnych królów i Rzplitych  191, a omawiane tłumaczenie Artyku-
łów wojskowych [oryginalna pisownia: Ruskie Woyskowe Artykuły  
z przydanymi krotkimi Annotacyami], jedynego znajdującego się 
tam rosyjskiego tekstu prawnego, stanowi jego istotną część (s. 
1480-1600)  192. Autorzy opracowania sądzą, że Corpus Iuris Milita-
ris jest zbiorem przekładów, a także zestawienia, najważniejszych 
cudzoziemskich i polskich regulacji prawnych XVII i XVIII w., 
których dokonał najsłynniejszy polski audytor wojskowy – Samu-
el Brodowski. O jego życiu, dzięki badaniom polskiego historyka 
Tomasza Ciesielskiego, wiemy stosunkowo dużo. Samuel Brodow-
ski żył w latach 1710-1767, a karierę wojskową rozpoczął prawdo-
podobnie w wojsku koronnym w połowie lat 30. XVIII w. w re-
gimencie pieszym stacjonującym w Elblągu. Szybko awansował, 

190  AGAD, AR, dz. VII, sygn. 712, s. 1-66.
191  Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANKr.), Archiwum Sanguszków (dalej: AS), sygn. 
29/637: Archiwum Podhoreckie II (dalej: AP II), 38-39, s. 453-1600 [Corpus iuris militaris 
(zbiór polskich oraz tłumaczeń obcych regulaminów, zarządzeń, przysiąg itp. wojskowych z lat 
1651-1717) «XVIII w.»].
192  ANKr., AS, sygn. 29/637: AP II, 39, s. 1480-1600.
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najpierw na chorążego, a w 1749 r. na porucznika pełniąc przy tym 
obowiązki audytora. W 1754 r. przeniósł się do regimentu piesze-
go hetmana polnego Wacława Rzewuskiego, jako uznany prawnik 
wojskowy, który rok wcześniej wydał w Elblągu wielkie dzieło 
Corpus Juris Militaris Polonicum. W nowym miejscu pracy – na 
zamku w Podhorcah, już w randze kapitana, był przybocznym het-
mana jako doradca w kwestiach regulaminowo-organizacyjnych  
i prawnych  193. Swego rodzaju tajemnicę stanowi fakt czy przecho-
wywana w zbiorach Rzewuskiego księga została wykonana przez 
lub na polecenie Brodowskiego już na służbie u hetmana, czy też we 
wcześniejszym elbląskim okresie życia. Rozwiązaniem tej zagadki 
są właśnie Artykuły wojskowe z 1715 r. Zostały one umieszczone na 
końcu wspomnianej księgi przechowywanej w archiwum krakow-
skim, a przed nimi dodano następującą adnotację autora: Nb. Ru-
skie te wojskowe artykuły, które Anno 1715 w Petersburgu są do druku 
podane, teraz się niedawno do rąk naszych dostały, dlatego nie tam są 
położone gdzie należało  194. A zatem, jeżeli Samuel Brodowski wyko-
rzystał Artykuły wojskowe Piotra I w swoim wielkim dziele Corpus 
Juris Militaris Polonicum wydanym w Elblągu w 1753 r., to ręko-
piśmienna kompilacja powstała przed lub w tymże roku. Uważna 
analiza dzieła wskazuje, że autor odwoływał się do rosyjskiej ko-
dyfikacji  195, co oznacza, że księgę tę przywiózł z Elbląga do zamku  
w Podhorcach. Tłumaczenie krakowskie, w przeciwieństwie do 
warszawskiego, jest bardzo trudne w odbiorze dla współczesnego 
czytelnika. Zawiera znaczną liczbę makaronizmów, są to zarówno 
pojedyncze wyrazy jak i całe fragmenty zdań przetłumaczone na 
język łaciński (nie występują one w rosyjskiej i niemieckojęzycznej 
wersji artykułów), które uzupełniają tłumaczenie polskie. Wskazu-
je to na dużą erudycję i wykształcenie prawnicze, dodatkowo po-
świadczając, że dzieło to stanowi efekt pracy właśnie Samuela Bro-
dowskiego. W porównaniu do wersji warszawskiej jest to praca kom-

193  T. Ciesielski, Samuel Brodowski - kodyfikator prawa wojskowego w czasach panowania Augusta 
III, [w:] Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis: księga jubileuszo-
wa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, red. E. Kozerska, M. Maciejewski, 
P. Stec, Opole 2015, s. 399-419.
194  ANKr., AS, sygn. 29/637: AP II, 39, s. 1480.
195  S. Brodowski, Corpus Juris Militaris Polonicum, Elbląg 1753, s. 236, 240 (odwołanie do art. 
23), 252 (odwołanie do art. 59), 278 (odwołanie do art. 154, 164), 280 (odwołanie do art. 164), 
298 (odwołanie do art. 41), 308 (odwołanie do art. 39) i n. Interesujące jest, że rosyjskie artyku-
ły wojskowe są odnotowywane na końcu katalogu aktów normatywnych.
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pletna, nie zawiera luk. Redakcja Piotrowych Artykułów wojskowych 
wygląda jednak na pierwszą wersję tłumaczenia, gdyż znajdują się  
w niej liczne przekreślenia i poprawy tekstu, niektóre z nich zostały 
porzucone, czego przykład odnajdujemy w refleksji do art. 117  196. 

W odniesieniu do omówionych powyżej Artykułów wojskowych autorzy 
opracowania postanowili wykorzystać i opublikować oba zachowane tłuma-
czenia. W pierwszej kolejności umieszczono w publikacji wersję warszawską, 
następnie zaś krakowską. Oba teksty różnią się zasadniczo, tak że stosowanie 
odmian w tekście byłoby bezcelowe. Ich dokładna analiza i zestawienie wska-
zuje, że oba tłumaczenia wzajemnie się uzupełniają, a przy tym występujące 
różnice są interesujące z punktu widzenia filologicznego. 

***

196  ANKr., AS, sygn. 29/637: AP II, 39, s. 1530.
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16. Artykuły wojskowe Piotra I – tłumaczenie polskie z XVIII w., przecho-
wywane w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
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Artykuły wojskowe Piotra I zostały opublikowane zgodnie z zasadami podany-
mi w instrukcji wydawniczej opracowanej pod redakcją Kazimierza Lepszego  197. 
Jednakże zarówno ze względu na specyfikę źródła, jak i czas jego powstania au-
torzy opracowania zostali zmuszeni do dokonania kilku istotnych modyfikacji. 

Pierwsza, podstawowa zmiana dotyczy zasad sporządzania przypisów. Zre-
zygnowano z odrębnych przypisów merytorycznych (odnotowanych przy 
pomocy numeracji liczbowej) i redakcyjnych (literowej). W obu przypad-
kach zastosowano jeden typ odwołania. Z uwagi na współczesnego czytelnika 
za podstawową wersję przyjęto tłumaczenie warszawskie, na której to wersji 
umieszczono merytoryczne przypisy (nie powtarzono ich na wersji krakow-
skiej). Należy również zauważyć, że w tłumaczeniu krakowskim pojawiają się 
odwołania przy tekście zaznaczone najczęściej symbolem „#”. Tłumacz w ten 
sposób odnotowywał dalszą część przepisu prawnego. W związku z powyż-
szym, takich elementów nie odnotowywano, tylko łączono w całość opraco-
wywany przepis prawny.

Ważna kwestia dotyczy merytorycznych komentarzy wykonywanych w przy-
pisach do źródła. Stanisław Kutrzeba wydając Polskie ustawy i artykuły wojskowe 
do końca XVIII wieku zrezygnował z zastosowania jakichkolwiek przypisów me-
rytorycznych  198. Podobne rozwiązanie stosuje Marek Ferenc i Wojciech Orga-
niściak, przy czym badacze ci nie umieszczają ani przypisów redakcyjnych, ani 
merytorycznych. Dodatkowo W. Organiściak wydając artykuły wojskowe rezy-
gnuje z ingerencji w brzmienie źródła, stosując oryginalny zapis oraz ortografię  199.  
W niniejszym wydawnictwie przyjęto jednak zasady stosowane w wydawanych 
artykułach wojskowych przez Karola Łopateckiego, który w edycjach źródłowych 
stosuje zarówno odwołania redakcyjne jak i merytoryczne  200. Celem autorów 

197  Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do poł. XIX w., red. K. Lepszy, Warsza-
wa 1953. Zgodnie z instrukcją wydawniczą dokonano transkrypcji cytatów z rękopiśmiennych 
źródeł umieszczonych w przypisach do niniejszej edycji źródłowej.
198  S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe do końca XVIII wieku, Kraków 1937. Podobne zało-
żenie stosuje Władysław Magnuszewski, zob.: W. Magnuszewski, Z dziejów elearów polskich. Stani-
sław Stroynowski lisowski zagończyk, przywódca i legislator, Warszawa-Poznań 1978, s. 186-192.
199  M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł „Rudy” (ok. 1515-1584). Działalność polityczna i wojskowa, Kra-
ków 2008, s. 627-629 (bez przypisów); W. Organiściak, Artykuły Woyskowe dla Milicyi JO Xiążę-
cia Jmci Karola Stanisława Radziwiłła Wojewody Wileńskiego, „Z Dziejów Prawa” (dalej: ZDP) 12 
(2011), s. 321-333 (bez przypisów); idem, Artykuły wojenne króla Augusta III, ZDP 11 (2010),  
s. 177-185 (jeden przypis).
200  A.L. Oelsnitz, O bagażach wojska w polu będącego, oprac. K. Łopatecki, Oświęcim 2014,  
s. 84-95; K. Łopatecki, Regulacje prawne obowiązujące podczas polskich i litewskich misji dyploma-
tycznych w 1. połowie XVII stulecia – poselskie artykuły wojskowe, „Barok” 40 (2013), s. 76-78; 
idem, Charakterystyka „miejskich artykułów wojskowych” na przykładzie Rigischer Artikelsbrieff  
z 1600 roku, „Zapiski Historyczne” 78 (2013), 2, s. 33-38; idem, Organizacja, prawo i dyscypli-
na…, s. 593-601.
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opracowania nie jest wyjaśnianie każdego przypisu prawnego, a jedynie dopo-
wiedzenie informacji zawartych w artykule. Dokładne omówienie aktu norma-
tywnego przy pomocy przypisów merytorycznych nie jest możliwe, właściwą 
formą powinno być omówienie jednostek redakcyjnych aktu normatywnego  
w formie oddzielnego opracowania  201. Również w tym przypadku wydawcy tego 
źródła – Paweł Krokosz i Karol Łopatecki – sygnalizują wydanie w następnym 
roku (2017) monografii charakteryzującej XVIII-wieczną kodyfikację wojskową 
w Rosji cara Piotra I.

Druga zmiana w zasadach wydawniczych dotyczy interpunkcji. Według in-
strukcji powinna ona być uwspółcześniona. W Piotrowych Artykułach wojsko-
wych mamy do czynienia nierzadko z bardzo rozbudowanymi konstrukcjami 
– zdania są wielokrotnie złożone – co utrudnia właściwe zrozumienie przepisu 
prawnego. Jednakże daleko idąca ingerencja w system interpunkcji jest bardzo 
niebezpieczna, gdyż zmiany wprowadzone w znakach przystankowych bardzo 
łatwo zmieniają właściwy sens normy prawnej. Wobec powyższego starano 
się nie stawiać nieuwzględnionych w rękopisie przecinków, średników, czy też 
kropek. Jeżeli nie zmieniało to sensu przepisu oraz było zgodne z zasadami 
gramatyki usuwano nadmiar znaków przestankowych. Jedynie wyjątkowo, dla 
lepszej czytelności aktu normatywnego, średniki lub przecinki zastępowano 
kropką lub myślnikiem, oczywiście tylko w przypadkach, kiedy nie naruszało 
to treści przepisu prawnego. W przepisach prawnych bardzo często stosowane 
są spójniki ekstensjonalne, rozwiązania interpunkcyjne zastosowano przy nich 
na zasadach ogólnych. Występujący spójnik „abo” traktowany jest jak „albo”, 
czyli przy pierwszym pojawieniu się w zdaniu nie stawia się przecinka, a przed 
kolejnymi powtarzanymi spójnikami już tak. 

W każdej sytuacji zachowywano jednostki redakcyjne aktu normatywnego 
– artykuły i refleksje. Te ostatnie nie zawsze były wydzielone, wówczas w na-
wiasie kwadratowym zaznaczono pozanormatywny element przepisu prawne-
go. W projekcie konsekwentnie stosowano podział na artykuły (w tłumaczeniu 
warszawskim podawane cyframi arabskimi, a w krakowskim rzymskimi), nato-
miast w niższych stopniach stosowano punkty. Jeżeli wymienienie przykłado-
we lub enumeratywne rozpoczynało się dużą literą, na końcu każdego punktu/
litery, stawiano kropkę, w przeciwnym wypadku przecinek lub średnik w zależ-
ności od systemu interpunkcji zastosowanego we fragmencie źródła. 

Uwspółcześniona została pisownia zgodnie z wymaganiami instrukcji 
wydawniczej, m.in. wyrazy pisane: szrzoda lub srzoda, posrzoth, zrzenica lub  

201  Przykładowo: idem, Organizacja..., passim; idem, „Disciplina militaris”..., passim.



Wstęp 81

podobnie należy dla zachowania dawnej wymowy pisać: śrzoda, pośrzód, źrzenica. 
Pozostawiono oryginalny zapis „nadgroda”, „wynadgrodzenie” itp. Pojawiające 
się w tekście wyrazy łacińskie zaznaczono kursywą, każdorazowo też w przy-
pisach podawano ich polski odpowiednik. Cyfry podawane w źródle od 1 do 
9 oddawano w liczebniku, przy wyższej numeracji używano liczb arabskich  202. 

W Artykułach wojskowych tłumacze konsekwentnie stosowali przy niektó-
rych wyrazach podwójne złożenie liter: affrontować, aggressor, akkord, appli-
kować, approbacja, artylleria, assessor, assystować, attak, attakowanie, attesta-
cja, batteria, dymissja, en Cheff, fossa, interess, kapellan, kassa, kassowany (-i), 
kolligacja, kolligatanci, kommendier, kommissarze, konfessata, konniwencja, 
korrespondencja, korresponduje, officer (-ów), okkazja (-ch), opponować, 
passjonata, paszkwillant, process, rapport, rebellia, Rossja, skorrumpować, 
sukcessorach, sukkurs, summienia, supplika, supplikować, sztroff. Aby upro-
ścić zapis zastosowano współczesną wersję tych wyrazów, czyli: afrontować, 
agresor, akord, aplikować, aprobacja, artyleria, asesor, asystować, atak, atako-
wanie, atestacja, bateria, dymisja, en Chef, fosa, interes, kapelan, kasa, kaso-
wany (-i), koligatanci, koligacja, komendier, komisarze, konfesata, koniwen-
cja, korespondencja, koresponduje, oficer, okazja (-ch), oponować, pasjonata, 
paszkwilant, proces, raport, rebelia, Rosja, skorumpować, sukurs, sumienia, 
sukcesorach, suplika, suplikować, sztrof.

Konsekwentnie zachowano występujące obok siebie w źródłach oboczności 
typu bezbronnemi – bezbronnymi, całemi – całymi, cierpliwemi – cierpliwy-
mi, fałszerz – fałszyrz, godnemi – godnymi, krewnemi – krewnymi, któremi 
– którymi, opuszczającemi – opuszczającymi, posłysznemi – posłuszynymi, 
posterunek – postyrunek, potem – potym, przebieży – przybieży, przerzeczo-
na – przyrzeczona, przytomnemi – przytomnymi, swemi – swymi, szydzącemi 
– szydzącymi, tykającemi – tykającymi, wyrażonemi – wyrażonymi, zwyczaj-
nemi – zwyczajnymi itp. Dlatego zachowano łączną pisownie wyrazu „potym”, 
które to słowo używano w znaczeniu „potem”. Uwzględniono również współ-
czesne zasady pisowni rozdzielnej i łącznej, dlatego rozłącznie stosowano czę-
sto występujące wyrażenie „kto by”, zapisywane w źródle jak „ktoby”. Łączną 
pisownię zachowano w wyrazach: „gdziebykolwiek”, „podtenczas”, „podobnej-
że”, „ktobykolwiek”.

Uwspółcześniono pisownię wyrazów dokonując zmiękczenia „dz/dź” na 
„c/ć”, np. „przestrzedz” zamieniono na „przestrzec”, „przysiądz” na „przysiąc”, 
„strzedz” na „strzec”, „ustrzedz” na „ustrzec”, a „zabiedz” na „zabiec”. Dostoso-

202  Przykładowo: II księga Kodeksu wojskowego 1716 roku: Artykuły wojskowe, art. 189 i 191.
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wano do współczesnych standardów wyrazy zawierające literę „x”, stąd zamiast 
examinować” odnotowano „egzaminować”, „excessa” – „ekscesa”, „excessant” – 
„ekscesant”, „exekucja” – „egzekucja”, „exekutor” – „egzekutor”, „exekwowane” 
– „egzekwowane”, „exemplarz” – „egzemplarz”, „exkuzować” – „ekskuzować”, 
„exorbitancja” – „eksorbitancja”, „exorcysta” – „egzorcysta”, „extraordynaryj-
ny” – „ekstraordynaryjny”. Analogicznie słowo „inqwisicja” przekształcono na 
„inkwizycja”.

Poprawiono ponadto wszelkie literówki, zaznaczając ingerencję w tekst na-
wiasami kwadratowymi. Ingerowano w brzmienie źródła przy oczywistych 
błędach, poprawiając wyrażenia do formy współczesnej, zawsze jednak w przy-
pisie odnotowywano pisownię występującą w rękopisie. Głoski i, y oddano 
jako i, y, j, zgodnie z dzisiejszymi zasadami ortograficznymi. Uwspółcześnio-
no także pisownię wielkich i małych liter, z wyjątkiem wyrazów o zabarwieniu 
emocjonalnym lub semantycznym, np.: „służba Boża”, „słudzy Boscy”, „służba 
Carska”, „en Chef ”. 

***

W odniesieniu do przetłumaczonych z języka rosyjskiego ksiąg I i III oraz 
drugiej części księgi II Kodeksu wojskowego 1716 roku autorzy opracowania 
dołożyli wszelkich starań, aby ten niezwykle skomplikowany językowo tekst, 
posiadający liczne zapożyczenia z obcych języków, m.in. niemieckiego, pol-
skiego, szwedzkiego, francuskiego oraz często używane słowa z języka cerkiew-
no-słowiańskiego, był czytelny i zrozumiały dla współczesnego czytelnika,  
a zarazem nic nie stracił ze swojego zasadniczego przekazu. W związku z po-
wyższym niektóre występujące w źródle terminy obcego pochodzenia pozo-
stawiono w formie oryginalnej, wzorując się przy tym przeważnie na zapisie 
równoległej wersji niemieckiej kodeksu. Do takich terminów należą m.in. en 
Chef (z odpowiednią odmianą w języku polskim i stosownym przypisem wyja-
śniającym), Rendevous, Ordre de Batallie, Corps de Bataille, sapy, medicus, feld-
-medicus, chirurgus, hof-sztab, hof-furier, Reveille, Kriegsrecht, Stand-Recht, 
Salvus-Conductus, Battallion de Quarre, Feld-Marsch, General-Marsch, De-
jour-Major, losung, Losung-Streich, Leib-Schütz. Podczas tłumaczenia zasto-
sowano niezbędne zmiany w odniesieniu do interpunkcji tekstu źródłowego, 
albowiem jej oryginalne formy zupełnie nie sprzyjały klarownemu przeka-
zowi zawartości kodeksu. Uproszczono składnię, przy czym naczelną zasadą 
było jak najbliższe odzworowanie treści przepisów prawnych. Ujednoliceniu 
– do zastosowania kursywy pisanej wymiennie ze znakiem cudzysłowowów  
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17. Artykuły wojskowe Piotra I – tłumaczenie polskie z XVIII w.,  
przechowywane w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie
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w tekście źródłowym – uległy także zapisy treści rozkazów i poleceń znajdu-
jących się w poszczególnych zapisach regulacji. Stosując wspomniane mody-
fikacje zadbano, aby nie naruszały one w żaden sposób oryginalnych treści za-
wartch w źródle  203. 

W poszczególnych miejscach Kodeksu wojskowego 1716 roku znajdują się 
kwestie, które przekazuje bezpośrednio sam Piotr I, główny inicjator opraco-
wania tej regulacji prawnej. Głos władcy zapisywano w pierwszej osobie liczby 
mnogiej  204. Nie jest to jednak wówczas konsekwentnie stosowana praktyka. 
Tam gdzie wymagała tego potrzeba, a zapis jasno wskazywał na osobę samego 
cara, autorzy opracowania wprowadzili pisownię wielką literą, opatrzając daną 
formę stosownym przypisem. W innych przypadkach, aby nie naruszać orygi-
nału rosyjskiego i niemieckiego, nie zmieniono zdań zapisanych w pierwszej 
osobie liczby pojedynczej, na mnogą.

W kwestiach wyjaśnienia skomplikowanych specjalistycznych terminów z za-
kresu wojskowości oraz prawa obowiązującego w armii rosyjskiej autorom niniej-
szego opracowania posłużyły fundamentalne wielotomowe opracowania ency-
klopedyczne, przywoływane już wcześniej w tekście. Pierwszą próbę stworzenia 
„encyklopedii wojskowej” w Rosji podjął żyjący na przełomie XVIII i XIX w. carski 
inżynier generał Siergiej Tuczkow. Dzieło to noszące tytuł Słownik wojskowy, zawie-
rający nazwy lub terminy, używane w rosyjskim wojsku lądowym… stanowiło swoisty 
drogowskaz dla późniejszych tego typu opracowań  205. Jednym z późniejszych ro-
syjskich kompendiów wiedzy o wojskości, które do dziś niewiele straciły na swej 
wartości, jest pomnikowa 8-tomowa Encyklopedia wojskowych i morskich nauk,  

203  Należy nadmienić, iż dotychczas na język polski przełożono z języka rosyjskiego różnorodny 
materiał źródłowy. Przekłady te poświęcone całkowicie innym kwestiom niż prawodawstwo woj-
skowe, rządziły się swoimi własnymi kryteriami wydawniczymi. Wśród rosyjskich źródeł epoki 
nowożytnej przetłumaczonych na język polski znalazły się m.in. żywoty świętych: Żywot Protopo-
pa Awwakuma przez niego samego nakreślony i wybór innych pism, tłum. i oprac. W. Jakubowski, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972; pamiętniki: Pamiętniki księżny Daszkow damy hono-
rowej Katarzyny II cesarzowej Wszechrosji, tłum. E. Wassingowa, oprac. W.A. Serczyk, Kraków 
1982; Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane, tłum. E. Siemaszkiewicz, oprac. 
W.A. Serczyk, Warszawa 1990; oraz relacje dyplomatyczne: F. Sielicki, Podróż bojarzyna Borysa 
Szeremietiewa przez Polskę i Austrię do Rzymu oraz na Maltę 1697-1698. Z dziejów kontaktów kultu-
ralnych Rusi Moskiewskiej z Polską i Zachodem, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975; Posel-
stwo polsko-litewskie do Moskwy w roku 1678 szczęśliwie przedsięwzięte, opisane przez naocznego 
świadka Bernarda Tannera, oprac. A. Strojny, tłum. M. Rzepiela i A. Strojny, Kraków 2002.  
204  Odpowiednikiem tego zjawiska w wojskowym prawie angielskim był „The Royal Voice”; 
zob.: M. Griffin, Regulating religion and morality in the king’s armies 1639-1646, Leiden-Boston 
2004, s. 224.
205  С.А. Тучков, Военный словарь, заключающий наименования или термины, в Российском 
сухопутном войске употребляемые, с показанием рода науки, к которому принадлежат, из 
какого языка взяты, как могут быть переведены на российский, какое оных употребление  
и к чему служат, предисловие С.В. Львов, Л.В. Митрошенкова, Москва 2008. 
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opublikowana w latach 1883-1897 pod naczelną redakcją Gienricha Leera, wspo-
maganego przez ponad 60-osobowy zespół uczonych składający się przede wszyst-
kim z wyższych rangą oficerów amii carskiej  206. W 1911 r. światło dzienne ujrzał 
pierwszy tom Wojskowej encyklopedii pod redakcją wyższych oficerów armii car-
skiej: Wasilija Nowickiego, Aleksieja von Schwarza, Władimira Apuszkina, Gusta-
wa (Gustafa) von Schulca (Schoultz’a) przy udziale Romana Baszynskiego, Niko-
łaja Wiszniakowa, Aleksandra Gerua (Gueroi), Nikołaja Duchanina, Nikołaja Kła-
do i Nikołaja Kutiejnikowa. W latach 1911-1915 ukazało się 15 tomów tego dzieła 
– zawierającego bogaty materiał faktograficzny oraz ilustracyjny w postaci rysun-
ków, schematów i zdjęć – służącego doskonałą pomocą w pracach badawczych nad 
historią carskiej armii  207. Wiele terminów z zakresu wojskowości i prawa ówczesnej 
Rosji znalazło się w opublikowanej w latach 1890-1907 ponad 80-tomowej pierw-
szej rosyjskiej encyklopedii powszechnej – Słownik encyklopedyczny Brockhausa  
i Efrona  208. W publikacji wykorzystano także informacje zamieszczone w później-
szych, opracowanych już w Związku Radzieckim, publikacjach encyklopedycz-
nych – Radziecka Encyklopedia Wojskowa  209 i Wielka Encyklopedia Radziecka  210. 
Cenną pomocą były również specjalistyczne słowniki dawnego języka rosyjskiego, 

206  ЭВНМ, т. I-VIII, СПб. 1883-1897. Encyklopedia ta stanowiła zbiór dotychczasowego stanu 
wiedzy z zakresu historii wojskowości, a jej opracowanie w bardziej przystępnej formie przez 
zespół pod kierunkiem G. Leera miało głównie na celu podniesienie ogólnej znajomości teorii  
i praktyki wojskowej wśród oficerów i żołnierzy pełniących służbę wojskową. Zauważyć należy, 
iż owe kompendium bazowało na wcześniejszych tego typu opracowaniach, a w szczególności 
na 14-tomowym Wojskowym Leksykonie Encyklopedycznym wydawanym w latach 1837-1851 
pod redakcją generała-lejtnanta Ludwiga von Seddelera, zob.: ВЭЛ, т. I-XIV, СПб. 1852-1858. 
207  ВЭ, т. I-XVIII, СПб.-Петроград 1911-1915. Impulsem do rozpoczęcia prac nad tym nowa-
torskim dziełem ujmującym dotychczasowy i obecny stan wiedzy z zakresu historii wojskowo-
ści były zmiany, jakie zaszły w armii rosyjskiej po zakończonej niepowodzeniem wojnie z Japo-
nią w latach 1904-1905. Rosjanie nie chcieli także pozostać w tyle za innymi państwami euro-
pejskimi wydającymi w owym czasie nowe opracowania encyklopedyczne z zakresu wojskowo-
ści – w Niemczech ukazał się Podręcznik dla wojska i floty (Handbuch für Herr und Flotte. Enzy-
klopädie der Kriegswissenschaften und verwandter Gebiete, unter Mitwirkung von zahlreichen Offi-
zieren,Sanitätsoffizieren, Beamten, Gelehrten,Technikern, Künstlern usw., hrsg. von Georg von 
Alten, v. 1-9, Berlin, Leipzig, Wien, 1909-1913), we Francji Słownik wojskowy (Dictionnaire mili-
taire. Encyclopédie des sciences militaires, rediger par un comté d’officiers de toutes armes, t. I-II, 
Nancy, Paris, 1898-1910), zaś w monarchii habsburskiej w 1911 r. już po raz 10 wydano Kieszon-
kowy Leksykon Wojskowy (Militär-Taschenlexikon, zusammengestellt von Karl Friedrich Kurz,  
t. 1-2, Wien 1911). Dodatkowo wykorzystywana dotychczas w kręgach wojskowych Encyklope-
dia wojskowych i morskich nauk w odniesieniu do najnowszych osiągnięć w zakresie „nauk wo-
jennych” okazała się niewystarczająca i przestarzała. Postanowiono zatem również zredagować 
na nowo i uzupełnić wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania carskiej armii oraz wojen 
prowadzonych przez Rosję do początku XX w.
208  ЭСБЕ, т. I-Доп.т.IIА, СПб. 1892-1907.
209  СВЭ, ред. А.А. Гречко, т. 1-8, Москва 1976-1980.
210  БCЭ, т. 1-16, изд. 3, Москва 1961-1976.
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zawierające zakres słownictwa z wieku XI-XVII  211 oraz XVIII  212. Nie straciły rów-
nież na swojej aktualności hasła słynnego rosyjskiego słownika Władimira Dala  
z początku XX stulecia  213. Nieocenioną pomocą służy również alfabetyczne zesta-
wienie stopni i funkcji wojskowych sporządzone przez P. Koriacjewa, które jest 
dostępne w formie elektronicznej  214. Wśród tej liczby encyklopedii, leksykonów 
i słowników należy także wymienić wielotomową przedwojenną polską Encyklo-
pedię wojskową opracowaną pod redakcją historyka wojskowości majora Ottona 
Laskowskiego  215.

***

W tym miejscu autorzy opracowania dziękują wszystkim, bez których nie 
powstałaby ta książka. Słowa uznania kierują przede wszystkim pod adresem 
Pani Prof. dr hab. Joanny Sadowskiej – dziekan Wydziału Historyczno-So-
cjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Księdza Prof. dra hab. Jana 
Szczepaniaka – kierownika Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni 
Totalitarnej i Posttotalitarnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła II w Krakowie, bez których wsparcia ta monograficzna edycja 
źródłowa nie mogłaby mieć takiego kształtu. Jednocześnie autorzy sygnalizują 
tym tomem powstanie serii źródłowej prezentującej najważniejsze normaty-
wy wojskowe stworzone na świecie w epoce nowożytnej. Wykorzystując kon-
wencję z epoki, zbiór taki pozwolili sobie zatytułować Corpus Iuris Militaris, 
którego niniejsza publikacja jest tomem pierwszym. Prace nad dalszą częścią 
cyklu prowadzone są w Centrum Badań nad Historią Prawa Wojskowego, która 
to jednostka, kierowana przez Karola Łopateckiego, działa przy Instytucie Ba-
dań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. 

211  СРЯ XI-XVII, вып. 1-25, Москва 1975-2000.
212  СРЯ XVIII, вып. 1-9, Ленинград-СПб. 1984-1997.
213  ТСД, т. I-IV, СПб.-Москва 1904-1909.
214  П.М. Коряцев, Большая Абевега чинов и званий [П.М. Коряцев, Большая Абевега чинов  
и званий, СПб. 2011], http://antisys.ru/abevega.html#%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%B3
%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80 (dostęp: 16.09.2016).
215  EWOL, t. I-VIII, Warszawa 1931-1939.





KODEKS WOJSKOWY PIOTRA I 
Z 1716 ROKU





Księga I.
Ustawa wojskowa

o obowiązkach generałów, feldmarszałków i całej 
generalicji i pozostałych żołnierzy, którzy mają  

znajdować się w wojsku, i o innych wojskowych sprawach 
i zachowaniach, co każdemu z żołnierzy czynić należy

[30 marca 1716 roku]

Z Bożej Łaski My, Piotr Pierwszy, Car i Samowładca Wszechrosyjski, etc. 
etc. etc.
Albowiem wszystkim jest wiadomo, w jaki sposób Nasz Ojciec  1, błogosła-
wionej i wiecznie czcigodnej pamięci, w 1647 roku zaczął regularne wojsko 
wprowadzać i Kodeks Wojskowy był wydany  2. I tak wojsko w należyty spo-
sób zostało utworzone, co pokazały wielkie dzieła w Polsce, kiedy nieomal 
całe Królestwo Polskie było zawojowane. Także i pospołu ze Szwedami wojna 
była prowadzona  3. Ale potem nie kontynuowano reform wraz z rozwijającą się 
wiedzą, a niedawno nieomal całkiem porzucone zostały. I tak to co nastąpiło 
później, nie tylko z regularnymi narodami, ale i z barbarzyńcami, co nikomu 
przeciwstawić się nie mogli, jak o tym jest jeszcze świeża pamięć (co działo 

1  Ojciec Piotra I – car Aleksy Romanow.
2  Учение и хитрость ратного строения…, passim. Zob. też: Ф.И. Калинычев, Правовые во-
просы военной организации русского государства второй половины XVII века, Москва 1954, 
c. 134-136, 147-148.
3  Kwestia ta odnosi się do wojny rozpoczętej przez Rosję z Rzecząpospolitą w 1654 r., kiedy na 
ziemie białoruskie i ukraińskie runęła nawała ponad 70-tysięcznej armii carskiej. W pierwszej 
kolejności upadł Połock, następnie Mścisław, Witebsk, Mohylew, kapitulował również Smo-
leńsk. W następnym roku Rosja zdobyła Mińsk oraz Wilno docierając aż na teren Podlasia. Wo-
bec ofensywy szwedzkiej w 1656 r. zawarto rozejm w Niemieży. Trwający z przerwami konf likt 
zakończył zawarty w 1667 r. w Andruszowie rozejm polsko-rosyjski, a przypieczętował podpi-
sany przez obydwie strony w 1686 r. w Moskwie „wieczny mir” zgodnie, z którym Rzeczpospo-
lita traciła ostatecznie na rzecz Rosji Smoleńszczyznę, Czernihowszczyznę, Siewierszczyznę  
i Ukrainę lewobrzeżną z Kijowem, zob.: K. Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna, wojna Rzeczy-
pospolitej z Moskwą 1654–1655, Zabrze 2004, passim; J.A. Gierowski, Rzeczpospolita w dobie 
złotej wolności (1648-1763), [w:] Wielka historia Polski, t. 5, Kraków 2001, s. 47; K. Kossarzec-
ki,  Kampania roku 1660 na Litwie, Zabrze 2005, passim; Z. Wójcik, Między traktatem andru-
szowskim a wojną turecką. Stosunki polsko-rosyjskie 1667-1672, Warszawa 1968; idem, Epilog 
traktatu Grzymułtowskiego w roku 1686, [w:] Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku 
ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Ł. Ką-
dzieli, W. Kriegseisena, Z. Zielińskiej, Warszawa 1994, s. 27-45; C.B. Stevens, Rosyjskie wojny 
1460-1730. Narodziny mocarstwa, Warszawa 2010, s. 177-206; С.М. Соловьев, op.cit., кн. V,  
т. 10, Москва 1990, с. 596-658.



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku92

się pod Czehryniem  4 i podczas wypraw krymskich  5, przemilczając starsze wy-
darzenia) i nie tylko wtedy, ale i nie tak strasznie dawno, jak z Turkami pod 
Azowem  6, tak też na początku tej wojny pod Narwą  7. Ale po tym, kiedy wojsko 
zostało uporządkowane, to wielkie postępy z pomocą Najwyższego uczynili-
śmy nad tak sławnym i nowoczesnym narodem  8. I tak każdy może ocenić, że 
rezultat był następstwem niczego innego, tylko dobrego porządku: albowiem 
ów całkowicie pozbawiony porządku barbarzyński zwyczaj jest śmiechu warty  

4  С.М. Соловьев, op.cit., кн. VII, т. 13, с. 205-208.
5  Na początku lat 70. XVII w. Moskwa podjęła zdecydowane kroki w celu uchwycenia dogodnych 
pozycji wyjściowych do swojej dalszej ekspansji w kierunku Morza Czarnego. Działania te zbiegły 
się z ofensywą podjętą przez Turcję, która wykorzystując słabość Rzeczypospolitej zamierzała 
opanować podległe jej ziemie tzw. Ukrainy prawobrzeżnej. Głównym celem uderzenia armii ro-
syjskiej był Czehryń – rezydencja hetmana Kozaków zaporoskich Piotra Doroszenki, który uznał 
się wasalem Porty. W 1676 r. hetman w obliczu przeważających sił rosyjskich zrzekł się buławy i do 
Czehrynia wkroczyły oddziały carskie. W 1677 r. podeszła tam ogromna armia turecko-tatarska, 
lecz garnizon twierdzy zdołał wytrzymać oblężenie. O odstąpieniu nacierających wojsk zdecydo-
wała odsiecz silnych oddziałów rosyjskich i kozackich podległego Moskwie lewobrzeżnego het-
mana Iwana Samojłowicza. W następnym roku, pomimo zdecydowanych działań armii carskiej  
i wspierającej ją Kozaków Samojłowicza, Czehryń został zdobyty i zniszczony przez Turków. Wy-
darzenia te nie uszły uwadze państw europejskich, a szczególnie Rzeczypospolitej gdzie żywo in-
teresowano się kwestiami ziem ukraińskich. Zmagania wojenne zakończył zawarty w 1681 r.  
w Bachczysaraju 20-letni rozejm pomiędzy Rosją a Turcją i Chanatem Krymskim. Szerzej zob.: 
Н.И. Косиненко, Первая русско-турецкая семилетнаяя война. Чингиринские походы 1677  
и 1678 гг., СПб. 1911; Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej, red. P. Kroll, M. Nagiel-
ski, M. Wagner, Zabrze 2010, s. 40-42; Т. Чухлiб, Козаки та яничари. Украïна у християнсь-
ко-мусульманських вiйнах 1500-1700 рр., Киïв 2010, c. 202-203; С.М. Шамин, Иностранная 
пресса о борьбе России и Турции за Украину в 1676-1681 года. (По материалам курантов), [в:] 
Россия и мир глазами друг друга из истории взаимовосприятия, отв. ред. А.В. Голубев, редкол. 
второго выпуска: Н.Н. Аурова, В.А. Барченкова, А.В. Голубев, В.А. Невежин, Е.С. Сеняв-
ская, вып. 2, Москва 2002, с. 138-152; P. Krokosz, „Zdobyte bez przelania krwi kwietnia 9, 1783 
roku”…, с. 307-308; ПСЗРИ, т. I, № 854, 863, 864.
6  Wspomnienie odnosi się do wyprawch wojennych podjętych w latach 1695-1696 przez armię 
rosyjską w celu zdobycia tureckiej twierdzy Azow, zob.: Поход боярина и большого полку вое-
воды Алексея Семеновича Шеина к Азову, взятие сего и Лютика города и торжественное 
оттуда с победоносным воинством возвращение в Москву: С подробным описанием всех во-
еннных и торжественных происшествий и с имянным списком бывших при том: сухопут-
ных и морских, великороссийских и малороссийских, вышних и нижних военачальников числе 
всех войск и учиненным оным наград, изд. В. Рубан, СПб. 1773; Н.E. Бранденбург, Азовский 
поход Шеина, „Военный сборник” 10 (1868), c. 179-201; К.И. Никульченков, Взяте рус-
скими войсками и флотом Азова в 1696 г., [в:] Русское военно-морское искусство. Сборник 
статей, под ред. В. Мордвинова, Москва 1951, с. 46-58. 
7  19 listopada 1700 r. pod oblężoną przez wojska rosyjskie szwedzką twierdzą Narwą doszło do 
pierwszego dużego starcia obydwu armii w rozpoczynającej się wojnie północnej 1700-1721. 
Przyprowadzona przez króla Karola XII odsiecz rozbiła liczniejszą, lecz gorzej dowodzoną ar-
mię carską, zob.: Д. Бутурлин, op.cit., ч. 1, т. I, СПб. 1819, с. 25-68; Н.Г. Устрялов, op.cit, т. IV, 
ч 1, СПб. 1863, с. 1-55; P. Krokosz, „Mała wojna”. Działania wojsk rosyjskich w Inflantach, Estonii 
oraz Ingermanlandii w latach 1700-1704, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem 
dawnej Rzeczypospolitej, t. III: Inflanty Polskie, pod red. W. Walczaka, K. Łopateckiego, Biały-
stok 2012, s. 144-167.
8  W tym zapisie odwołano się do zwycięstwa odniesionego przez Rosjan nad armią szwedzką 
pod Połtawą w 1709 r., zob.: П.А. Кротов, Битва при Полтаве…, passim.
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i żadnego dobra z tego oczekiwać nie można. Dlatego będący w tych sprawach 
biegli jedni i drudzy dla dobra zestawili i przygotowali tę księgę Kodeks Wojsko-
wy, aby każdy żołnierz znał swoją powinność i obowiązki służby według swojej 
rangi i nieznajomością się nie wymawiał; a to wszystko zebrano i powiększono 
z Naszej inicjatywy. Zakończono w Gdańsku 1716 roku, dnia 30 marca. 
Jako że o wszystkim, co jest związane z rotą, batalionem i całym pułkiem od żoł-
nierza, aż do pułkownika, jak też o zwyczajnej nauce, tak i wszystkich porządkach 
drobiazgowo opisano; dlatego obowiązek wymaga wspomnieć w tym miejscu  
o wolontariuszach, po części o żołnierzach służących w artylerii i do tejże należącej 
amunicji oraz narzędziach, o korpusie rezerwy, o brygadzie, o korwolancie  9, o armii, 
o stopniach generalskich i do tego przynależnym sztabie, o komisarstwie, o komen-
dantach, i w jak najlepszy sposób każdy żołnierz powinien dbać o interes swojego 
monarchy, a także o wszystkich innych pozostałych wielce potrzebnych kwestiach, 
takoż i o wszystkim z uwagą i z krótszym wyjaśnieniem, opisano, jak następuje. 

Rozdział I. 
O wolontariuszach 

Młodzi i rozumni ludzie, osoby z dobrych rodów i inni gorzej urodzeni, którzy 
zamierzają służyć w wojsku, znajdując się w pułkach i przy niektórych ofice-
rach, biorąc udział w wyprawach i kampaniach, aby oni o wszelkich wojen-
nych naukach, komendzie i porządkach byli zaznajomieni i w razie potrze-
by na zwolnione miejsca mogli być postawieni. Tacy ludzie powinni pilnie  
o wszystko, drobiazgowo, wypytywać się, uczyć się i zwracać uwagę, co waż-
nego wydarzyło się podczas kampanii. Także nie trzeba im być bojaźliwymi  
i oficerom, przy których się znajdują (w jakiś partiach oraz podczas głównych 
akcji przeciwko nieprzyjacielowi) ukazać oni powinni znak swojego męstwa  
i przez to u wyższych oficerów, a szczególnie u generalicji mogli się rekomen-
dować. I chociaż oni są ludźmi wolnymi, którzy żadnego żołdu nie otrzymują, 
więc nie podlegają rozkazom, jednakże jest potrzeba, aby sumiennie, trzeź-
wo, umiarkowanie, uczciwie i mężnie postępowali, ponieważ z ich ochotni-
czych i nieprzymuszonych spraw i postępowań łatwo rozsądzić, jaką korzyść  
i plon, przy przyszłym ich awansie za służbę spodziewać się można. Jeżeli tako-
wi ludzie nie tylko w wojskowych naukach dotyczących kawalerii lub piechoty, 
ale i w pozostałych wojskowych naukach, a szczególnie w artylerii i fortyfika-
cji wykształcenie posiadają, to jeszcze tym bardziej, podczas niektórych akcji, 
mogą się wykazać, a dzięki temu od innych, którzy w takich naukach nie są 
biegli, mogą się odróżnić i szybciej awans otrzymać. 
9  Szerzej zob.: rozdz. VI niniejszej księgi.
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To rozporządzenie o ochotnikach odnosi się do przyjeżdżających cudzoziem-
ców. A którzy z nich urodzili się w Rosji, to do szlachty rosyjskiej innym sposo-
bem nie mogą zostać przyjęci oprócz służby w gwardii. Chyba, że jakiś szcze-
gólny rozkaz w konkretnej sprawie będzie wydany przez Jego Wysokość. 

Rozdział II. 
Co dotyczy oficerów artylerii i innych przynależnych  

temu rzeczy i porządków  10

Porządek wymaga wspomnieć trochę o artylerii (która stanowi jakoby osobny 
korpus) w kwestii broni i do wojny potrzebnych instrumentów; a mianowicie: 
o armatach, haubicach, moździerzach z przynależnymi im lawetami, z wielki-
mi i małymi żelaznymi i ołowianymi kulami, z wielkimi i małymi granatami, 
petardami i platformami dla armat i moździerzy (które pod nimi się stawia), 
kartaczami oraz ze wszelkimi rzeczami związanymi z bronią palną, prochem 
i lontem (którego rachuje się na sążeń 6 stóp, 21 sążni daje bunt, a z 32 bun-
tów jeden cetnar; na każdy dzień zwykle na jednego człowieka liczą po 6 stóp 
lub 1 sążeń lontu, który spala się 10 cali, to jest blisko piędź  11 w czasie jednej 
godziny)  12, do tego należy saletra, siarka, smoła, sznury konopne, olej lniany  
i pozostałe przynależne do strzelania rzeczy. Także wożą przy artylerii różno-
rodne przybory, a mianowicie topory, piły, łopaty, kilofy, motyki, drewniane  
i sznurowe drabiny, pontony, a także kozły hiszpańskie, bierwiona, deski i inne 
rzeczy, dzięki którym w razie potrzeby przez rowy, wody i błota z pontonów 
można mosty wykonać aby przez nie można było przejść; aby to wszystko we-
dług wielkości wojska i zamysłu, co w przyszłej kampanii przyjąć zamierzono 
przygotowane ma zostać. Artyleria zwykle w polu stoi za pułkami lub pośrod-
ku frontu i otrzymuje ona każdego dnia ordynaryjną od piechoty wartę, która 
od niej 50 lub 60 kroków w przodzie stoi. A warty, które są do niej wyznaczone, 
mają tylko w połowie piki lub partyzany w rękach oraz żadnego muszkietu lub 
zapalonego lontu, jako że im szczególnie przykazuje się, aby nikogo, kto by to 
nie był, z tlącym się lontem lub z zapaloną fajką nabitą tytoniem do artylerii 
blisko nie dopuszczali, aby przez to jakieś nieszczęście nie było spowodowane.

 

10  Szerzej zob.: Н.Е. Бранденбург, Материалы для истории артиллерийского управления  
в России. Приказ артиллерии 1701 -1720 гг., СПб. 1876, c. 1-385. 
11  Piędź – staroruska miara długości: 1 piędź = 1 ½ sążnia = ¼ arszyna = 4 werszki = 17,78 cm.
12  Nawiasy zostały wprowadzone przez wydawców.
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Artyleria ma swoich osobnych generałów, oficerów i licznych rzemieślników  13, 
jak następuje:

•	 generał-feldcechmajster, o którym w swoim miejscu szerzej zosta-
nie wspomniane,

•	 pułkownik, 
•	 podpułkownik, 
•	 (ober, to jest starszy) ober-komisarz, 
•	 (kapitan głowa) ober-hauptman lub major, 
•	 sztyk-hauptman (kapitan)  14 
•	 szanc-hauptman  15, 
•	 kwatermistrz, 
•	 sztyk-junkier  16, 
•	 audytor, 
•	 duchowny polowy, 
•	 feld-cejgwart  17, 
•	 ober-ogniomistrz, 
•	 ober-wagenmajster (starszy oboźny), 
•	 unter-wagenmajster (młodszy oboźny), 
•	 starszy mistrz rymarski, 
•	 felczer, 
•	 czeladnicy felczera,
•	 pisarz artylerii, 

13  W zapiskach sporządzonych w latach 60. XVIII w. przez oberlejtnanta Korpusu Kadetów  
w Warszawie Antoniego Leopold Oelsnitza znalazła się następująca informacja związana  
z funkcjonowaniem artylerii armii carskiej: „O Rosji już mówiłem, że przy wojsku jej fornale po 
regimentach jako i przy artylerii, tak w pokoju jak i na wojnie zawsze zostają. W inszych nacjach 
skoro wojna wypowiedziana jest wysyłają rozkaz do namiestników prowincji, aby ci pewną licz-
bą fornalów z swego powiatu, tych a tych lat, takiego a takiego wzrostu, wybrali”, cyt. za: A.L. 
Oelsnitz, op.cit., s. 78.
14  Stopień odpowiadający stopniowi kapitana w innych oddziałach armii.
15  Stopień kapitana pionierów znajdujących się w składzie artylerii był równy kapitanowi jedno-
stek inżynieryjnych (w hierarchii starszeństwa był wyżej kwatermistrza artyleryjskiego i niżej 
majora). 
16  Stopień artyleryjski sztyk-junkier (szw. stykjunkare) został wprowadzony do armii rosyjskiej 
w 1716 r. i odpowiadał stopniowi chorążego artylerii. W hierarchii starszeństwa był wyżej feld-
-cejgwarta i niżej porucznika, zob.: П.М. Коряцев, op.cit., passim.
17  Feld-cejgwart (od niem. Zeugwarter) – stopień wprowadzony w armii rosyjskiej w 1716 r.  
w podanej formie (odmiennej od niemieckiej) bez określonych obowiązków. Wówczas był to 
stopień niższy od sztyk-junkra, zob.: П.М. Коряцев, op.cit., passim. Zwykle cejgwart (w Rosji 
feld-cejgwart) niosący służbę w jednostkach artylerii i piechoty stacjonujących w twierdzach 
był w randze unter-oficera i skierowany był do pomocy przy cekhauzie, gdzie miał w swojej pie-
czy armaty, proch, ładunki, zapasy i inne materiały artyleryjskie, zob.: С.А. Тучков, op.cit.,  
c. 356-366; ЭВМН, т. VIII, с. 241.
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•	 prowiantmajster, 
•	 cejgdiner (kapral)  18, 
•	 cejgdiner konny, 
•	 ogniomistrz, 
•	 brukemmajster (lub mistrz od budowy mostów), 
•	 saper, 
•	 furier  19, 
•	 сejgszrejber  20, 
•	 pisarz prowiantowy, 
•	 furier-szic  21, 
•	 mistrz łóż armatnich (kapral), 
•	 mistrz łóż armatnich, 
•	 cejgdiner piechoty, 
•	 straszy mistrz kowalski, 
•	 młodszy mistrz kowalski,
•	 czeladnicy kowalscy, 
•	 mistrz siodlarski, 
•	 mistrz rymarski, 
•	 czeladnicy rymarscy, 
•	 stelmach,

18  Cejgdiner (niem. Zeigdiner) – obsługujący artyleryjski, obsługujący działo. Stopień wprowa-
dzony w armii rosyjskiej w 1712 r. Według zapisów Kodeksu wojskowego 1716 roku szeregowiec 
artyleryjski. Cejgdinerzy dzielili się na pieszych i konnych i znajdowali się pod komendą cejgdi-
nera-kaprala, który w hierarchii starszeństwa stał wyżej niż unter-oficerowie baterii (stopień 
ten odpowiadał stopniowi konduktora wprowadzonemu w 1712 r.; wówczas w rocie Pułku Ar-
tyleryjskiego winno znajdować się 5 konduktorów, przy czym w tak w kanonierskich jak i arty-
leryjskich rotach konduktorów nie było. Dopiero w 1724 r. stopień konduktora został usankcjo-
nowany na równi z ogólnie obowiązującym w armii stopniem sierżanta w nowo sformowanym 
Pułku Inżynieryjnym), zob.: П.М. Коряцев, op.cit., passim.
19  Stopień unter-oficera odpowiedzialnego za przygotowanie prowiantu i furażu dla swojego 
oddziału. Według hierarchii starszeństwa Kodeksu wojskowego 1716 roku furier stał wyżej od 
kaptenarmusa i niżej sierżanta. Furier odpowiadał za wyznaczenie miejsc postoju, rozplanowa-
nie obozu polowego, rozlokowanie żołnierzy. Podczas walki winien był znajdować się z tyłu 
szyku i kontrolować działania żołnierzy, ponieważ wszyscy pozostali oficerowie i unter-oficero-
wie roty (za wyjątkiem kaptenarmusa) znajdowali się w pierwszym szeregu lub przed nim, zob.: 
П.М. Коряцев, op.cit., passim. 
20  Stopień (ranga) cejgszrejber, który błędnie był utożsamiany z pisarzem artyleryjskim, pojawił 
się w spisach stanu armii rosyjskiej w 1712 r. W chwili wprowadzenia w życie Kodeksu wojskowe-
go 1716 roku cejgszrejber pozostawał bez określonych obowiązków, lecz przyjmuje się, iż zali-
czany był do unter-oficerów sztabu i odpowiadał za zbieranie i systematyczność informacji 
otrzymywanych od cejgdinerów, które przekazywał oficerom artylerii. 
21  Strzelec furierski w artylerii odpowiedzialny był za całościową ochronę artylerii, zarówno na 
pozycjach bojowych, jak i podczas przemarszu oraz podczas zbierania prowiantu i furażu, zob.: 
П.М. Коряцев, op.cit., passim. 
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•	 czeladnicy stelmacha, 
•	 cieśla, 
•	 czeladnicy ciesielscy, 
•	 mistrz rusznikarski od zamków karabinowych  22, 
•	 czeladnicy mistrza rusznikarskiego od zamków karabinowych, 
•	 mistrz powroźniczy, 
•	 czeladnicy powroźniczego, 
•	 strażnik prochowy, 
•	 kołodziej (budowniczy teleg), 
•	 rzeźnik, 
•	 piekarz, 
•	 młynarz, 
•	 dobosz, 
•	 pisarz rymarski, 
•	 młodszy rymarski pisarz, 
•	 konował, 
•	 posługacz rymarski, 
•	 służący artyleryjski, 
•	 profos ze swoim sztabem. 

Również inżynierowie, minerzy i petardierzy do sztabu artyleryjskiego należą, 
ponieważ oni w polu ze wspomnianą artylerią maszerują i przy niej swoje sta-
nowisko mają. 
Szerzej też w następnych osobnych rozdziałach o tym wspomniane będzie, 
gdzie w zadowalający sposób opisano każdy stopień i funkcję. 
Jako że artyleria jest niejako ruchomym arsenałem i magazynem wojska, dlate-
go do niej należy wiele teleg, pomostów i skrzyń.
W trakcie wyprawy maszeruje z przodu wyznaczona ku temu warta, później 
pionierzy (lub robotnicy) i cieśle z toporami, łopatami i kilofami, aby oni 
wszystkie nieznane drogi, rowy i błota, do przemarszu artylerii mogli przygoto-
wać. Później maszerują wyżsi oficerowie, za nimi litaurzysta z dwoma litaurami 
w powozie  23. A później większe armaty, a za nimi pozostałe z sztyk-junkrami, 
aby oni nad sobie przyporządkowanymi armatami mogli mieć nadzór, aby te 
żadnej szkody nie doznały. Za armatami podążają wozy z amunicją i sprzętem 
szańcowym i pontonami, a także i z bagażem oficerskim, według kolejności, 

22  Szerzej o kwestiach związanych z wykonywaniem zamków karabinowych zob.: ЭВМН, т. III, 
СПб. 1888, c. 217-218; ВЭ, т. X, СПб. 1912, с. 446-448.
23  Litaury (kotły) – instrument muzyczny w postaci połączonych ze sobą dwóch półkul pokry-
tych napiętą skórą. 
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jak oboźnemu artylerii rozkazano będzie. Kiedy artyleria maszeruje, nikt nie 
powinien odważyć się bez pozwolenia przez jej porządek przechodzić. W prze-
ciwnym razie taki, który naruszy szyk i marsz artylerii i co jest z tym związane, 
wielką winę na siebie ściąga. 
Zwierzchnik i naczelnik artylerii nazywa się generał-feldcechmajster, który 
od głównodowodzącego lub szefa wojska zależy i winien on mieć pełny oraz 
bieżący spis wszystkich rzeczy i ludzi, którzy znajdują się przy artylerii. Także 
powinien on wiedzieć, znając zamiary swojego władcy i stan wojska, jakich i ilu 
armat, oraz jak wiele amunicji i sprzętu na całą wyprawę potrzeba. Należy mu 
także wiedzieć, kiedy oblężenie twierdzy ma być przedsięwzięte, jak i gdzie ba-
terie zaplanować i usypać oraz armaty na nich postawić aby mury i wały rozbić 
lub zniszczyć, gdyż każdy władca wielkie nakłady na to ponosi, aby nie wszyst-
kie musiał wykorzystać.
Generał-porucznik i generał-major przy artylerii, mają być wykształceni i w moż-
liwie najlepszy sposób swoje stanowisko piastować oraz we wszystkim mieć gor-
liwość; a zwykle generał-feldcechmajster sam artylerią dowodzi i ma pod swoją 
komendą pozostałych, tak jak generałowie piechoty według szarż. 

Rozdział III. 
O inżynierach  24

Inżynierowie znajdują się przy wojsku, zwykle służbę swoją pełnią przy artyle-
rii i z nią maszerują. Jakie każdego z nich jest doświadczenie, według tego oni 
sprawują swą funkcję i według swoich zasług żołd otrzymują. Hierarchia inży-
nierów będących w wojsku jest według następującego porządku: pułkownik, 
podpułkownik, major, kapitan, porucznik, chorąży, kwatermistrz, feldfebel  25, 
lekarz, kapral, gefrajter  26, szeregowiec. 
Kiedy inżynier maszeruje pieszo, wtedy ma swoją broń, muszkiet, pistolet, ładunki 
i idzie w szyku, jak mu przez naczelnika artylerii będzie rozkazane, gdyż pod jego 
komendą znajdują się wyżej wspomniani żołnierze. Niekiedy inżynierowie mają 
pewnych żołnierzy pełniących służbę przy pułkach, którzy wykonują posługę  

24  Szerzej o kompetencjach inżynierów w Europie zob.: K. Łopatecki, Prace kartograficzne...,  
s. 55-80.
25  Feldweblami (niem. Feldwebel) określano unter-oficerów; termin został zapożyczony z armii 
zachodnioeuropejskich, zob.: ЭВМН, т. VIII, c. 48-50.
26  Gefrajter (niem. Gefreiter) – dosłownie: żołnierz oswobodzony z niektórych obowiązków. Był 
to stopień starszych i tzw. lepszych, czyli dłużej służących żołnierzy zastępujących w niektórych 
powinnościach dowódców ooddziałów (stopień pośredni pomiędzy szeregowcem a unter-ofi-
cerem). W armii rosyjskiej wprowadzony w 1716 r. Gefrajtrzy zajmowali się zwykle służbą kon-
wojową aresztantów, zob.: ТСД, т. I, c. 1304; СРЯ XI-XVII, вып. 1, Москва 1975, с. 637; 
ЭВМН, т. III, c. 172; ВЭ, т. X, c. 350; СВЭ, т. 9, Москва 1972, с. 109.



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku 99

w razie potrzeby i według rozkazów danych od generalicji. Także, przy wojsku 
bywa generał-inżynier, który dowództwo nad pozostałymi posiada i według 
konieczności ich karze. Również inżynierowie i minerzy podlegają rozkazom 
generała kwatermistrza, jak to u każdego wojska w tym jest ustalone. 

Rozdział IV. 
O korpusie rezerwy

Korpus rezerwy przy dużym wojsku może składać się z wielu pułków dla ochro-
ny artylerii i skrzydeł lub jest wykorzystywany jako sukurs, gdzie nieprzyjaciel-
ska napaści najbardziej jest spodziewana. Także, jeżeli żołnierze (do budowy 
linii, aproszy, redut lub baterii jakiś dla osłony) skierowani będą, to można na 
wszelki wypadek niewielu oddelegowanych w ustalonym miejscu postawić, 
aby podczas silnej nieprzyjacielskiej wycieczki oni tychże sekundowali. 

Rozdział V. 
O brygadzie

Brygadą przy wojsku określa się kiedy dwa lub trzy lub więcej pułków pod do-
wództwo jednej osoby oddane zostaną. I wówczas ten, który tymi pułkami do-
wodzi, nazywa się brygadierem. Takie brygady mogą być konne i piesze. 

Rozdział VI. 
O korwolancie  27

Korwolant (innymi słowy lekki korpus) albo już jest albo bywa w dużej armii 
umyślnie powołany (lub wydzielony) w liczbie kilku tysięcy i oddaje się go 
do jakiejś potrzeby pod dowództwo generała, czy to przeciwko nieprzyjacie-
lowi, dla przecięcia lub odebrania przejścia lub przejścia na tyły armii, albo na 
nieprzyjacielską ziemię wpaść i uczynić dywersję. Takie korpusy nazywają się 
korwolantem, który składa się od 6 do 7 tysięcy szeregowców. I tym sposobem 
może on zawsze obracać się bez obciążeń, tak aby nieprzyjacielskie sprawy do-
brze obserwować; który tworzy się nie tylko z samej kawalerii, ale przy tym 
27  Przykładem działań korwolantu była operacja sił wydzielonych z rosyjskiej armii głównej, 
które w 1708 r. zostały skierowane przeciwko korpusowi generała Adama Löwenhaupta zdąża-
jącemu do połączenia się z operującym na Ukrainie Karolem XII. Decyzja cara o wysłaniu kor-
wolantu okazała się słuszna, czego potwierdzeniem było zwycięskie dla Rosjan starcie 28 wrze-
śnia 1708 r. pod Leśną. Skutkiem bitwy było całkowite rozbicie silnego wsparcia wojskowego 
nieprzyjaciela oraz zniszczenie i przejęcie znacznych zapasów żywności przeznaczonych dla 
wyczerpanej trudami kampanii 1708 r. armii królewskiej. Można uznać, iż bitwa pod Leśną  
w pewnej mierze zaważyła na zmianie pierwotnej koncepcji prowadzenia działań wojennych 
przez szwedzkiego monarchę, zmuszając go do dłuższego pozostania na Ukrainie przed plano-
wanym wyprowadzeniem uderzenia wprost na Moskwę. Szerzej zob.: В.А. Артамонов, Мать 
Полтавской победы. Битва при Лесной, СПб. 2008. 
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wykorzystywana jest i piechota z lekkimi armatami, w zależności od sposobu i 
miejsca położenia. 
A kiedy będą wydzielane z pułków małe oddziały zbrojne, czy to w celu prze-
prowadzenia jakiegoś rozpoznania lub wyznaczone będą dla konwoju, to ta-
kim sztandarów, chorągwi i armat nie daje się. 

Rozdział VII. 
O dywizji

Dywizja jest częścią wojska, w której powinno znajdować się kilka brygad pod 
dowództwem jednego generała. One składają się z kawalerii i piechoty albo 
tylko z samej piechoty lub kawalerii, według aprobaty wyższego dowódcy.  
I nie zawsze ich wielkość jest ustalona, gdyż zwiększa się ją lub zmniejsza we-
dług potrzeby. 

Rozdział VIII. 
O armii i o żołnierzach sztabu generalnego  28 i co do tego należy

Armia zorganizowana jest duża lub mała od 10 000 do 100 000 ludzi, cze-
go przykłady znajdujemy w starożytności u Rzymian, kiedy to bardzo wiel-
kie wojska bywały. Juliusz Cezar w jednym korpusie niekiedy wykorzystywał 
ponad 50 000 ludzi; przy tym w takim porządku i odpowiednim wyszkole-
niu byli, iż z nimi mógł niezawodnie wielkie dzieła tworzyć, o czym z historii  
i w rożnych książkach dosyć zobaczyć można  29. Wielkiej armii w jednym  

28  Kwestia funkcjonowania tzw. sztabu generalnego w armii Piotra I wymaga szerszego omówie-
nia. Jak zauważył G. Leer termin ten w odniesieniu do armii poszczególnych państw miał swoje 
konkretne, niekiedy całkowicie różne, znaczenia. W wąskim znaczeniu tego terminu w skład 
sztabu generalnego zaliczano żołnierzy wyższych sztabów wojskowych, którzy mieli za zadanie 
służyć pomocom dowódcom jednostek liniowych podczas prowadzenia operacji wojennych.  
W niektórych armiach, np. francuskiej, sztab generalny (fr. étet-major général) tworzyli wyłącz-
nie generałowie, a wypełnieniem jego obowiązków zajmowali się specjalnie wyznaczeni ofice-
rowie (fr. personnel du service d’état-major). W innych przypadkach sztab generalny był to ogół 
osób sprawujących funkcje dowódcze w armii. Do głównych jego zadań należały wszelkie kwe-
stie związane z przygotowaniem bojowym i całościowym zabezpieczeniem materiałowym woj-
ska. W związku z powyższym do najważniejszych osób składających się na sztab generalny, na-
turalnie oprócz najwyższego dowództwa, zaliczani byli ludzie odpowiedzialni za rozpoznanie 
terenu działań wojennych, kwatery żołnierskie, prowiant i furaż. W armii carskiej dopiero za 
sprawą działań podjętych przez Piotra I udało się stworzyć sztab generalny odpowiadający mo-
delom istniejącym w armiach zachodnioeuropejskich, a wiodącą rolę przyszło tam pełnić oso-
bom posiadającym tzw. rangi (funkcje) kwatermistrzowskie. Kodeks wojskowy 1716 roku precy-
zował obowiązki poszczególnych członków sztabu generalnego, przy czym zakres obowiązków 
kwatermistrzowskich przeplatał się z zadaniami inżynierskimi. Ową „niedogodność” usunął 
dopiero w latach 30. XVIII w. rosyjski generał-feldmarszałek Burkhard Christoph von Münnich 
wzmacniając znaczenie korpusu inżynieryjnego, który przejął większość obowiązków kwater-
mistrzowskich armii, zob.: ЭВМН, т. II, СПб. 1885, c. 420-431. 
29  Zob.: G.J. Cezar, Wojna galijska, tłum. E. Konik, Wrocław 2004.
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miejscu długo stacjonować nie należy z uwagi na wiele przyczyn. Wtedy 
szczególnie ciężko jest zaopatrywać się w prowiant i furaż, przez co niekiedy 
zachodzą dokuczliwe drożyzny we wszystkich rzeczach, jednakże trzeba or-
ganizować swoją armię, w zależności od siły nieprzyjacielskiej lub zamiarów 
wroga, aby go we wszystkich sprawach uprzedzać i za wszelką cenę dążyć do 
jego pokonania. I jeśli przyjdzie jakieś miasto oblegać, wtedy należy mieć lu-
dzi większą liczbę. Albowiem przy takich okazjach lepiej mieć więcej, aniżeli 
mniej ludzi; ściśle należy miasto otoczyć i wykonać roboty oblężnicze, ale zda-
rza się często, że należy wydzielić korwolant, w razie nadejścia i obserwowania 
nieprzyjacielskiej odsieczy  30. Przy takiej oblężniczej armii muszą znajdować 
się następujące wyższe osoby:

•	 generalissimus, 
•	 generał-feldmarszałek, 
•	 generał-feldmarszałek lejtnant, 
•	 generał-feldcechmajster, 
•	 generał kawalerii, 
•	 generał piechoty, 
•	 generał krigs-komisarz, 
•	 generał lejtnant, 
•	 generał major, 
•	 brygadier, 
•	 oberszter-krigs-komisarz, 
•	 generał-kwatermistrz, 
•	 generał-kwatermistrz-lejtnant, 
•	 ober-kwatermistrz, 
•	 generał-sztab-kwatermistrz, 
•	 generał-audytor, 
•	 generał-audytor-lejtnant, 
•	 generał-adiutant, 
•	 ober-komisarz, 
•	 krigs-calmajster, 
•	 starszy duchowny polowy, 
•	 ober-inżynier, 
•	 kapitan przewodników, 
•	 generał-wagenmajster, 
•	 apteka i polowi doktorzy, 

30  Zob.: M. Pollak, Cities at war in early modern Europe, Cambridge 2010, p. 109-153.



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku102

•	 aptekarze i lekarze, 
•	 lazaret polowy, 
•	 poczta polowa, 
•	 pocztmistrz polowy, 
•	 sztabs-furier, 
•	 pisarz sądowy, 
•	 kurier polowy, 
•	 hof-sztab, 
•	 generał-gewaltygier lub rumormajster, 
•	 urząd fiskalski, 
•	 sztab-generał-profos. 

Według tych szarż wyżej wskazane osoby mają następująco postępować. 

Rozdział IX. 
O generalissimusie  31

Ta ranga należy się koronowanym głowom i sprawującym rządy wielkim ksią-
żętom, a szczególnie tym, czyje jest wojsko. Podczas swojej nieobecności do-
wództwo nad całym wojskiem panujący przekazuje swojemu generałowi feld-
marszałkowi, który może samowładnie postępować według okoliczności, jak 
on za konieczne uznaje i przed władcą swoim w tym ponosi odpowiedzialność, 
ale powinien zasięgać zdania rady wojennej (co też zawsze należy robić) lub 
według wydanej mu instrukcji postępować, a bez takowej, niczego ważnego ze 
wspomnianym wojskiem przedsięwziąć nie może. Powinien zatem najpierw  
o tym informować swojego władcę i radę wojenną i bez ich zgody oraz apro-
baty zasadniczych spraw samodzielnie nie czynić. Jednakże, jeżeli czegoś w in-
strukcji nie wskazano, a spostrzeże, iż można niezawodnie korzyść odnieść, to 
za aprobatą rady wojennej oczywiście to może wykonać i takiej okoliczności 
nie stracić. 
31  Warto zauważyć, iż w zreformowanej przez Piotra I armii ranga ta nigdy nie została przyzna-
na. Pomimo to w latach 90. XVII w., czyli jeszcze zanim car przystąpił do właściwej moderniza-
cji sił zbrojnych, generalissimusami byli – książę Fiodor Romodanowski i bojarzyn Aleksy Sze-
in. Pierwszy jako dowódca podczas różnorodnych ćwiczeń wojennych przeprowadzanych  
z udziałem pułków młodego władcy (Preobrażeńskiego i Siemionowskiego) i starych jednostek 
wojska moskiewskiego, m.in. w słynnych manewrach w siole Kożuchowo pod Moskwą  
w 1694 r., zob.: С.М. Соловьев, op.cit., т. 14, кн. VII, c. 456. Drugi został mianowany generalis-
simusem na czas faktycznych działań wojennych, kiedy w 1696 r. wyprawiono się pod Azow, 
zob.: Вологодская летопись, [в:] Полное Собрание Русских Летописей, т. 37, Ленинград 
1982, c. 189-190; СРЯ XVIII, вып. 5, Ленинград 1989, c. 101. Generalissimusem został także 
mianowany – wbrew wyraźnym zapisom Kodeksu wojskowego 1716 roku – pochodzący  
z nizin społecznych carski faworyt Aleksander Mienszykow. Nominację otrzymał dopiero  
w 1727 r., już po śmierci Piotra I, z rąk carowej Katarzyny I (1725-1727), zob.: ЭВМН, т. II,  
c. 415; ВЭ, т. VII, СПб. 1912, с. 226; P. Krokosz, Rosyjskie siły zbrojne…, s. 278-282. 
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Najważniejszą sprawą jest, kiedy generalissimus zamierza rozpocząć wojnę, 
aby rada wojenna miała na uwadze zaopatrzenie i utrzymanie wojska poprzez 
polecenie przygotowania przyzwoitych magazynów w odpowiednich miej-
scach i we wszystkich kwestiach takie działania podejmowała, aby wojsko nie 
tylko zawczasu we wszystkich potrzebach zaspokoić, aby ono, na ile można, 
należycie zaopatrzone było (i żeby wszystkie wojska ochotne do służby były)  
i powodu do złej służby nie miało.
 

Rozdział X. 
O generale feldmarszałku  32 i każdym en Chefie  33

Generał-feldmarszałek lub en Chef jest głównym generałem w armii. Jego na-
kaz i rozkaz w wojsku winni wszyscy szanować, ponieważ cała armia i niniej-
sze dowództwo zostało mu powierzone. Jego stopień wymaga, aby był mężem 
nie tylko wielkiej umiejętności i męstwa, ale i dobrej kondycji (innymi słowy 
wszelkiej zdatności), którego by kwalifikacje (lub przymioty) z cnotliwością 
i pobożną sprawiedliwością związane były. Albowiem męstwo jego przynosi 
nieprzyjacielowi strach, doświadczenie jego sprawia, że ludzie w nim mocno 
ufność pokładają i o wiktorii oraz dobrobycie wielką nadzieję mają. Jego dobre 
przymioty powinny wzbudzać posłuch i znacznie pomnażać jego autorytet lub 
władzę z kurtuazją, którą z uczciwością oddawać mu wszyscy powinni. Prze-
widujący sposób jego postępowania i troskliwa opieka utrzymuje całą armię  
i przysparza jej szczęścia w boju. Jego cnotliwość i sprawiedliwość skłaniać po-
winny do niego wszystkie serca całej armii, zarówno oficerów, jak i żołnierzy. 
Dlatego powinien on skarg i uwag żołnierzy chętnie słuchać; ich dobre czyny 
pochwalać i za nie nagradzać, a za złe stanowczo i z gorliwością karać, aby on 
przez każdego był kochany i jednocześnie był dla każdego straszny. Rozkazuje 
on wymarsz armii stosownie do położenia kraju oraz ziemi i dlatego szyku-
je miejsce, gdzie ma znajdować się obóz. On dzieli warty według proporcji. 
Szpiegów, gdzie potrzeba, pilnie wysyła po wiadomości, którzy nie bacząc na 
niebezpieczeństwo ustalą jak silny jest nieprzyjaciel, co zamierza czynić, czy 

32  Najwyższy stopień w armii Piotra I, często używano jego skróconej nazwy – feldmarszałek, 
zob.: ЭВМН, т. II, c. 419; СВЭ, т. 2, Москва 1976, с. 509. Pierwszym generałem-feldmarszał-
kiem armii rosyjskiej został mianowany w 1700 r. jeden z najbliższych współpracowników cara 
Fiodor Gołowin oraz cudzoziemiec Karol Eugeniusz de Croy. Za panowania władcy rangę tę 
otrzymali również inni jego „wojskowi pomocnicy”: Borys Szeremietiew, Aleksander Mienszy-
kow i Nikita Repnin, zob.: Ю.В. Рубцов, Генерал-фельдмаршалы в истории России, Москва 
2008, с. 101-104, 139-141, 146-151, 223-226, 275-280. 
33  Właściwie generał en-chef (fr. général en chef) – głównodowodzący armią, teoretycznie równy 
stopniem generałowi-feldmarszałkowi, przewodniczył radzie generalskiej. W praktyce był to 
pełny stopień generalski niższy niż stopień generała-feldmarszałka. 
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stoi w polu w umocnionym miejscu lub poza nim. O wszystkich jego działa-
niach należy mu wiedzieć. Każdego wieczoru oddaje on generałowi-feldmar-
szałkowi-lejtnantowi parol i przy tym rozkazuje, co w armii należy wykony-
wać. Jeśli jest coś ważnego, to na piśmie, a nie ustnie rozkazy wydaje; podobnie  
i raporty o takowych sprawach na piśmie też przyjmuje, zarówno o kawalerii, 
jak i o piechocie i artylerii. Albowiem nic ważnego bez jego pozwolenia niko-
mu czynić nie można, jeśli ktoś nie będzie miał szczególnego rozkazu na to 
od dowódcy swojego. Albowiem dowodzący wysoki generał do duszy ludzkiej  
w ciele upodobnia się, dlatego w nim bez duszy nic się nie porusza; tak i przy 
armii nie wolno nic ważnego uczynić bez pozwolenia i rozkazu dowodzącego 
wyższego generała. 
Kiedy zaplanowane jest oblężenie, to wówczas rozkazuje on to miejsce ob-
jechać i pilnować. Także i sam ogląda to miejsce, notując gdzie założyć linie 
cyrkumwalacyjne i kontrwalacyjne i w jaki sposób przyzwoite prace fortyfi-
kacyjne wykonać, także z której strony nie znajduje się najbardziej umocnio-
ne miejsce, gdzie najlepiej można dokonać ataku. Często bierze też udział  
w oblężeniu i dogląda rowów oraz prac oblężniczych. Trzeźwe oko ma mieć na 
ewentualną odsiecz uczynioną przez nieprzyjaciela. Wysyła potrzebnych prze-
wodników, aby można było wszelkie konieczne rzeczy do armii bezpiecznie 
dowozić, szczególnie by pułkom pod dostatkiem było żywności, dzięki czemu 
nie pojawi się drożyzna. Kiedy należy podjąć walkę z nieprzyjacielem, powi-
nien on wybrać miejsce dobre, wyżej położone i przejścia jako pierwszy zająć, 
uczynić Ordre de Batallie  34 całej armii, kawalerii, piechoty i artylerii ze staran-
ną radą. Rozkazuje wtedy obóz odprowadzić na miejsce bezpieczne. Powinien 
przemawiać do żołnierzy wszystkich pułków aby podczas prawdziwego starcia 
bohatersko i mężnie walczyli; oglądać wokół miejsce i położenie terenu oraz 
polecać, jeżeli jest potrzeba, ufortyfikować teren redutami i ziemnymi umoc-
nieniami oraz wystawić warty i rezerwami otoczyć, zarządzać ma on wszyst-
kim w przewidujący sposób, jak to należy i przystoi mądremu dowodzącemu 
generałowi. 
Kiedy armia w jakimś miejscu przez pewien czas bez działania stoi, wtedy 
on często dokonuje przeglądu wszystkich żołnierzy. Rozkazuje pułki w swo-
jej obecności musztrować i obiecuje im według zasług dobre wynagrodzenie  
i nominacje. Zgodnie z jego rozkazem należy cały obóz (lub oddziały) stosow-
nie założyć, czysto trzymać i każdemu we wszystkim czynić według instrukcji 

34  Ordre de bataille – ustawienie wojsk przygotowanych do stoczenia bitwy. Por. M. Balcerek, 
Polskie szyki wojenne w ordre de bataille Eryka Dahlberga, „Miscellanea Historico-Archivistica” 
21 (2014), s. 95-109.
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(regulacji), która będzie wydana. Ranga dowodzącego generała jest ważna  
i wielkich kompetencji, ważne by był rozumnym, zdolnym, mężnym, wiernym  
i troskliwym mężem, ponieważ na nim spoczywa cała odpowiedzialność, co by 
się w armii nie stało. O czym on musi raportować do swojego władcy i rady wo-
jennej (jeśli będzie to możliwe) w każdym tygodniu, a według potrzeby dwa 
razy w miesiącu.
Podczas przemarszu i batalii zawsze znajduje się na koniu. 
O najważniejszych i wielkich sprawach oraz wszelkich operacjach wojskowych, 
bez konsylium generałów, samowolnie nie należy mu nic czynić; ale zawsze 
działać zgodnie z decyzją, którą powinni zarówno wszyscy w radzie wojennej 
będący, jak i głównodowodzący, swoimi podpisami zatwierdzać, chyba że za 
sprawą nieprzyjaciela taka nieoczekiwana napaść zajdzie, że nie będzie na to 
czasu lub inna nagła okoliczność nie dopuści. I w takim przypadku i ustne kon-
sylium, chociaż i na koniach siedząc uczynić należy.
Także wymagane jest, choć nie ma ważnych przyczyn, zwoływać częste kon-
sylia dotyczące kierowania wojskiem, na kwaterach co najmniej każdego mie-
siąca, a w polu każdego tygodnia (jeśli częściej nie ma możliwości), pod karą 
półmiesięcznego żołdu en Chefa przeznaczonego na szpital.
Także należy mu doglądać, aby sądy wojskowe sądziły według prawa, nie ule-
gając, ani nie nastawając na kogoś. I kiedy taki niesprawiedliwy sąd będzie miał 
miejsce, wtedy owych sędziów należy sądzić. Jeżeli tenże ich zlekceważy, to 
sam winien takiej kary, jak ci winni sędziowie.
A ponieważ korzeniem całego zła jest „chciwość”, dlatego każdy dowodzący 
en Chef musi powstrzymywać się od łapownictwa i nie tylko tego się wystrze-
gać, ale i pozostałych od tego stanowczo powstrzymywać i zadowalać się tym 
co jest przyznane; albowiem wiele interesów państwowych przez to zło jest 
zaprzepaszczonych  35. Albowiem taki dowódca, który chciwość wielką przeja-
wia, nie wiele więcej niż jako zdrajca postrzegany być może, ponieważ takiego 
nieprzyjaciel (chociaż on i wierny) w postronny sposób obdaruje i z prostej 
drogi zwieść łatwo może. Dlatego należy każdemu dowódcy to zawsze mieć  
w pamięci i tego się wystrzegać, albowiem może takim bogactwem lekko 
śmierć lub pozbawione czci życie kupić. 
Jeszcze drugie zło, równe wyżej wskazanemu, się przytrafia, to znaczy „po-
błażliwość”, albowiem wielu tę cechę nie tylko nie uznaje za zły czyn, ale i za 
35  Piotr I przez cały okres swego panowania walczył ze wszelkimi przejawami przyjmowania 
korzyści majątkowych przez osoby piastujące ważne pozycje w aparacie administracyjnym pań-
stwa oraz w instytucjach odpowiedzialnych za funkcjonowanie armii lądowej i f loty wojennej, 
zob.: Д.О. Серов, Петр I как искоренитель взяточничества, „Исторический вестник” 3 
(2013), c. 70-95.
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cnotę poczytuje, stawiając jako miłosierdzie, aby winnych łagodnie sądzić lub 
według innych sposobności i całkiem wolnych od sądu uczynić, aby przez to 
zyskać miłość ludzi. Ale taki gmach swój na piasku buduje bez twardego funda-
mentu, który zawsze gotowy jest do upadku. Ponieważ nic tak do zła ludzi nie 
prowadzi, jak słabe dowodzenie, którego przykładem jest wychowanie dzie-
ci bez użycia kary i groźby, które zwykle w nieszczęścia wpadają, ale zdarza 
się potem, że i rodzicom zgubę przynoszą. Tak też i w wojsku dowodzący jest 
jak ojciec, który powinien żołnierzy kochać, wyposażać, a za występek karać.  
A kiedy pofolguje, to ich z czasem do braku posłuszeństwa przywiedzie i z do-
brych uczyni złymi oraz bezradnymi; i w swoim błędnym poczynaniu tak sam 
sobie grób kopie i państwu biedę wyrządzi; także każdy dowódca powinien 
wielce to odrzucać od siebie obawiając się  kary śmiertelnej. 
Kiedy nadejdzie czas wojsko na kwaterach ulokować, wtedy wzywa feldmar-
szałek (lub en Chef) generała kwatermistrza i przełożonego komisarstwa woj-
skowego, a następnie rozkazuje przynieść mapę tych miejsc, gdzie mają zostać 
założone kwatery, a komisariatowi rozkazuje przydzielić porcje i racje według 
podanych rozkazów (które podaje generałowi-kwatermistrzowi za podpisa-
niem)  36. A jeżeli jest bezpiecznie, to powinni być ludzie rzadziej rozlokowani, 
jeżeli niebezpiecznie, to gęściej; jednakże nie rzadziej, żeby pułk w trzy dni, 
a rota w ciągu doby zebrać się mogła, chociaż i w bezpiecznym miejscu, aby 
zarówno żołnierze, jak i oficerowie nie zapominali swoich obowiązków. Tak-
że, aby więcej niż połowę roty nie kwaterować po zagrodach osobno, a drugą, 
aby zawsze nie więcej, jak na 6 lub 7 zagród rozkwaterować, na wszelki wypa-
dek, aby szybko mogła się zebrać. Raz na dwa tygodnie należy rotę zebrać na 
szkolenie i podczas szkolenia zmienić kwaterunek, która połowa razem stała, tę 
osobno, a która osobno, tę razem postawić na świeże kwatery, w tychże wyzna-
czonych rocie kwaterach, a oficerowie mają się nie zmieniać. 
Także należy mieć uwagę na to aby ci, którzy razem stoją taki sam dostatek 
jedzenia i picia mieli, jak i ci, którzy rozrzuceni zostali na kwaterach. I dlatego 
powinni chłopi zwozić porcje i racje do tych miejsc, gdzie żołnierze stoją.
Rendevous plac (lub miejsce zbiórki) w rocie musi być przy kapitanie, a w bata-
lionie przy pułkowniku i podpułkowniku, a pułkowy w środku pomiędzy nimi, 
aby w razie potrzeby każdy wiedział, gdzie komu należy się zebrać.

36  Najstarszą rosyjską zachowaną mapą wojskową o skali operacyjnej jest wykonana w 1701 r. 
przez stolnika Maksimowa Cyzyrewicza mapa Dźwiny przedstawiającą Witebsk i Połock oraz 
szereg osiedli położonych w pobliżu rzeki, zob.: V. Kivelson, Cartographies of Tsardom. The 
Land and its Meanings in Seventeenth Century Russia, Ithaca-London 2006, p. 32-33; А. Сапунов, 
Река Западная Двина с картами, планами и рисунками, Витебскъ 1893, c. 501-506 (repro-
dukcja po stronie 52).
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Miejsce zbiórki dywizji w razie konieczności znajduje się w centrum jej kwater, 
a w zwykłym czasie tam, gdzie jest najlepiej do wymarszu. 
Zarówno podczas odbywanych marszów, jak i na kwaterach, nie tylko na za-
przyjaźnionej lub neutralnej ziemi, ale i w nieprzyjacielskiej, pod karą śmierci 
zabrania się wyrządzania krzywd obywatelom, nakładania kontrybucji i innych 
ciężarów, niezależnie od ich nazwy, oprócz wskazanego w rozkazie poboru. 
Także, aby żołnierze budowli żadnych nie burzyli i nie psuli oraz niczego w tej 
kwestii bez pisemnego rozkazu nie czynili, w czym odpowiedzialność poniesie 
feldmarszałek (lub en Chef), gdyż wojsko w złym porządku i ładzie utrzymywał.  
I nie tylko poniesie odpowiedzialność, ale i winę równą przestępstwu podle-
głą, jako pobłażliwy złu, jeżeli winnym kary według należności nie zasądzi. Po-
nieważ przez grabieże może wojsko bez wyżywienia pozostać, a przez burzenie 
budynków, kwater się pozbawić i z zimna zginąć, przez co może wojsko być 
zniszczone i całemu państwu szkodę przysporzyć. 

Rozdział XI. 
O generale-feldmarszałku-lejtnancie

Generał-feldmarszałek-lejtnant jest w armii po generale-feldmarszałku drugim 
głównodowodzącym. I jako o obowiązku i stopniu feldmarszałka obszernie pi-
sano, tak i generałowi-feldmarszałkowi-lejtnantowi o wszystkim taką samą tro-
skę mieć należy. Przy wielkich armiach, gdzie znajduje się generał-feldmarsza-
łek, zawsze i generał-feldmarszałek-lejtnant być musi. On przyjmuje każdego 
wieczoru parol i rozkaz od generała-feldmarszałka i oddaje je generałom arty-
lerii, kawalerii oraz piechoty. On generałowi-feldmarszałkowi w wykonywaniu 
obowiązków jest we wszystkim pomocnikiem i dlatego często razem bywają  
i mają całkowitą troskę nad dobrobytem wojskowym, o wszelkim przyzwo-
itym porządku, a także o władcy swojego interesie. Dlatego przy wojsku  
w głównych kwaterach należy generałowi-feldmarszałkowi-lejtnantowi stawić 
się niedaleko po lewej stronie generała-feldmarszałka, albowiem często jest 
wielka potrzeba aby byli razem; także i na kwaterach zimowych jednemu od 
drugiego oddalonym być nie należy. W boju on zawsze znajduje się na koniu.  
I dowodzą: generał-feldmarszałek prawym, a generał-feldmarszałek-lejtnant 
lewym skrzydłem lub inaczej jak okoliczności będą wymagały. 
Pod nieobecność generała-feldmarszałka, dowodzi generał-feldmarszałek-lejt-
nant całą armią, i raporty wysyła władcy swojemu i do Kolegium Wojskowe-
go  37 i wszystko to czyni, co należy do feldmarszałka. 
37  Reforma armii pociągała za sobą konieczność wprowadzenia zmian w organach administracji 
państwowej odpowiedzialnych za całokształt spraw wojskowych. Działania w tym kierunku 
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Rozdział XII. 
O generale feldcechmajstrze

Generał-feldcechmajster, razem z generałami kawalerii i piechoty, pierwszy 
jest po generale-feldmarszałku i generale-feldmarszałku-lejtnancie, a podczas 
nieobecności generała-feldmarszałka i generała-feldmarszałka-lejtnanta, star-
szy z owych trzech ma komendę, mianowicie ten który wcześniej rangę swą 
otrzymał. Jeżeli wszyscy troje jednakowo i w jednym czasie są awansowani, to 
spośród nich, komu pierwszemu nadano rangę, ten jest starszy. 
Generał-feldcechmajster powinien mieć całkowitą wiedzę zarówno o fortyfi-
kacji, jak i o artylerii i piechocie, nad którymi on niekiedy postawiony bywa 
(ponieważ kiedy generała gdzieś przy zdarzeniu nie będzie, to ten generał-feld-
cechmajster dowodzi piechotą lub kawalerią), aby według swojej wysokiej po-
zycji wszystkim zarządzał i rozkazy podległym sobie oficerom w taki sposób 
mógł wydawać, jak warunki i okoliczności spraw wymagają. Także powinien 
on inwentarz, innymi słowy porządny wykaz o całej artylerii, amunicji, zapa-
sach i wszystkich żołnierzach, a także gdzie co się znajduje, do Kolegium Woj-
skowego szczegółowo każdego tygodnia raportować. I kiedy nowa kampania 
zostaje ogłoszona i jest wydana rezolucja dotycząca prowadzenia oblężenia 
miasta lub działań w polu, albo wydania bitwy nieprzyjacielowi, wtedy jemu 
zgodnie z takim obwieszczeniem należy ze znamienitszymi oficerami artylerii 
najpierw o tym radzić. A później generalicji i całej radzie wojennej przedłożyć 
swoją propozycję. 
Kiedy uczestniczy w oblężeniu jakiegoś miasta, wtedy musi wyznaczyć wszyst-
kie baterie, gdzie która ma się znajdować, w jaki sposób ją wykonać i jakie ar-
maty na nią postawić, a także w jaki sposób mury obronne, baszty i wały znisz-
czyć, aby amunicja i nakłady nadaremno i bez jakiejkolwiek przyczyny użyte 
nie były. Kiedy przy artylerii niedostatek w jakichkolwiek zapasach się zdarzy, 
wtedy musi on z rozkazu dowodzącego generała, z przynależnych miejsc we 
właściwym czasie je przywieźć lub rozkazać aby zostały przygotowane, zapo-
biegając w ten sposób niedostatkowi.
On otrzymuje parol i hasło i pozostałe rozkazy od swojego generała-feldmar-
szałka (lub generała-feldmarszałka-lejtnanta), przy którym pilnie pozostaje  

podjęto już w 1717 r., lecz dopiero dwa lata później, w 1719 r., zostało powołane do życia Kole-
gium Wojskowe – odpowiednik współczesnego ministerstwa obrony. Pierwszym jego prezy-
dentem został Aleksander Mienszykow. Nowo powołanej instytucji podporządkowane zostały 
dotychczasowe urzędy czuwające nad poszczególnymi kwestiami armii: Kancelaria Głównej 
Artylerii, Orużejna Kancelaria, Kancelaria Głównej Fortyfikacji i podległy dotychczas Senato-
wi Komisariat (urząd zarządzający częścią spraw wojskowych), zob.: ПСЗРИ, т. V, № 3133, 
3255, 3383; ВЭ, т. VI, СПб. 1912, с. 476.
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i z nim o wojennych operacjach często rozprawia; który ma parol i rozkaz roz-
dzielić w swojej jednostce jak rozkazano. Ponadto wydaje rozkazy dotyczące 
bieżącego funkcjonowania artylerii. Podobnie postępują jego podwładni, każ-
dy stosownie do swojego stopnia. W wielkich armiach generał-feldcechmajster 
żadnego dowództwa nad piechotą nie posiada, gdyż specjalni generałowie pie-
choty są ustanowieni, dlatego ma tylko komendę mieć nad artylerią, amunicją 
i co temu przynależne, a to wszystko znajduje się pod komendą generała-feld-
marszałka. Generał-feldcechmajster musi być człowiekiem wielce pracowi-
tym, troskliwym i gorliwie doglądać, aby wszystkie prawidła, które przynależą 
artylerii, nie tylko sam rozumiał, ale szczególne staranie miał, aby w tych sztu-
kach nic nie pomniejszało się, ale rosnąć mogło z dbałością. I tak dopatruje aby 
cekhauzy i artyleria polowa we wszystkich sytuacjach wyglądały zadowalająco. 
On troszczy się aby armaty, moździerze i wszystko, co do artylerii należy, zro-
bione było należycie i z dobrym kunsztem. On także się bardzo stara, aby mieć 
we wszystkich rzeczach wprawnych specjalistów, którym zawsze prace zleca,  
a także rozkazuje im od czasu do czasu tych powinności innych nauczać, aby 
zawsze pracowali ci, którzy biorą od władcy swego zapłatę, a szczególnie wyko-
nywali te czynności podczas pokoju. 

Rozdział XIII. 
O generale kawalerii

Generał kawalerii, po feldmarszałku i po feldmarszałku-lejtnancie, jest pierw-
szym dowódcą kawalerii. On ma dowództwo nad wszystkimi lub pewną liczbą 
pułków kawalerii, jakie przy wielkich armiach się znajdują. I ma według ich roz-
kazu zarządzać kawalerią, tak jak zostanie mu polecone, co przy kawalerii roz-
kazano będzie czynić. On podczas wyprawy prowadzi kawalerię na przodzie  
i szykuje ją do batalii według rozkazów generała-feldmarszałka. A ponieważ taka 
wysoka ranga ma wielkie znaczenie, dlatego koniecznym jest, aby taki generał  
w sprawach wojskowych, a szczególnie w tym co dotyczy kawalerii, był wielce 
biegły, mężny i wielkich zasług, aby on nie tylko swoją powinność w dobry spo-
sób wypełniał, ale i podczas nieobecności wyższej generalicji, całym wojskiem 
mógł dowodzić. W garnizonie wyznacza on warty kawaleryjskie, w których miej-
scach wewnątrz i poza twierdzą stać im należy. A jeżeli nie ma nikogo wyżej rangą  
w garnizonie, to on dowodzi całym garnizonem, zarówno piechotą, jak i kawalerią. 
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Rozdział XIV. 
O generale piechoty

Generał piechoty w podobny sposób dowództwo nad piechotą sprawuje, jak 
generał kawalerii nad kawalerią, o czym wyżej wspomniano. We wszystkim znaj-
dują się oni pod dowództwem wspomnianego generała-feldmarszałka i genera-
ła-feldmarszłka-lejtnanta. A jeżeli głównodowodzący są nieobecni, wtedy zobo-
wiązany jest wziąć dowództwo starszy generał, choćby od kawalerii, piechoty lub 
artylerii, jak już częściowo wyżej nadmieniono (a jeśli jest en Chef, to jest on 
głównodowodzącym). En Chefa można przyrównać do duszy ludzkiej, gdyż bez 
niej nikomu czegokolwiek uczynić nie można: tak też mają i generałowie najbar-
dziej znakomitymi częściami dusz ludzkich być. 
Ponieważ szarża generalska ma wielką wagę, dlatego wymaga ten stopień takie-
go, który by swoje męstwo, umiejętności i wierność w różnorodnych kluczo-
wych akcjach poprzez znamienite zasługi okazał. I powinien generał piastować 
rangę swoją w sposób godny, w tym i zamiast generała-feldmarszałka z chwałą 
dowodzić, jeżeli ten jest nieobecny. I wspomniany generał w jego miejsce jest 
zobowiązany dowodzić, może być też dowódcą lekkiego korpusu wydzielonego 
z armii głównej, wyznaczonego do jakiekolwiek zadania. Obowiązkiem generała 
jest, według rozkazów otrzymanych od feldmarszałka, we wszystkim porządnie 
postępować i w tym, przez podkomendnych, należny obowiązek wypełniać, aby 
rozkazy należycie we wszystkich punktach bez żadnego błędu były wykonane.  
I kiedy generał-feldmarszałek generałom parol oddaje i przy tym ogłasza, co na-
leży jeszcze wypełniać; w taki sposób i generał, kiedy en Chefem zostanie, we 
wszystkim tak samo postępuje i oddaje parol, jako pierwszym po nim genera-
łom-lejtnantom. Kiedy wojsko pułkami maszeruje, wtedy każdy generał swoje 
pułki prowadzi, nad którym ma dowództwo. A w czasie bitwy znajduje się zwy-
kle w środku Corps de Bataille, pozostali generałowie na obydwu skrzydłach lub 
jak będzie przykazano przez dowodzącego generała. Generał samowolnie nicze-
go ważnego nie podejmuje, bez odbytej uprzednio rady wojennej całej generali-
cji, podczas której pozostali generałowie różniące się od innych rady mają dawać. 
Generał jest zobowiązany czuwać, aby nie tylko postępowano według wszyst-
kich rozkazów, które on od dowódcy swojego otrzymuje, ale podobnym sposo-
bem i według jego stosownego i należnego rozkazu, nic nie było wstrzymywane. 
Takie rozkazy, które do generała przychodzą i wychodzą powinny być dobrze 
strzeżone u generalskiego kancelaryjnego sekretarza, który powinien być w woj-
skowych pisemnych rozkazach i porządkach biegłym i zdolnym człowiekiem.  
Z tego względu ma mieć on swoją rangę równą młodszemu kapitanowi. 
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Rozdział XV. 
O generale-krigskomisarzu  38

Generał-krigskomisarz ma nie tylko wszystkie główne obowiązki, które są 
przy wojsku ustanowione, znać i rozumieć, aby powierzone sobie obowiąz-
ki we wszystkim w należyty sposób mógł wypełniać; ale powinien posiadać 
umiejętności przynależne najwyższemu ekonomowi (gospodarzowi) i do-
bremu rachmistrzowi, ponieważ on zajmuje się wydatkami pieniężnymi, któ-
re dotyczą całej armii, zarówno na zapłatę dla wyższych i niższych stopniem  
w niej służących, jak i na zapasy oraz wszelki sprzęt wojskowy. On otrzymuje 
pieniądze albo ze skarbu (lub kasy wojennej), albo dawane mu są kontrybucje, 
które na wojsko są zbierane z nieprzyjacielskiej ziemi, o czym prawidłowy ra-
chunek powinien prowadzić, zarówno u siebie, jak i u generalicji i w pułkach. 
I oddaje pieniądze pozostałym krigskomisarzom, a przez nich już generalicji  
i pułkom według zatwierdzenia wypłaca. On dokonuje przeglądu całego woj-
ska, kiedy tylko zechce, według sprzyjających okoliczności. Także poleca do-
konywać przegląd pułków i rot podległym sobie komisarzom. I nie powinien, 
bynajmniej, żadnemu oficerowi pobłażać, ale swojego władcy korzyść i interes 
doglądać, aby żadnej kradzieży, także nie nadających się ludzi, koni, munduru  
i broni nie było. Poleca on przeprowadzenie dochodzenia we wszystkich nie-
właściwych sprawach, a tego kto doprowadził do niegospodarności torturować 
i karać według uczynionej winy. I musi zawsze mieć całego wojska kompletny  
i poprawny wykaz i według tego wszystkie rachunki ustanowić. 
Pod komendą generała-krigskomisarza, zarówno w kawalerii jak i w piechocie, 
powinno znajdować się po jednym oberszter-krigskomisarzu, a przy każdej dy-
wizji ober-krigskomisarzu, natomiast w każdym pułku po komisarzu zarządza-
jącym pułkowymi pieniędzmi. 
Urząd komisarski musi doglądać, aby armia monarchy we wszystkich krajach 
posiadała wszystkie niezbędne rzeczy, które zapewniają jej sprawność, we-
dług regulaminu i określonych wzorów. I dlatego podczas przeglądów nale-
ży sprawdzać skrupulatnie broń, mundury i wszystkie pozostałe przedmioty 
oraz wypytywać się podczas stosownego czasu każdego dragona i żołnierza, 

38  Inaczej generał-komisarz wojskowy, który nadzorował funkcjonowanie tzw. Komisariatu 
czyli urzędu zajmującego się sprawami finansowymi armii (przede wszystkim wypłatą żołdu), 
zob.: ЭВМН, т. II, c. 418; СВЭ, т. 2, c. 509; Дворянские роды..., с. 51. Komisarze wojskowi  
w armii Piotra I działali już na początku XVIII w.; w latach 1701-1704 główna siedziba władz 
komisarskich znajdowała się w Pskowie. W 1707 r. decyzją cara komisarze zostali przydzieleni 
do każdego z pułków wszystkich rodzajów broni. Cztery lata później podporządkowano ich 
bezpośrednio władcy, zob.: ПСЗРИ, т. V, № 2412, 2443, 2181; П. и Б., т. VI, с. 194; ВЭ, т. VII, 
с. 226; В.Н. Автократов, Первые комиссарские органы русской регулярной армии (1700-1710 
гг.), ИЗ 68 (1961), c. 163-188.
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czy wszystko należycie otrzymują, co im przeznaczono, czy w swoim czasie, 
czy nie ma żadnego zaniechania w pieniądzach i mundurze. A zdarzy się, że 
coś złego znajdą, zarówno w ludziach, jak i w broni, mundurze, w uzbrojeniu, 
sprzęcie i zapasach, czynić powinni o tym sprawiedliwe dochodzenie; także co 
znajdą zniszczonego, wszystko powinni zapisywać i sprawdzać, czy nie stało 
się to w wyniku niedbalstwa, a winnych ukarać. Ale aby w pułkach wszystko 
należycie było jak to wyżej wspomniano, musi wcześniej albo przez urząd ko-
misarski zostać obejrzane, albo nadzorowane przez kilku ważnych ludzi z Ko-
legium Wojskowego. A kiedy cokolwiek znajdzie się złego lub niezgodnego ze 
wzorcami, to takich liwerantów (innymi słowy dostawców) po rozpatrzeniu 
karać, a nienadające się rzeczy z powrotem oddawać, aby w przyszłości lepiej  
i sprawiedliwiej postępowali i władcy swojemu takim działaniem próżniaczych 
strat nie czynili. O wojskowych wydatkach, ile wydaje się i za co pieniędzy, jako 
i na zapłatę generalicji i pułkom, powinien generał-krigskomisarz, za podpisa-
niem wszystkich tych rąk, przez kogo, dokąd co rozdano, każdego roku (nie 
podejmując w tym działania ze swojej strony) księgi wydatków przedstawiać  
w Kolegium Wojskowym i także czynić drobiazgowe sprawozdanie. 
Pod dowództwo głównego urzędu komisarskiego podlegają i wszyscy pro-
wiantmajstrzy ze swoją przynależną służbą.
A ponieważ sztab generalny czasem, a pułki nigdy całe w komplecie bywają, 
dlatego należy przy urzędzie komisarskim mieć dokładne wyciągi wszystkich 
dywizji, ile czasu w roku było wakansów (lub próżnych miejsc) generalskich, 
a w każdym pułku sztab, ober i unter-oficerskich oraz żołnierskich, aby z ca-
łej armii, nie tylko można było wiedzieć, ile takich pieniędzy w każdym roku  
w kasie zostanie, ale i ile w roku jakich szarż oficerowie awansowali, i ile w całym 
roku we wszystkich armiach rekrutów odeszło. A szczególnie by mieć dokład-
ne wiadomości, ile na każdy rok na zapłatę dla ludzi i na zakup rzeczy finanso-
wych przychodów i wydatków dokonywało się. I dlatego należy, aby roczny 
rachunek bynajmniej nie był nadużyty. O czym urząd komisarski musi zawsze 
do Kolegium Wojskowego każdego roku drobiazgowo, pilnie raportować,  
a w czym jakieś rozluźnienie lub niesprawność zdarzy się, to aby można było 
je znaleźć i o wszystkim bez nadużycia solidny protokół prowadzić. Jeżeli ktoś 
weźmie udział w jakiejkolwiek kradzieży pieniędzy lub pozostałych rzeczy, to 
w takich sądach powinien być przydzielony, według rangi sądzonego, z urzędu 
komisarskiego przedstawiciel (jako adwokat)  39.

39  W tym zapisie Kodeksu wojskowego 1716 roku istnieje pewna rozbieżność pomiędzy tekstem 
rosyjskim, gdzie wymieniony jest tylko „adwokat”, a zamieszonym równolegle tekstem nie-
mieckim, w którym sprecyzowano, iż mowa jest o „oskarżycielu i adwokacie”. 
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Rozdział XVI. 
O generale-lejtnancie  40

Generałowie-lejtnanci, tak w kawalerii jak i w piechocie, są pierwszymi po ge-
nerałach, od nich wszyscy rozkazy otrzymują, każdy według swoich powinno-
ści, które mają być wyraźnie napisane, według tych poleceń oni we wszystkim 
działają i swoim podkomendnym oznajmiać muszą, aby w pełnionej służbie 
bynajmniej żadne uchybienie nie zaistniało. Dlatego powinni być oni w spra-
wach wojskowych dobrze wykształceni i w wielu wypadkach z nieprzyjacielem 
mieć praktykę, przez wiele lat pełniąc służbę, aby do takiej rangi przez gorliwą 
swoją służbę doszli. Każdego wieczoru przyjmuje on parol i rozkaz od swojego 
generała i równoważnym sposobem rozdaje generałom-majorom, a generało-
wie-majorzy brygadierom, którzy przyjąwszy parol i rozkaz od generała-majo-
ra, przychodzą i raportują swojemu generałowi; a potem takimże postępowa-
niem każdy oddaje majorom swoje komendy. Generał-lejtnant jest szczerym 
pomocnikiem i doradcą swojego generała w należnych sprawach wojskowych. 
Podczas walki zawsze jest na koniu na prawym lub na lewym skrzydle, jak dany 
mu będzie od swojego dowódcy rozkaz. 

Rozdział XVII. 
O generale-majorze

Szarża generała-majora jest bardzo trudna i uciążliwa, a może ich być przy du-
żym wojsku od 4 do 6, zarówno w piechocie, jak i kawalerii. A mianowicie: 
na każdym skrzydle po 2, aby nawzajem się sekundowali i przy wielu swych 
obowiązkach mogli wymieniać się między sobą. 
Znamienita służba generała-majora jest taka, że oni, każdego wieczoru rozka-
zy i parole od generalicji w głównym rejonie przyjmują. Generałowie-majorzy 
piechoty otrzymują parol od generała-lejtnanta piechoty, a generałowie-majo-
rzy kawalerii od generała-lejtnanta kawalerii. Które to parole i rozkazy należy-
cie w swoich książkach zapisują i według kolejności je wyznaczają, a następnie 
oddają brygadierom, brygadierzy natomiast swoim majorom i z nimi posta-
nawiają i ustalają co dotyczy wart, konwojów, partii i pozostałych spraw doty-
czących dowództwa i oddziałów, jak będzie rozkazano. Dlatego potrzeba, aby 
generałowie-majorzy należyty wykaz i zapisy o wszystkich pułkach, i to co się 
w nich wykonuje, w sposób dokładny prowadzili, aby oni tym bardziej podział 
40  Za panowania Piotra I, a także w latach późniejszych, stopień generał-lejtnant funkcjonował 
na równi ze swoim synonimem, generał-porucznik (w źródłach używany był często wymiennie 
bez jakichkolwiek reguł). Dopiero w 1798 r. do rosyjskiej nomenklatury wojskowej na trwałe 
wszedł w użycie jeden obowiązujący termin – generał-lejtnant, zob.: СВЭ, т. 2, с. 509; Дворян-
ские роды…, с. 52.
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i dyslokację według należytego sposobu czynili i zawczasu na wszelki wypa-
dek znać mogli. W bataliach oni także wiele trudu mają, a mianowicie woj-
sko według rozkazu dowodzącego generała w Ordre de Bataille stawiają. Także  
z przodu, z tyłu i na flankach mają się znajdować, działają według okoliczności  
i czasu, porządek oraz rozmieszczenie wojska czynią. Podczas przemarszu zwy-
kle na swoich miejscach jadą konno. Jedni w awangardzie, a inni w ariergardzie, 
jaki od generalicji o tym rozkaz będzie. 
Kiedy generał-major przy artylerii się znajduje, to należy i jemu każdego wie-
czoru parol i rozkazy przyjmować i ogłaszać je w artylerii. 

Rozdział XVIII. 
O brygadierze

Brygadier ma pod swoją komendą taką liczbę pułków lub mniejszą, jak generał-
-major, którymi także we wszystkim dowodzi i ma o nie dobrą troskę według 
regulaminów. A na sprawy generała-majora nie ma wpływu, ale o wszystkich 
swoich działaniach musi raportować. A kiedy generał-lejtnant jest nieobecny, 
a jest tylko sam generał-major, to taki brygadier wydzielonej części wojska nie 
ma, a pułki brygadierskie na części podzielone mają zostać, a on zamiast gene-
rała-lejtnanta dowodzi. Brygadier parol przyjmuje od generała-majora i oddaje 
swoim ludziom, chyba że kiedy generała-majora nie ma, to należy brygadiero-
wi za niego wszystko wykonywać. 

Rozdział XIX. 
O oberszter-krigskomisarzu

Oberszter-krigskomisarz pierwszym jest w urzędzie komisarskim po genera-
le-krigskomisarzu. Albowiem on od wyżej wspomnianego wszystkie rozkazy 
otrzymuje, dokonuje przeglądów, szczególnie jednego lub drugiego pułku albo 
generalnie całego wojska, a także kontrybucje, żołdy, mundury i wszelki sprzęt 
ustanawia. A ponieważ generałowi krigs-komisarzowi nie jest możliwością całe 
wojsko samemu doglądać, dlatego on zamiast niego dogląda, gdzie mu polecone 
będzie, w polu lub w garnizonie. Przy małej armii nie zawsze generał-krigskomi-
sarz, ale tylko oberszter-krigskomisarz bywa. A jeżeli przy jakimś wojsku zwykle 
jest, to krigscalmajster pod jego komendą się znajduje i rozdaje żołd pułkom, jako 
wykaz, według odbytego przeglądu, przewiduje. Także szpital znajduje się pod 
jego nadzorem i komendą, do którego wyznacza się zwykle unter-komisarza lub 
tylko pisarza prowiantowego; ma on szczególnie tego doglądać, co przygotować 
na zapas lub sporządzić trzeba, o czym on należycie oberszter-krigskomisarzowi 
ma donieść i według jego rozkazu wszystko wypełniać.
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Także czasem i salwagwardie  41 pod jego komendą bywają, które on w niektó-
rych miejscach może postawić, jeżeli dla jakiś potrzeb będzie to konieczne. 
Jednakże ma to wcześniej za wiedzą i z rozkazu dowodzącego generała uczynić. 

Rozdział XX. 
O generale-kwatermistrzu  42 

Każda główna armia musi mieć osobnego generała-kwatermistrza. Ale ta ranga 
wymaga człowieka mądrego, rozumnego i biegłego w geografii i fortyfikacji, po-
nieważ to on powinien przygotować marszruty, obozy, a w razie konieczności 
fortyfikacje i obozy polowe nad którymi sprawuje nadzór, a szczególnie przy 
niewielkiej armii, w której inżynierowie zwykle pod jego dozorem i rozkaza-
mi się znajdują. A jeżeli takowy generał-kwatermistrz i w artylerii ma przy tym 
rozeznanie, to on może i w razie potrzeby nią dowodzić. A szczególnie należy 
mu dokładnie ową ziemię znać, w której swoje i nieprzyjacielskie wojsko dzia-
ła, także jakie tam znajdują się rzeki, przeprawy, cieśniny, góry, lasy i błota. On 
każdego dnia ma znajdować się przy głównodowodzącym generale, aby mógł 
wiedzieć, kiedy coś o przemarszu lub obozie wojska będzie przedsięwzięte. 
Albowiem on od nikogo innego rozkazów nie dostaje, jak tylko od samego do-
wodzącego generała. Kiedy wyznaczy się, aby wojsko maszerowało i miało sta-
nąć w miejscu nie całkiem znanym lub przez nieprzyjaciela zagrożonym, wte-
dy rozpoznaje on dzień wcześniej z silną eskortą kawalerii takowe miejsce, jak 
jest położone i jakimi bezpiecznymi drogami wojsko może tam maszerować; 
musi to wszystko przy pomocy sobie podwładnych oficerów na mapie polo-
wej narysować i przedstawić; a przy swoim powrocie poinformować, co przy 
tym należy wziąć pod uwagę, aby generalicja wcześniej nie tylko położenie 
miejsca znała, ale i środki swoje w tych sprawach przedsięwziąć mogła. Kiedy 
podczas parolu będzie wyznaczony dzień ruszenia wojska w drogę, wówczas 
generał-kwatermistrz, czy z awangardą pod dowództwem generała-majora 
(jeżeli nieprzyjaciel znajduje się w pobliżu), czy tylko ze zwykłymi pełnymi 
wartami, także z podległymi oficerami, ze wszystkimi kwatermistrzami pułko-
wymi i furierami, kilka godzin przed wyruszeniem wojska do przodu wysyła  
i zakłada obóz według Ordre de Bataille w linie i kwatery najlepszym sposobem. 
41  Salwagwardiami nazywano także oddziały ochronne, straże składające się z ludzi oddelego-
wanych z armii do ochrony ludności przed ewentualnymi krzywdami ze strony własnego woj-
ska, zob.: С.А. Тучков, op.cit., с. 305.
42  Funkcja generała-kwatermistrza została ustanowiona jeszcze w 1701 r., kiedy Piotr I wyzna-
czył na to stanowisko księcia Andrzeja Szachowskiego, zob.: А. Андреев, История государ-
ственной власти в России, Москва 1999, c. 184. Jednakże dopiero Kodeks wojskowy 1716 roku 
drobiazgowo regulował zakres obowiązków generała-kwatermistrza i pozostałych podporząd-
kowanych mu osób. 
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Kiedy kwatermistrzowi pułkowemu miejsce pod jego pułk wyznaczy się, wów-
czas na końcach frontów kwaterunkowe proporczyki stawia się i wyznacza on 
kwatery, dzieli je i urządza według rot; które przez furierów tyczkami oznacza 
się. Także musi generał-kwatermistrz, wyznaczyć miejsce kwatermistrzowi arty-
lerii, gdzie by ona na najsposobniejszym i suchym miejscu z armatami, wozami  
i końmi stać mogła. Które to miejsce kwatermistrz artylerii, później przez swo-
ich podkomendnych, raz jeszcze odpowiednio porządnie przydziela, jako on za 
dobre uzna. Sztabowi generalnemu i sztabowi dworskiemu (jeżeli on przy ar-
mii będzie się znajdował) ma on, generał-kwatermistrz, generałowi-sztabs-kwa-
termistrzowi i dworskim furierom miejsce, wieś lub miasto wyznaczyć, które to 
miejsce za linią wojska ma się znajdować, aby feldmarszałek i generalicja przed 
wszystkimi nieprzyjacielskimi napadami mogli być bezpieczni. A zanim wojsko 
wymaszeruje musi generał-kwatermistrz pewne wykazy do marszu przygotować, 
którą drogą i w jakim szyku kawaleria, piechota, artyleria i obozy iść mają, aby 
nawzajem podczas marszu sobie nie przeszkadzali i jak szybko można ciągnąć,  
a także kiedy mogą połączyć się w nowym obozie i kwaterze; wykaz marszu na-
leży w wojskowej kancelarii polowej spisać, a jemu generałowi-kwatermistrzowi 
znowu wystawić i feldmarszałkowi oraz ważniejszym generałom podać. 
A później od pułku do pułku przekazać, aby każdy swój porządek i drogę mógł 
znać, jak i dokąd ma maszerować; dlatego otrzymują oni informacje od kapi-
tana prowadzącego niektórych zwiadowców, znających drogi i ścieżki. A jeżeli 
na drodze wiele dołów, błota lub wody nie do przejścia się znajdują, to generał-
-kwatermistrz powinien ze sobą wziąć mistrza mostowego, minerów i cieśli,  
a następnie pokazać im, gdzie mają oni złą drogę poprawić lub według koniecz-
ności spraw niektóre mosty zbudować. Także generał-kwatermistrz zawsze zo-
bowiązany jest markietanom (lub karczmarzom) przy nowym obozie osobne 
miejsce za wojskiem wyznaczyć, gdzie by oni mogli handlować w dogodnym  
i bezpiecznym miejscu. Jeżeli chorym wieś lub miasteczko jakieś na szpital nie 
będzie wyznaczone, a oni będą zmuszeni podążać za wojskiem, a szczególnie 
na ziemi nieprzyjacielskiej, to musi generał-kwatermistrz, także stosowne miej-
sce na ów szpital wyznaczyć, gdzie by ci ludzie w namiotach swoich najlepszą 
wygodę mieć mogli. Także generał-kwatermistrz powinien, w swojej trudnej 
szarży, surowo tego przestrzegać, aby cały obóz zawsze frontem do nieprzy-
jaciela postawić, także i zawsze, jak tylko można, takie miejsce wybrać, gdzie 
by woda i las w pobliżu były, aby wojsko dla swojej potrzeby mogło z nich ko-
rzystać, a jeżeli skrzydła i tył wojska przy wodzie, lesie, błocie i wysokiej górze 
korzystnie postawione być mogą, tak że nieprzyjaciel z żadnej strony szybkiej 
napaści uczynić nie będzie mógł, to bezpieczniej wojsko w obozie swoim może 
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stać. Także konieczne jest aby generał-kwatermistrz księgę zapisów lub proto-
kołów prowadził i wojskowe wszystkie marsze oraz rozbite obozy zapisywał,  
a także szkice ich rysował, aby mu dla zarządzania służyły i od wielkiego kło-
potu mogły go oswobodzić  43. Ponadto musi on wobec dowodzącego genera-
ła pozostać w dobrym posłuszeństwie i o marszach oraz obozach z nim być  
w zgodzie, a także według jego rozkazu i dobrego pomysłu wszystko w sposób 
należyty wypełniać, a tym się nie przejmować, jeśli jeden albo drugi z kwatery 
nie będzie całkiem zadowolony (ponieważ jeszcze się taki nie urodził, który 
by wszystkich mógł zadowolić)  44. Pod dowództwem generała-kwatermistrza 
znajduje się generał-kwatermistrz-lejtnant, ober-kwatermistrzowie, generał-
-sztabs-furierzy. I kiedy przy armii nie będzie generała-inżyniera, to wszyscy 
inżynierowie, minerzy i konduktorzy pod jego dowództwem się znajdują. 
 

Rozdział XXI. 
O generale-kwatermistrzu-lejtnancie

Ponieważ generałowi-kwatermistrzowi w jego niełatwym urzędzie wszystkie 
należne sprawy trudno jest wypełniać bez pomocy, dlatego jemu jeden lub 
dwóch generałów-kwatermistrzów-lejtnantów do pomocy się daje, którzy od 
wspomnianego generała-kwatermistrza są zależni i mają obowiązek swój nale-
życie wypełniać. 

Rozdział XXII. 
O ober-kwatermistrzu

Kiedy w małej armii generał-kwatermistrz i generał-kwatermistrz-lejtnant są 
nieobecni, wtedy ich powinności pełni ober-kwatermistrz. Tymże ober-kwa-
termistrzom po jednym należy być przy każdej dywizji, wobec czego tacy 
ludzie powinni być biegli i zasłużeni, w celu kierowania wieloma sprawami  
w należyty sposób, o czym już wyżej pisano. 

Rozdział XXIII. 
O generale-sztabs-kwatermistrzu

Generał-sztabs-kwatermistrz nie wykonuje swych obowiązków przy pułkach, 
tylko przy sztabie generalnym, który to sztab on, jeżeli jemu miasto, miastecz-

43  W formie książkowej zachowały się szkice dyslokacji wojsk szwedzkich z okresu wojny pół-
nocnej 1700-1721. Przykładowo: Kungliga biblioteket (Stockholm), Manuscript D 817, k. 235-
482; K. Łopatecki, Prace kartograficzne..., s. 71-75.
44  W Artykułach wojskowych Piotra I przestępstwa dotyczące zasad kwaterowania uregulowano 
w rozdziale XI, w szczególności art. 84 nakazuje żołnierzom kontentować się przyznanymi kwa-
terami.
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ko, wieś lub jakieś inne miejsce przez generała-kwatermistrza wyznaczone bę-
dzie, zgodnie z wykazem przez niego wręczonym, według starszeństwa stopni 
na kwatery stawia w taki sposób, że on na każdych drzwiach imię tego pisze, 
kto ma być w danym domu zakwaterowany. I przy tym musi zwracać szczegól-
ną uwagę, aby znajdującym się w armii wysoko postawionym osobom, które 
czasowo jako wolontariusze przy wojsku się znajdują, zarówno tym obecnym, 
jak i tym oczekiwanym, kwatery przygotować; a jeżeli jest w stanie to robi tak, 
aby jedną lub dwie puste kwatery miał w zapasie. W podobny sposób i w polu 
stacje ustala i w tym według porządku ma postępować ani dla jakiejś korzyści, 
ani obietnicy, czy dla jakiegoś innego pobłażania, domów nie ma pomijać, pod 
karą według praw wojskowych. Także markietanów, którzy na kwaterach przy 
sztabie zwykle stają, którym on kwatery lub jakieś miejsca wyznacza według 
rozkazu, również nie powinien uciskać lub im pobłażać, pod takąż karą  45. 

Rozdział XXIV. 
O generale-audytorze

Generał audytor, ponieważ w armii uważany jest jako zarządca wojskowej kan-
celarii (i sądzi wszystkie przestępstwa, jakiekolwiek by nie były  46), powinien 
być nie tylko uczonym oraz w wojskowych i innych prawach biegłym czło-
wiekiem, ale przy tym ostrożnym i o dobrym sumieniu, aby przy sporządza-
niu i wypełnieniu wyroku przestępca przez niego nie był obciążony. Ale musi 
najpierw według należnego rozważenia wszystkich okoliczności uczynionego 
przestępstwa, także wysłuchawszy świadków, słuszny wyrok przygotować, tak 
aby sumienia swojego nie obciążyć w wyniku nieznajomości i braku wprawy 
lub ze złości; bowiem końcowe i ostateczne zakończenie od niego zależy; i on 
powinien generalicji oraz pozostałym oficerom w wątpliwych przypadkach 
wyjaśniać, co wszystkie prawa ziemskie i wojskowe artykuły o tym mówią, na 
co on, szczególnie kiedy sądzi, ma nie sprzyjać nikomu ani z uwagi na wysoką 
pozycję osoby, przyjaźń czy prezenty.
On w tajemnicy trzyma wszystkie akta sprawy, a następnie generalicji w należyty 
sposób referuje i ostateczny, końcowy wyrok posyła. Jeżeli między prowadzący-
mi wojnę o wymianie jeńców porozumienie ma być uczynione, to jego razem  
z generałem w wyznaczone miejsce posyła się, w celu prowadzenia rozmów  
z nieprzyjacielem i przez niego podpisane porozumienie z sobą przywozi.  
45  Prawodawca odwołał się do art. 84 Artykułów wojskowych Piotra I.
46  W świetle Procesu wojskowego znajdującego się w II księdze Kodeksu Wojskowego 1716 roku audy-
tor nie był sędzią, ale brał czynny udział w procesie osądzania: m.in. doglądał, aby postępowanie  
i wydawanie wyroków było zgodne z przepisami prawnymi. I w takim sensie należy rozumieć sło-
wo „sądzi”. Potwierdza to również niemiecka wersja kodeksu, gdzie użyto słowa „richten”.
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Rozdział XXV. 
O generale-audytorze-lejtnancie

Ponieważ generałowi-audytorowi samodzielne wypełnianie swych obowiąz-
ków może być bardzo trudne, a szczególności w sytuacji, kiedy będzie cho-
ry i swych powinności nie będzie mógł sprawować, dlatego konieczne jest by 
powołany był generał-audytor-lejtnant i kilku ober-audytorów, którzy swojego 
generała-audytora mają słuchać i swoje zadania wypełniać. 

Rozdział XXVI. 
O generale-adiutancie

Wszyscy generałowie całej armii mają, z uwagi na znaczne i liczne trudności, 
osobnych adiutantów, którzy także jak i ich przełożeni, jeden drugiemu są pod-
porządkowani (u władców, feldmarszałków i en Chefów nazywają się oni ge-
nerałowie-adiutanci, a u pozostałych generałów, nazywać ich należy generals,  
a nie generał-adiutantanci); oni mają nakazy i rozkazy do przydzielonych 
miejsc rozwozić. Ponieważ generał-feldmarszałek główne nad wojskiem naj-
wyższe dowództwo, dlatego daje mu się generałów-adiutantów, pozostali po 
nim pierwsi generałowie także mają po jednym generals-adiutancie. Obowiąz-
ki ich polegają na tym, aby parole i rozkazy były w sposób zrozumiały rozda-
wane, co w całym wojsku uczynione ma zostać. Dlatego należy wiedzieć, że 
według następującego wzoru porządek się utrzymuje, a mianowicie: kiedy 
generał kawalerii i piechoty od generała-feldmarszałka rozkazy i parole przyj-
mują, wtedy oni zgodnie z porządkiem od generała, generałowi-adiutantowi 
generała-feldmarszałka oddają, on już generals-adiutantom generałów kawa-
lerii i piechoty rozdaje. A generals-adiutanci zarówno kawalerii, jak i piechoty 
oddają parol i rozkaz, każdy według porządku fligel-adiutantom  47 pozostałych 
generałów, którzy parole znowu oddają adiutantom pułkowym kawalerii i pie-
choty, a mianowicie: fligel-adiutant prawego skrzydła oddaje ów parol wszyst-
kim adiutantom pułkowym na prawym skrzydle. W taki samy sposób oddaje 
fligel-adiutant lewego skrzydła i przedstawia im rozkazy, które przy parolu od 
zwierzchniego generała są wydane. To wszystko powinno być należycie do re-
jestrów zapisane i później majorom pułkowym przedstawiane. Należy zacho-
wać w tym ścisły porządek według szarż pułków i dowodzących piechotą oraz 
kawalerią, aby żadnego zamieszania nie wprowadzić. 
Adiutant artylerii przyjmuje zwykle parol od generała-adiutanta generała-feld-
marszałka. A jeżeli zdarzy się, że ten generał-adiutant generała-feldmarszałka 
47  Fligel-adiutanci byli osobistymi adiutantami najważniejszych osób w armii – tu: adiutanci 
generałów, zob.: СРЯ XI-XVII, вып. 4, Москва 1977, с. 17; БСЭ, т. 6, Москва 1971, с. 218.
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zaniemoże i parolu sam od generała-feldmarszałka przyjąć nie będzie mógł, 
to jemu taki od generała-adiutanta generała-feldmarszałka ustny lub pisemny 
zostanie przysłany. 
Do takiej szarży generałów- i fligel-adiutantów oraz adiutantów pułkowych, 
mają być wybierani ludzie młodzi, rozumni, pracowici i odważni, którzy mają 
obowiązek rozkazy swoich przełożonych według należnego wzoru ogłaszać  
i bynajmniej niczego nie zapomnieć, ponieważ od tego wiele zależy, a czasem 
całe wojsko według tego ma postępować. Generałowie-adiutanci wysyłają 
salwagwardię, kiedy na to od przełożonego generała przyzwolone będzie, co  
w kancelarii wojennej szczegółowo zapisuje się; wspomniani generałowie-
-adiutanci sami zapisują dzień i miejsce, kiedy i dokąd ona została postawio-
na, także nazwy pułków, rot, a także komu została dana. W marszu oni przed 
dowodzącym zwierzchnim generałem jadą konno i nigdy nie odłączają się od 
niego podczas batalii lub jakiś innych akcji: aby oni w każdej sytuacji rozkaz 
swoich przełożonych bez zwłoki i szybko wypełnili i o wszystkim mogli rapor-
tować. Młodemu człowiekowi nigdzie tak nie można zdobyć praktyki jak w tej 
randze, dlatego też wiele młodych osób wysoko urodzonych w tym wykorzy-
stywanych bywa na służbie u generała-feldmarszałka. 

Szarże adiutanckie
Generał-adiutant władcy ma stopień i żołd pułkownika.
Generała-feldmarszałka, podpułkownika.
Generała-feldmarszałka-lejtnanta, młodszego podpułkownika.
Generalscy generals-adiutanci, majora.
Fligel-adiutanci, kapitana.
Adiutant generała-majora, chorążego. 
Liczbę ich wyznacza się następująco: u generała-feldmarszałka: 3 generałów-
-adiutantów, 4 fligel-adiutantów; u generała-feldmarszałka-lejtnanta: 2 genera-
łów-adiutantów, 3 fligel-adiutantów; u generałów: po 1 generals i po 2 fligel-ad-
iutantów; u generała-lejtnanta: po jednym fligel-adiutancie; u generała-majora 
po jednym adiutancie  48. 

Rozdział XXVII. 
O ober-komisarzu

Ober-komisarz znajduje się pod zwierzchnością generała i oberszter-krigsko-
misarza, których rozkazy we wszystkim musi wykonywać. Tenże jest wyzna-

48  Zazwyczaj carscy generałowie-adiutanci zaopatrzeni w odpowiednie instrukcje towarzyszyli 
dowódcom wydzielonych korpusów, pełniąc tam swego rodzaju funkcje kontrolne, zob.: И.И. 
Голиков, op.cit., т. VII, Дополнения, Москва 1838, с. 397-398. 
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czony jako przełożony innych komisarzy, dlatego nad ich obowiązkami ma 
baczną kontrolę, aby oni jakiejś kradzieży lub innych nieodpowiedzialnych  
i wojsku wielce szkodliwych czynów nie przysparzali. A jeżeli coś przez ich 
lekkomyślność będzie przegapione lub ze złości coś uczynione zostanie, to 
musi on o tym w należnym miejscu przedstawić i na rozkaz oczekiwać, jaką 
karę takim ludziom wymierzyć. Taki oficer najlepiej aby był dobrym ekono-
mem (gospodarzem) i znał arytmetykę, gdyż będzie on prowadził porządny 
wykaz całego wojska i wszystkich pułków, na podstawie którego będą wydawa-
ne mundury i żołd i wykonane zostaną należyte rachunki. W małej armii nie 
zawsze generał lub oberszter-krigskomisarz (jak już o tym wyżej wspomniano) 
bywa, ale tylko ober-komisarz, który samemu dowodzącemu generałowi jest 
podporządkowany. 
 

Rozdział XXVIII. 
O kiregscalmajstrach  49 

Generał-krigscalmajster, krigscalmajster, krigskasjer i pozostali pisarze, któ-
rzy znajdują się pod zwierzchnością rady wojennej i generała-krigskomisarza, 
według ich rozkazów wydają pieniądze armii lub czasem niektóre asygnacje  
w płatności pozostałym dają. A kiedy przygotowane są pieniądze i krigscal-
majster od swoich przełożonych rozkaz otrzymał, aby wojsku według zatwier-
dzonego rozporządzenia żołd rozdać, wtedy on, nie ma ważyć się zatrzymać 
wypłaty żołdu nikomu z wymienionych, czy to ze złości, czy też dla swojej 
korzyści, pod surową karą przewidzianą w artykułach wojskowych, jako zło-
czyńca, ponieważ wielkie złe następstwa od tego mogą się zdarzyć  50. On musi 
rachunki każdego miesiąca, sprawnie i sprawiedliwie zestawić, aby według 
potrzeby zawsze miał je w gotowości. W tym celu musi on pokwitowania od 
wszystkich pułków i całej armii, jak również spis swojego dochodu należycie 
razem trzymać i to wszystko do sprawozdania dobrze zabezpieczone przecho-
wywać. A szczególnie musi przestrzegać, aby dobrą monetę, którą on na żołd 
wojska otrzyma, na złą i niebędącą w obiegu nie wymieniać, nie brać łapówek 
i na procent nie dawać, i w żaden sposób rozlicznymi kłamstwami podczas wy-
dawania tego żołdu nie posługiwać się  51.

49  Generał-krigscalmajster, a także podlegli mu pozostali żołnierze (m.in. kirgscalmajster), od-
powiedzialni był za finansowe sprawy jednostek i wypłatę żołdu żołnierzom. Wszyscy podlega-
li generałowi-komisarzowi, zob.: ПСЗРИ, т. V, № 3006.
50  Odwołano się do art. 66 Artykułów wojskowych Piotra I.
51  W teście wskazano przestępstwo opisane w art. 199 Artykułów wojskowych Piotra I.
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Rozdział XXIX. 
O starszym duchownym polowym  52

Starszy duchowny polowy powinien przebywać przy feldmarszałku lub dowo-
dzącym generale, przy którym kazanie głosi i sprawuje liturgię, ustanowione 
modlitwy odprawia, a także pozostałe należące do duchownego obowiązki 
wykonuje. On nadzoruje pozostałych duchownych polowych, aby ze wszel-
ką gorliwością i przyzwoitością funkcję swoją sprawowali, którzy mają często  
u swego przełożonego być, aby wiedzieć mogli, co im będzie przykazano czynić. 
Także w wątpliwych sprawach mają od niego otrzymywać wyjaśnienie. A będzie 
odprawiana jakaś nadzwyczajna modlitwa lub uroczyste dziękczynne nabożeń-
stwo w wojsku, to mają oni pozostałym duchownym pułkowym według rozkazu 
dowodzącego generała polecić: jak należy je w każdym pułku odprawiać. Kiedy 
zajdą spory i niezgody między duchownym pułkowymi, wówczas musi on ich 
pogodzić i skłaniać ich do dobrego życia, tym bardziej że on sam w dostojności 
swej rangi powinien być wykształcony, rozważny, gorliwy, trzeźwy i dawać dobry 
przykład swoim zachowaniem, aby on w niczym zgorszenia innym nie dawał, 
aby jego rangi z brakiem czci i zgorszeniem nie utożsamiano. 

Rozdział XXX. 
O ober-inżynierze

Inżynierowie wielce potrzebni są podczas ataku lub obrony jakiegoś miejsca  
i należy mieć takich, którzy nie tylko by o fortyfikacji mieli gruntowną wiedzę 
i doświadczenie ale aby mężnymi byli, ponieważ piastujący tę rangę tym bar-
dziej od innych narażony jest na strach. Kiedy jakieś miejsce ma być oblężone, 
wtedy powinni oni ze zwierzchnimi generałami wnikliwie je obejrzeć i na ile 
jest to możliwie rozrysować oraz przy tym swoją opinię podać, gdzie twierdzę 
najlepiej i sposobniej atakować. Kiedy zostanie wyznaczony atak, wtedy kieru-
ją oni robotników do budowy transzei i aproszy, wskazują miejsce położenia 
faszyn, a przy tym powinni poinformować dowodzącego tymi robotnikami 
oficera jakie należy usypać aprosze i transzeje (o jakiej wysokości, szerokości  
i głębokości) oraz zadbać o prace ziemne. Wszystko to wyżej wskazany inży-
nier nocą zaczyna i wcześnie rano pracę tę jeszcze raz ocenia, a następnie swo-
jemu zwierzchniemu dowódcy ma raportować, który już później generalicji 
informację podaje. A szczególnie należy inżynierowi aproszy wnikliwie doglą-
dać, aby w te linie nie mógł nieprzyjaciel strzelać z twierdzy. Także ma on linie 

52  Szerzej o kwestiach związanych z posługą duchownych w armii Piotra I zob.: P. Krokosz, 
Aspekt religijny w strukturach rosyjskich sił zbrojnych za panowania Piotra I, „Украïна в Цен-
трально Схiднiй Європi”, вип. 15, Киïв 2015, с. 210-236.
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aproszy tak prowadzić, aby one niezbyt dalekie były, ale aby mogły się wzajem-
nie flankować. Także musi on cyrkumwalacyjne i kontrwalacyjne linie, kiedy 
one mają być wykonane, zaprojektować i według stosownego wzoru flankami, 
redutami i pozostałymi umocnieniami, jak okoliczność oraz położenie miej-
sca wymagać będą, przygotować je, aby podczas wszystkich nieprzyjacielskich 
ataków i napaści wygodniej wojsko bronić się mogło i nieprzyjacielską od-
siecz powstrzymać. Z tego powodu inżynier winien przed rozpoczęciem ro-
boty, zrobić rysunek, który dowodzącemu generałowi do wglądu ma wręczyć 
i oczekiwać na akceptację, aby on w tym odpowiedzialności nie ponosił. On 
także musi oznajmić: ilu robotników i ile sprzętu szańcowego oraz jakie faszy-
ny, wursty, kosze wiklinowe, worki z ziemią, deski i belki do takiego działania 
będą mu potrzebne; wszystko to w stosownym czasie ma być przygotowane  
i w bezpiecznym miejscu złożone. 
Inżynierów niekiedy w wojsku jest wielu, a niekiedy mało bywa, w zależności 
dla jakich posług są potrzebni; i mają oni nad sobą jednego wyższego lub ober 
czy generała-inżyniera, albo generała-kwatermistrza, jak wyznaczone będzie, 
którego rozkaz we wszystkim oni wypełniają i pod jego dowództwem mają być.
W wielkich armiach powinna być cała rota minerów, którzy trzymają się przy ar-
tylerii. Zadaniem minerów jest w umocnieniach miast i podczas oblężeń robić 
podkopy, prowadzić sapy  53, a także w czasie potrzeby razem z pozostałymi mine-
rami drogę i most dla przejścia armii wykonywać, a do tego wykorzystuje się sze-
regowców rekrutujących się spośród górników. Na ich wyposażeniu  są pistolety  
i ładownice z nabojami. Zadania petardierskie muszą wypełniać bombardierzy. 

 
Rozdział XXXI. 

O kapitanie przewodników 
Ponieważ przewodnicy i prowadzący w armii są wielce potrzebni, dlatego nale-
ży przy wojsku mieć stosownego człowieka, który by kilkoma językami władał 
lub ostatecznie znałby taki język, na której ziemi wojsko się znajduje. I powin-
no się nazywać go kapitanem lub porucznikiem przewodnikiem, który zawsze 
powinien być na przodzie kolumny marszowej, ma przy sobie pewną liczbę 
przewodników i mieszkańców tej ziemi, których pod strażą w swojej kwaterze 
trzyma aby wspomnianych ludzi można było wykorzystywać w przemarszach, 
konwojach, partiach, awangardach, przy pułkach, artylerii, bagażu oraz pozo-
stałych posyłkach. A jeżeli nie znajdzie się żadnych ludzi i mieszkańców w ja-

53  Sapa (fr. sape) – wszelkiego rodzaju transzeja wykonywana przez żołnierzy podczas prowa-
dzenia oblężeń umocnionych punktów oporu przeciwnika (przede wszystkim twierdz). Szerzej 
zob.: ВЭЛ, т. XI, СПб. 1856, c. 644-646. 
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kieś wsi lub mieście, gdzie niedaleko wojsko będzie stało, gdyż wszyscy rozbie-
gną się i nikt drogi nie będzie znał, wtedy kapitan przewodników ma, według 
rozkazu dowodzącego generała, z pewnymi odkomenderowanymi żołnierzami 
takich ludzi z innych miejsc wziąć; jeśli mieszkańcy  54 dobrowolnie nie pójdą, 
mogą zabrać ich siłą do głównego obozu i tam pod strażą trzymać. A dopóki 
nowych przewodników nie znajdzie, do tego czasu niech ich od siebie nie wy-
puszcza bez wiedzy dowodzącego generała. Wyżej wspomniani przewodnicy 
otrzymują prowiant równy szeregowym żołnierzom. 

Rozdział XXXII. 
O generale-wagenmajstrze lub oboźnym  55

Ponieważ podczas przemarszu wojsk wiele wozów i bagażu łatwo może doznać 
konfuzji, dlatego potrzebne jest, aby przy nim generała-wagenmajstra (lub 
generała-wagenmajstra-lejtnanta) ustanowić, który by wszystkie wozy, konie 
oraz co należy do bagażu wojska, przyzwoicie według rangi pułków oficerów 
ustanowił i im tak maszerować polecił  56. I dlatego on każdego wieczoru, zanim 
wojsko się nie podniesie i nie maszeruje, u generała-kwatermistrza powinien 
się zjawić i jego zapytać: jakim traktem, drogą wojsko w następnym dniu ma 
podążać. Także należy generałowi-wagenmajstrowi, aby on naprawiał drogi  
i mosty podczas marszu, jeżeli one nie są do przejścia, aby obóz bez przeszkód 
marsz swój mógł kontynuować. A kiedy należy obóz w czasie kampanii lub 
wozy podczas batalii w jakimś miejscu porządnie postawić, wtedy należy mu je 
według rozkazu generała-kwatermistrza lub generała-adiutanta od dowodzące-
go generała poprawić i rozkaz we wszystkim wykonać. 

54  W oryginale użyto zaimka osobowego „oni”.
55  Generał-wagenmajster był naczelnikiem obozu całej armii, wybierał miejsce pod jego założe-
nie, odpowiedzialny był za drogi i mosty podczas prowadzonej kampanii wojennej, zob.: 
EWOL, t. III, Warszawa 1932, s. 33.
56  W 1769 r. oberlejtnant A.L. Oelsnitz odnotował: „W rosyjskim wojsku (...) raz na zawsze 
wszystko stoi gotowe, wszystko się w porządku utrzymuje kosztem publicznym, tak co do woj-
ska, jako i co do obozu należy, równie podczas pokoju, jako też podczas wojny. Dawszy raz ze 
skarbu nakład potrzebny, tak co do sporządzenia ekwipażów żołnierskich, jako też co do artyle-
rii, co miesiąc dają pieniądze na furaż, co rok zaś pewną sumę na utrzymanie wozów, szorów i na 
dokupienie koni świeżych na miejsce zapracowanych. Ktokolwiek by trochę poznawał co to 
kosztuje – wojsko z rynsztunkiem do wyprawy potrzebnym – przyzna że takowy nakład jest 
niezmierny, a to tym bardziej, kiedy zważy, że równie wielki podczas wojny, jako i podczas po-
koju bywa”, cyt. za: A.L. Oelsnitz, op. cit., s. 53.
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Rozdział XXXIII. 
O aptece, o doktorach polowych, aptekarzach i lekarzach  

i ich obowiązkach  57

Przy każdej dywizji musi znajdować się jeden medicus i jeden sztab-lekarz,  
a w każdym pułku chirurgus, także w każdej rocie cyrulik, dodatkowo istnieć 
powinny dwie apteki, jedna przy kawalerii, druga przy piechocie, a w nich po 
jednym aptekarzu z dwoma czeladnikami i czterema uczniami. 
1. O doktorze. W armii, a szczególnie przy wyższych generałach, znajdować się 
powinien feld-medicius, który nie tylko w medycynie (leczeniu) ma mieć do-
brą wiedzę i praktykę, ale również aby był trzeźwy, umiarkowany i życzliwy,  
a w razie konieczności powinność swoją wypełniał w należyty sposób zarówno 
nocą, jak i za dnia, co polega na wypisywaniu recept i przypisywaniu lekarstw. 
Pod jego rozkazami znajdują się wszyscy lekarze w armii, którzy mają w nie-
bezpiecznych i wątpliwych przypadkach, lecząc i opatrując chorych i rannych, 
z nim się naradzać i według jego wskazówek postępować. Także ma on nadzór 
nad apteką polową, aby ona stosownymi i dobrymi lekarstwami zaopatrzona 
była oraz by znajdowały się tam biegłe w fachu osoby.
2. O aptekarzu polowym. Aptekarz polowy musi nie tylko wiedzieć jak lekar-
stwa przygotowywać i sporządzać według recept, ale i przechowywać świeże 
i dobre lekarstwa, a nie zleżałe i niedziałające, a przy wydawaniu ich zawcza-
su inne przygotowywać, aby w tym bynajmniej żadnego niedostatku nie było. 
Także należy mu mieć dobrych i biegłych towarzyszy, którzy by swoją powin-
ność doskonale znali i on w tym na nich mógł polegać. O czym to szczególnie 
doktorom wielce gorliwy wzgląd i troskę trzeba mieć.
3. O sztab-lekarzu. Wielce koniecznym jest, aby przy armii znajdował się biegły 
sztab-lekarz, gdyż podczas wojen zdarzają się zacięte akcje, batalie i oblęże-
nia, w wyniku których bywa wielu rannych żołnierzy. On musi oficerów, jeżeli  
u któregoś ręka lub noga została odstrzelona, zawsze na początku przewiązać, 
ponieważ od tego życie zależy; pozostali lekarze w opatrywaniu ran tak samo 
postąpić mają. On także ma swoich czeladników, którzy mu w tym pomagają.
4. O lekarzach pułkowych. Lekarze pułkowi powinni mieć przy sobie cyrulików 
rotnych i nie tylko wykorzystywać ich do golenia żołnierzy, ale i po to aby uczyć 
ich fachu lekarskiego oraz żeby ze starannością doglądali chorych i rannych. Tak-
że nie należy lekarzowi pułkowemu, jeżeli przytrafi się ciężka choroba lub po-
trzeba odcięcia ręki lub nogi, albo jakaś inna trudna operacja, bez doktora lub 
sztab-lekarza samodzielnie leczyć lub amputować, ale on powinien za ich radą, 
57  Por. analogiczne rozwiązania w świetle regulaminu morskiego z 1722 r. B. Haigh, Design for  
a medical service: Peter the Great’s Admiralty Regulations (1722), MH 19 (1975), p. 129-146.
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chorego jak najlepiej leczyć; jeżeli zdarzy się to pod nieobecność doktora i sztab-
-lekarza, to należy mu radzić o tym ze swoimi towarzyszami lekarzami pułko-
wymi. W sytuacji, gdy lekarzy pułkowych nie będzie, to z konieczności należy 
samodzielnie leczyć i przeprowadzać amputację. Także o takich felczerach, któ-
rzy będą lepsi i nauczą się dobrze leczyć, doglądając ich od czasu do czasu, należy 
oznajmiać doktorowi i sztab-lekarzowi, aby oni mogli ich awansować na lekarzy.
5. Doktorzy i lekarze powinni leczyć wszystkich znajdujących się w armii żoł-
nierzy, od wyższych aż do niższych szarż, bez pobierania opłaty, albowiem za 
to otrzymują swój żołd. Jednakże od takich oficerów, którzy przyczynią sobie 
chorób francuskich  58, także i rany, które odniosą podczas bójki, ze swojej sa-
mowoli, nie wynikają z pełnienia służby swojemu władcy, to od takich nale-
ży brać opłatę, w zależności od okoliczności i rangi oficera. A od podoficerów  
i szeregowych bynajmniej nie brać niczego, jakąkolwiek chorobę by mieli, ale 
leczyć ich wszystkich bez zapłaty. 

Rozdział XXXIV. 
O lazarecie polowym (lub szpitalu)  59

Ponieważ szeregowi żołnierze w polu i kampaniach przez wielkie trudy oraz pra-
ce często zapadają na choroby, a podczas ciężkich akcji bywają ranni, dlatego jest 
wielce potrzebne aby na potrzeby opieki i leczenia wybudowane zostały lazarety 
polowe, nad którymi ma być ustanowiony osobny inspektor szpitalny, doktor, le-
karz, z dobrą apteką polową wraz z kilkoma czeladnikami. Także potrzeba zawsze 
mieć jednego zdrowego żołnierza i kilka kobiet na dziesięciu chorych, którzy 
owym chorym mają służyć i prać odzież, potrzebny jest także kucharz, piekarz  
i markietan, którzy winni mieć o chorych i rannych we wszystkim należną troskę, 
aby oni według możności, do pierwotnego zdrowia powrócić mogli; przy takim 
lazarecie czasem i warta bywa postawiona. I ten szpital, w jakimś miejscu, wsi 
lub mieście, ewentualnie na polach pod namiotami, jak okoliczności tego będą 
wymagały, może zostać założony. Także wielce potrzeba, aby przy każdej dywizji 
(kiedy stoi w polu lub na kwaterach) założony był szpital, w którym leczy się 

58  Mowa o chorobach wenerycznych.
59  Modernizacja armii podjęta przez cara wymagała stworzenia odpowiedniego zaplecza woj-
skowo-medycznego, zarówno dla żołnierzy armii polowej jak i f loty wojennej. Do wszystkich 
rodzajów wojsk trafili lekarze i wspomagający ich personel medyczny. Za panowania Piotra I 
założono około 500 lazaretów i 10 dużych szpitali oraz w kilku miastach uruchomiono apteki 
skarbowe. Pierwszy szpital, w którym leczono żołnierzy otwarto w 1707 r. w Moskwie. Przy 
szpitalu utworzono wówczas także pierwszą rosyjską szkołę medyczną kształcącą kadry przy-
szłych lekarzy, tak koniecznych w armii. Szerzej zob.: История императорской Военно-Меди-
цинской (бывшей медико-хирургической) Академии за сто лет. 1798-1898, под ред. Н.П. 
Ивановского, СПб. 1898, с. 5-9. 
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obłożnie chorych i aby oni mogli być zaopatrzeni w chleb, mięso, piwo i octet. 
Aby wszystko w porządku było, musi każdy komisarz pułkowy tym chorym, 
leżącym w szpitalu żołnierzom, do kiedy będą pensjonariuszami, zatrzymywać 
połowę żołdu i wydać ją kiedy wyzdrowieją, aby symulanckich chorób nie było. 
Przez wyżej wspomniane zatrzymanie żołdu, wielu żołnierzy, którzy wyzdrowie-
li, szybciej zechce do swoich pułków odejść, aby im znowu żołd był wypłacany, 
niżby kiedy w szpitalu leżący przy zaopatrywaniu otrzymywali żołd. Albowiem 
już pewni zjawili się, którzy symulowali, aby mogli spać i wolne dni otrzymać,  
a do swoich pułków nie iść.
Inspektor szpitalny powinien doglądać, aby szpital był czysty, a także chorzy 
według wskazania doktora lub chirurga otrzymywaliby swoje wyżywienie; bo-
wiem jednemu więcej, a drugiemu mniej, według choroby jeść jest zezwolono, 
i żeby chorzy z każdego pułku osobno według porządku byli zaopatrywani, 
dlatego potrzeba, aby z pułków oddelegowywać do szpitala podoficerów, w za-
leżności od liczby chorych. 
Kiedy szpital według wyżej opisanego sposobu urządzony będzie, to musi dok-
tor i sztab-lekarz, w każdym tygodniu cztery razy w szpitalu chorych oglądać 
i potrzebującym lekarstwo przepisywać; a lekarz pułkowy specjalnie przez 
sztab-lekarza wydelegowany, który z jednym uczniem z każdego pułku tejże 
dywizji, winien każdego dnia dwukrotnie, a w ostateczności jeden raz do szpi-
tala chodzić, gdzie będzie podczas swojej obecności nakazywał wydawać prze-
pisane lekarstwa przez doktora i sztab-lekarza. Tenże lekarz pułkowy powinien 
wiedzieć o nowo przychodzących chorych oraz wyzdrowiałych i do dywizji 
odprawionych żołnierzach, w każdym tygodniu sztab-lekarzowi o tym rapor-
tować, które to raporty sztab-lekarz winien dowodzącemu generałowi wręczyć. 
 

Rozdział XXXV. 
O urzędzie poczty polowej 

Ponieważ w armii, ze względu na rozliczne okoliczności i sprawy, musi być roz-
syłana liczna korespondencja, w której nie tylko o wszystkim co najważniej-
sze przy armii donosi się swojemu władcy, w jakiej jest ona kondycji i co jej 
dotyczy. Także przez urząd poczty polowej, o jego rezolucji i rozkazie należy 
mieć wiedzę, także wtedy jeżeli w jakiejś ważnej sprawie mający dowództwo 
generał zamierza podjąć decyzję, a niekiedy wojsko stoi na pustkowiu i z da-
leka od miast zmuszone jest stacjonować. Dlatego konieczne jest, aby w armii 
była utworzona poczta polowa, która musi pewną liczbę koni pocztowych dla 
wysyłki kurierów posiadać, i której to poczcie można by było listy oddawać 
i od niej je otrzymywać. Do jej składu należy: pocztmistrz polowy z dwoma 
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pisarzami oraz kilkoma pocztowymi, którzy wszystko według przynależnych 
obowiązków swoich spiesznie lecz ostrożnie muszą wykonywać, aby nikt na 
nich nie miał powodu do skargi za nieprzygotowanie koni pocztowych.

Rozdział XXXVI. 
O pocztmistrzu polowym

Pocztmistrzowi polowemu oddaje się wszystkie listy, zarówno te, które są 
przysyłane do armii, jak również i te, które z niej są wysyłane, on ponosi odpo-
wiedzialność za to, gdy zdarzy się jakieś zaginięcie i niedbalstwo. Także należy 
mu mieć stosowną liczbę dobrych koni pocztowych, aby kurierów do bliżej 
położonych poczt polowych wysłać. Dlatego on musi kilku pocztowych i swo-
ich służących mieć pod rozkazami. 

Rozdział XXXVII. 
O sztabs-furierze

Jak szybko przez generała-sztabs kwatermistrza sztabs-furierowi miejsce wy-
znaczone będzie, w którym to domu dowodzący generał będzie miał swoją 
kwaterę, to on do przybycia swojego zwierzchniego dowódcy, takie polecenia 
wydaje, aby ludziom i bydłu, na ile tylko można wygodnie było. On zwykle 
ma przy sobie kilku ordynansów, z których jednego do swojego zwierzchniego 
dowódcy i jego bagażu na spotkanie posyła. 

Rozdział XXXVIII. 
O pisarzu spraw sądowych

Pisarzem spraw sądowych bywa zwykle kopista generała-audytora i oddele-
gowany pisarz, który te sprawy ma pod opieką i na czysto przepisuje, co mu 
rozkaże generał-audytor. 

Rozdział XXXIX. 
O kurierze polowym 

Kurierów polowych musi być kilku przy armii, ponieważ ich służba wojsku jest 
niezbędna, w szczególności, gdy wydarzy się coś ważnego; ponieważ dowodzą-
cy generał jest zobowiązany o wszystkim swojemu władcy i Kolegium Wojsko-
wemu szybką i prawdziwą informację przedstawić, a w niektórych sprawach  
o jego wytyczne prosić. Ta ranga jest wielce uciążliwa, dlatego mają być do tego 
skierowani ludzie młodzi i silni, aby oni z pośpiechem, dniem i nocą, wieźli 
korespondencję i nigdzie nie zwlekali. 
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Rozdział XL. 
O hof-sztabie

Pewne znaczne osoby, czy to ze względu na swe niezadowolenie z władców, czy 
ze względu na swoją ciekawość i sławę, uczestniczą w kampanii, we wszystkich 
działaniach biorąc udział, dlatego zmuszeni są cały dwór dla swoich potrzeb 
ze sobą wziąć  60. Kwatery na wspomniany hof-sztab także są wyznaczane przez 
generała-kwatermistrza i mają później hof-furier i generał-sztabs-kwatermistrz 
między sobą uzgodnić, jak oni najlepsze kwatery dla sztabu mają rozdzielić.  
I tak hof-furierzy, kwatery przypisują tym kto ma w nich stać. I przy tym należy 
w różnych miejscach doglądać, aby one, jeśli można, znajdowały się blisko przy 
władcy. Także i cały hof-sztab razem i w pobliżu stać powinien lub jak rozkaz  
o tym dany będzie. Hof-furierzy, także posyłają na spotkanie władcy swojemu 
i jego bagażu ordynansów lub własnych służących, aby on po swoim przybyciu 
bez zwłoki na przynależnej mu kwaterze mógł stanąć. 

Rozdział XLI. 
O generale-gewaltygierze (lub rumor-majstrze)  61

Ponieważ dyscyplina  62 wszędzie ma być utrzymana, dlatego koniecznym jest, 
aby i w armii były powołane osoby, które by wszystkim nieporządkom zawcza-
su przeciwdziałały i dobrą dyscyplinę utrzymywały. W tym celu generał-gewal-
tiger (lub rumor-majster) z jednym lub dwoma porucznikami w dużej armii 
mają być ustanowieni, którzy podczas marszu lub gdzie indziej, gorliwie winni 
patrzeć, aby zarówno żołnierze, jak i pozostali znajdujący się w armii i przy 
bagażu, wbrew rozkazowi wyższych dowódców niczego nie czynili, o czym on 
każdego wieczoru podczas parolu od generała-adiutanta generała-feldmarszał-
ka rozkazy otrzymuje, co on według swojej rangi winien wypełniać. A kiedy 
armia maszeruje, wówczas jemu daje się kilku oddelegowanych żołnierzy od 
kawalerii, z którymi on na przedzie i z boków oraz z tyłu wojska maszeruje  
i rozkaz swój rzetelnie wypełnia, aresztując pojmanych złodziei, czy też według 
obrotu spraw, jeżeli coś pod karą śmierci zakazano, tych każe powiesić. Podczas 

60  Podczas wojny północnej 1700-1721 w armii szwedzkiej znajdował się czternastoletni książę 
Maksymilian Emanuel Württemberg, zwany przez żołnierzy powszechnie Małym Księciem, 
któremu Karol XII przydzielił własną służbę. Jak podaje Z. Anusik jednym z jego pokojowców 
został Gustaf Adlerfelt – późniejszy autor biografii szwedzkiego monarchy, zob.: Z. Anusik, Ka-
rol XII, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006, s. 104. 
61  Szerzej zob.: ТСД, т. I, с. 854; СРЯ XVIII, вып. 5, с. 98.
62  W wersji rosyjskojęzycznej użyto sformułowania justicija, w zamieszczonej równolegle wersji 
niemieckiej występuje wyraz Justice, co zasadniczo oznacza sądownictwo, wymiar sprawiedli-
wości. Autorzy opracowania postanowili wykorzystać słowo „dyscyplina”, które w języku pol-
skim właściwie oddaje sens przepisu prawnego.
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którego to surowego rozkazu duchowny polowy i kat jemu są oddelegowani, 
aby egzekucję według należytego sposobu można było wykonać. 

Rozdział XLII. 
O urzędzie i randze fiskałów i ich obowiązkach w armii i twierdzach

Przy każdym pułku musi znajdować się fiskał, a w dywizji nad nimi jest ober-
-fiskał, którzy to fiskałowie powinni go o wszystkim informować i być pod jego 
komendą. W głównej armii musi być generał-fiskał, pod którego komendą mają 
być wszyscy ober-fiskałowie i jemu o wszystkim powinni raportować. Ludzie 
w tej randze muszą mieć czyste sumienie wobec Boga, aby nikogo nie oszukać 
i nikogo na próżno nie znieważyć, a szczególnie nienagannie służących. 
O ich rangach. Generał-fiskał rangę ma równą młodszemu podpułkownikowi, 
ober-fiskał młodszemu majorowi, a pułkowy młodszemu porucznikowi.
Obowiązki ich są następujące:

1. Fiskał ma doglądać u każdego żołnierza, czy on wszelką swą powinność 
rzeczywiście wypełnia i w pozostałych, powierzonych mu sprawach, 
odpowiednio postępuje. W tym celu musi on solidnie znać wszystkie 
prawa oraz artykuły wojskowe i powinien je zawsze mieć przy sobie. 
Także wszyscy dowodzący powinni, jakiekolwiek wydane w armii roz-
kazy, udostępnić fiskałom, jawne podczas oddawania, a tajne według 
biegu sprawy, aby fiskałowie mogli najlepiej powinność swoją wypeł-
niać, demaskując łamiących ustawy i rozkazy. 

2. Oni muszą o wszystkich poufnych sprawach i wszelkich przestęp-
stwach, jakiego rodzaju by one nie były, donosić i tak – pułkowi fiskali 
niższemu, a ober i generał-fiskałowie wyższemu sądowi – o niewyko-
nywaniu obowiązków i przestępstw, a w przypadku utraty lub niedo-
pilnowaniu pieniędzy i pozostałego majątku komisarskiego, tego win-
nych demaskować i pozywać przed sąd. 

3. We wszystkich sprawach fiskałowie muszą tylko dowiadywać się  
i donosić, a następnie w sądzie demaskować. A sami przeciwko niko-
mu, także i w sprawach ich dotyczących ani tajnie, ani jawnie nic nie 
poruszać pod groźbą surowej kary grzywny i ukaraniem według wagi 
sprawy. Zarówno w pismach, jak i w słowach pozywanym przed sąd 
ludziom jakiejkolwiek szarży nieuczciwych i pełnych wyrzutu słów by-
najmniej nie powinni wyrażać pod surową karą grzywny. 

4. Kiedy fiskał na kogoś donosi, lecz nie o wszystkim, tego mu za winę 
nie poczytywać (bowiem nie można dokładnie o wszystkim wiedzieć), 
jeżeli w kilku lub jednej sprawie przyłapać może. A zdarzy się, że nie 
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będzie mógł na czymś przyłapać, lecz wszystkie jego doniesienia będą 
nieprawdziwe, jednakże jeśli on to uczyni ani nie dla jakiejś korzyści lub 
złości, ale przez niedopatrzenie, to ukarać go grzywną niewielką, aby na-
przód rozważnie donosił. Zdarzy się, że ze względu na jakiś lęk lub złość 
zataił coś, co przed sądem rzeczywiście o tym zdemaskowane będzie, to 
jemu jako przestępcy toż uczynić, na co zasłużył ten, na kogo powinien 
donieść, jeżeli uznany byłby za winnego. Takiej też karze grzywny podle-
ga fiskał, jeżeli wiedząc kto dopuścił się przestępstwa o tym nie doniósł,  
w czym usprawiedliwiać się żadnym sposobem nie może. 

5. Z pieniędzy z grzywien, które według spraw fiskalskich wzięte zostaną, 
połowę należy przekazywać do skarbu wojskowego, a drugą rozdzielić 
na dwoje, i jedną część z tego oddać temu fiskałowi, za którego sprawą 
grzywny wzięte będą, a drugą zostawić do podziału między ober i po-
zostałych wszystkich fiskałów tej dywizji. 

Rozdział XLIII. 
O sztabie generała-profosa 

Generał-profos ma nadzór nad aresztantami i wszyscy przestępcy są u niego pod 
strażą trzymani, którzy według uczynionych spraw przez jego podwładnych za-
kuwani są w kajdany. Wszyscy profosi pułkowi znajdują się pod jego komendą. 
Kiedy ktoś z nich ponosi winę w złym utrzymaniu kwatery, zarówno w polu, jak 
i w garnizonie nie dbając o to z gorliwością, oraz postępuje nierozważnie i nie-
porządnie wobec aresztantów, których oddaje się pod straż, o tym do pułku daje 
się znać, gdzie według popełnionej przez niego winy, ma być ukarany grzywną. 

Rozdział XLIV. 
O przeglądzie żołnierzy, o co przy tym pod uwagę wziąć należy

1. Kiedy nowy pułk zostanie zwerbowany (lub skompletowany) i w należy-
ty mundur wyposażony, wtedy zwykle jest on władcy swemu prezentowany 
i przy tym przez komisarzy po kolei, człowiek po człowieku, oglądany bywa. 
Jeżeli co w ludziach, mundurze, koniach i pozostałych rzeczach nieporządek 
zaistnieje, to nie tylko to co jest nieporządne odstawione będzie, ale i musi 
odpowiedzialność ponieść ten, kto to uczynił i kto przyjmował i muszą oni  
w miejsce tego co złe dobre dać na swój koszt bez zapłaty. Także czynić należy 
przy wyposażaniu pułków we wszystkie rzeczy.
2. Poza tym przegląd stojących pułków na kwaterach czyni się zwykle w każ-
dym miesiącu, przed wypłatą żołdu, aby powstał dokładny spis wszystkich po-
zostających na służbie ludzi, zarówno oficerów, jak i szeregowych. Jeżeli część jest 
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chorych i nieobecnych, którzy w pułkach nie zjawią się, to muszą komisarze na-
leżycie przeprowadzić śledztwo i chorych obejrzeć, aby żadnej kradzieży w tym 
nie zaszło i oficer więcej ludzi nie wskazywał, oprócz tego, co on rzeczywiście ma 
pod swoją komendą. A kiedy ma się odbyć przegląd garnizonu, wtedy komisarz 
przykazuje wieczorem podczas parolu aby żadnego żołnierza ani do twierdzy 
wpuszczano, ani z niej wypuszczano i na drugi dzień muszą te pułki wszystkie 
jednocześnie z miasta wystąpić lub w mieście na pustym miejscu powinny być 
postawione. I potem podczas wspomnianego przeglądu ober-komisarz lub ko-
misarz ma oznajmić wszystkim, że jeżeli ktoś zna podstawionego żołnierza lub 
też ktoś sam jest podstawiony i nie jest zapisany, to ma on wówczas oznajmić 
sam o sobie lub o innym o którym wie, za co należy obiecać temu, który oznajmi  
o innych, stosowną nagrodę i awans, ale jeżeli on dłużej służyć nie zechce otrzy-
ma honorowy abszejt; w przeciwnym razie według artykułów surowo ukarany 
będzie, jeżeli ktoś nie doniesie lub sam się nie zgłosi  63.
3. Aby przegląd był sprawniejszy, dlatego musi pułkownik oddać komisarzo-
wi należyty wykaz całego swojego pułku ze swoim podpisem; takoż wówczas 
musi każdy kapitan wykaz swojej roty komisarzowi podać, kiedy on zacznie 
przegląd roty, aby komisarz układając generalny i specjalny wykaz, mógł zo-
baczyć, czy zgodne są takie wykazy i każdy w nim powinien być odnotowa-
ny z imienia i nazwiska, obywatelstwa, ile ma lat i czym się zajmuje, jak długo 
służy i czy zawsze żołd swój należycie otrzymuje, ile pobrano mu za mundur?  
A przede wszystkim żołnierze muszą zostać przeglądnięci od stóp do głów, 
jaki jest u nich mundur, koń i broń, a wszystko należy starannie zapisywać  
w celu rzetelnej wiadomości. A jeżeli tacy niezapisani i podstawieni, nie zważa-
jąc (jak wyżej wspomniano) na oznajmienie, na przegląd pójdą i pojmani będą, 
to takich którzy to uczynili należy wziąć do aresztu i przed sądem wojennym, 
wspólnie z prowodyrami, postawieni być mają. 

Rozdział XLV.
O postawieniu pułku lub roty na kwatery  

i jak wówczas należy się zachowywać
1. Kiedy rota, albo według potrzeby cały pułk, w jakimś miejscu albo mieście 
mają być postawione, wówczas kwatermistrz pułkowy z furierami, dzień lub 
kilka godzin wcześniej, udają się do wyznaczonego miejsca, gdzie cały pułk ma 
zostać postawiony; następnie kiedy oni do takiego miejsca przybędą, wówczas 
kwatermistrz pułkowy u naczelnika tego miasta lub sioła zjawia się i przedstawia 

63  W rozdziale znajduje się odwołanie do Artykułów wojskowych Piotra I (art. 60-63).
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od najwyższego dowództwa tej guberni podpisaną asygnację kwaterunkową,  
a także i wykaz całego pułku, wyższych oficerów i rot. I tak lepsze domy są wyzna-
czone pułkownikowi, podpułkownikowi i majorowi według wskazania zwierzch-
nictwa i kwatermistrza pułkowego. A później pozostałym kapitanom i oficerom 
według biletów (ceduł) kwatery rozpisane bywają, które to bilety furierom rot-
nym rozdaje się, a oni już w dalszej kolejności lepsze domy z wyznaczonych im 
kwater kapitanom, porucznikom i chorążym przydzielają, a pozostałe kwatery 
według biletów unter-oficerom i szeregowym po ich przybyciu rozdzielają.
2. Kiedy szeregowcy na kwatery przybędą, wtedy trzem żołnierzom daje się 
łóżko (a w ciasnych miejscach, słomę lub siano), a ponieważ z owych trzech, 
każdy co trzeci dzień w domu nie bywa pełniąc warty i służbę pułkową, to łóż-
ko tylko dwóm w domu znajdującym się zostanie.
3. Poza tym muszą oni utrzymywać się ze swego żołdu i z tego co dla wyży-
wienia ich przeznaczono. Na ziemi nieprzyjacielskiej zwykle wyznacza się im 
według rozkazu żołd i porcje. A kiedy pułk lub rota podczas marszu ma być 
postawiona na kwaterach, wówczas oficerowie tego pilnie doglądają, aby kwa-
termistrzowie za wyznaczone kwatery pieniędzy nie brali i w nich tyle ludzi 
stawiali, ile im przez komisarza ziemskiego wyznaczone będzie, a także aby 
na postojach nie oszczędzali i aby dalej nie maszerowali do takich miejsc, do-
kąd rozkazu nie ma. Bez rozkazu żadne miasto, sioło i wieś nie powinno bez 
asygnacji kwaterunkowych nikogo do domu przyjmować; każde miasto oraz 
miejsce lustrują według podziału, które to kwatery przez wysłanych komisarzy 
ziemskich ustalone i wyznaczone zostaną. 

Rozdział XLVI. 
O czasowym odpoczynku (lub o odświeżeniu ludzi),  

także i o stałych kwaterach, to jest wspólnie leżącymi pułkami  
lub rotami i na co należy mieć wzgląd w takich sytuacjach 

1. Czasowym odpoczynkiem określa się postój, kiedy po wielu przebytych tru-
dach, czy to cała armia, czy kilka pułków na kwatery na odpoczynek lub zaopa-
trzenie pod dachem bywa czasowo postawione. A szczególnie jeśli zachodzi 
znaczny niedostatek w prowiancie i furażu lub nieprzyjemny deszczowy i chłod-
ny jesienny czas wymagać tego będzie. Takie czasowe kwatery nie przez całą zimę 
trwają, ale tyko dopóki ludzie nie przysposobią się do wymarszu. I po skończe-
niu tego czasu stojący na kwaterach według wyznaczonego kierunku drogą swoją 
podążają i w należnych kwaterach zimowych stają, o których szerzej wspomnia-
no poniżej, a także i wyżej przy omówieniu obowiązków generała-feldmarszałka. 
2. Niekiedy zdarza się, że nieprzyjaciel z niewiadomych powodów niespiesz-
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nie po zakończeniu kampanii się wycofa i na zimowych kwaterach stanie, ale 
w pobliżu z wojskiem swoim się znajduje, mając zamiar coś poważnego pod-
jąć, na ważne przejście lub miejsce niespodziewanie napaść i wziąć. W takim 
wypadku nie należy z naszej strony szybko z całym wojskiem odejść do tyłu, 
(a szczególnie, jeśli bezpiecznych przejść i należytych linii nie będzie, którymi 
nieprzyjaciela w jego zamierzeniu przez pewien czas można powstrzymać), 
ale należy wówczas wojsko swoje lub niektóre pułki w różnych miejscach 
pod dachem postawić, jeżeli w żaden sposób w polu stać nie będzie można,  
w taki sposób rozłożyć, aby one przy pierwszej trwodze bez zwłoki złączyły się 
i mogły działać przeciwko nieprzyjacielowi. Taki postój na kwaterach w tych 
miejscach bywa, póki nieprzyjaciel w pobliżu się znajduje i to nazywa się sta-
łym kwaterowaniem.

Rozdział XLVII. 
O kwaterach zimowych 

1. Co się tyczy kwater zimowych, one od Kolegium Wojskowego, rady wojen-
nej i komisarzy są wyznaczane, a następnie dowodzącemu generałowi te wy-
tyczne posyła się w pole, który później przez generała-kwatermistrza osobny 
marsz każdemu pułkowi wyznaczy i wykaz wspomnianego pochodu oraz asy-
gnację na kwatery zimowe, każdemu pułkowi wręczyć rozkaże, aby one według 
wyżej wskazanego polecenia z kampanii na zimowe kwatery, nie przeszkadza-
jąc w stacjonowaniu jeden pułk drugiemu i najkrótszą drogą podążać mogły.
2. A ponieważ w państwie rosyjskim ze względu na jego obszar i różny klimat, 
nie można wyznaczyć stałego okresu leży wojskowych, z tego względu ogólnie 
oznajmia się, że na kwaterach zimowych stać należy od trawy do trawy, w za-
leżności od klimatu, tak aby konie paszy pod dostatkiem miały, czego należy 
bacznie przestrzegać.
3. Kiedy armia w ziemi nieprzyjacielskiej lub innej cudzej ziemi stoi, gdzie 
porcje dostaje, wówczas otrzymane środki należy włączyć w żołd, wyznaczając 
średnią cenę na wszelką rzecz, oprócz chleba i furażu, chyba że będzie rozkaz 
tego nie włączać. A ile kto ma otrzymywać porcji i racji, o tym jest wydrukowa-
no na końcu tej księgi  64. 

Rozdział XLVIII. 

64  Podczas wojny północnej 1700-1721 rosyjskie kontrybucje nakładane były m.in. na magistrat 
Warszawy, zob.: R. Radziwonka, Kontrybucje nakładane na warszawski organizm miejski w latach 
1702–1716, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio L – Artes” 13 (2015), 1,  
s. 129, 131-133.
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Na co podczas marszów i przemarszów mieszkańcy  
każdej ziemi mają zwracać uwagę

1. Kiedy w przygranicznych obszarach wojska przy naszych rubieży maszero-
wać będą, wtedy gubernator i komendanci znajdujący się blisko tych miejsc 
mają zachować ostrożność i z sąsiadami należy prowadzić uważną korespon-
dencję. A szczególnie kiedy dowiedzą się, że pewne oddziały znajdują się  
w marszu i wszystko wskazuje, że ten masz do ich ziemi jest skierowany.  
I aby je zawczasu całkowicie lub w jakiś inny sposób od swoich ziem odwiedli  
i w inne miejsce ten marsz skierowali, w tym celu jest wielce potrzebne, aby oni 
wcześniej dobrego i uczciwego człowieka, który zaznajomiony będzie także  
o sytuacji swojej ziemi i miejsc położonych w sąsiedztwie, oraz biegłego  
w sprawach wojskowych na spotkanie komendantowi maszerujących wojsk 
wysłali, aby on w czasie wyżej wspomnianego marszu mógł doglądać interesu 
swojego władcy i jego ziemi. 
2. Jeżeli są one pomocniczymi wojskami, które zgodnie z porozumieniem idą 
do naszego kraju, to on musi dopatrywać aby te wojska w dobrym porządku  
i ciągnęły po wyznaczonej marszrucie, także aby otrzymywały wyżywienie we-
dług rozkazu, nie zaś według ich oczekiwań. 
3. Podczas takich przejść, zwykle podwód wymaga się pod bagaż, dlatego nie nale-
ży wówczas na nie pozwolić, ale skrajną niemożliwość przedstawić lub małą liczbę 
bydła lub że ono do prac polowych samo wielce jest potrzebne, aby w taki albo 
inny sposób od tego oswobodzić się można było, aby wojsko zmuszone było swoje 
własne bydło pod bagaż wykorzystać, przez co wielki pożytek będzie uczyniony, co 
przyniesie biednym i niemajętnym ludziom wielką ulgę. Zdarzy się, że maszerujące 
wojska będą w żądaniach swoich uporczywie trwały, to jednako należy podjąć trud, 
aby wymagana liczba bydła w jakiś sposób pomniejszona została.
4. Dlatego od stacji pocztowej [gdzie znajdują się konie rozstawne – P.K, K.Ł] 
do stacji pocztowej zawsze należy wysyłać jednego z urzędników, aby jedna 
stacja pocztowa przez drugą jeszcze raz była zmieniona i na tyły odesłana, 
albowiem często zdarza się, że dla pieniędzy chciwi żołnierze w niektórych 
miejscach za rozstawne konie i woły pieniądze biorą, i mające przy sobie konie 
pocztowe i woły, w niewłaściwy sposób ileś mil ze sobą przepędzają, przez co 
biedni poddani mogą popaść w ruinę. Dlatego należy mieszkańcom nie tylko 
każdego miasta, ale i każdej wsi, dla dobrego sąsiedztwa w takich przypadkach 
i marszach, zgodnie ze swoim obowiązkiem nieść sobie wszelką pomoc i na-
wzajem sobie nie szkodzić.
5. Zwykle z końmi pocztowymi tak się czyni, że wieś wsi, a miasto miastu wy-
mienia. Samotnie podróżującemu oficerowi, chociaż on sam jest od owych 



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku136

maszerujących żołnierzy, nie należy wówczas rozstawnych koni dać, chyba że 
ze względu na jego wysoką rangę szczególny szacunek należy wobec niego za-
chować. 

Rozdział LXIX. 
Patent o pojedynkach i rozpoczynaniu kłótni  65

1. Wszyscy wyżsi i niżsi oficerowie kawalerii i piechoty i całe wojsko w ogólno-
ści mają w nierozerwalnej miłości, pokoju i zgodzie przebywać, tak aby jeden 
drugiemu według jego godności, szacunek oddawał i był zgodny. A jeżeli ktoś  
z podległych wobec swojego przełożonego w jakikolwiek sposób wystąpi, to 
on według czynu swego ma zostać ukarany. 
2. Jeżeli ktoś przeciwko Naszemu oczekiwaniu i temu Naszemu postanowieniu, 
chociażby oficer, dragon lub żołnierz (lub ktokolwiek, kto w obozie lub twierdzy 
znajduje się) jeden z drugim słowami lub czynami w spór wejdą, to w tym imien-
ne Nasz nakaz jest i decyzja, że skrzywdzony tego czasu i bez zbędnej zwłoki 
musi według wojskowego prawodawstwa uczynione sobie krzywdy przedstawić 
i w ten sposób szukać satysfakcji, albowiem My zawsze przedstawioną prośbę 
niewinnego przyjmiemy. I ponadto nakazujemy sądowi wojennemu taką satys-
fakcje uczynić skrzywdzonemu, jak według uczynionej krzywdy dokonane być 
może i oprócz tego krzywdzącemu według uczynionej sprawy: surowo lub po-
zbawieniem wolności, wykluczeniem ze służby, potrąceniem z żołdu lub karą cie-
lesną ukarać. Uczynić to należy w taki sposób: jeżeli jeden drugiego obelżywymi 
słowami zaczepi, owego szelmą lub tym podobnym nazwie, taki krzywdzący na 
kilka miesięcy do aresztu ma być posadzony, a później przed pokrzywdzonym 
klęcząc powinien prosić o przebaczenie. Jeżeli będzie to oficer, to oprócz tego, za 
czas swego aresztu ma być pozbawiony żołdu.
3. Jeśli jeden drugiego ręką uderzy, ten ma zostać zamknięty na trzy miesiące, 
oraz na pół roku żołdu pozbawiony, a później przed pokrzywdzonym powinien 
klęcząc prosić o przebaczenie i być gotowym na przyjęcie od pokrzywdzonego 
analogicznej zemsty, ewentualnie za niegodziwego może być uznany i stopnia 
swojego (jeżeli jakiś posiada) pozbawiony, czy to całkowicie czy czasowo, we-
dług wielkości sprawy.
4. Jeśli jeden drugiego pałką uderzy, to ma także prosić o przebaczenie i odpła-
ty oczekiwać, oraz na rok pozbawiony ma być żołdu lub całkowicie pozbawio-
ny swojego stopnia, a będąc cudzoziemcem, bez paszportu powinien zostać 
wygnany.
65  Przepisy zakazujące pojedynków znajdowały się również w Artykułach wojskowych Piotra I, 
art. 139-140. 
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5. Jeśli jeden drugiemu w obecności lub nieobecności pobiciem grozi i o tym prze-
konywująca może być informacja, to ma także u skrzywdzonego prosić o przeba-
czenie, a także oprócz tego ma zostać pozbawiony żołdu na trzy miesiące. 
6. Ponieważ przeciągające się osądzanie może uczynić wiele szkód, dlatego sę-
dziom, a mianowicie prezydentowi, także i gubernatorom poleca się wszystkie 
sprawy w czasie trzech lub czterech tygodni, a w ostateczności w ciągu sześciu 
tygodni kończyć pod karą odebrania żołdu (w związku z czym fiskałowie nie 
mają zwlekać z donoszeniem) na tyle czasu, ile oni za sześć tygodni przeciągną.
7. Te i pozostałe pochodzące z kar pieniądze należy z dbałością zbierać na szpi-
tal, a następnie należy je przekazać na szpital.
8. Jeżeli pokrzywdzony będzie zwlekał z tegoż ujawnieniem, to rozkazujemy, 
aby on takąż był ukarany sankcją, na jaką zasłużył jego krzywdziciel, dlatego 
należy bez zwłoki czy to bić czołem  66, czy to pogodzić się.
9. Przez to oznajmiamy, że żadna obraza (jakowa by ona nie była) godności skrzyw-
dzonego w żaden sposób pomniejszyć nie może, ponieważ krzywdzący ma zostać 
ukarany. Jeżeli ktoś skrzywdzonemu będzie wypominał, choćby w jego obecności 
albo nieobecności, to owy taki w taki sposób ma zostać ukarany, jakby to on sam te 
krzywdy uczynił, zgodnie z wyżej wspomnianymi artykułami.
10. I aby ten Nasz zamysł do lepszego funkcjonowania przyczynił się, dlatego 
rozkazujemy, w szczególności wszystkim oficerom, szeregowym, oraz wszyst-
kim pozostałym, którzy w obozach i twierdzach się znajdują, że jeżeli ktoś przy 
takowych słownych lub faktycznych sporach będzie obecny, usłyszy lub w inny 
sposób o tym się dowie, aby wszystko w tym czasie to sądowi wojennemu wy-
jawił pod karą. Kto przeciwko temu postąpi, choćby oficer lub szeregowy, ten 
ma zostać ukarany w taki sam sposób, jakby on sam był krzywdzicielem. I aby 
pokrzywdzony w otrzymaniu satysfakcji tym bardziej siebie był pewny, także 
aby nie miał najmniejszej przyczyny tej satysfakcji szukać i zemścić się, dlate-
go oznajmiamy i czynimy nadzieję, że My nigdy – ani przez jakieś zakazy lub 
rozważania – nikomu zgodnie z tym Naszym postanowieniem należytej satys-
fakcji zaniedbamy. 
11. A jeżeli ktoś nie bacząc na Naszą dobrą troskę (którą My, jak wyżej wskaza-
no, do czci i chwały oficerów i szeregowych i wszystkich razem, którzy w obo-
zach i twierdzach znajdują się przejawiamy) to Nasze postanowienie naruszy, 
tak że jeden przez drugiego będzie skrzywdzony i jego na pojedynek odważy 
się wyzwać, to ustanawiamy i pozwalamy według mocy tego aktu, że takowemu 
wyzywającemu, nie tylko cała spodziewana satysfakcja zostanie wstrzymana, 

66  Termin „bić czołem” oznacza przedstawiać prośbę, tutaj – wnosić (składać) pozew.
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ale ponadto wszystkich swoich stopni i godności będzie pozbawiony, a następ-
nie za pozbawionego czci zostanie ogłoszony, a później z jego majątku należy 
wziąć karę pieniężną i według obrotu spraw dziesiątą, szóstą, a w ostateczności 
trzecią część jego majątku należy skonfiskować.
12. Takiej też karze ma podlegać i ten, który cedułkę i pisemne wyzwanie od 
wyzywającego przyjmuje. Ale jeżeli on je sędziemu przyniesie, to takiemu zo-
stanie przebaczone w uczynionej krzywdzie temu wyzywającemu; a jeśli sędzia 
od kogoś innego wiadomość o tym otrzyma, to on tak samo jak wyzywający 
ma zostać ukarany.
13. Tejże karze podlega ten, który takie wiadomości i wyzywające ceduły do 
wyzywającego przyniesie, także i ci którzy jako sekundanci lub pośrednicy 
podczas pojedynku uczestniczyć obiecali lub znaki i listy wyzywające przeno-
sili, także i ci, którzy wiedzieli, że pojedynek się odbywa, a o tym bezpośrednio 
po uzyskaniu informacji w należny sposób nie zawiadomili. Jeżeli też ktoś wy-
zywającą cedułę przez sługę swojego pośle, to powinien ten sługa być ukarany 
biciem szpicrutą, jeśli on wiedział, o czym była wyzywająca ceduła.
14. Jeżeli zdarzy się, że dwóch, na wyznaczone miejsce, przyjdzie i nawzajem 
przeciwko sobie szpady obnażą, to My rozkazujemy takich, choćby nikt z nich 
zraniony lub zabity nie będzie, także sekundantów oraz świadków, na których 
wskażą, bez żadnego miłosierdzia ukarać śmiercią i skonfiskować ich dobra, 
jednakże dotyczy to takich sytuacji, w których oni po obnażeniu broni zostaną 
przez innych rozdzieleni i siłą ujęci; a jeżeli sami zaprzestaną, to tylko wysokiej 
grzywnie podlegają, według orzeczenia sądu wojennego.
15. Jeżeli zaczną się bić i podczas walki będą zabici i ranni, to zarówno żywi jak 
i martwi mają zostać powieszeni. 
16. A ponieważ często się zdarza, że wielu dla ucieczki przed taką karą, któ-
rą za pojedynki wprowadzono, przyczyny i powodu do kłótni szukają i tym 
przedsięwzięciem poprzez bójkę chcą w ten sposób przykryć swój cel, jakoby 
walka nienaumyślnie zaistniała, albo za jakąś swoją krzywdę, z którą do sądu 
nie chodzili, w bójkę wstąpią, choć jeden na jednego lub z taką samą liczbą 
sekundantów, czy to taką samą, czy też inną bronią, a wykryje się rzeczywiście, 
że to uczyniono umyślnie, w celu uniknięcia kary za pojedynki, to taka bójka 
za pojedynek uznana zostanie, i którzy w tym uczestniczą, takąż karę jak za 
pojedynki wprowadzoną mają być ukarani.
17. Nikt od tej kary miejscem uczynku wymawiać się nie może, jakoby to uczy-
niono poza obozem lub twierdzą lub w innym państwie, ale wszędzie i w każdym 
miejscu taka sama kara ma spotkać zarówno oficerów jak i szeregowców.



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku 139

18. Na koniec, aby niewiedzą nikt się nie wymawiał, dlatego raczymy, aby to  
Nasze postanowienie wszędzie w garnizonach i w obozach i we wszystkich guber-
niach oznajmiono, przybito, także i każdemu pułkownikowi ono było wręczone. 

Rozdział L. 
O radzie wojennej i szybkim sądzie, który nie cierpi zwłoki  

oraz co przy tym należy czynić 
1. Należy wiedzieć, że rady wojenne i sądy dwojakim sposobem ustanawia się, 
są one wyższą lub niższą radą i sądem nazywane. Jeżeli rozpatrywać należy  
o sprawach wielkiej wagi lub coś o pułku, wówczas wyższa rada wojenna; także, 
jeżeli generalską osobę lub kogoś ze sztabu należy osądzić, to powołuje się wyż-
szy sąd, w którym tylko osoby generalskie i brygadierzy, a czasami i pułkownicy 
uczestniczą. Jeżeli też jakieś sprawy należy zakończyć, które jedynie ich pułków 
dotyczą, to niższą radę wojenną powołuje się. A jeżeli ober-oficer i unter-oficer, 
w czymś zawini, to niższy sąd powołuje się, który odbywa się zwykle w twierdzy 
u gubernatora lub komendanta, a podczas kampanii u pułkownika pułku, do któ-
rego sądu albo sam pułkownik, albo podpułkownik, czy major jest prezydentem, 
a jako asesorów powołuje się 2 kapitanów, 2 poruczników, 2 chorążych, 2 sier-
żantów, 2 kaprali, 2 lub czterech szeregowców, a w radzie zasiada audytor. Prezy-
dent na wyższym miejscu zasiada, a pozostali oficerowie według swoich stopni; 
audytor w niższym miejscu przy sądzie, a niekiedy po lewej stronie prezydenta, 
aby on tym lepiej protokół sprawy  67 mógł widzieć, a w radzie według swojego 
stopnia, a unter-oficerowie i szeregowcy stać muszą. 
2. Kiedy przyprowadzą podsądnego, zostanie on przesłuchany według przy-
padku i przedstawionych przez audytora artykułów, wówczas należy jego ode-
słać, a następnie od niższych do wyższych rangą o jego przestępstwie (według 
zeznania jeżeli ono występuje lub przez inne dokumenty) wotować  68, później 
zaś wyrok wydać według większości głosów. W takim sądzie wojennym muszą 
być wszyscy asesorowie przywołani przez adiutanta pułkowego i muszą być 
trzeźwi, a zjawić się powinni, na wyznaczoną generalną lub partykularną radę 
wojenną lub sąd, wcześnie rano i ani schlebiając, ani z jakiegoś lęku, lecz we-
dług mocy ogólnych narodowych oraz wojennych praw i postanowień rozsą-
dzać i orzekać, tak aby oni przed Bogiem według swojego sumienia i przed 
całym światem ponosili odpowiedzialność. Dlatego muszą wszyscy, zarówno 
generałowie jak i oficerowie, prawdziwie i nieobłudnie sądzić bez żadnego po-
błażania, ulgi lub napastowania we wszystkich sądach i przestępstwach, ani dla 
67  W wersji niemieckojęzycznej występuje „Registratur” – zapis sprawy.
68  Właściwie „Vota geben” (niem.) – dawać głosy.
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jakiejś przyczyny, jakowej by miary i wagi nie była, pod karą takiego osądzenia 
przez sądzących, jak zasługuje tego winowajca, o co jest obwiniony. Ale na-
leży według najbliższych punktów każde przestępstwo osądzać, wypisując je  
w wyrokach przestępstwa winowajcy. Takoż i nikogo nie tylko należy karać, ale 
ani nawet grzywny zasądzać bez przesłuchania i sądu wojennego. I porządnie 
prowadzone protokoły ze wszystkich sądów przeprowadzonych w wojsku nad 
generałami, sztab i ober-oficerami należy odsyłać każdego roku do Kolegium 
Wojskowego, gdzie o tym są prowadzone porządne sprawozdania. 
3. Jeżeli złodziejstwo zasługuje na karę śmierci, a złodziej ma zostać ukarany 
śmiercią, wówczas on powinien być publicznie pozbawiony munduru przez 
kaprala przed pułkiem, według rozkazu majora lub adiutanta broni swojej, po-
tem zaś katu do egzekucji przez profosa oddany bywa, dla której to egzekucji 
kilku żołnierzy jest odkomenderowanych (jak o tym poniżej tego w osobnym 
punkcie o egzekucji wspomniano), tak aby wykonać ją stosownie do wyro-
ku. Także powinien mieć prezydent na stole położoną obnażoną szpadę oraz 
biały posoch (ten posoch na znak czystej prawdy  69, a miecz złu za pomstę). 
I jak już na takiego na śmierć orzeczenie podpisane zostanie, to wówczas  
w czasie podpisania należy osądzonego zakuć, niezależnie od stopnia, aby zna-
jąc orzeczenie nie uciekł.
4. Stand-Recht [sąd doraźny – P.K. i K.Ł.] w wojsku, (czyn który uniemożliwia 
odłożenie sprawy) określa się tym mianem, kiedy podczas ciągnienia wojska, 
pułku lub roty, ktoś zuchwale i ze złości wystąpi przeciwko wydanym rozka-
zom zagrożonym karą śmierci i zostanie czy przez oficera, czy profosa zdema-
skowany i pojmany, to takowy przestępca podczas postoju jego pułku lub roty 
bez żadnych warunków i przesłuchań, wyspowiadany tylko przez duchowne-
go, natychmiast na oczach wszystkich ma zostać powieszony lub rozstrzelany.
5. Ponieważ wszystko najlepiej przez rady zrobione bywa, dlatego polecamy, 
aby zarówno w generalicji, jak i w pułkach rady o wszystkich sprawach wcze-
śniej odbywać, które niczego nie przepuszczały, co tylko korzyść przynosi.

Rozdział LI. 
O ordynansach, czym oni są

Zarówno w armii, jak i w dywizji, należy mieć od każdego pułku lub batalionu, 
tak w okresie pokoju jak i wojny, chorążego lub unter-oficera przy generalnej 
69  Następującą charakterystykę posochu sporządził uczestnik dymitriad Mikołaj Marchocki: 
„posoch (u nich to jest laska, jakby znak zwierzchności i na tym Car rękę trzyma do całowania)”, 
cyt. za: M.Ś. Marchocki, Historia moskiewskiej wojny prawdziwa, [w:] Moskwa w rękach Polaków: 
pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie w latach 1610-1612, oprac. M. Ku-
bala, T. Ściężor, Kryspinów 1995, s. 77.
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kwaterze albo w głównej warcie, albo mieć umyślnie do tego wyznaczonych 
ordynansów, którzy muszą w tych miejscach czekać, dopóki oni nie będą 
zmienieni. Dlatego, jeżeli jakieś rozkazy po pułkach mają być natychmiast ro-
zesłane, to oni niezwłocznie powinni je rozwieźć. Dlatego zwykle wyznacza 
się przez generała-sztab-kwatermistrza dwa ordynansowe domy w kwaterze 
głównej, jeden dla piechoty, a drugi dla kawalerii. W czasie pełnienia służby 
ordynansowej, takowy niech nie odważa się z tego miejsca w żaden sposób 
zejść lub gdziekolwiek odjechać, czy też jakieś przeszkody sprawiać, chyba 
że za wiedzą dowodzącego będzie zmieniony i ktoś inny na jego miejsce bę-
dzie przysłany. W kampanii mają oni zawsze za głównym generałem jeździć  
i jego rozkazy przez generałów-adiutantów przyjmować, a następnie szybko je 
rozwozić, wracając niezwłocznie z odpowiedzą i stawiając się u generała-ad-
iutanta, aby wszystko według porządku było, tak aby oni w rzeczonym czasie 
powracać mogli. Pułkownik ordynansa nie ma, a jeżeli coś w swoim pułku roz-
kazać musi, to on rozkaz daje przez adiutanta pułkowego lub przez odesłanego 
z warty unter-oficera. 

Rozdział LII. 
O salwagwardiach i co temu przynależne

Kiedy wojsko maszeruje lub w jednym miejscu dłuższy czas stoi, wówczas 
często się zdarza, że jacyś złodzieje skrzyknąwszy się i w pobliżu leżące miej-
sca, zamki, klasztory, sioła i wsie, wbrew zakazowi zuchwale napadają, niszczą  
i grabią. Aby zapobiec takiemu złu, przezorni naczelnicy, zarządcy i pozosta-
li proszą o salwagwardię u dowodzącego generała, aby mogli pozostać bez-
pieczni. A ponieważ ta prośba jest roztropna, dlatego dowodzący generał musi 
zebrać radę wojenną, i głosami całej rady utwierdzić, dokąd i ilu ludzi należy 
dać i pisemny rozkaz swojemu generałowi-adiutantowi wręczy, aby owi ludzie 
salwagwardiami zostali zabezpieczeni. A później generał-adiutant na mocy da-
nych rozkazów i według żądania wnioskującego wysyła jedną lub więcej osób 
od kawalerii i piechoty, od gwardii lub od innych pułków, jeżeli tylko te miejsca 
znajdują się w niedalekim położeniu od wojska i bezpieczne będą od nieprzy-
jaciela, tak aby nie zostali pochwyceni. I wtedy generał-adiutant lub kancelaria 
wojskowa powinna starannie zapisywać nie tylko miejsca, gdzie salwagwar-
dia ma zostać postawiona, ale także imiennie ludzi, z którego pułku i którego 
dnia oni zostali z wojska wysłani, aby ich w razie potrzeby można było zebrać;  
a jeżeli gdzieś od nieprzyjaciela jest niebezpieczeństwo, to ludzi nie wysyłać, 
ale dawać listy ochraniające. Co dotyczy zapłaty za tych żołnierzy, o tym przed 
wysłaniem salwagwardii z tymi ludźmi należy się umawiać i zawierać porozu-
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mienie, co oni dla całodziennego utrzymania każdej salwagwardii, a nie dla 
wygrodzenia generalicji mają zapłacić. Salwagwardię należy każdego dnia zbie-
rać, a następnie po swoim przybyciu sprawozdanie od niej brać. W przeciw-
nym razie, jeśli ci, którzy domagają się jej wystawienia, obietnicy swojej nie 
wypełnią, to salwagwardia ma obowiązek znowu do wojska powrócić i o tym  
w należnym miejscu doniesienie uczynić. Jeżeli niektórzy z obywateli są ubogi-
mi ludźmi, tak że według zestawienia kosztów pokryć ich nie zechcą lub nie będą 
mogli, wtedy tylko proszą o listy ochraniające, którym według wyżej pisanych 
wytycznych daje się, aby nikt nie ośmielił się w tych miejscach jakiekolwiek szko-
dy czynić lub przemocą coś zabierać, pod karą śmierci lub karą cielesną. Takowy 
list ochraniający zwykle pisze się na wzór patentu i przez dowodzącego generała 
jest on podpisany i jego zwykłą pieczęcią uprawomocniony. 

Rozdział LIII. 
O wyżywieniu i markietanach

1. Wyżywienie zarówno ludzi jak i bydła są sprawami najważniejszymi, o czym 
mądry i rozważny generał zawsze myśleć powinien, jeżeli chce, aby będąca pod 
jego dowództwem armia, nie miała w tym żadnego niedostatku i była zawsze 
w dobrej kondycji. Ze względu na te przyczyny powinien być uczyniony komi-
sariat, który o wszystkim musi mieć porządne i należyte staranie, aby wojsko 
w niczym, zarówno w wyżywieniu jak i furażu, żadnego niedostatku nie miało, 
niezależnie od tego gdzie by ono się nie znajdowało. A szczególnie należy tego 
doglądać, aby zarówno chleb jak i mąka zgniłe i cuchnące nie były, aby z tego 
powodu w wojsku do żadnych chorób nie doszło. Także należy mieć dobry 
nadzór nad piekarzami polowymi, aby oni chleb w należyty sposób wypiekali 
i w wyznaczonej wadze, według ustanowienia, żadnego uszczerbku w tym nie 
czynili. Także w furażowaniu koni, zarówno owsem jak i sianem i sieczką, aby 
żadnego niedostatku nie było. 
2. A ponieważ niedopuszczalne jest aby w wojsku był dostępny tylko sam chleb, 
muszą zatem cały czas mieć inne produkty żywnościowe oraz napoje, dlatego 
jest bardzo ważne i potrzebne, kiedy wielu markietanów przy armii się znajdu-
je, wtedy należy ich na ile można podczas przywożenia i odwożenia ochraniać, 
ponieważ oni zarówno picie, jak i produkty żywnościowe na sprzedaż mają. 
Takim należy w razie niebezpieczeństwa i przewozu dawać ochronę według 
uznania generalicji, gdyż oni z bliżej położonych miejsc wszelkie towary żyw-
nościowe i napitki do armii przywożą.
3. Na ich towary należy ustalić cenę, patrząc według czasu i położenia miejsca, do-
dając i odejmując, aby oni według swoich przychodów, sami ceny nie ustanawiali, 
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samowolnie drożyzny nie powodowali, aby przez to armii strat nie przysparzali. 
4. Markietantom kwatery i miejsca wyznaczone bywają, aby oni porządnie 
w ulicach i w liniach przy głównym obozie stali, a nie rozstawiali się według 
swoich wymysłów. Owi markietanci, którzy przy pułkach i rotach się znajdują, 
stają zwykle przy pułkach z tyłu i mają oni wszyscy podczas marszu ze swoim 
bagażem podążać, jak im polecone zostanie przez generała-wagenmajstra. 
5. Kto odważy się markietantów podczas odwożenia i przywożenia jakimkolwiek 
sposobem grabić, ewentualnie szkody czynić, to ma być surowo ukarany, tak aby 
owi markietanci nie mieli żadnego powodu do obaw przy przewożeniu towarów  70.
 

Rozdział LIV. 
O furażowaniu i co temu należne 

Ponieważ pasza końska, a w szczególności siano nie zawsze może być dostar-
czone i za wojskiem wiezione, dlatego obowiązkowe furażowanie jest koniecz-
nością. Wobec czego to z dobrą starannością należy uczynić, aby w tym zlikwi-
dowane były wszystkie nieporządki, a mianowicie koniecznym jest aby generał-
-kwatermistrz świadom był ziemi i miejsc, dokąd armia maszeruje lub gdzie stoi, 
wykorzystując wiedzę geograficzną albo uzyskując informację od mieszkańców, 
albo innych ludzi, którzy w tych krajach mieszkają, albo przez obejrzenie zarów-
no dróg i przejść, tak aby o furażu wywiedzieć się mógł. Wobec czego należy 
generałom-majorom, zarówno kawalerii, jak i piechoty, albo tym którzy w ich 
miejsce służbę pełnią, dzień wcześniej, zanim furażować będą, z nimi uzgodnić 
i generałowi-feldmarszałkowi, albo kto w jego miejsce jako en Chef dowodzi,  
o tym uczynić informację, tak aby wieczorem przy parolu rozkaz mógł być dany, 
ilu i dokąd po furaż wysłać należy, co dotyczy także eskorty, a ponieważ rozkaz 
furażowania tylko od uznania dowodzącego generała zależy i tak w tym nie moż-
na niczego pewnego wyznaczyć: bowiem jak czas, miejsce i okoliczność na to 
pozwolą; w związku z tym regulaminy i rozporządzenia są następujące:
1. Należy z każdego pułku kawalerii wysłać kapitana z rotą dla eskorty furażerów.
2. Furażerowie mają zbierać się, każdy przed frontem swojej roty i nie mają do 
tych miejsc maszerować, dopóki w gotowości nie będzie cała brygada i póki 
rozkazy otrzymają od oficera, który nad furażerami od brygady ma komendę,  
a maszerują oni tak, jak zostali sformowani. I należy przy tym wiedzieć, że kiedy  
z prawej strony defilują, wtedy każdy powinien podążać za pułkiem, który znaj-
duje się z przodu, i też uważać muszą, kiedy z lewej strony będą defilować  71. 

70  Atak i grabież na drodze było kwalifikowanym rodzajem przestępstwa, uregulowanym w art. 
185 Artykułów wojskowych Piotra I.
71  Defilować (fr. défiler) w terminologii wojskowej posiada kilka znaczeń: 1. defilować, maszerować 
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3. Kapitan ma maszerować z chorążym i czterema szeregowcami z odkomen-
derowanych przed pierwszym szwadronem furażerów. A później maszeruje 
każdy kapral na przedzie przed swoją rotą, a porucznik ma maszerować przed 
drugim szwadronem furażerów, a każdy kapral przed swoją rotą, jak wyżej 
wspomniano. A wachmistrz ma z tyłu pułku maszerować z dwoma przydzielo-
nymi szeregowcami, aby zabraniał wyjazdu furażerom ze szwadronu. Kapitan 
ma być na przedzie przed furażerami swojego pułku. I tak maszerować, do tego 
miejsca, gdzie znajdą furaż.
4. Dowodzącemu furażerami należy trzymać ich razem, aby oni poza wyzna-
czone miejsca i dalej, jak on rozkazał, nie furażowali. Także by furażu końmi 
lub w jakiś inny niepotrzebny sposób nie potracili i nie stratowali, także ma on 
stanąć ze swoją eskortą z przodu, dla bezpieczeństwa furażerów.
5. A po furażowaniu oficerowie muszą wszystkich raz jeszcze uformować, idąc 
z przodu do obozu przed swoją rotą. A kapitan z eskortą z tyłu lub na ile jest 
niebezpieczeństwo ma ich przykrywać.
6. Jeżeli w innym miejscu dostatecznie dużo furażu nie będzie, aby całemu puł-
kowi tam furażować, to musi kapitan porucznika lub chorążego z taką liczbą 
żołnierzy i z kapralami wysłać, ile on według proporcji furażu (którego będzie 
niedostatek) za konieczne uzna; i powinien mu zapisać imiona wszystkich 
szeregowców, którzy zostali oddelegowani, aby o tym pułkownikowi lub do-
wodzącemu oficerowi pułku można było przedstawić. Także musi on złożyć 
relację, kiedy powróci do obozu, o wszystkim, co tego dnia było uczynione.  
A pułkownik ma sporządzić jeszcze tegoż dnia raport dla generała-feldmarszałka. 
7. Oficer, który po pozostały furaż wysłany będzie, musi mieć pieczę, aby 
wszystkich swoich furażerów w kupie trzymać. I należy mu ze wspomnianymi 
furażerami (kiedy oni zebrali furaż) najprostszą drogą do obozu wracać, nie 
wracając się do kapitana. Tak należy czynić w bezpiecznych miejscach od nie-
przyjaciela, a jeżeli gdzieś jest niebezpiecznie, to wszyscy powinni wracać do 
eskorty.
8. Dowodzący furażerami oficer musi pilne doglądać, żeby trzymać wszyst-
kich razem, aby spod eskorty dokądś nie odbiegali i oprócz trawy (lub co im 
rozkazano) niczego innego nie brali, ani nawet do domów, spichlerzy lub do 
ogrodów wchodzili lub w jakiś inny sposób, jak byłoby to nienazwane, chło-
pom żadnej szkody nie czynili. A ponieważ to związane jest z zapewnieniem 

uroczyście, iść w paradzie; 2. przechodzić lub przeprowadzać wojsko przez wąskie przejście po 
jednym żołnierzu lub po dwóch w rzędzie, albo małymi oddziałami, inaczej: przechodzić wą-
skim frontem przez wąskie przejście; 3. Rozmieszczanie, rozlokowywanie umocnień w taki spo-
sób, aby nieprzyjaciel nie mógł ich zobaczyć od wewnątrz i stojących za nimi wojsk. 
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chłopom spokoju, w tym celu muszą dowodzący furażerami oficerowie tego 
uważnie doglądać wśród żołnierzy, jak i wszystkich służących w wojsku.
9. Podczas furażowania zawsze powinni być fiskałowie pułkowi, a jeżeli jest 
wielkie niebezpieczeństwo i ober-fiskała posyłać należy, aby oni według da-
nych punktów dobrze doglądali i o przestępcach drobiazgowo donosili; takowi 
to winowajcy w niebezpiecznym czasie niekiedy i śmiercią karani bywają. 
10. Jeżeli oficer, który dowodzi furażerami, tego rozkazu nie wykona, to ma za 
to ponieść odpowiedzialność. 

Rozdział LV. 
O marszu armii

Ponieważ podczas marszu armii należy mieć szczególną uwagę nie tylko na te-
ren (a mianowicie, czy to wojsko na swojej własnej albo zaprzyjaźnionej, albo 
nieprzyjacielskiej ziemi maszeruje, także czy ziemia jest równa, górzysta, błot-
nista lub lesista, także czy aby obfita w wody), ale uważnie poszukiwać należy 
nieprzyjaciela, czy to w pobliżu, czy dalej się znajduje i czy można swobodnie, 
bezpiecznie z wojskiem maszerować. I po tym należy marsz przygotować, aby 
wszystko według porządku, ostrożnie mogło się odbywać. 
1. Kiedy armia w swojej własnej lub zaprzyjaźnionej ziemi maszeruje, gdzie 
nieprzyjaciela się nie spodziewa; wówczas ją z większej części na różne drogi 
korpusami się rozdziela, aby bez potrzeby i niebezpieczeństwa, jedna część zie-
mi nie była obciążona przemarszem całego wojska.
2. Jeżeli w nieprzyjacielskiej ziemi zdarzy się, że będą wąskie przejścia i nie-
przyjaciela bać się należy, wtedy maszeruje armia różnymi drogami (lub ko-
lumnami), jednakże w bliskości jedna od drugiej, aby w razie konieczności  
w Ordre de Bataille stanęła i według zaistniałych okoliczności, z nieprzyjacie-
lem w bój wejść mogła  72. 
3. Jeżeli armia chociaż w swojej lub zaprzyjaźnionej, a także nieprzyjacielskiej 
ziemi, nieprzyjaciela niezawodnie spodziewa się i ona przez wąskie przejście 
będzie zmuszona maszerować, to przy tym należy mieć uwagę, aby na po-
czątku silny korpus, ewentualnie połowa kawalerii, wcześniej wszystkie drogi  
i przejścia oglądnął i na nieprzyjacielskie poczynania zwracał uwagę, który to 
korpus nazywa się awangardą. Później podąża piechota, jako Corps de Batail-
le, a za nim artyleria, amunicja, prowiant i wszystkie wozy z bagażem. Także 

72  Szczegółowy opis ciągnienia armii (od jednej do ośmiu kolumn marszowych) prezentuje  
w swojej pracy A.L. Oelsnitz, który uwzględnił tam przede wszystkim wojskowość pruską i ro-
syjską; jedno z jego dzieł zostało nawet przetłumaczone na język rosyjski, zob.: A.L. Oelsnitz, 
op.cit., s. 181-228.
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można uczynić, aby kilka małych armat z amunicją i skrzyniami amunicyjnymi 
przed Corps de Bataille wysłać. Na końcu maszeruje znowu korpus kawalerii, 
który armię przykrywa tak, iż przed napaścią nieprzyjacielską z tyłu ochrania 
i dlatego nazywa się ariergardą. Ponieważ wszystko od mądrej ostrożności do-
wodzącego generała zależy, według okoliczności sprawy i przypadku, takiego 
lub innego sposobu, czego drobiazgowo opisać tu nie można.
4. Kiedy w tej ziemi, gdzie armia nieprzyjaciela oczekuje, znajdują się liczne 
góry i lasy, to dowodzący generał niebezpieczne miejsca, awangardą piechoty 
i częścią kawalerii poleca obsadzić, aby armia swobodnie i bezpiecznie mogła 
przejść, tak by nieprzyjaciel tej drogi nie bronił. W niektórych wypadkach 
przednie wojska, które przez przejścia i cieśniny przejdą, zatrzymać się mają  
i oczekiwać tam na pozostałych, póki oni też nie przejdą. 
5. A jeżeli armia przez jakąś dużą rzekę lub przez bagno ma iść, to zatrzymu-
je się ona niedaleko od rzeki lub bagna w Ordre de Bataille i frontem do nie-
przyjaciela. A w międzyczasie łodzie i mosty mają zostać przygotowane, a oba 
brzegi umocnieniami i piechotą powinny zostać obsadzone. I kiedy wojsko ma 
się przez rzekę przeprawiać, wtedy znowu część lub cała kawaleria do przodu 
pójdzie, a później podąża artyleria z amunicją i cały bagaż. I stawia się artylerię 
po drugiej stronie brzegu naprzeciwko nieprzyjaciela, jeżeli on przypadkiem 
marsz będzie chciał zatrzymać. A za nią podąża piechota, która już musi wtedy 
wszystkie mosty zrzucić, spalić lub zniszczyć, aby nieprzyjaciel za nimi w po-
ścig nie poszedł.
6. Także można bagaż i artylerię z korpusem kawalerii dzień wcześniej wysłać, 
jeżeli niebezpieczeństwo znajduje się z tyłu, a nie z przodu, ponieważ jedną 
nocą uczynione być nie może, aby armia w całości przez rzekę przeprawić się 
mogła. Kiedy rzeka albo bagno niezbyt szerokie, tak że nie będzie potrzeby bu-
dowy długich mostów, to może się zdarzyć, że cała armia jedną nocą w całości 
w różnych miejscach przeprawić się może. Wynika to z tego, że przez wielkie  
i szerokie rzeki, z wielką armią nie można całkiem swobodnie się przeprawiać, 
choćby do tego były wykorzystywane statki.
7. Jeżeli podczas marszu armia idzie kolumnami, tak że z jednej strony jest za-
grożona przez nieprzyjaciela, a z drugiej strony znajduje się rzeka, to należy 
bagaż i amunicję w stronę rzeki odprawić, aby one przez wojsko zostały przy-
kryte. A armaty mają zostać rozdzielone pomiędzy pułki piechoty, aby one  
w razie konieczności mogły być użyte przeciwko nieprzyjacielowi. 
8. Kiedy armia będzie się znajdowała niedaleko od nieprzyjaciela i zechce  
z nim wejść w główną batalię, wtedy idzie wojsko według Ordre de Bataille na 
nieprzyjaciela, armaty przed Corps de Bataille z kilkoma jaszczami mają zostać 
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rozdzielone, kawaleria zwykle na obydwu skrzydłach, a cała armia w dwie linie 
ustawiona i do tego rezerwę się szykuje.
9. To wszystko zależy od ostrożności, sztuki i odwagi generała, któremu poło-
żenie ziemi, siłę nieprzyjaciela i zwyczaje jego znać należy i według tego zada-
nie swoje wykonywać. 

Rozdział LVI. 
O obozie wojskowym, w jaki sposób kawalerię, piechotę,  

a także i artylerię postawić
1. Kiedy armia jest zmuszona przez pewien czas stać w jednym miejscu, a nie-
przyjaciel znajduje się od niej niedaleko, wtedy ją nie tylko w linie w Ordre 
de Bataille stawia się, ale i obóz należy przygotować i ufortyfikować, aby ona 
przed wszystkimi nieprzyjacielskimi napadami mogła być bezpieczna.
2. Armię formuje w obóz generał-kwatermistrz, który musi wspomniane pułki, 
bataliony i szwadrony w należytej odległości w linie rozstawić tak, jak Ordre de 
Bataille od dowodzącego generała jest przedstawiony.
3. Także generał-kwatermistrz powinien wybrać miejsce, jeżeli jest możliwość, 
aby niedaleko od wody, a od pagórków i gór było daleko. A jeżeli armia na pa-
górkach i górach z jakiś względów obóz swój postawić zmuszona będzie, to 
armię zwykle stawia się w trzy linie, a mianowicie: dwie pierwsze linie składają 
się z kawalerii i piechoty, z których piechota w środku, a kawaleria na skrzy-
dłach, lub według potrzeby pomieszana z piechotą, a w trzeciej postawić na-
leży artylerię, a cała armia ma frontem stać w stronę tego miejsca, skąd nie-
przyjaciel może przyjść, a z tyłu i po bokach powinna być przykryta rzekami, 
błotami, lasem i jakimś korpusem wydzielonym z wojska. 
4. Na każdy szwadron daje się w obozie od 40 do 60 kroków, a batalionowi od 
70 do 80, a każda armata jedna od drugiej ma być na 3 kroki oddalona  73. Po-
między szwadronami i batalionami może być od 20 do 30 kroków. Pomiędzy 
ulicami pułkowymi może być 50 kroków odległości, między liniami może być 
od 300 i więcej kroków, jeżeli wszystko zostanie dobrze wymierzone i ukształ-
towanie terenu na to pozwoli. A to jedynie dla zadowalającego miejsca napisa-
no, aby namioty i bagaż oficerski wygodnie za liniami stać mogły. A ostatecznie 
73  Podawane w źródle „kroki” jako miara długości, przez inżynierów wojskowych z końca XVIII w. 
oceniane były na 75 cm. „Pod nazwiskiem ludzkich krokow, nie trzeba brać tak nazwanych geo-
metrycznych krokow, 5 stop długości maiących (...) lecz takie poiedyncze kroki, które człowiek 
bez naymnieyszego przymusu czyni zazwyczay. Te wprawdzie u każdego prawie człowieka 
względem wielkości różnią się nieco, biorą się iednak zwyczayn[i]e po 2 ½ warszawskich stop: 
że więc 10 stop uczyni 4 kroki”, cyt. za: P. Hogrewe, Teoryczna i praktyczna nauka żołnierskich 
rozmiarow, czyli miernictwo woienne do użycia officyerom i początkowym Inżenierom, tłum. J. Łę-
ski, Warszawa 1790, s. 182-183.
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przed frontem w każdej linii 30 i więcej kroków do wystąpienia pułków będzie 
zostawione. A kiedy wojsko na równym miejscu stoi, a z tyłu naturalnym sil-
nym położeniem nie jest przykryte, wtedy należy jakiś korpus piechoty i kawa-
lerii za artyleryjską linią postawić. Ale takiemu korpusowi należy nie tak, jak 
tym trzem liniom frontem z przodu, ale z tyłu stać tak, aby tyłem do innych li-
nii obrócony był, a do pola frontem i nazywa się ten korpus rezerwą. Z przodu, 
z tyłu oraz z boków muszą odwodowe warty być rozstawione, od których moż-
na by szybciej wiadomość otrzymać o zbliżaniu się nieprzyjaciela, tak by armię 
bez zwłoki można było uszykować. Aby w armii stojącej w obozie wszystko  
w porządku było, powinien każdy pułk nie tylko mieć wydzielone namio-
ty dla szeregowych i oficerów, ale należy rotę piechoty w dwa rzędy posta-
wić, a ulice rotne uczynić według ustalonego rozmiaru, jako sztab, tako ober  
i unter-oficerom, którym szczególnie u frontu stanąć należy, aby (jeżeli podnie-
sie się alarm) bez zwłoki szeregowych w szyku zebrać i postawić mogli. Broń, 
bębny i sztandary stawia się u frontu według porządku, jak w szkicu przedsta-
wiono  74 i stawia się przy nich wartę; także zwykle chorążowie i podchorążowie 
u frontu stać powinni, aby bez zwłoki przy sztandarach być mogli. Namioty, 
baraki (lub szałasy) mają być także porządnie postawione w wydzielone rzędy, 
a zwykle między barakami, które są z tyłu i po bokach, zostawia się ulice o sze-
rokości od dwóch do trzech kroków (na wypadek pożaru), aby bez wszelkiej 
przeszkody można było zagasić pożar, który wybuchnie w barakach. Wejścia 
owych namiotów i baraków zwrócone są przodem do większych ulic. W ka-
walerii na 100 koni także szałasy w dwa rzędy się robi, a każdy rząd jest zwykle 
długi na 200 kroków, a szeroki na 10 kroków. Między tymi dwoma namiotowy-
mi lub szałasowymi rzędami, stawia się w dwa rzędy konie, których szerokość  
i długość wynosi 10 kroków, tak aby po każdej stronie 50 koni stać mogło. Każ-
dy koń ma miejsce o długości 4 kroków i należy ustawić konia głową w stronę 
namiotów lub baraków, aby każdy mógł zawsze swojego konia widzieć. Między 
koniem dragońskim i barakiem zostawia się ulicę o szerokości pięciu kroków; 
na takie ulice ich namioty posiadają swoje wyjście. Między dwoma rzędami 
koni zostawia się ulicę szerokości 20 kroków. A szeregowych baraki stawia się 
od 2 do 3 kroków jeden od drugiego, jak w szkicu przedstawiono. Kiedy cały 
obóz znajduje się w niebezpieczeństwie, wtedy umocnieniami ma być obwie-
dziony, przedpiersie z faszyny i ziemi, także i rów sypie się według wskazówek 
inżynierów, który redutami i flankami dla lepszej obrony umocniony bywa.

74  Do III księgi Kodeksu wojskowego 1716 roku dołączony był stosowny szkic ustawienia wojska 
w obozie. Szkicu tego nie zamieszczono jednak w Pełnym zbiorze praw Imperium Rosyjskiego.  
W niniejszej edycji źródłowej rysunek ten został umieszczony w księdze III.
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5. Markietanci zwykle po pułkach rozdzieleni bywają lub razem w jednej uli-
cy mieszkają, jeżeli położenie obozu na to pozwala, przy czym należy uważnie 
doglądać, aby ogień od licznych kuchni żadnej szkody nie uczynił, a od bicia 
bydła silnej woni i smrodu nie było. Dlatego wszelki nawóz zarówno ludzki, jak 
i bydlęcy poza obóz do jakiś dołów zakopany bywa, a potem od czasu do czasu 
znów inne jamy dla tego celu wykopane być mają. 
 

Rozdział LVII. 
O alarmowych i paradnych miejscach zbiórki i co jest z tym związane

1. W garnizonach alarmowe miejsca zbiórki są różnie rozlokowane, a jeżeli miesz-
kańcom tego miejsca można swobodnie zawierzyć, to oni zbierają się, kiedy zdarzy 
się alarm i oblężenie z bronią palną i białą, na wale lub na murach obronnych, także 
na zewnętrznych twierdzach i krytych drogach, których to ludzi według tego pew-
nym korpusom się przydziela. A w polu alarmowe miejsce zbiórki jest w pułko-
wym froncie, gdzie żołnierze podczas bicia pobudki z bronią stawają. Kawaleria ma 
miejsce alarmowe w garnizonie, na placu lub w innych otwartych miejscach miasta, 
a w polu przed pułkowym lub szwadronowym frontem. 
Miejsca zbiórki mogą w garnizonie być różne, na dużych i przestrzennych pla-
cach lub przed oficerskimi domami, gdzie pułki lub roty zbierać się mają w czasie 
alarmu według wydanych wcześniej rozkazów. I gdy na alarm uderzą, wówczas 
powinni niezwłocznie maszerować na plac lub paradne miejsce, a następnie mają 
stanąć i czynić swoją powinność według przydzielonych miejsc, które każdemu 
pułkowi lub rocie wyznaczono. W garnizonach zawsze bramy zostają zamknięte, 
dlatego kawaleria nie cała lecz spora jej część powinna, czy to dniem czy nocą 
wyjechać, rozpoznać, a według potrzeby na nieprzyjaciela uderzyć, aby moż-
na było złapać język i rozeznać się o jego stanie. Wszyscy artylerzyści muszą na 
swoich bateriach i przy wyznaczonych armatach być, a minerzy przy wyjściach 
z podkopów; warty przy wrotach stają pod bronią. Jeżeli mieszkańcom nie moż-
na wierzyć, to należy z wyprzedzeniem zabronić wysyłania korespondencji oraz 
należy im odebrać broń, a gdzie dwie lub trzy osoby się spotkają, wówczas je 
rozdzielić; także wieczorem i nocą mają w domach swoich przebywać, tak aby 
nie wychodzili wcześniej niż dzień nie nastanie, jeżeli jakieś potrzeby będzie 
trzeba załatwić. Dlatego w magazynach, cekhauzach, piwnicach prochowych, na 
placach i w innych ważnych miejscach należy silne pikiety trzymać, a kawaleria 
powinna dniem i nocą patrolować, silną wartę i kontrolę nad wszystkim mieć, 
aby mieszkańców trzymać w strachu i posłuszeństwie. 
Żołnierzom, znajdującym się na zewnętrznych umocnieniach, pod karą ciele-
sną i groźbą pozbawienia życia zabrania się, bez pozwolenia do miasta i kwa-
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tery swojej chodzić, albowiem amunicja i prowiant do nich jest przynoszony  
i jest im rozdawany w ich stanowiskach. 
A kiedy nieprzyjaciela zobaczą, to odwodowe warty niezwłocznie wypaliwszy, 
rejterują do swoich, aby wszyscy ludzie, zarówno w obozie jak i w twierdzach, 
byli gotowi na swoich miejscach. 
2. Kiedy pożar wybuchnie, jak wówczas należy postępować (w obozie i garni-
zonie).
Często zdarza się w czasie wojny, że nieprzyjaciel pewne miejsca podpalić roz-
każe zdrajcom lub sekretnie wysłanym przez siebie ludziom, co czyni zarówno 
w obozie, aby wojsko do konfuzji przywieźć i na nie napaść, jak i w twierdzy, 
aby ją znienacka atakować i zdobyć. W takim czasie, niezależnie czy pożar na-
umyślnie został wywołany, czy wybuchnie z nieostrożności, tak w dzień jak  
i w nocy zwykle bramy się zamyka i garnizon zwołuje się biciem w bębny, sta-
wiając pod broń, a także ustanawia się stosowną wartę w tym miejscu, gdzie 
pożar wybuchnie, aby nikt oprócz tych, którzy dla gaszenia pożaru wyznacze-
ni, tam nie chodził. Albowiem w takich wypadkach wiele niepotrzebnych rze-
czy się zdarza i wielkie kradzieże bywają. Dla gaszenia ognia należy wykorzy-
stywać tych, którzy broni nie mają; a jeżeli takich ludzi, także i mieszkańców 
do gaszenia dużego pożaru nie będzie wystarczająco, wtedy komendant poło-
wie garnizonu rozkazuje w miejscu parad pod bronią stanąć, a drugą połowę 
(lub według potrzeby trzecią część) wziąwszy z sobą bez broni, ustawia ich  
w dwa szeregi od studni lub rzeki do miejsca pożaru i tak z jednej strony wiadra 
napełnione wodą, z rak do rąk mogą być przekazywane, a z drugiej strony puste 
w taki sam sposób oddane. I tym sposobem można w krótkim czasie dużą ilość 
wody bez żadnego kłopotu ciągle na ogień lać, tak by pożar łatwo ugasić, wiel-
ką szkodę powstrzymując. (Ten sposób i na okrętach wojennych między ma-
rynarzami wykorzystuje się, kiedy oni okręt czyszczą i myją). Również należy 
każdemu mieszkańcowi jedno lub dwa skórzane wiadra w swoim domu na taki 
wypadek posiadać, także należy w magazynach, ratuszach wszelkie wiadra i ga-
śnice, także i na niektórych ulicach bosaki, drabiny, wiadra mieć w gotowości, 
aby każdy w razie wypadku mógł pomagać. Także należy zawsze gaśnice prze-
ciwpożarowe mieć w należytym porządku oraz przeznaczyć do tego osobnych 
ludzi, aby oni wówczas z nimi tam, gdzie pożar wybuchnie, mogli zdążać  75.

75  Właściwie chodzi o „sikawki”, czyli pompy tłokowe, które zostały skonstruowane w 1518 r.  
w Augsburgu przez Antona Platnera. Na początku XVIII w. stanowiły one powszechny element 
sprzętu przeciwpożarowego miast, zob.: J. Kiełbik, Z problematyki walki z zagrożeniem pożarami 
w miastach warmińskich XVI-XVIII wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 3 (2009),  
s. 316-318, 320-324; W. Pilawski, Historia sikawek, motopomp i samochodów pożarniczych, War-
szawa 1994, s. 9 i n.
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Jeśli w jakimś domu pożar wybuchnie, to jego właściciel ponosi odpowiedzial-
ność i według uznania tej sprawy, wielką grzywnę zapłaci. Kiedy zaś w obozie 
wybuchnie pożar przy artylerii i amunicji, co jest szczególnie pożądane dla 
nieprzyjaciela, wtedy w tym czasie, w całej armii jest ogłoszony alarm i stawia 
się ją bez zwłoki pod broń, aby uprzedzić wszystkie nieprzyjacielskie napady 
i konfuzje. A wartownikom wtedy stanowczo przykazać, aby nikogo innego, 
oprócz służących przy artylerii, do armat i amunicji nie dopuszczali. W tym 
celu zwykle dokoła armat i wozów z amunicją, bywa rozciągnięty sznur, aby 
jacyś niepożądani do nich zbliżyć się nie mogli.
3. Jak garnizon w mieście (lub twierdzy) podczas wjazdu jakiegoś monarchy 
powinien postępować.
Kiedy otrzymają wiadomość o osobistym przybyciu władcy do miasta, to nale-
ży oddać honory salwami armatnimi, tak aby palba była porządna i ani szybko 
ani wolno nie strzelano, na przykład nie szybciej jak do siedmiu i nie wolniej 
jak do dziewięć zliczyć można. Strzelanie, zarówno podczas takich spotkań, jak 
i dla innych salutów i triumfów należy urządzać bez kul. Kiedy to się skończy, 
wtedy gubernator lub komendant plac-majorowi  76 rozkaże, jak on ma postę-
pować z garnizonem. Co może w taki sposób się uczynić: jeśli jest wielce waż-
ny władca, to należy rozkazy wydać wszystkim pułkom, do tego należy zebrać 
wszystkich adiutantów pułkowych i nakazać im, aby oni w wyznaczonym czasie, 
pułki swoje na paradnym miejscu postawili, którzy w tym czasie swoim sztabs-
-oficerom zapowiedzieć też to muszą. I kiedy wszyscy na paradnym miejscu 
się zbiorą, wtedy plac-major pułki wszystkie szykuje według ich rang, od wrót 
do jego kwatery (gdzie władcy będzie przygotowana) po obydwu stronach.  
I aby starsze pułki przy wrotach i przy jego kwaterze były, a młodsze w środku,  
a jeden ze starszych przy jego kwaterze na warcie i tak powinni oczekiwać 
tego władcy. I kiedy wspomniany władca swoją osobą te pułki minie, a kolejne 
przed nimi jeszcze pozostają, to jednakże i po jego przejściu muszkiet w posta-
wie „prezentuj broń” należy trzymać, odwracając się niewiele za nim w ślad, 
dopóki skręci w inną ulicę. Podczas wjazdu muzycy grają na obojach, a na bęb-
nach biją Marsz. Sztab i ober-oficerowie prezentują broń, a chorążowie czynią 
honory rozpuszczonymi sztandarami do ziemi i ściągają przy tym kapelusze. 
Jeżeli jest to osoba niekoronowana, lecz panujący książę lub poseł pełnomoc-

76  Plac-major – stopień wojskowy, który po raz pierwszy pojawił się w rosyjskiej armii wraz  
z wprowadzeniem Kodeksu wojskowego 1716 roku. W twierdzach plac-major pełnił funkcję po-
mocnika komendanta i miał nadzór nad aresztantami żołnierzy garnizonu oraz trafiającymi 
tam rekrutami, czuwał też nad kwestiami dotyczącymi porządku i wystawiania wart. Podczas 
nieobecności komendanta twierdzy przejmował jego obowiązki, zob.: ВЭ, т. XV, Петербург 
1914, с. 113; ВЭЛ, т. X, СПб. 1856, c. 344. 
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ny, to sztandarami nie czynią honorów, tylko oficerowie broń prezentują. Kie-
dy znaczący generał, to tylko oficerowie zwykły pokłon oddają, trzymając broń  
w ręku. I jak tylko on na kwaterze swojej stanie, to w tym czasie sztab-oficerowie, 
zebrawszy się do niego pójdą i oddawszy uszanowanie, odprowadzają pułki. 
Jeżeli przybywający władca zechce dokonać przeglądu garnizonu, wtedy na-
leży żołnierzy w Ordre de Bataille postawić i prowadzić, a jeżeli właściwego 
miejsca nie będzie, należy rozkazać przed jego kwaterą dywizjami maszerować.  
A oficerowie nie mają więcej honorów oddawać, albowiem oni już je oddali, 
a czyni się to zwykle raz dziennie. Potem maszerują pułki na paradne miejsce 
i sztandary na swoje miejsce odprowadzają, a roty naprzód według rozkazu 
rozpuszczone bywają i rekomendują mu pułk wartowniczy (władającym ksią-
żętom batalion, a pozostałym rota). W znaczniejszych miastach na spotkanie 
wychodzi magistrat, który pozdrawia go wraz z przybyciem i odprowadza go 
na kwatery.
Wieczorem ma gubernator lub komendant w celu wydania parolu udać się do 
kwatery przybyłego władcy lub do innej wyżej wspomnianej osoby prosząc go 
o parol i rozkazy. Kiedy będzie gdzieś generał-gubernator, to on, poza obcymi 
koronowanymi osobami, od nikogo parolu nie przyjmuje. 

O liczbie strzałów z armat dla koronowanych i władających książąt. 
Koronowanej osobie

Salwa         liczba wystrzałów
1 ………….…………71
2 …………………….85
3……………………101

Kiedy armat jest mniej niż wymieniono, to ostatni wystrzał uczynić należy ze 
wszystkich armat, a przy wcześniejszych salwach strzelają mniej, oddając tym 
ważność trzeciej salwie. Panującym książętom oddaje się połowę wystrzałów. 
Pozostałym należy strzelać trzecią część ostatniego wystrzału i strzelać jedno-
krotnie.
I trzeba przy strzelaniu zwracać uwagę, że głowom koronowanym należy strze-
lać dwa razy, kiedy podjeżdżają pod miasto, a trzeci raz kiedy wstępują do mia-
sta. Doglądać tego należy, aby w czasie przejazdu orszaku przez mosty strze-
lania nie było, tak aby koni nie spłoszyć. Podczas wjazdu zaczynają strzelać, 
kiedy w kontrskarpę wjedzie. 
4. A w polu (lub w obozie) po przybyciu i odjeździe czynić ceremonię według 
tego:
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Władcy – po przybyciu do armii na początku kampanii lub po odjeździe  
z kampanii – oficerowie bronią i sztandarami, a naczelnemu (podczas nieobec-
ności władcy) generałowi, tylko bronią (a nie sztandarami), a szeregowi w po-
stawie prezentuj broń przy biciu w bębny oddają honory. W innym czasie tylko 
pod bronią stać muszą, a oficerowie zwykły pokłon oddają. W taki sam sposób 
obcym władcom i naczelnym generałom, kiedy oni do armii przybędą i będą 
odjeżdżać honory oddawać należy. 
 

Rozdział LVIII. 
O kordegardach i domach wartowniczych,  

jak je w trosce i czystości utrzymywać
Ponieważ zdarza się często, że nic nierobiący i leniwi żołnierze na oddalonych 
stanowiskach i domach, także i w kordegardach piece, okna, stoły, ławki, drzwi, 
zamki zapalonym lontem i tytoniem psują i niszczą lub w nieczystości utrzy-
mują, a co jest z drzewa i desek zrobione, łamią, rąbią. W tym celu oficer, który 
zmienia wartę, musi przed zmianą gefrajtra lub kaprala z dwoma szeregowcami 
wysłać, rozkazując dokonania oględzin wszystkich stanowisk, okiennic, drzwi, 
stołów, ławek, pieców i innych rzeczy, aby ocenić czy aby te wszystkie rzeczy 
w należytym stanie i czystości się znajdują. A jeżeli w tym jakaś niedbałość 
się pojawi, to nie ma go do tej chwili zmieniać, dopóki wszystko naprawione, 
należycie zreperowane i w należyty stan przywiedzione zostanie, tak aby przy-
była nowa warta za to żadnej odpowiedzialności nie musiała ponosić. Także  
i wszyscy inni zobowiązani są do zachowania wszystkiego w czystości i utrzy-
mania w dobrym stanie. W kordegardach zwykle latryny bywają, a niektóre 
budują na wale przy którym przepływa rzeka, jednakże w taki sposób, aby one 
[nieczystości – P.K. i K.Ł.] z twierdzy wyprowadzały. Także zimą nie należy 
mocno w kordegardach palić, chociaż drwa według ustanowionego wojenne-
go zwyczaju zwykle bezpłatnie od chłopów otrzymuje się, gdyż chłopi drzewa 
dla sprzedaży do miasta wożą i wartownikom przy bramach muszą po jednej 
kłodzie od wozu dawać. Należy najczęściej przy pomocy jednego pieca ogrze-
wać dwie izby, a mianowicie jedną małą oficerom, a większą szeregowym, tak 
ażeby przez to nie zaszło jakieś nieszczęście i szkoda. 

Rozdział LIX. 
O wartach: o ich odprawowaniu i zmianie oraz co przy tym należy brać 

pod uwagę zarówno w polu jak i garnizonie
1. Należy warty w garnizonie dobrze urządzić, aby żołnierze przez to zmęcze-
ni nie byli, dlatego zwykle trzecią część piechoty każdego dnia bierze się na 
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wartę, aby z trzech żołnierzy dwóch łóżko mieć mogło. Albowiem jeden z nich 
w nocy na warcie będzie, to dwóch swobodnie leżeć może i tym sposobem 
można dostatecznie dużo ludzi w twierdzy umieścić. Także i żołnierzowi nie 
jest ciężko, kiedy jest on dwa dni wolny, a w trzeci dzień będzie miał wartę. 
Jak dużą liczbę posterunków należy wystawić, zależy także od tego jak miasto 
(lub twierdza) jest duże, zatem tak duży garnizon musi być trzymany. Kapi-
tanowie mają trzymać ważniejsze posterunki, a mianowicie główną wartę lub 
wartę generała-feldmarszałka. Także mają je pod strażą, jeśli wielu ludzi będzie 
na warcie, a zimą, jeżeli rowy wodą napełnione zamarzną lub strach jakiś przed 
nieprzyjacielem się przytrafi. Co dotyczy czasu, kiedy garnizon na wartę cho-
dzi, w dużych miastach jest to o różnej porze, a mianowicie na warty chodzą: 
1. wcześnie rano, kiedy wrota są otwierane; 2. o 10 godzinie przed obiadem; 
3. o 2 lub 3 godzinie po południu. To dlatego nie w jednym czasie zmieniają 
warty, aby ludziom długo w paradzie na próżno nie kazano stać, a plac-major 
mógł lepiej zarządzać. 
2. We wszystkich garnizonach należy rozpocząć wybijanie zbiórki w ustalonym 
czasie przy warcie głównej, którą inni usłyszawszy muszą bić w tych miejscach, 
gdzie mieszkają ci, którzy tego czasu wyznaczeni są na wartę, w celu lepszej 
informacji. Czas bicia na zbiórkę w małych garnizonach przypada godzinę po 
południu, a w większych nie o jednej porze, jak wyżej wspomniano; w dużych 
garnizonach trzecia część, a w małych tylko połowa doboszy przy warcie głów-
nej ma bić na zbiórkę. A po wybiciu zbiórki, mają zostać przy swoich oficerach 
tylko ci, którzy na wartę są odkomenderowani, a pozostali znowu do swoich 
kwater wracają. A jeżeli twierdza jest mała, to wystarczy tylko przy warcie 
głównej zrobić zbiórkę, a nie przy kwaterach żołnierskich. I nie należy dłużej 
na zbiórkę bić, jak kwadrans. 
3. A kiedy dobosze w mieście, w wyznaczonych miejscach zbiórkę wybiją, wte-
dy zbierają się żołnierze (lub według okoliczności mieszczanie) przed domem 
kapitana lub majora, gdzie oni w szyku stają i później na miejsce paradne, gdzie 
gubernator lub komendant mieszka, przyprowadzeni bywają, jak to jest zwykle 
ustalone. Wtedy im od majora lub adiutanta według rozkazu gubernatorskiego 
lub komendanckiego oznajmia się, gdzie każdy swój posterunek i wartę bę-
dzie mieć i co będąc na warcie powinien czynić, a następnie oni się rozdzielają.  
A jeżeli zdarzy się, że dwóch oficerów z różnych pułków, którzy nie mają jed-
nakowego sygnału polowego, razem na wartę się zejdą, wtedy muszą przy całej 
warcie bić Marsz tego pułku, którego dowodzący oficer ma wartę.
4. Ważniejszy oficer z większą częścią na warcie głównej zostaje. I aby garni-
zon w egzercycji swojej był biegły, w tym celu zwykle, dopóki oni z paradnego 
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miejsca na posterunki nie rozejdą się, chwytów bronią przez adiutanta naucza-
ni bywają. W garnizonie nikt z pułkowników, podpułkowników i majorów na 
wartę nie chodzi. A w obozie muszą oni wszystko według potrzeby czynić, jak 
wojenny rezon wymaga i wydane rozkazy. 
5. Kapitan zawsze powinien chodzić na wartę z rotą i ze sztandarem, według 
potrzeby też i bez sztandaru, jednak nie mniej niż z 60 ludźmi i swoją wartę ma 
w najważniejszym miejscu. 
A porucznik na wartę zwykle chodzi nie mniej niż z 40 ludźmi i stoi u bram 
miasta. A kiedy są podporucznicy, wtedy oni pełnią taką służbę i aby z nimi nie 
było mniej niż 40 szeregowych. Chorążowie chodzą zwykle z kapitanami na 
warty; a jeżeli wyznaczone będą liczne posterunki, a podporuczników nie bę-
dzie, to oni służbę podporuczników pełnią. Do wszystkich tych wart unter-ofi-
cerów według proporcji szeregowych się rozdziela (jaka część szeregowych, 
według niej taka część podoficerów) według ich liczby od roty. Kiedy cała rota 
pójdzie na wartę, wtedy chorążowie sami sztandary niosą, a poza tym oni mają, 
jak i inni ober-oficerowie, swoją broń.
Kiedy sierżant sam na posterunek, na wartę lub do garnizonu skierowany bę-
dzie, wówczas ma on zwykle pod swoją komendą nie mniej niż kapralstwo sze-
regowych i jednego kaprala przy sobie, jednakże bez bębna. Ponieważ według 
całego wojskowego procederu żaden unter-oficer sam z muzyką na wartę nie 
chodzi i broni na prawym ramieniu, jak pozostali ober-oficerowie nie ośmiela 
się trzymać, aby w tym pewna różnica między ober i unter-oficerami była.
Kaprale, kiedy oni wysłani bywają, mają swoje warty na wale lub przy maga-
zynie i innych posterunkach składające się nie mniej niż z 12 ludzi. Poza tym 
co do mniejszych wart należy, to oddaje się na rozsądzenie dowodzącego  
w twierdzy, chyba że o tym jakiś regulamin określa, według którego należy po-
stępować. Tymczasem rozliczne wzorce tego przedstawiamy. 
6. Zwykle jest ustanowione, że każdemu pułkowi należna liczba wart na jego 
stan jest wyznaczona. I kiedy one na paradne miejsce przybędą, wtedy star-
szy pułk stanie z przodu lub po prawej stronie, a drugi za nim. Pierwszy (lub 
starszy) pułk ma główną wartę i swoje wyznaczone pozycje, a drugi pozostałe 
pozycje. A na drugi dzień ustawia się pierwszy pułk niżej, a tak drugi pierw-
szym będzie i ma główną wartę, następnie zmieniają się takim sposobem ze 
wszystkimi pułkami. Ale dopóki oddelegowani z pułków z paradnego miejsca 
na warty nie pójdą, wówczas major weźmie tyle znaczków (papierowych, mie-
dzianych lub z innego materiału) ile jest posterunków, które na tych znacz-
kach są przedstawione i położy do kapelusza, a oficerowie te znaczki, jeden 
za drugim wyjmują, na wzór rzucania losów. Kto jaki znak wylosuje, tam iść 
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musi, aby w tym zachcianek nie było, a innym szkody. W taki sposób i od rot 
posterunki należy wyznaczać, a wtedy major stojąc, do rejestru zapisze aby, je-
żeli coś na danym posterunku będzie zlekceważone lub coś innego się wydarzy  
w tym czasie, wiedzieć można, który oficer tam wartę ma. Co zaś do sierżan-
tów należy, to oni rzucają kości między sobą o wysyłaniu posterunków, komu 
gdzie stać według ustanowionego wykazu o wartach, a pozostali znajdują się 
przy swoich pułkach. 
7. Kiedy żołnierze z paradnego miejsca na wartę pójdą, wtedy musi major  
u wyższego swojego dowódcy się zjawić i od niego dowiedzieć się, czy nie ma 
jeszcze jakiegoś nowego rozkazu.
8. I potem, kiedy wysłana liczba żołnierzy z pułku (lub roty) do posterunków 
swoich lub do bram przyjdzie, wtedy uszykowani bywają w szereg naprzeciw-
ko nich ci, którzy wartę mieli i mają zostać zmienieni. Oni stają naprzeciwko 
siebie, prezentują broń, a następnie pyta ober-oficer drugiego, którego zmienić 
ma, co czynić należy. W ten sposób także i unter-oficerowie czynią i nawza-
jem się pytają. A później wysyłają inne przednie warty i na wał z sierżantami  
i zmieniają się schodząc z warty. A dla lepszego porządku nie należy wcześniej 
z warty zejść, póki wszystkie wartownicze zmiany się nie odbędą.
9. Oficerowie dopóki oni na warcie stoją nie mogą stamtąd nigdzie schodzić, 
dlatego i jedzenie swoje tam rozkazują przynieść, zaś szeregowych dla przyno-
szenia jedzenia więcej niż dwóch ludzi razem z warty nie należy odsyłać.
10. Nocne warty stawia się, kiedy bramy są zamykane, a zdejmuje się je o świcie 
kiedy wybijana jest pobudka. Także należy, aby zmieniające warty raz jeszcze na 
paradnym miejscu zostały zebrane i stamtąd rozpuszczone były; jednakże tego 
dla zbędnej fatygi ludzi nie zawsze należy robić, a szczególnie podczas niepogody  
i mrozów. 
11. Jeżeli od gubernatora plac-majorowi coś rozkazano zostanie, on musi o tym 
raportować komendantowi i później wypełnić. A jeżeli pułkowemu majorowi zo-
stanie wydany rozkaz, to do komendanta i swojego pułkownika i podpułkownika 
on raportuje. Kiedy rozkaz dotyczy sprawy niecierpiącej zwłoki, to po wypełnie-
niu i raportowaniu gubernatorskim, im raportują. Jednakże po przyjęciu rozkazu 
musi pułkownikowi przez umyślnego oznajmić, że jest on posłany. W taki sam 
sposób i w armii pułkowi majorzy muszą swoim naczelnikom raportować.
12. W twierdzach żaden dowodzący pułkiem nie może wychodzić bez pozwo-
lenia gubernatora lub komendanta. Jeżeli gubernator lub komendant zachoru-
je lub będzie nieobecny, to ma mieć dowództwo starszy po nim oficer, dopóki 
wyżej wspomniany dowódca wyzdrowieje lub powróci. 
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Rozdział LX. 
O Reveillach (lub pobudkach) i capstrzykach

1. Kiedy Reveille (lub pobudkę) bić należy, wtedy ma premier- lub sekund-
-major ze znajdującymi się przy sobie żołnierzami i z zapalonym lotem klu-
cze miejskie z domu gubernatorskiego lub komendanckiego wziąć i na głów-
ną wartę przynieść, a w tym czasie od każdej bramy miejskiej jeden sierżant  
z czterema szeregowymi ma być posłany (aby klucze od majora przyjął). I kie-
dy każda brama w obecności będącego na warcie oficera otwarta zostanie, wte-
dy muszą te klucze z sierżantem i z czterema żołnierzami, premier- lub sekund-
-majorowi, znajdującemu się na głównej warcie, raz jeszcze wręczyć, a wszyst-
kie te klucze muszą do gubernatorskiego lub komendanckiego domu znowu 
należycie zostać odniesione. A po wybiciu pobudki, mają wszyscy oficerowie 
znajdujący się na warcie, swoje nocne pozycje obejrzeć, czy wszyscy żołnierze 
należycie na swoich miejscach byli.
2. Sierżanci, którzy dla przyjęcia kluczy zostaną posłani, mają poinformować, 
co wydarzyło się na ich pozycjach; a jeżeli coś ważnego miało miejsce na po-
sterunkach, to i sami dowodzący oficerowie gubernatorowi lub komendantowi  
o tym wiadomość muszą podać. 
3. Kiedy armia stoi w polu, wieczorem przed zmierzchem, wszyscy dobosze 
oraz trębacze muszą zjawić się przed swoimi pułkami i jak tylko parol zostanie 
oddany, a przy artylerii wystrzał z armaty uczyniony, to przy głównej warcie 
należy capstrzyk odtrąbić z biciem w litaury i bębny. I kiedy to się zakończy, 
wtedy wszyscy z pozostałych pułków kawalerii oraz piechoty razem zaczną bić, 
a dobosze piechoty przejdą się wokół swojego pułku, przez pułkowe ulice, jak 
oni to zwykli czynić. Każdy dobosz pułkowy prowadzi będących pod swoimi 
rozkazami doboszy ustawionych szeregami w szyku i idzie przed nimi z laską 
(także w podobny sposób ma to być odprawione podczas pobudki i zbiórki). 
Kiedy capstrzyk wybiją, wtedy muszą markietanci i [gospodarze - P.K.,K.Ł.] 
domów, gdzie napitki sprzedaje się, dłużej u siebie gości nie trzymać, ale mają 
wszyscy do swoich kwater i namiotów powrócić. I sierżanci, kaprale doglądają 
w kwaterach, kto się od swojej roty odłączył, zarówno w polu, jak i w garnizo-
nie, także mają sprawdzić markietantów oraz domy gdzie napitki się sprzedaje, 
aby żołnierze nie przebywali w nich poza dozwolonym czasem. 
4. Capstrzyk należy bić wtedy, kiedy jeszcze u człowieka można swobodnie 
rozpoznać twarz i kolor odzieży z odległości 100 sążni  77, a wielu ludzi moż-
na dostrzec jak wzrokiem sięgnąć; pobudkę należy grać w analogiczny sposób 

77  Rozpoznanie twarzy i koloru odzieży powinno nastąpić z odległości ok. 213 m.
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kiedy się rozwidni. A gdzie latem są bardzo krótkie noce, to tak należy wyzna-
czyć czas, aby od capstrzyku do pobudki osiem godzin było, aby ludzie mieli 
stosowny odpoczynek. A tam gdzie latem są długie dni lub przez jakiś czas  
i cały dzień jest jasno, i zimą są tam bardzo krótkie dni lub całkowicie noc pa-
nuje, w takim czasie kiedy ludzie nie śpią, jeżeli nie ma niebezpieczeństwa ze 
strony nieprzyjaciela, wyznacza się godziny otwarcia bram; podczas niebez-
pieczeństwa należy otwierać tylko furtki  78. I dla bicia zarówno capstrzyku, jak 
i pobudki, muszą wyznaczeni dobosze z pułków na miejsce paradne przyjść  
i właściwy sygnał bić, który także ma być powtórzony na wszystkich wartach,  
a po wybiciu z miejsca paradnego wrócić mają oni na swoje kwatery.
5. A kiedy capstrzyk wybiją i wrota zamkną, wtedy musi major w tym czasie 
dokonać wizytacji lub przeglądu, czy wszystkie bramy zamknięte, czy nocne 
posterunki rozstawione, a przede wszystkim czy dane rozkazy zostały wypeł-
nione. Kiedy majora nie będzie, to ten kto główną wartą dowodzi, musi to 
uczynić i bez zwłoki o tym wyższemu naczelnikowi tego miasta raport złożyć. 
Także nie może wtedy nikt jeździć lub chodzić pod karą grzywny wyznaczonej 
według artykułów, chyba że w obecności władcy tej ziemi, jeżeli on pozwoli, 
oraz ci, którzy hasło znają lub mają niezbędną potrzebę; także duchowni, dok-
torzy i lekarze od tego są zwolnieni, jednakże, jeżeli i oni nie wykonują swoich 
obowiązków, to należy na nich również karę nałożyć  79. 
6. Każdego ranka, kiedy będzie wybita pobudka, mostów nie należy opuszczać 
i bram nie otwierać, dopóki kawaleria lub (jeśli jej nie ma) piechota dokładnie 
nie zlustruje z kontrskarpy pola przed miastem i nie sporządzi raportu (czy 
nie ma żadnych wojskowych ludzi). To należy czynić w czasie wojny lub na 
wypadek jakiegoś niebezpieczeństwa we wszystkich twierdzach, a w nadgra-
nicznych ziemiach zawsze.
7. A kiedy nocą zajdzie potrzeba bramę otworzyć, a mianowicie: do miasta 
wpuścić (lub z miasta wypuścić) jednego lub kilku ludzi, w celu jakiejś nie-
zbędnej potrzeby, to musi major do bramy z kilkoma wartowniczymi żołnie-
rzami przyjść i ją otworzyć, a wtedy powinni wszyscy będący na warcie stać 
pod bronią. I najpierw otwiera się zewnętrzne wrota, tak by przyjeżdżający 
do miasta wpuszczeni zostali najpierw do zewnętrznej bramy, wówczas je za-
mknąć i wewnętrzne otworzyć, aby wpuściwszy ich znowu szybko je zamknąć. 
Podobnie należy czynić i wypuszczając, najpierw otworzyć miejskie wrota,  

78  Szerzej o zmianach w cyklu dobowym żołnierzy w zależności od pór roku zob.: K. Łopatecki, 
Cykl dobowy wojska w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, [w:] Człowiek wobec miar i czasu  
w przeszłości, red. P. Guzowski, M. Liedke, Kraków 2007, s. 116-129.
79  Przepis prawny odwołuje się przede wszystkim do art. 37 i 48 Artykułów wojskowych Piotra I.



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku 159

a zewnętrznych nie otwierać; i kiedy wyjdą z miasta, wtedy miejskie zamknąć, 
a następnie zewnętrzne otworzyć, aby przez to nie uczyniono żadnego strachu, 
zdrady lub jakiegoś innego wojennego podstępu; ponieważ w czasie zagroże-
nia przez nieprzyjaciela takie sytuacje zwykle się zdarzają. 
 

Rozdział LXI. 
Co przede wszystkim dotyczy wart oficerskich,  

o tym ustala się według poniższego:
1.Generał en Chef, który dowodzi wojskiem, ma na warcie mieć jednego kapi-
tana z rotą i ze sztandarem. A kiedy sam władca jest obecny, wtedy feldmarsza-
łek wyżej wspomnianych ober-oficerów ma, jednakże bez sztandaru, a także 
dwóch sierżantów, dwóch doboszy i 50 szeregowców.
2. Generał piechoty lub kawalerii, który dowodzi dywizją, ma jednego porucz-
nika, sierżanta i 30 szeregowców z doboszem.
3. Generał-lejtnant ma jednego chorążego i 24 szeregowców.
4. Generał-major ma jednego sierżanta z 12 szeregowcami.
5. A brygadier jednego sierżanta i 10 ludzi; wszyscy oni powinni być ze swojej 
własnej brygady.
6. Pułkownicy muszą wziąć ze swoich pułków po kapralu z 8 ludźmi.
7. Podpułkownicy po gefrajtrze i po 6 szeregowych.
8. Majorowie tyle samo.
9. Urzędowi komisarskiemu wart się nie przydziela, ponieważ on ma dla ca-
łego komisariatu 300 dragonów, z których i wartę u siebie trzymać musi.  
A komisarze pułkowi, którzy przy pułkach bywają z pieniędzmi, otrzymują 
warty z pułków, po 2 wartowników.
10. Generałom-kwatermistrzom tak jak brygadierom.
11. Generałom-audytorom tak jak pułkownikom, a ich generałom-lejtnantom 
tak jak podpułkownikom.
12. Generałowi-fiskałowi tak jak podpułkownikowi, ober-fiskałom po czte-
rech, a pułkowym po dwóch ludzi.
13. Do szpitala i profosom także kilku ludzi na wartę odkomenderowanych bywa.
14. Wszystkie te warty muszą być przy wyżej wskazanych osobach na kwate-
rach, a w obozie nie mają być u nikogo poza dowodzącym en Chefem, a brać 
tych wartowników należy od sztandarów lub z warty paradnej trzecią część.  
A kiedy będzie alarm lub działania wojenne  80, wtedy u nikogo innego, oprócz 
en Chefa i przy skarbie po połowie wartowników zostaje. Także podczas mar-

80  W wersji rosyjskojęzycznej enigmatycznie określono tę sytuację, jako: „sama akcja”.
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szu u nikogo żadnej warty, oprócz skarbu i przy więźniach, nie należy trzymać.
15. Każdy pułk kawalerii i piechoty ma swoje własne warty przed pułkiem wy-
stawione na kilka kroków [przed frontem – P.K. i K.Ł.]; i muszą być warty przy 
sztandarach, a także te przy odłożonej broni zmieniane przez wyżej wspomnia-
ną wartę pułkową.
16. Przy artylerii specjalna warta od piechoty jest wyznaczona i kilka kroków 
przed frontem jest stawiana, jednakże bez zapalonych lontów w obawie przed 
wybuchem pożaru, ma tylko mieć flinty lub piki i broń białą.
17. Kiedy przy armii posłowie i wysłannicy obcych władców się znajdują, wte-
dy daje im się warty: pełnomocnemu posłowi tak jak generałowi en Chefowi, 
niepełnomocnemu jak generałowi-majorowi, wysłannikowi jak pułkownikowi,  
a którzy są niżsi, tym jak majorom. Swoim własnym urzędnikom wartowników 
od warty głównej się wyznacza. Kiedy zdarzy się coś z dala od warty głównej, 
wtedy oddelegowuje się według potrzeby, jednak nie więcej niż dwunastu lu-
dzi z kapralem bez bębna.
18. A ponieważ wszystko w armii tylko według rozkazu dowodzącego generała 
en Chefa musi się wykonywać, dlatego niech nikt się nie odważa bez jego wiedzy 
o wartach decydować i coś nowego czynić, albowiem pułki przez liczne i niepo-
trzebne czuwanie bywają wielce utrudzone, a zatem łatwiej pokonane być mogą, 
dlatego jak tylko można, należy zachować je do bardziej potrzebnych działań. 
 

Rozdział LXII. 
O sile i obowiązkach wart, zarówno w mieście, jak i w obozie  

i co przy tym każdemu należy wziąć pod uwagę
1. Wartownik znajdujący się na swoim posterunku podczas warty jest jako sa-
mowładna osoba i dlatego nikogo nie słucha, kto by to nie był; tak że nawet 
jego oficerowie nie powinni dawać mu żadnych poleceń, dopóki on zmieniony 
nie zostanie, poza ustnym rozkazem, według którego ma postępować.
2. Warta w twierdzy przy szlabanie, a w polu przy kozłach hiszpańskich lub 
przy pierwszym zewnętrznym wejściu, ma zachowywać największą ostroż-
ność, albowiem przy przejściu bez przerwy wielu ludzi się znajduje. Jak tylko ta 
warta jednego lub wielu cudzoziemców i nieznajomych dojrzy zbliżających się, 
to niezwłocznie opuszcza szlaban lub zamyka kozły hiszpańskie, a następnie 
głośno pyta: skąd idzie? A potem wzywa swojego unter-oficera, który musi na 
wezwanie wartownika lub według danego jakiegoś zwykłego znaku, bez zwło-
ki ze swoją bronią przybyć do tego miejsca. A jeżeli jest to nieznajoma osoba, 
przepytywać według tego: (1) skąd idzie? (2) kim jest? (3) dokąd chce iść? (4) 
jaki ma stopień i jaką sprawę? (5) jak ma na imię? (6) czy ma paszport? 
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Bowiem jeżeli podczas wojny, czy to podczas jakieś zaraźliwej choroby, nikt nie 
może (z uwagi na bezpieczeństwo) bez paszportu przejechać, który to pasz-
port unter-oficer od warty głównej lub szeregowy, en Chefowi, gubernatoro-
wi, komendantowi lub kapitanowi, według ustaleń, wręczy i odpowiedź razem  
z paszportem z powrotem przynieść musi. W międzyczasie powinien przejeż-
dżający oczekiwać w tym miejscu, gdzie jest zatrzymany. I kiedy on zostanie 
wypuszczony, wtedy unter-oficer przyszedłszy pyta: (7) czy będzie nocował  
w mieście (lub obozie)? (8) gdzie się zatrzyma?
Kiedy będzie to cudzoziemiec lub nieznajomy, to musi być on do oficera przy-
prowadzony, który to oficer ma tego przyjezdnego starannie przesłuchać, kim 
jest i skąd przyjechał i gdzie chce się zatrzymać, a później do warty głównej 
powinien go przyprowadzić. Jednakże gdy to będzie ważna osoba, to nie nale-
ży jej, ale jednego z jej służących tam przyprowadzić; a kiedy go przesłuchają, 
wtedy ma dowodzący oficer od warty głównej niezwłocznie przez pisemną 
cedułę gubernatora (lub dowodzącego wojskiem) o tym zawiadomić i docze-
kawszy się na to odpowiedzi, wykonać tak, jak będzie rozkazano.
3. Także należy starannie każdego popołudnia i wieczora zapisać kto od rana 
do południa, a od południa do wieczora przyjechał, a następnie raport prze-
słać. Jednakże ten artykuł dotyczy tylko pogranicznych miast, a nie takich, któ-
re są wewnątrz państwa, chyba że podczas wojny.
Także major musi każdego wieczoru mieć wiadomość z gospód położonych na 
terenie miasta, kto w nich stał z przejeżdżających.
4. Kiedy ktoś incognito przejeżdża i siebie ujawnić nie zechce, czy to w czasie 
wojny, czy też pokoju, takiego nie należy bynajmniej przepuszczać. A jeżeli to 
zdarzy się w czasie wojny lub zarazy, jest to szczególnie niebezpiecznie; i powi-
nien być on uznany za szpiega i do aresztu wzięty, aż do tej chwili, dopóki nie 
ujawni kim właściwie jest (według wszystkich prawideł wojennych); a jeżeli 
on fałszywe swoje imię wskaże, to również źle uczyni i musi zostać ukarany  81.
5. Podczas przesłuchania takich przejeżdżających należy być podejrzliwym.  
W większych miastach i twierdzach zwykle bywają przy bramach dla zapisu 
przyjeżdżających i odjeżdżających pisarze. A szczególnie podczas wojny lub za-
razy, oprócz zwykłych pisarzy bywają wyznaczeni do pomocy sztab-oficerowie 
(a jeżeli będzie warta mieszczańska, to z rajców, którzy szczególną w tym zakresie 
muszą składać przysięgę), którzy powinni o wszystko pytać i dochodzić prawdy. 
I takim daje się nakaz, jak oni w takiej sytuacji powinni postępować. 
6. Kiedy wartownik wielu żołnierzy zobaczy, wtedy on nie tylko szlaban ma 
opuścić, ale i bramę w palisadach (a w obozie kozły hiszpańskie) zamknąć musi 

81  Przepis odwołuje się do art. 202 Artykułów wojskowych Piotra I.
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i całą wartę wezwać, której z bronią przy barierze (to znaczy u skrajnych lub 
zewnętrznych wart) stanąć i jednego do wyższego dowodzącego po przepro-
wadzonym przesłuchaniu wysłać powinien, a następnie od niego rozkazu ocze-
kiwać. 
7. Ober-oficerów cudzoziemskich i ich bagaż zwykle przepuszcza się przez 
miasto, jednakże czyni się to za zezwoleniem gubernatora lub komendanta.
8. Kiedy rozkaz zostanie przysłany, aby wojska cudzoziemskie przez miasto 
przepuścić, wtedy przy tym wszystkim rozkazuje się, aby więcej niż rota, ba-
talion lub pułk, biorąc pod uwagę liczebność garnizonu, naraz przepuszcza-
ne nie były; jednakże bezpieczniej jest, aby miasto mogły ominąć, by strachu  
i niepokoju przez to uniknąć. 
9. Także muszą wartownicy znajdujący się przy zewnętrznych wyjściach i bra-
mach, patrzeć i rozkazywać, aby dwie karety lub wozy na moście nie zjeżdżały 
się i nie spotykały się.
10. Także nie należy dopuszczać dużej liczby ludzi na moście lub przy bramie, 
tak aby piesi i konni nie przeszkadzali sobie nawzajem; także niech nikt nie 
odważa się, choć konno, pieszo lub powozem, przez wartę lub bramę, także  
i przez most szybko biec, ponieważ to jest przeciwne wojskowemu zwyczajowi 
i wzbudza to podejrzenia, co tacy ludzie uczynili, którzy tak szybko z miasta 
uchodzą. Kiedy ober-oficer, obok wartownika przejdzie, wtedy on musi broń 
prezentować, a pikinierzy postawić piki po prawej stronie przy nodze. Także 
bynajmniej nie należy, aby wartownicy stojąc na swoich pozycjach, tytoń palili, 
ponieważ to jest wbrew wszelkim wojskowym zwyczajom, choć od tego będą 
się wymawiać, że podczas palenia tytoniu można bardziej rześkim być, aniżeli 
stojąc bez tego  82. Ale ta wymówka nie jest dozwolona, albowiem wartownik 
może nie tylko na jednym miejscu stać, ale i należytym sposobem na posterun-
ku swoim dokoła chodzić, aby tym sen odgonić i tym samym bardziej czujnym 
być. I nie powinien wartownik na warcie lub w jakimś innym miejscu siedzieć.
11. Kiedy obchód sprawdzający warty lub ktoś inny przechodzi obok, wtedy 
musi wartownik zawołać: kto idzie? W tym czasie ma broń przygotować, której 
nie należy, jak długo on na warcie będzie, w żadnym wypadku z rąk wypuszczać, 
która powinna być zawsze nabita. A jeżeli odpowiedzi nie dostanie, to jeszcze je-

82  Palenie tytoniu w środowisku żołnierskim rozwinęło się w całej Europie w czasie wojny trzy-
dziestoletniej (1618-1648), przy czym stopniowo moda ta przesuwała się na wschód. Rozwiąza-
nie zaproponowane przez Piotra I jest nowatorskie. Przykładowo w Rzeczypospolitej teoretycy 
wojskowości jeszcze pod koniec XVII w. raczej zalecali zażywać tytoniu, zob.: A. Dziubiński,  
Z dziejów nałogu tytoniowego i produkcji wyrobów nikotynowych w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII 
wieku, „Kwartalnik Historyczny” 105 (1998), 2, s. 34-36; T. Srogosz, Konsumpcja żywności i uży-
wek a stan zdrowotny wojska polskiego w XVII w., „Lekarz Wojskowy” 63 (1987), 11-12, s. 761.
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den raz woła, kto idzie? I przy tym przygotowuje się do strzału; a jeśli jeszcze odpo-
wiedzi nie otrzyma, to wówczas wartownik ma prawo strzelić, choćby dniem lub 
nocą, tak podczas wojny jak i pokoju, albowiem nikt nie może się z wartownika 
śmiać lub go drażnić. Strzelać należy do tego, kto się nie odezwie, w takim przy-
padku, jeżeli ktoś w mieście, obozie po wale do tegoż obozu, lub do warty idzie,  
a nie do tych, którzy po ulicach (drogach) idą, lub po wodzie obok płyną. Także 
jeżeli i obok idą, a będą kierować się bliżej schodząc ze zwykłej drogi, takiemu 
po odpowiedzi jego polecić iść dalej, do takiego należy trzykrotnie krzyczeć,  
a jeżeli nie posłucha wołania, to należy strzelać  83. 
12. Jeżeli ktoś wartownika, stojącego na warcie zechce obejrzeć, czy ma on 
ołów, proch lub zapalony lont, to nie powinien pozwolić temu oglądającemu 
blisko podchodzić. A jeśli taki przemocą będzie działał, to może on śmiało swo-
ją bronią go powstrzymać i tegoż odepchnąć lub według konieczności uderzyć.
13. Także niech się wartownik nie odważy ze stanowiska swojego zejść, z wy-
jątkiem sytuacji kiedy zmieniony będzie, za co grozi kara śmierci niezależnie 
od wymówek; dlatego żołnierz powinien, kiedy czas przyjdzie według kolej-
ności, która jest mu wyznaczona na zmianę, zawczasu się przygotować, aby nie 
odczuwał przy tym żadnego lęku  84. 
14. Także należy wartę jedną od drugiej postawić nie dalej niż wystrzał z musz-
kietu, tak by żołnierze między sobą zwołać się mogli i swoje słowa nawzajem 
rozumieli; w takiej to odległości warty być powinny.
15. Wartownicy przez swoich kaprali, a podczas ich nieobecności przez gefrajt-
rów na wszystkie warty przyprowadzani i zmieniani bywają. Wartownik, który 
ma zostać zmieniony, prezentuje broń, a ten który zmienia, ma też prezento-
wać broń i przy tym powinien pytać się co należy czynić. I kiedy o tym mu 
oznajmią, wtedy poprzedni wartownik bez dalszych rozmów, zejdzie a nowy 
stanie na jego miejscu.
16. Kiedy obchód sprawdzający warty lub ktoś z oficerów, wartownika na swo-
jej pozycji znajdzie śpiącego, to musi (bez zwłoki) jego zmienić i wziąć go do 
aresztu, a następnie według artykułów go sądzić  85. Kiedy w obozie nieprzy-
jaciel na wartownika natrze lub zaatakuje, wtedy on powiadamia krzykiem 
swoich oficerów i strzeliwszy wycofuje się do kordegard lub gdzie znajduje się 
warta główna. 

83  Przepis prawny odwołuje się do art. 44 Artykułów wojskowych Piotra I.
84  Przepis prawny odwołuje się do art. 39 Artykułów wojskowych Piotra I.
85  Art. 41 Artykułów wojskowych Piotra I przewidywał karę śmierci wobec wartowników, którzy 
zasnęli na warcie. Ref leksje przewidywały jednak wyłączenie winy, jeżeli wynikało to z przy-
czyn obiektywnych jak choroba lub zasłabnięcie. 
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17. Jeżeli jakieś nieporządki i niedbalstwo uczynione zostaną na ulicy, czy 
przez mieszczan czy żołnierzy, w stosunku do wydanych rozkazów, to muszą 
zarówno patrole, jak i warty, które w tych lub w pobliżu tych miejsc znajdu-
ją się, zatrzymać osoby które takie nieprzyzwoitości czynią i pod straż wziąć,  
a o tym warcie głównej lub majorowi wiadomość podać. Jeżeli w takich sytu-
acjach zostaną wzięci do aresztu mieszczanie, to należy ich rankiem do komen-
danta tego miejsca odesłać.
18. Kiedy na alarm uderzą, czy przed nieprzyjacielem czy na pożar, wtedy mu-
szą dowodzący oficerowie od pułków na wyznaczonym alarmowym miejscu 
pojawić się.
19. Kiedy jakieś wysłane z twierdzy (lub z obozu) oddziały z powrotem wrócą 
nocą, wtedy należy jednego, lub dwóch szeregowych z tego oddziału, do bram 
do warty głównej w celu wiadomości przysłać; a pozostali muszą 50 kroków 
od szlabanu lub kozłów hiszpańskich stać, póki gubernatorowi lub komendan-
towi, a w armii naczelnemu dowódcy o nich uczyniona będzie wiadomość.  
I wtedy albo na swoją kwaterę ich się odsyła, albo znowu dokądś według roz-
kazu zostaną posłani. 
20. Podczas niebezpieczeństwa nikt z szeregowców, którzy zezwolenia nie 
mają, nie może z twierdzy wychodzić, nie mając ceduły przepuszczającej od 
gubernatora (lub wyższego dowodzącego) pod surową karą; a ci, którzy bez 
ceduły przepuszczającej do jakiegoś miejsca pójdą lub w drodze znalezieni zo-
staną, mają być pod straż wzięci i jako dezerterzy do garnizonu powinni zostać 
odstawieni.

Rozdział LXIII. 
O wartach kawalerii, jak należy je trzymać w polu i w twierdzach 

(także o odwodowych wartach kawalerii i piechoty)  
i na co przy tym należy uważać

1. W miastach w czasie pokoju kawalerii się nie stawia, ale ona zwykle otrzy-
muje swoje kwatery we wsiach, a to dla lepszej wygody w furażu, ponieważ on 
we wsiach łatwiej i za mniejszą cenę jest dostępny, aniżeli w miastach. Ale pod-
czas wojny i w twierdzach, gdzie oblężenia się spodziewają, kawalerię stawia 
się po około 300 lub 500 ludzi, jak wymagają tego okoliczności i obrót spraw  86. 
Wyżej wspomniana kawaleria musi wspólnie z piechotą pełnić warty i stawia 

86  W 1710 r. generał gubernator Rygi Nils Stromberg przygotowując się do odparcia rosyjskiego 
oblężenia wprowadził do miasta i twierdzy 22 pułki piechoty i kawalerii, zob.: Письма импера-
тора Петра I к князю Аниките Ивановичу Репнину за 1710 г., [в:] Сборник материалов  
и статей по истории Прибалтийского Края, т. I, Рига 1876, с. 291. 



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku 165

się ją zwykle na odwodowych wartach oraz wykorzystuje się do rekonesansów 
wokół twierdzy, a także pełni zwykłą wartę główną w krytych drogach (i wtedy 
im furaż czy to ze wsi, czy z magazynu dostarcza się). Ci oficerowie, którzy na 
odwodowych posterunkach dowodzą, muszą sami swoje pozycje sprawdzać.
2. Także kawaleria na dalekich i niebezpiecznych pozycjach wokół armii musi 
stać i zwykle wyznacza się dwóch szeregowych na jeden posterunek, kiedy oni 
mają odwodowe warty, aby czegoś nie przegapili (ponieważ to łatwo jednemu 
zdarzyć się może). Takie warty polowe kawalerii mają być postawione czy to 
na pagórku, czy na wielkiej równinie (gdzie one mogłyby daleko wokół ob-
serwować), a piechotę w lesistych i wąskich miejscach, gdzie są góry i doliny, 
częściej się stawia, jednakże nie tak daleko od armii, jak kawalerię. Wyżej wska-
zane warty wszystkie powinny być przypisane do jednego z trzech głównych 
posterunków, aby w to miejsce wycofywały się i informowały o zbliżającym 
się nieprzyjacielu. Warty muszą być tak rozstawne, zarówno w kawalerii jak 
i piechocie, żeby jedna stała obok drugiej, aby jedna warta drugą na widoku 
miała i w razie konieczności mogła dać znak, jeżeli coś istotnego przez nie-
przyjaciela będzie podjęte. Takie polowe warty pułkownicy, podpułkownicy  
i majorowie, zarówno kawalerii, jak i piechoty muszą wysyłać, które okazyjnie 
przez dowodzących, samego generała lub generała-majora wystawia się i na-
leżycie się dogląda. Inne szczegółowe informacje o wartach konnych szeroko 
opisano poniżej.
3. Wielka warta polowa ma zawsze przed sobą postawić małą wartę.
4. Co dotyczy patroli, to bywa wysyłany z warty głównej kapral z 4 lub 6 szere-
gowymi. Ale jeżeli porucznik lub chorąży albo wachmistrz ma prowadzić pa-
trol, to należy liczbę szeregowych zwiększyć.
5. Nie należy paroli oddawać kapralom, lecz jedynie hasła, które przekazuje 
oficer od warty głównej. Wartownicy także muszą mieć hasła, aby one im tylko 
służyły, aby kaprala, który ich zmienia, a także i oficera, który patrol wykonuje, 
mogli poznać.
6. Wartownicy niech się nie odważą nocą nikogo przepuszczać, oprócz samego 
patrolu, ale zatrzymać muszą tych na tym samym miejscu, gdzie ich spostrze-
gli, a jeden z wartowników musi do dużej lub małej warty jechać i oficerom 
oznajmić; a drugi ma baczenie, aby nikt do niego blisko nie podchodził. I dla-
tego nocą i podczas mrozów należy po dwóch ludzi wystawiać.
7. Warta musi swą powinność pełnić całą noc na koniach i co trzy godziny po-
winna być zmieniana; trzecia część od warty głównej także ma całą noc być na 
koniach lub jak dowódca uzna za stosowne; według potrzeby bywa połowa lub 
cała warta na koniach.
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8. Duże warty powinny po zachodzie słońca na swoich nocnych pozycjach 
stać, a małe warty na pozycje, gdzie warta główna stała, powinny wstąpić. 
9. Dowódca, który ma dużą wartę, musi jej rozkazać, aby godzinę przed świtem 
raz jeszcze na konie cała wsiadła, a następnie pole rozpoznała przez porucznika 
(lub chorążego) z jednym wachmistrzem, wraz z 20 lub 25 szeregowymi, za-
nim dowódca dzienną porą uda się na swoje pozycje. 

Rozdział LXIV.
 O modlitwie, w jaki sposób i kiedy ją odmawiać

Wszyscy, zarówno oficerowie, jak i żołnierze w obozach i na wartach, wszędzie 
zobowiązani są trzy razy dziennie się modlić. Dwa razy po wybiciu capstrzyku  
i pobudce (krótkie modlitwy trzeba cicho odmawiać każdemu samodzielnie 
i dlatego powinien każdy oficer uczyć żołnierzy, a jeżeli są oni niepiśmienni, 
a wszystkich nauczyć nie może, to choćby tylko Ojcze nasz, co oczywiście 
należy znać); po raz trzeci o 9 godzinie przed południem musi duchowny li-
turgię odprawiać w każdym pułku. A ponieważ tego w każdym dniu tygodnia 
duchowny nie jest w stanie wykonać, także nie zawsze każdemu pułkowi zda-
rza się być w całości, chociażby na wartach stojącym, w tym celu ustanowione  
w tym czasie modlitwy czytać należy w batalionach lub rotach, jak okoliczność 
pozwolą  87. 
Na krótkie poranne i wieczorne modlitwy w miastach i we wsiach żołnierzy 
stojących na kwaterach zbierać nie należy, ale tylko na jedną modlitwę odby-
waną o 9 godzinie.
W niedziele i w wielkie święta nieszpory, a w najważniejsze święta nieszpory 
i jutrznie należy odprawić, a przed tym za każdym razem należy bić w bęben. 
Codziennie nieszpory i jutrznie duchowni w domu odprawiają, ponieważ na 
to prawo cerkiewne duchownym i wolnym ludziom zezwala, czego to żołnie-
rzom będącym w takich wielkich trudach i fatydze nie jest możliwe dostąpić, 
ale ich obowiązuje. Na tą ustaloną służbę wszyscy bez sprzeciwu muszą cho-
dzić, pod karą określoną w artykułach wojskowych  88.
A ponieważ w armii znajdują się ludzie innych wyznań, ci również muszą ana-
logicznie czynić według swoich praw religijnych i w tym czasie modlić się, pod 
takąż karą  89. 
87  W Europie w ogromnej większości stosowane były dwie modlitwy dziennie – rano i wieczo-
rem. W niedzielę i święta odbywały się natomiast nabożeństwa z kazaniami, zob.: K. Łopatecki, 
Nabożeństwa wojskowe…, s. 521-539.
88  Przepis prawny odwołuje się do art. 10 Artykułów wojskowych Piotra I.
89  Cechą charakterystyczną armii europejskich doby nowożytnej była szeroko stosowana toleran-
cja religijna dla żołnierzy różnych wyznań, co w szczególności dotyczyło oddziałów najemnych, 
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Rozdział LXV. 
O obchodach sprawdzających warty

Obchód sprawdzający warty utrzymuje wszystkie warty w wielkiej ostrożno-
ści, ponieważ tak nocą, jak i za dnia dozór jest bardzo potrzebny, aby zdrada  
i nieprzyjacielskie przedsięwzięcia zostały zlikwidowane i tak miasto jak i obóz 
bez niebezpieczeństwa pozostał. Zwykle obchody sprawdzające warty są trzy, 
a mianowicie: obchód główny, obchód środkowy, obchód poranny. 
Wiedzieć należy, że parol przyjmuje tylko główny obchód wieczorem oraz ob-
chód poranny, co czyni się w tym celu aby sprawdzić wieczorem czy jest spraw-
nie oddany, a rankiem czy został on sprawnie zrealizowany (wszyscy pozostali 
sami warcie powinni go oddawać), co zwykle wydaje się w formie rozkazu. 
1. Główny obchód nazywa się dlatego, ponieważ jest najważniejszy spośród wszyst-
kich pozostałych, albowiem sam major lub kapitan od warty głównej go wykonu-
je. Kiedy kapitan ten obchód czyni, wtedy na warcie głównej, skąd on pójdzie na 
obchód, nie oznajmia niczego oficjalnie, ale z kilkoma muszkieterami i latarnią 
z pozycji swojej cicho odchodzi. Kiedy będzie jechał wierzchem, to musi zejść  
z konia, gdy zechce na posterunek przyjść i o parol zapytać; i nie można jemu lub 
komuś innemu siedzącemu na koniu, kto by to nie był, choćby generał lub guber-
nator parol oddawać (ponieważ to jest wbrew wszystkim wojskowym obyczajom 
i temu słowu powinien być oddawany należy szacunek). Kiedy kapitan znowu na 
swój posterunek do warty głównej przyjdzie, wtedy siebie uzna za patrol główny  
i tak przyjmuje parol, jak na innych posterunkach się czyni. Także należy wiedzieć, 
że przed obchodem głównym ma cała warta stojąca na posterunku wystąpić i pre-
zentować broń, a ober-oficer oraz sierżant ma temu obchodowi głównemu parol 
oddać, a sierżant przystawić obchodowi głównemu halabardę lub inną broń do 
piersi, kiedy on parol oddaje. Jeżeli sam major zechce prowadzić obchód główny, 
wtedy on na początku udaje się do warty głównej biorąc ze sobą latarnię i musz-
kieterów, gdzie uznaje się za obchód główny. A niekiedy on nie bierze ze sobą ani 
latarni ani żołnierzy, co umyślnie czyni aby tym lepiej warty rozpoznawać; a jeżeli 
tylko ktoś temu sprzeciwiać się będzie, że w taki sposób każdy może w ciemności 
przyjść i podać się jako obchód główny, temu można odpowiedzieć, że obchód 
może być bez latarni i muszkieterów (których w niektórych państwach się nie wy-
korzystuje), bowiem kiedy obchodowi głównemu parol ma być dany, to zawsze 
świeca w latarni zapalona na warcie bywa lub w drzwiach kordegardy jest stawia-
na, aby tę osobę zarówno z twarzy, jaki po mowie przy świecy poznać. Sierżant 
oddaje parol obchodowi głównemu sprawdzającemu warty.
zob.: K. Łopatecki, Cuius regio eius religio w wojskach Rzeczypospolitej? Kwestia wolności głoszenia 
wiary wśród żołnierzy w latach dwudziestych XVII wieku, [w:] Studia nad Reformacją, red. E. Bagiń-
ska, P. Guzowski, M. Liedke, Białystok 2010, s. 37-50.
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2. Obchód środkowy, który także ważnym obchodem może być nazwany, 
przeprowadzany jest po wale i wokół posterunków około północy. Ten obchód 
zwykle wykonuje porucznik. Jeżeli major obchód główny sam prowadzi, to 
kapitan lub oficer, który ma wartę główną, obchód środkowy wykonuje. Przy 
tym należy uważać, że temu obchodowi parol przez warty na posterunkach się 
znajdujące nie jest oddawany, ale musi sam im parol oddawać, dokąd przyjdzie. 
( Jest obyczaj w niektórych cesarskich miastach, że ten obchód sprawdzający 
warty, z muzyką i z biciem w bębny odbywa się dla rześkości ludzi przed nie-
przyjacielem, ale wydaje się to wielce niepotrzebne zawsze tak czynić, chyba 
że kiedy wojsko blisko nieprzyjaciela lub miasto jest zagrożone oblężeniem).
3. Obchód poranny podobny jest do obchodu głównego, albowiem on na 
wszystkich posterunkach, dokąd przyjdzie parol otrzymuje, aby można było roz-
poznać czy one minionej nocy zostały należycie wydane i czy coś nowego się nie 
wydarzyło. Albowiem ten, który ten obchód wykonuje, musi niezwłocznie majo-
rowi zdać raport, a tenże major powinien z nim do gubernatora lub komendanta 
iść, a w armii do dowodzącego generała i o wszystkim raportować. Gdy podczas 
obchodu ktoś oficerowi na posterunku odda fałszywy parol, ma wówczas ten ob-
chód przez tego oficera pod straż być wzięty (i do warty głównej przyprowadzo-
ny), a na drugi dzień powinien być dowódcy ujawniony i ukarany  90.
4. Kapitan warty głównej ma wieczorem każdemu dowodzącemu oficerowi na 
posterunkach podczas rozkazu dać cedułę, na której napisana jest nazwa każdego 
posterunku, gdzie ma dowodzić. A potem kiedy na obchód pójdzie lub kogoś 
pośle, te ceduły raz jeszcze odbierze lub kto posłany będzie weźmie i kapitanowi 
od warty głównej wręczy, aby on według tego mógł wiedzieć, czy wszystkie po-
sterunki według rozkazu zostały postawione w odpowiednich miejscach.
5. Zwykle obchody, które mogą być nazwane dozorującymi, wykonują unter-ofi-
cerowie i mają one zawsze parol oddawać, dokąd nie przyjdą. W innym przy-
padku nie zostaną przepuszczone, ale zaaresztowane i ukarane, jak wyżej przed-
stawiono. I mają one o każdej połowie i kwadransie godziny być czynione, aby 
armia lub twierdza przed wszystkimi niebezpieczeństwami była bezpieczna.
6. Do tych trzech rodzajów obchodów sprawdzających warty, jeszcze pewien 
wzór dołączony być może – obchód gubernatorski lub komendancki – a mia-
nowicie, kiedy gubernator, szczególnie podczas wojny wielce troskliwy jest  
i czasem sam posterunki zobaczyć zechce, (jak one są zorganizowane i co się tam 
dzieje) taki może to czynić, kiedy zechce. Jednakże on nie ma prawa nazywać się 
obchodem głównym, poza właściwym czasem. Albowiem takowy tylko jeden 
90  Za zapomnienie lub przekręcenie parolu Artykuły wojskowe Piotra I przewidywały nawet karę 
śmierci (art. 49). 
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bywa z wieczoru pierwszy. A jeżeli kto za drugim razem siebie jako obchód głów-
ny ogłosi, to należy go według praw wziąć do aresztu i warcie głównej oddać. Kie-
dy gubernatora lub komendanta (lub ktoś przez nich wysłanego) warta stojąca 
na posterunku zapyta, wtedy on powinien odpowiedzieć: obchód gubernatorski 
lub komendancki. Poza tym muszą mu oficerowie, jako obchodowi głównemu, 
parol oddawać, jednakże nie na koniu siedzącemu, ale musi on z niego zejść.
7. Jak szybko wartownik, stojąc na swoim posterunku, kogoś zobaczy, wtedy 
ma on według swojego obowiązku i wojskowego obyczaju głośno zapytać: kto 
idzie? A jeżeli zdarzy się, że to obchód sprawdzający warty, to musi powiedzieć: 
który obchód? A jeżeli taki obchód, który musi przyjąć parol od warty, to musi 
wartownik głośno powiedzieć: obchód stać! Sierżant, kapral lub gefrajter (kto  
z tych trzech na posterunku się znajdzie), zawoła: żołnierze do broni! Wtedy 
stanąwszy pod bronią, musi którykolwiek z unter-oficerów do niego iść i kieru-
jąc swoją broń w jego stronę, zapytać o hasło, a przyjąwszy przekazać swojemu 
oficerowi. I jeżeli hasło jest prawidłowe, wtedy oficer tego posterunku idzie 
do niego i oddaje obchodowi parol na ucho cicho przez swoją broń, ustawiw-
szy je obchodowi naprzeciwko piersi. A kiedy obchód przechodzi obok takich 
wart, gdzie nie ma żadnych oficerów, ale tylko sami wartownicy stoją, którzy 
nie mają ani parolu, ani hasła, to muszą tylko zapytywać i kiedy wartownik gło-
śno zapytuje, wtedy odpowiedź dać: patrol! I wtedy wartownik powie: obchód 
sprawdzający warty – idź obok! Wtedy musi obchód wartownika minąć.
8. Sposób rozdzielenia obchodów sprawdzających warty: niezwłocznie po wy-
daniu paroli i hasła oraz zamknięciu bram, major wkłada do kapelusza i miesza 
losy z patrolami, na których godziny i półgodziny są przedstawione, z które-
go każdy sierżant wyciąga sześć, ponieważ u każdej z bram i posterunków 6 
obchodów ma zostać odprawionych, które wziąwszy, rozdziela między swoich 
kaprali lub rozkaże im wyjmować z kapelusza, komu jaki czas się przypadnie 
na obchód. A kiedy sierżant i kapral odbywają obchód, wtedy powinni wziąć 
ten los, na którym ta godzina znajduje się, a kiedy zakończy obchód, oddaje 
go znów do warty głównej, co i wszyscy pozostali czynić muszą. W taki spo-
sób wszystkie obchody sprawdzające warty są zorganizowane, dlatego można 
szybko zorientować się, kiedy który obchód nie był wystawiony.
9. Jeżeli kiedy na wale lub gdzieś indziej dwa obchody sprawdzające warty ra-
zem niespodziewanie zejdą się, to postępuje się według takiego wzoru, a mia-
nowicie: jeśli takie same obchody spotkają się, to pierwszemu zapytanemu 
drugi zapytany obchód parol musi oddać. Kiedy zejdą się różne obchody, na 
przykład, jeżeli kapitan prowadzi obchód główny i spotka go obchód patro-
lujący, a wspomniany obchód patrolujący wprzódy obchód główny zapyta, to 
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on jednakże nie jest zobowiązany obchodowi patrolującemu oddać parol, ale 
obchód główny musi z szacunku od obchodu patrolującego przyjąć parol, nie-
zależnie na pierwsze zapytanie. W taki sposób i pozostałe obchody nawzajem, 
który starszy rangą, czynić mają.
10. Kiedy obchód sprawdzający warty, a szczególnie główny, do jakiegoś poste-
runku przyjdzie, wówczas cała warta stojąca na posterunku ma wystąpić i pod 
bronią stanąć, a jeżeli jacyś tego obowiązku szybko nie wykonają i okażą się 
zwlekającymi, to musi warta główna tego oficera do aresztu wziąć, powierzyw-
szy innemu (kto po nim jest starszy) dowództwo, a następnie przyprowadzić 
go do warty głównej aby rankiem tegoż majorowi przedstawić.
11. Należy wiedzieć, że parol oddaje się kapralowi, a hasło gefrajtrowi, wartow-
nikom w koniecznych miejscach stojącym, a nie wszystkim, który przyjmować 
i oddawać na wartach w takiż cichy sposób, jak i parol, a nie głośno i bez skie-
rowania broni do piersi. Dlatego nie należy tym wartownikom o hasło pytać, 
którym ono nie oddane, ale tylko pytać: kto idzie? a potem jak się odezwie, 
powiedzieć: idź obok! Także jeżeli kogoś nie spośród wojskowych dokądś po-
ślą w jakiejś potrzebie, to i takim hasło też daje się od oficera, który go posłał; 
jednakże oficer musi pewnemu i wiernemu człowiekowi to oddawać. 
 

Rozdział LXVI. 
O patrolach i co przy tym czynić należy

Jak wykonuje się obchody sprawdzające warty przez piechotę tylko na wale 
albo w obozie około wojska, tak patrole od piechoty i kawalerii odprawione 
być mają wewnątrz i poza twierdzą lub miastem. Ten patrol wysyła się zwykle 
od piechoty warty głównej dlatego, aby na ulicach od ludzi bez zajęcia jakiś 
niepokojów nie było. I jeśli patrol choć na ulicy lub w szynku bójkę napotka, 
to takich ludzi albo pogodzi, albo jeżeli uznają się za adwersarzy, bez zwłoki 
weźmie do aresztu na swój posterunek i odprowadzi ich na wartę główną.
W dużych miastach zwykle nie tylko piechota ale i kawaleria patrole na ulicach 
ma czynić; bowiem ona dalej i szybciej dokoła objechać może. Liczba patroli 
nie jest równa, gdyż jeżeli w mieście zajdą liczne niepokoje, w tym celu licz-
niejsze patrole wysyła się, nie tylko nocą, ale i za dnia. A mianowicie musi być 
patrol w mieście na ulicach, a w chwili niebezpieczeństwa także wokół kontr-
skarpy bywa patrol wystawiany przez kawalerię. A kiedy obchód sprawdza-
jący warty zobaczy i zapyta, to musi odezwać się w umówiony sposób, który 
patrolowi przez obchód wcześniej jest dany; a wewnątrz miasta owego znaku 
się nie daje, ale kiedy obchód sprawdzający warty lub warta go zapyta, patrol 
odpowiada. Patrol zawsze posyła się od posterunku głównego, zarówno pie-
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choty, jak i kawalerii. Wyżej wskazanemu patrolowi podczas niebezpieczeń-
stwa poza miastem nie należy daleko jeździć, ale w takiej odległości od wart, 
aby zawsze można było je zapytać, a im danym znakiem odpowiedzieć. Kiedy 
piechota podczas swojego patrolowania około miasta coś zobaczy, wtedy musi 
najbliższy posterunek stojący u bram powiadomić. Także patrole wysyła się 
na kontrskarpy zarówno kawaleryjskie, jak i piechoty, które tylko, jak wyżej 
wspomniano jednakową powinność mają. 

Rozdział LXVII. 
O egzekucji (lub jej wykonaniu)

Ponieważ w takich okolicznościach, a mianowicie: podczas pozbawienia życia 
lub kary cielesnej, bywa wielkie zgromadzenie ludności: w tym celu zwykle 
oficerów z żołnierzami wokół tego miejsca się stawia; także i podczas pozosta-
łych kar oficerów i żołnierzy wykorzystuje się, którzy przy tych egzekucjach 
uczestniczą, jak o tym rozlegle w artykułach wojskowych wspomniano  91.

Rozdział LXVIII. 
Porcje i racje na obcej ziemi,  

a w swojej tylko racje dawać należy według tabeli.
 
[Stopień] Porcje Racje
generał-feldmarszałek 200 200
generał-feldmarszałek-lejtnant 150 100
generał-feldcechmajster 100 80
generał kawalerii 100 80
generał piechoty 100 80
general krigs-komisarz 180 100
generał-lejtnant 70 50
generał-major 60 40
brygadier 55 30
oberszter-krigs-komisarz 50 36
generał-kwatermistrz 50 30
generał-audytor 26 18
generałom i generals i fligel adiutantom według 
ich rang przy kawalerii 
wyższy duchowny polowy 26 16
generał-kwatermistrz-lejtnant 26 17
generał-audytor-lejtnant 26 17

91  Zapis odwołuje się do treści II księgi Kodeksu wojskowego 1716 roku, gdzie zamieszczono Arty-
kuły wojskowe Piotra I.
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generał-sztab-kwatermistrz 24 16
feld-krigs-calmajster 26 18
generał-wagenmajster 20 14
ober-inżynier 26 16
ober-komisarz 26 18
ober-kwatermistrz 12 8
ober-audytor 12 8
feld-medikus 16 10
kapitan zwiadowców 10 8
aptekarz polowy 10 6
czeladnikom aptekarskim 2 2
pocztmistrz polowy i przynależący do niego ludzie 21 12
sztab-furier 6 2
sztab-lekarz 4 4
kurier polowy 6 2
generał-gewaltygier 10 8
generał-fiskał 10 8
generał-profos 10 16
ober-fiskał 5 6
sekretarz przy komisariacie 16 5

Należący do generalicji
3. sekretarzy generała-feldmarszałka po 16 5
5. pisarzy po 3 2
2. sekretarzy generała-feldmarszałka-lejtnanta po 14 4
3. pisarzy po 2 1
2. sekretarzy generalscy po 12 3
2. pisarzy po 2 1
2. pisarzy generała-lejtnanta po 2 1
1.pisarz generała-majora 2 1
1.pisarz brygadierski po 2 1
na koniach przy kancelarii generalskiej - 2

Pułkowy sztab kawalerii
pułkownik 50 22
podpułkownik 25 15
premier-major 19 13
sekund-major 17 12
kwatermistrz pułkowy 5 5
audytor pułkowy 3 3
komisarz pułkowy 4 4
adiutant pułkowy 4 4
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pop pułkowy 3 3
oboźny pułkowy 2 3
prowiant-majster pułkowy 2 3
lekarz pułkowy 3 3
pisarz pułkowy 2 2
fiskał pułkowy 2 3
profos pułkowy 2 2

Rota dragońska
kapitan 15 7
porucznik 9 6
podporucznik 7 5
chorąży 5 4
wachmistrz 3 3
furier 2 2
pisarz rotny 2 1
felczer rotny 2 1
kowal rotny 1 1
siodlarz rotny 1 1

Pułkowy sztab piechoty
pułkownik 50 17
podpułkownik 25 11
premier-major 19 11
sekund-major 17 8
kwatermistrz pułkowy 5 4
audytor pułkowy 3 3
pop pułkowy 3 3
komisarz pułkowy 4 4
adiutant pułkowy 4 4
prowiant-majster pułkowy 2 2
lekarz pułkowy 3 3
oboźny pułkowy 2 2
pisarz pułkowy 2 2
fiskał pułkowy 2 2
profos pułkowy 2 2

W rocie piechoty
kapitan 15 5
porucznik 9 4
podporucznik 7 3
chorąży 5 3
sierżant 3
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podchorąży 2
kaptenarmus 2
furier 2
kapral 2
pisarz rotny 2
felczer rotny 2
gwizdaczowi lub fleciście i oboiście 1
żołnierzowi 1

Oficerom artyleryjskim i pozostałym służącym porcje i racje daje się według 
tego, jakie w kawalerii otrzymują.
Jedna porcja wynosi w dzień:
•	 chleba 2 funty, 
•	 mięsa 1 funt, 
•	 wina 2 czarki, 
•	 piwa 1 garniec.
Na miesiąc:
•	 soli 2 funty,
•	 krup półtora garnca.
Oprócz tego, na kwaterach daje się serwis, to jest ocet, drwa, świece, pościel.  
A w razie potrzeby dodaje się i pozostałe używane do jedzenia produkty.
Jedna racja na dobę:
•	 owsa 2 garnce,
•	 siana 16 funtów,
•	 sieczki 2 garnce,
•	 słomy 1 snop.
W przypadku kiedy My w przyszłości oprócz tego Naszego Kodeksu Wojsko-
wego i rozkazów w tej księdze zawartych, w celu lepszej poprawy i porządku  
w wojskach Naszych, za dobre uznamy wydanie nowych rozkazów lub ogło-
szenie uniwersałów, to muszą wszyscy oficerowie wyżsi i niżsi oraz szeregowcy 
w Naszych wojskach, je szanować i wypełniać, tak samo, jakoby one w tym 
Kodeksie zawarte były. 

Dano w Gdańsku, dnia 30 marca, 1716 roku  92.

92  W 1716 r. Piotr I wprowadził wojska rosyjskie na teren Rzeczypospolitej, w lutym przybył do 
Gdańska, a w kwietniu spotkał się tam z Augustem II. Car nie krył w tym czasie planów formal-
nego opanowania Gdańska, zob.: U. Kosińska, Sejm 1719-1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wie-
deńskiego, Warszawa 2003, s. 29; J. Trzoska, Gdański handel i żegluga wobec zmian układu sił  
w Europie podczas wielkiej wojny północnej, „Słupskie Studia Historyczne” 16 (2010), s. 52.



Księga II.

Artykuły wojskowe z krótkim komentarzem
(wersja warszawska tłumaczenia)

Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dział VII, sygna-
tura 711.

[s. 25] Artykuły wojskowe Piotra W[ielkiego] Cara Moskiewskiego
[s. 26] Artykuły wojskowe z przydaniem krótkich refleksji.

Drukowane w Peter[s]burgu roku 1715.

My z łaski Bożej Piotr pierwszy Car i własny konserwator całej Rosji. 
Przekazujemy wszystkim i każdemu z naszych generałów, ober- i unteroficerów, 
tudzież gemejnom, tak rodowitym poddanym, jako i cudzoziemcom w służbie na-
szej zostającym, aby według swej powinności byli podlegli i posłuszni, a wypełniali 
wszystkie punkta wiernie w tych artykułach zawarte. Każdy zaś z nich, jakiegokol-
wiek stanu lub godności, wyżsi i niżsi oficerowie z swemi subalterny bez żadnego 
wyłączenia wykonać mają przysięgę, Nam Carowi i Panu swemu, jako chcą dotrzy-
mać wiernie i rządzić się punktami następującemu, a służyć jako należy poc[z]ci-
wym ludziom wojskowym przeciwko nieprzyjacielowi naszemu, ciałem i życiem, 
w kampaniach, oblężeniach, wodą i lądem i aplikować [s. 27] się, ile możności 
do odwrócenia cobykolwiek było szkodliwego naszemu Carstwu i poddanym,  
a pomagać do tego, cokolwiek ku dobru i pożytkowi tegoż państwa ściąga się, nie 
szczędząc żadnej pracy ani się zrażając żadnym niebezpieczeństwem, póki Bóg po-
zwoli życia każdemu. I ażeby nikt nie miał wymówki niewiadomości niniejszych 
artykułów, mają być czytane głośno podczas rewizji, przy każdym w szczególno-
ści regimencie, każdego tygodnia raz jeden  1, aby każdy mógł unikać wstydu kary,  
a przeciwnym sposobem zachował się w poc[z]ciwej odwadze.

O sposobie przysięgi, począwszy od generałów, aż do chorążego.
Ręka lewa położona być ma na Ś[więtych] Ewangeliach, a prawa wzniesiona 
na powietrzu z wyciągnionemi dwoma największemi palcami.
Żołnierze zaś, że ich wiele, mają tylko podnieść prawą rękę przed Ewangelią 
położoną przed niemiż i mówić rotę juramentu słowo w słowo, jakim czytają, 
1  Obowiązek czytania artykułów wojskowych spoczywał na pisarzu rotnym, zob.: księga III 
Kodeksu Wojskowego 1716 roku.
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a po tym przeczytaniu, mają ciż spuścić w dół Ewangelię. Ten jurament czyni 
się od sztabu na radzie wojskowej, a ober- i unteroficerowie z gemejny przy 
regimentach albo kompani pod chorągwią rozwiniętą. [s. 28]

Jurament wszytkich oficerów wojskowych  2

[s. 29] 

Bogu samemu cześć i chwała.
O artykułach wojskowych.

Rozdział pierwszy.
O Bojaźni Boskiej.

Artykuł 1.
Lubo w powszechności należy wszystkim prowadzić życie chrześcijańskie i po-
c[z]ciwe zachowanie się, a iść prosto bez obłudy. Większy jednak na to wzgląd 
i gorliwość mieć mają ludzie wojskowi, jako w tym od Boga postawieni stanie, 
gdzie obowiązek służby żadnej im nie zostawuje godziny, której by niebezpie-
czeństwom ciał i życia swego nie byli wystawieni.
Więc, że każde błogosławieństwo, zwycięstwo i szczęśliwość szczególnie po-
chodzi od Boga, jako prawego wszego dobra źrzódła, a istotnego wszystkich 
zwycięstw Pana, który sam jeden w tych chce być wzywany i czczony  3. Przeto 
wszelkie nadzieje na nimże szczególnie zasadzać się mają. Co każdy ma zacho-
wać w każdych swych przedsięwzięciach.
Przeto bałwochwalstwo, czarodziejstwo, ma być surowo zakazane, żeby nie 
mogło być cierpiane ani w obozie, ani nigdzie, a gdyby kto z wojskowych był 
przekonany o tę winę, że jest bluźnierca, wyganiacz diabłów, zamawiacz broni 
lub bałwochwalca, ten według okoliczności uczynku powinien być karany żela-
zem, kajdanami, więzieniem, rózgami, batogami albo też być spalonym.

Refleksja
Kara ognia jest zwyczajna na czarowników i zabobonnych, jeśliby przez to był 
przyczyną szkody jakiej, albo gdyby wyraźnie uczynił przymierze z diabłem. 

2  Pod nagłówkiem zostawiono całą wolną stronę na treść składanej przysięgi.
3  W przepisie tym widoczne jest silnie zakorzenione w świadomości żołnierskiej zjawisko Boga 
– Pana Historii, który namacalnie na Ziemi decyduje o losach świata, w szczególności podczas 
wojen, zob.: K. Łopatecki, Koncepcja Boga – Pana Historii wśród żołnierzy Rzeczypospolitej na 
przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Religia wobec historii, historia wobec religii, red. E. Przybył, 
Kraków 2006, s. 360-370.
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Co jeśli się nie pokaże, ma być kara uczciwa, pieniężna, publicznie w kościele. 
[s. 30]

Artykuł 2
Kto najmie pieniędzmi czarownika dla szkodzenia bliźniemu, tak ma być kara-
ny jak sam czarownik.

Refleksja.
Kto czyni jaką rzecz przez kogo, będzie równie winien z czyniącym.

Artykuł 3
Kto bluźni imię Boskie albo się na[i]grawsze z służby Bożej lub szydzi z słowa 
Bożego i Ś[więtych] Sakramentów, a w tym jest zupełnie przekonany; czy po 
trzeźw[em]u czyli po pijan[em]u to popełni, temu ma być język rozpalonym 
żelazem przebity i łeb ucięty.

Artykuł 4
Kto bluźni imię Najświętszej Panny Maryi Matki Boskiej, ten ma być karany na 
ciele i życiu, według bluźniącej osoby. 

Artykuł 5
Ktobykolwiek podobne słyszący bluźnierstwa nie doniósł dobrowolnie, ma 
być policzony za społecznika winy i karany według uczynku na ciele i dobrach.

Artykuł 6.
Kiedy słowa nie były prawdziwym bluźnierstwem przeciw Bogu tylko z lek-
komyślności wyrzeczone i to [za] pierwszym razem albo drugim, winowajca 
ma być okowany przez dni 15 i odtrąci mu się miesiąc żołdu na szpital, albo 
przebieży przez rózgi za trzecim zaś razem.

Refleksja.
Jeśli w przerzeczonym przestępstwie winnego nie skażą na życiu tylko na ciele, 
można przydać jeszcze karę uczciwą w kościele. 

Artykuł 7
Najświętsze imię Boga nie ma być próżno wzywane ani w p[rzy]sięganiu się  4, 
ani kłamliwie. Jeżeli kto w tym przekonany zostanie, że to uczynił w cholerze 
4  Odrębne, dużo surowsze kary przewidziano dla świadków składających zeznania podczas 
procesów sądowych, zob.: II księga Kodeksu wojskowego 1716 roku: Druga część procesu, rozdz. 
III, pkt. 17. 
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lub w sprawiedliwej urzędu swego gorliwości, ma być według godności osoby 
[s. 31] karany sumą pieniężna na szpital albo nosić przed frontem regimentu 
piki, muszkieterzy lub karabiny.

Artykuł 8
Lecz gdy to kto wyrzecze rozmyślnie albo po pijaku, powinien publiczną, przy 
całym zgromadzeniu w kościele uczynić pokutę i półmiesięczny żołd swój od-
dać na szpital, albo nosić przez trzy dni, co dzień po godzinie jednej flinty. 

Rozdział 2.
O służbie Bożej i o duchownych.

Artykuł 9.
Służba Boża ma być czyniona w obozie śpiewając i modląc się, każdego ran-
ka, wieczora i w południe, według egzemplarza wydrukowanego, którą żeby 
wraz wszyscy księża odprawiali, daje się znak z początku i na końcu przez trąby  
u generała en Chef[a], według którego od regimentu do regimentu biją w bęb-
ny, wraz zaczynając i kończąc służbę Bożą.

Artykuł 10.
Który oficer bez ważnej przyczyny nie będzie na modlitwie, ten za każdym 
razem ma dać pół rubla na szpital, a prosty żołnierz za pierwszym i drugim 
razem będzie nosił flinty, za trzecim zaś razem ma być przez dzień i noc jedną 
okowany.

Artykuł 11.
Jeżeliby oficer był na służbie pijany z zgorszeniem drugich  5, ma być za drugim 
i pierwszym razem w areszcie [u profosa ma siedzieć]  6, a za trzecim razem zo-
stanie degradowanym na prostego żołnierza.

Artykuł 12.
Prosty zaś żołnierz za podobny eksces ma być karany knutem. [s. 32]

5  W rękopisie „był na służbie pijany, a z zgorszeniem drugich”.
6  W rękopisie zostawione wolne miejsce, które uzupełniono tłumaczeniem z wersji krakowskiej.
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Artykuł 13.
Duchowni maja mieć uszanowanie od wszystkich oficerów i żołnierzy jako słu-
dzy Boscy i aby nikt ich nie lżył ani słowy, ani uczynkiem, tym bardziej uderze-
niem, pod karą dużo razy surowszą, niż gdyby to uczynił swemu kamratowi  7.

Artykuł 14.
Przeciwnym sposobem księża po garnizonach i regimentach mają wieść życie 
pobożne i przykładne, a który by się znalazł gorszący, ma być odesłany do Sy-
nodu  8 i karany według okoliczności przestępstwa, charakterowi i powołaniu 
swemu przeciwnego.

Artykuł 15.
Kiedy bez ważnej przyczyny duchowny opuści nabożeństwo za każdym razem 
ma dać rubla na szpital, a gdyby na nabożeństwie był pijany ma być surowo 
strofowany od generalnego kapelana za pierwszym i drugim, za trzecim zaś 
razem odesłany do Synodu gdzie go złożą z urzędu jego.

Artykuł 16.
Skoro dadzą zwyczajny znak na służbę Bożą, wszyscy kupcy i przekupniowie za-
mykają swoje sklepy i kramy i żadnej rzeczy, nawet piwa ani wódki nie przedaja 
(chyba dla chorego). Kto by się temu przeciwił, wszystko mu zabiorą, a otakso-
wawszy połowę na szpital, a drugą donoszącemu i przestrzegającemu oddadzą.

Artykuł 17.
Bankiety i wszystkie próżne uciechy nie mają się dziać podczas nabożeństw. 
Kto by przeciwnie uczynił, ma dać sztrof pewnej sumy na szpital.

7  Piotr I ingerował w ostateczny kształt przepisu nadając większą ochronę duchowieństwu, 
zob.: 1716 г., 30 Марта. Устав Воинский, Артикул Воинский с кратким толкованием, [в:] 
Памятники русского права, вып. 8: Законодательные акты Петра I, первая четверть 
XVIII в., под ред. К.А. Софроненко, Москва 1961, c. 373.
8  Duchowni, którzy łamali normy moralne odpowiadali przed sądem cerkiewnym. Wraz z refor-
mą Cerkwi prawosławnej podjętej przez Piotra I sprawy te znalazły się w gestii utworzonego  
w 1721 r. nowego urzędu państwowego o nazwie Kolegium Duchowne, zwanego powszechnie 
Świątobliwym Synodem (Świątobliwym Synodem Rządzącym), zob.: K. Chojnicka, Car i cer-
kiew. Prawosławie rosyjskie w reformie Piotra Wielkiego, Kraków 2011, passim.  
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Rozdział 3.
O komendzie i uszanowaniu oficerów i unteroficerów,  

tudzież posłuszeństwie żołnierzy. 

[s. 33] Artykuł 18.
Naprzód wszyscy wyżsi i niżsi oficerowie jakie[j]kolwiek rangi i godności być 
mogą powinni szczególny i osobliwy wzgląd mieć na Carski Majestat jako Naj-
wyższego Pana i Monarchę, jako też i na dobro królestw i państw Jego i tam 
gdzie Jego Carska Mość jest przytomna osobą, wszelka komenda ustaje, chyba 
gdyby co partykularnie komu było zlecone od Carskiego Majestatu.

Artykuł 19.
Jeżeliby kto się z wojska buntował przeciwko wysokiej osobie Carskiego Maje-
statu, prześladował, usiłował pojąc albo na życie nastąpić, ten jako urażonego 
Majestatu winowajca ma być [ćwiertowany]  9 i dobra jego konfiskowane.

Refleksja.
Tejże karze podlega każdy, który miał wolę tylko uczynić to lubo nie wykonał, 
byleby tylko intencja ta dowiedziona mu być mogła, jako też i ten, który by 
wiedząc o tym nie przestrzegał.

Artykuł 20.
Kto by zelżywie mówił przeciwko poświęconej osobie Jego Carskiej Mości 
albo się przeciwił jej sprawom i przedsięwzięciom, krytykując je sposobem 
nieprzyzwoitym, łba ucięciem karany będzie.

Refleksja.
Jego Carska Mość jest monarchą absolutnym który na ziemi nie ma nikomu się 
usprawiedliwiać z spraw swoich i który ma moc i władzę, jako jedna z chrześci-
jańskich potencji, rządzić swoim carstwem i państwami według woli i upodobania 
swego. A co się w tym artykule mówi o Jego Carskim Majestacie, ma się i o Najja-
śniejszej Carowej Jejm[oś]ci i o wszystkich tronu carskiego dziedzicach  10. [s. 34]

9  W rękopisie pozostawiono wolne miejsce na wyraz, które uzupełniono według tłumaczenia 
krakowskiego.
10  W ref leksji znalazło się odniesienie do żona cara i jego następców. Piotr I był dwukrotnie żonaty 
i z obydwu związków pozostawił po sobie potomstwo. Pierwszą żoną cara była Eudoksja Łopuchi-
na, którą władca poślubił w 1689 r. Blisko 10 lat później, w 1698 r., Eudoksja na jego rozkaz została 
postrzyżona na mniszkę i odesłana do klasztoru Suzdalsko-Pokrowskiego. Najstarszy syn z tego 
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Artykuł 21.
Oficerowie i żołnierze mają spotykać  11 feldmarszałków i generałów swoich  
z wielkim uszanowaniem i posłuszeństwem powinnym póty, póki są w służbie 
carskiej. A gdyby kto był zuchwały targnąć się słowy szydzącemi przeciw nimże 
i tykającemi się honoru ichże, ten według okoliczności słów i godności osób 
odesłany do consillum bellicum  12, przed którym publiczną uczyniwszy depre-
kację ma być karany uwięzieniem.

Artykuł 22.
Gdyby kto atakował feldmarszałka lub generała na jego honorze i reputacji 
albo mówił co, w posiedzeniach i zgromadzeniach, szkodliwego ich sławie, ma 
być karany na ciele i życiu  13.

Artykuł 23.
Żaden nie ma rabować, napastować ani szkody czynić mającemu list protekcjo-
nalny albo salvi conductus  14 od Jego Carskiej Mości, feldmarszałka lub generała 
bądź jest przyjaciel lub nieprzyjaciel. Ta bowiem protekcja ma być respektowa-
na, a przeciwnie czyniący ma być życiem karany  15.

Refleksja  16. [s. 35]

związku Aleksy Piotrowicz w 1718 r. decyzją ojca został odsunięty od prawa do dziedziczenia tro-
nu (po zdradzie stanu, jakiej się dopuścił uciekając za granicę i wchodząc w kontakt z antycarską 
opozycją) i w tym samym roku zginął w więzieniu w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozosta-
wiony przez niego syn Piotr – ostatni męski potomek dynastii Romanowów w prostej linii – na 
krótko objął władzę w latach 1727-1730 jako Piotr II. W 1712 r. car ożenił się powtórnie z wziętą  
w 1702 r. do niewoli szwedzką markietanką Matrą Skawrońską, która przyjęła imię Katarzyny 
Aleksiejewnej. Po śmierci Piotra I w 1725 r. jego druga żona, już pod imieniem Katarzyny I, dwa 
lata rządziła Rosją (1725-1727). Z tego związku małżeńskiego monarchy na świat także przyszło 
kilkoro dzieci, z których tylko córka Elżbieta Piotrowna władała krajem w latach 1741-1761, zob.: 
W.A. Serczyk, Poczet władców Rosji, Londyn 1992, s. 57-128.  
11  W rękopisie znalazło się wyrażenie „mają się spotykać z”, słowa „się” i „z” zostały przekreślone.
12  Consillum bellicum (łac.) – rady wojennej. 
13  W oryginale pomiędzy sankcjami znajduje się spójnik „lub”. Należy podkreślić, że pierwotną 
koniunkcję Piotr I zastąpił alternatywą, co stanowiło złagodzenie przepisu, zob.: 1716 г., 30 
Марта. Устав Воинский..., c. 377.
14  Salvi conductus (łac.) – list żelazny; w rzeczywistości chodzi o „salwagwardię”.
15  Instytucję tę w tłumaczeniu nazywamy „salwagwardią”, która szerzej opisana jest w I księdze 
Kodeksu Wojskowego 1716 roku (rozdz. LII).
16  W rękopisie pod ref leksją znajduje się pół strony wolnego miejsca.
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Artykuł 24.
Gdyby kto podniósł rękę na feldmarszałka, czy z bronią, czyli bez broni, choć-
by go nie ranił, dla przykładu drugich ma być życiem karany, jako i każdy kto  
w gniewie porywa się do broni przeciw swemu komendierowi.

Refleksja.
Żaden oficer ani żołnierz, w tym protegowanym być nie może, choćby go na-
wet traktował nieprzyzwoitym sposobem feldmarszałek albo generał i uczynił 
mu krzywdę honoru, albowiem respekt dla generała powinien być koniecznie 
zachowany. Wolno jednak takiemu człekowi ukrzywdzonemu żalić się przed 
Jego Carską Mością albo gdzie indziej o afront lub krzywdę wyrządzoną i cze-
kać decyzji z nadgrodą sławy, która mu ma być dana.

Artykuł 25.
Równe z feldmarszałkiem i generałami prawo mają mieć pułkownicy, obersz-
tlejtnana, majorowie i wszyscy inni oficerowie w regimencie, aby każdy czynił 
powinny respekt swemu starszemu i równe od swego subalterna odbierał po-
szanowanie.

Artykuł 26.
Kiedy prosty żołnierz przeciwi się swemu sierżantowi, furjerowi, kapralowi 
etc. podczas kampanii lub w obozie albo gdy się go bić grozi, rani i naśmiewa, 
kiedy rzecz jaką do służy należącą rozkazuje, ten na śmierć ma być skazany. Co 
gdy się prócz kampanii i obozu stanie, ma tylko za ten eksces ciężko biegać 
przez rózgi.

Artykuł 27.
Kiedy starszy rozkaże młodszemu oficerowi albo żołnierzowi, to co się ściąga 
do służy J[ego] Carskiej M[oś]ci, a ten przez upór i złość nie chciałby tego 
uczynić, taki czy wyższy czy niższy i jakiejkolwiek jest kondycji, ma być życiem 
karany. [s. 36]

Artykuł 28.
Ale gdyby to uczynił przez lenistwo i prostotę, a nie przez upór albo złość, ten 
według konsekwencji interesu ma być degradowany, na czas lub na zawsze, na 
prostego żołnierza.
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Refleksja.
Należy też aby oficer, któremu dają ordynans do wykonania jakiej rzeczy, trzy-
mał się go ściśle, nic nie przydając ani ujmując. A kto by nadto  17 sobie pozwo-
lił, luboby stąd dobry nastąpił skutek, ma być jednak karaniu podległy według 
artykułów.

Artykuł 29.
Także każdy subaltern ma się utrzymować od mówienia i rezonowania prze-
ciwko ordynansom sobie danym. Kto by przeciwnie czynił, najbardziej w cza-
sie wydania batalii albo czynienia ataku jakiego, ten po ekspedycji ma być od 
czci odsądzony  18.

Refleksja.
Rzecz przyzwoita starszym rozkazować, a młodszym być posłuszemi. Pierwsi 
oddać mają rachunek z rozkazów swoich, a drudzy odpowiedzieć mają jak wy-
konali to co im było rozkazano.

Artykuł 30.
Gdyby było co rozkazano od wyższych porządkiem oficerów, a gdyby kto  
z niższym miał u siebie jaką refleksję, którą by sądził być pożyteczną ku dobru 
i szczęśliwości J[eg]o Carskiej Mości albo uprzedzającą szkodę jaką lub nie-
szczęście wojska, ten powinien z wielkim uszanowaniem otworzyć myśl swoją 
komendierowi swemu i dać zdanie swoje ze wszelką submisją, które gdyby nie 
było przyjęte ma czynić to co mu rozkażą. [s. 37]

Artykuł 31.
Gdyby też oficer rozkazał jaką rzecz mniejszemu od siebie albo słudze lub sub-
alternowi jego, któraby się ściągała ku potrzebie służby Jego Carskiej M[oś]ci  
i do czego człowiek wojskowy zazwyczaj jest obowiązany, takowy ma być jemu 
posłuszny jak własnemu oficerowi, choćby był z inszego regimentu.

Artykuł 32.
Ci którzy rozkazują od feldmarszałków i generałów, mogą przydawać do ordy-
nansów groźby dla ściślejszego wykonania. Powinni jednak wstrzymywać się 

17  W rękopisie odnotowano „nad to”, pisownie łączną zastosowano, gdyż wyraz ten użyto  
w znaczeniu za bardzo/nadmiernie.
18  Piotr I ingerował w treść tego przepisu, co polegało na większym napiętnowaniu nieposłu-
szeństwa, zob.: 1716 г., 30 Марта. Устав Воинский..., c. 378-389.
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od słów nieuczciwych i nieprzyzwoitych, jeśli nie chcą być za to surowo karani 
albo, według okoliczności sprawy, degradowani z swojej szarży na czas lub na 
zawsze.

Artykuł 33.
Także oficer nie ma żołnierzy pod sobą będących, bez wielkich i mocnych 
przyczyn bić, źle traktować ani ranić. Najbar[d]ziej gdy to nie jest w interesach 
J[ego] Carskiej M[oś]ci. Kto by przeciwnie uczynił, ma być stawiony przed 
Radę Wojenną i karany według okoliczności uczynku. A gdyby to uczynił po 
wiele razy, ma degradowanym być z swojej szarży, jako jej źle używający.

Artykuł 34.
Żaden nie ma urągać ani się przeciwić osobom jurysdykcję sprawiedliwości 
mającym, komisarzom i oficerom prowiantowym, jako i tym którzy czynią eg-
zekucje etc. oddając im powinne uszanowanie. Kto by w tym przestąpił ma być 
karany więzieniem, wróceniem honoru, a w większych okolicznościach utratą 
honoru i życia. [s. 38]

Refleksja.
Wszystkie bowiem osoby są pod protekcją Jego Carskiej M[oś]ci, więc kto im 
przeszkadza w wykonaniu swojej powinności i szarży, ma być poczytany za 
wzgardziciela protekcji Jego Majestatu.

Artykuł 35.
Każdy ma zupełnie słuchać ordynansów, które się publikują w obozach lub for-
tecach przez trąbę albo bęben  19. Kto by nie był posłuszny, będzie karany karą 
tamże mu naznaczoną.

Refleksja.
Jeżeliby w przestępstwie tego ordynansu, kara wyraźna nie znajdowała się 
oznaczona, sędzia ma regulować karanie według artykułów 27 i 28 wyżej 
wzmiankowanych.

19  Od uniwersałów należy odróżnić odezwy, które za cel miały podniesienie morale żołnierzy. 
Odezwę taką wygłosił Piotr I do żołnierzy tuż przed bitwą pod Połtawą. Car miał wówczas ob-
jechać cały obóz i do szykujących się do walki żołnierzy piechoty i kawalerii wygłosić mowę,  
w której zagrzewał ich do walki z wrogiem, podkreślając przy tym, iż walczą nie za niego, jako 
władcę, lecz za swoją ojczyznę, zob.: П. и Б., т. IX, вып. 1, Москва-Ленинград 1950, с. 226;  
т. IX, вып. 2, Москва 1952, с. 980-983. 
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Rozdział 4.
O tych co dobywają szpady, o trwodze i o szyldwachu.

Artykuł 36.
Który by oficer albo żołnierz prosty w przytomności feldmarszałka lub gene-
rała komenderującego dobył szpady w gniewie, albo pod chorągwiami, albo 
w batalii, albo w marszu, albo na miejscu tym gdzie się odprawuje aktu Rada 
Wojskowa, albo na miejscu w którym się czyni aktu służba Boża, albo w gar-
nizonie, albo w obozie, a to z intencją szkodzenia nią lubo by nic tą szpadą nie 
uczynił, ma być życiem karany.

Artykuł 37.
Żaden po cabstryku  20 i przez całą noc nie ma czynić trwogi ani hałasów niepo-
trzebnych po ulicach [s. 39], ni też dobywać lub strzelać z jakiej broni, prócz 
gdyby to było rozkazano albo gwałtowna tego wymagała potrzeba. Kto by 
przeciwnie uczynił, ma być na śmierć skazany.

Refleksja.
W tym jednak sędzia ma mieć uwagę, jeżeli ta trwoga stała się umyślnie przez 
złość, czyli przez człowieka nie mającego na to refleksji lub z inszych przyczyn. 
W takim  21 razie kara zwyż wspomniana ma być miarkowana i odmieniona we-
dług zdania sędziego. Jednakże ten artykuł zupełną moc swoją ma wtenczas, 
gdy jest ostrożność od nieprzyjaciela bliskiego. Prócz której okoliczności, 
gdzie nie masz żadnego niebezpieczeństwa, oficer który by strzelił, broń której 
użył, straci z kilką miesiącami gaży swojej, a gemejne ma biegać przez rózgi. 
Ten bowiem zakaz jest szczególnie zabiegający zdradzie, która być może ukry-
ta pod krzyknieniem, rozruchem lub strzelaniem umyślnym podczas wojny, 
skąd częstokroć pochodzi ruina miejsc i całego więc wojska.

Artykuł 38.
Gdy znak uderzą na wartę, żaden który jest na nią komenderowany chybić jej 
nie ma. W czym, jeżeli przestąpi oficer, ma przez miesiąc czynić służbę proste-
go żołnierza, a żołnierz prosty ma być okowany.

20  Capstrzyk, czyli „wybicie capu” przy pomocy instrumentów perkusyjnych lub wytrąbienie 
hasła przy pomocy trąb, to dźwiękowy symbol oznaczający ciszę nocną. Szerzej o capstrzyku 
opisano w I księdze Kodeksu wojskowego 1716 roku (rozdz. XL); zob. też: K. Łopatecki, Instytuc-
ja „wytrębowania hasła” w wojskach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, „Białostockie Teki Histo-
ryczne” 3 (2005), s. 75-93.
21  W rękopisie „iakim”.
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Artykuł 39.
Oficer który jest na warcie na wale albo na inszej poczcie w fortecy, czy to  
w garnizonie, czyli w obozie, nie może odstąpić od swojej warty bez pozwo-
lenia komendanta lub starszego oficera [s. 40] pod karą życia. Ma też uważać 
wszytki przejeżdżających i egzaminować tych o których ma jaką suspicją i ra-
portować komendantowi. Obcy zaś i nieznajomi przybywający na wały bez 
pozwolenia komendanta mają być karani  22.

Refleksja.
Zazwyczaj zabrania się żeby oficer nie będący na warcie chodził do tego który 
ją trzyma, żeby nie miał okazji do picia i do grania z nim, a przez to nie zanie-
dbał swojej powinności.

Artykuł 40.
Oficer mający wartę w fortecy, w obozie, na wałach, na pocztach albo też  
w polu jest obowiązany za nią odpowiedzieć i jeżeli czego zaniedba wypełnić, 
albo omieszka swojej powinności, ma być karany na życiu.

Refleksja.
Straż bowiem jest życiem obozu i fortecy na której polega nie tylko generał 
spoczywający, ale też i całe wojsko, i to jest najzacniejsza i najpierwsza służba, 
którą żołnierz czynić ma podczas wojny.

 
Artykuł 41.

Ten który będąc na szyldwachu w obozie, w polu lub w fortecy zaśnie albo się 
upije tak, że nie może wypełnić swojej powinności, albo który porzuca swoją 
pocztę wprzód nim go zluzują bądź oficer, bądź prosty żołnierz [ma być roz-
strzelany]  23.

Refleksja.
Jeśliby szyldwach zasnął nie przez lenistwo ani niedbalstwo, ale przez przy-
padek choroby [s. 41] jakiej albo słabości i gdyby to nie było w miejscu zbyt 
niebezpiecznym ani podczas bliskości nieprzyjaciela, tudzież gdyby żołnierz 
był nazbyt odległy od inszych szyldwachów i nie mógł inaczej przestrzec  

22  Ostatnie zdanie w pierwotnej wersji brzmiało: „A obcy i nieznajomi bez pozwolenia i dekretu 
komendanta na tym miejscu nie będą tolerowani”. Przepis doprecyzował sam Piotr I, zob.: 1716 г., 
30 Марта. Устав Воинский..., c. 382.
23  Brak dalszej części przepisu został uzupełnieniowy na podstawie tłumaczenia krakowskiego.
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o swojej słabości, żeby się to doniosło oficerowi komendę mającemu, tedy dru-
gi na miejsce chorego następuje. Albo też gdyby żołnierz nowozarekrutowany 
nie słyszał jeszcze artykułów wojskowych i nie znał pochodzących stąd kon-
sekwencji, kiedy szyldwach śpi na powinności. Wszystkie podobne przypadki 
mają reflektować sędziego do łaskawszej kary biegania przez rózgi. Kto pocztę 
swą opuszcza nie może mieć wymówki żadnej i choćby dłużej stać miał nad 
powinność swoją, bo nie powinien jej wprzód porzucać, póki nie będzie zlu-
zowany. W tym zaś, że dłużej stał nad powinność, po zluzowaniu, może się 
sprawiedliwie użalić.

Artykuł 42.
Oficer który się zawsze bawi pijaństwem i inszemi złemi akcjami, ma być zło-
żony z swojej szarży, a inszy na jego miejsce sforniejszy ma nastąpić  24.

Artykuł 43.
Ten który upiwszy się zrobi jaką złą akcję nie tylko nie może być wymówio-
ny pijaństwem od tego uczynku, ale owszem według ciężkości przestępstwa, 
ostrzej i ściślej za to karany.

Refleksja.
Najbardziej w przypadku takim, który nie może być nagrodzony przez pokutę, 
jako w zabójstwie etc. Pijaństwo bowiem [s. 42] nie powinno nikogo wyma-
wiać z przestępstwa, bo to samo przez się jest już zakazane  25.

Artykuł 44.
Każdy powinien respektować szyldwach i inszą wartę, patrole, ronty i na ich za-
wołanie uczciwie odpowiadać. Jeśli kto na dwoje zawołania nie odpowie, sam 
sobie będzie winien, gdy za trzecim razem ognia do niego wyda, bez żadnej za 
to nagany. Jednakże szyldwach powinien obserwować, na jakim miejscu tego 
użyć może i jeżeli to się trafi na miejscach niebezpiecznych  26.

24  Ustęp „inszemi złemi akcjami” został dodany podczas redakcji dokumentu przez Piotra I, 
zob.: 1716 г., 30 Марта. Устав Воинский..., c. 383-384.
25  Zakaz pijaństwa wprowadzał art. 42.
26  Ostateczna wersja tego przepisu została wykonana przez Piotra I, który wprost uwolnił od 
kary strzelających wartowników, zob.: 1716 г., 30 Марта. Устав Воинский..., c. 385. Doprecy-
zowanie zasad zawartych w tym przepisie prawnym znajduje się w I księdze Kodeksu wojskowego 
1716 roku, rozdz. LXII, art. 11.
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Artykuł 45.
Jeżeliby kto śmiał szydzić i nagrawać się z szyldwachu, patrolu, rontów albo się 
im przeciwi, gdy z ordynansu biorą kogo w areszt, jeżeli to uczyni oficer ma być 
degradowany na prostego żołnierza, a jeżeli gemejne ma biegać przez rózgi.

Artykuł 46.
Ten zaś, który przeciw podobnym wartom lub szyldwachom szpady dobywa 
albo się jakokolwiek porywa, szkodzi lub jaką czyni krzywdę, ma bez żadnego 
pardonu [być rozstrzelany]  27.

Artykuł 47.
Przeciwnym sposobem warty, patrole, ronty, nie mogą sobie nic więcej pozwa-
lać nad ordynans, żadnej do hałasu i niezgody nie dając okazji albo pobudki 
przechodzącym do podobnych kłótni. Kto by w tym przewinił, ma być według 
okoliczności i godności osoby być karany złożeniem z szarży, biegać przez ró-
zgi i ostrzejszą jeszcze ponieść karę. [s. 43]

Artykuł 48.
Kto po nocy w fortecy krzyczy i czyni ekscesa po ulicach, jeżeli oficer tedy  
i z temi co to z nim wraz czynią, tracić dwa miesiące gaży na szpital, a gemejne 
ma być okowany.

Artykuł 49.
Każdy powinien dobrze obserwować parol i rozkaz przy nim wydany, bo kto 
by go zapomniał, abo inszy być wymienił ma, według okoliczności sprawy, być 
karany na ciele, honorze i życiu.

Rozdział 5.
O wszystkich robotach i pracach żołnierzy.

Artykuł 50.
Żaden żołnierz nie ma o sobie wiele rozumieć w wypełnieniu tego co mu roz-
każą czynić dla pożytki i dobra J[ego] Carskiej M[oś]ci i wojska Jego, pracując 
w fortecach, obozach, na wodzie i na lądzie, około budowania i inszych rzeczy. 
Który by się temu sprzeciwił publicznie będzie karany jako buntownik.

27  W rękopisie brak dalszego ciągu przepisu. Uzupełnienia dokonano na podstawie wersji 
krakowskiej.
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Artykuł 51.
Oficerowie powinni zachęcać żołnierzy do roboty i pilnować pośpiechu onej-
że. Kto by się w tym niedbały pokazał, ma być ostro karany.

Artykuł 52.
Który się absentuje do roboty, do której jest komenderowany albo ją opuszcza 
nie skończywszy, ma być karany według okoliczności.

Refleksja.
Choćby na żołnierza nie przychodziła kolej, ale dla umartwienia od swego ofi-
cera był komenderowany [s. 44] powinien tam iść, a zrobiwszy swoją powin-
ność wolno mu się o to uskarżyć. Co się też ma rozumieć o inszych wszystkich 
komenderowaniach. 

Artykuł 53.
Ale gdyby oficer ludziom pod sobą będącym rozkazał rzecz jaką, nie ściągającą 
się do służby carskiej i nad stan żołnierski, wtenczas żołnierz nie ma być mu 
posłuszen, ale uczynić raport przed sądem wojskowym, który według okolicz-
ności sprawy, winnego skaże.

Refleksja.
Komenda oficera nad żołnierzem nie rozciąga się dalej jako nad tym co należy 
do dobra carskiego i państw Jego, a co jest nad służbę carską nie jest też powin-
nością żołnierską.

Artykuł 54.
Przeto oficer nie ma prawa przymuszać żołnierza do robót i usług prywatnych 
i pracowitych bądź to darmo, bądź za pieniądze. Który by przeciwnie uczynił 
ma tracić honor, dobra i szarżę  28. Jednakże gdyby oficer nie mający swoich lu-
dzi w pilnej jakiej potrzebie prosił jednego lub kilku ludzi do pomocy w robo-
cie jakiej nie nazbyt pracowitej, wtenczas żołnierz nie ma być tak nieludzki aby 
tej uczynności odmówił.

Artykuł 55.
Ale gdyby żołnierz wolny od warty i robót carskich chciał się przysłużyć ofice-
rowi rzemiosłem swoim, wszelką ma w tym wolność. Jednakże ów oficer ma 
28  Piotr I rozszerzył zestaw kar za to przestępstwo również na pozbawienie dóbr, zob.: 1716 г., 30 
Марта. Устав Воинский..., c. 388.
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swemu starszemu o tym meldować i zapłacić za robotę, a gdy nań kolej przyj-
dzie do warty lub inszej jakiej carskiej powinności, nie ma go zatrzymować dla 
swojej prywatnej roboty. [s. 45]

Rozdział 6.
O amunicji wojennej, broni, rynsztunku i o tych co je psują.

Artykuł 56.
Każdy żołnierz, w garnizonie, na kwaterze, w polu, nade wszystko pierwsze ma 
mieć staranie o swoim rynsztunku, broń zawsze czysto trzymać i jasno pod su-
rową karą przez oficerów, którzy zawsze na to mieć mają oko, aby się żołnierze 
czysto koło nogi trzymali. Który zaś w tym na swoich subalternów przez s[z]pary 
patrzać będzie, zostawując ich w niedbalstwie, będzie miał dobrą reprymendę  29.

Artykuł 57.
Ten który broń swoją porzuca albo ją zostawuje i opuszcza podczas kompanii, 
ma ciężko przez rózgi biegać.

Artykuł 58.
Kiedy żołnierz przez złość zepsuje lub rozbije broń swoją: siekierę, pikę, szpadę 
i jakąkolwiek amunicję albo ich zaniedba, ten według okazji czasu i okoliczno-
ści interesu ma surowo biegać przez rózgi i sporządzić z swego żołdu.

Artykuł 59.
Kto by przegrał albo tylko ważył się grać na moderunek, broń lub jakąkolwiek 
amunicję, albo co takiego zastawił, za pierwszym i drugim razem surowo po-
bieży przez rózgi i odkupi natychmiast nowe. Za trzecim razem [ma być roz-
strzelany]  30. Kto zaś bierze lub kupuje podobne rzeczy, nie tylko wrócić ma 
bez pieniędzy, ale też we troje ma zapłacić albo według osoby ma biegać przez 
rózgi. [s. 46]

Refleksja.
Broń bowiem jest pryncypalną częścią żołnierza i sposobem do zwyciężenia 

29  W rotach odpowiedzialnym za dozór nad bronią żołnierzy był kaptenarmus, o czym szerzej 
opisano w III księdze Kodeksu Wojskowego 1716 roku.
30  W rękopisie zostawiono miejsce na jedną linijkę tekstu, które uzupełniono według wersji 
krakowskiej.



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku 191

nieprzyjaciela i ten który nie ma  31 w szacunku swej broni i moderunku, nie go-
dzien go jest i nie wart być żołnierzem dobrym. Przez co pokazuje małe serce 
do swojej w potrzebie powinności. Równie ma być karany, kto w podobnych 
sprawach radzi albo pomaga żołnierzowi, bo go przez to czyni niesposobnym 
do służby swemu monarsze.

Rozdział 7.
O rewizjach.

Art[ykuł] 60.
Żaden z wyższych i niższych oficerów nie ma się zbraniać od rewizji sam w osobie 
i z komendą swoją. Kiedy feldmarszałek albo jego komisarz naznaczy czas i sądzi ją 
być potrzebną. Kto by się przeciwił ma być poczytany za [buntownika]  32.

Artykuł 61.
Przy rewizjach chorzy mają być prezentowani, lustrowani przez komisarzów 
przy świadectwie felczerów.

Artykuł 62.
Podczas rewizji każdy ma się pokazać z własną bronią, nie pożyczaną od dru-
giego. Kto by to uczynił ma być karany i biegać przez rózgi.

Artykuł 63.
Kto się zmyśla być chorym albo się sam kaleczy umyślnie lub też konia swego 
wniwecz obraca złośliwie w presumpcji dostania abszejtu, temu ma być nos 
urżnięty i odesłany na galery.

Rozdział 8.
O gażach. 

[s. 47] Artyk[uł] 64.
Żaden oficer ani żołnierz nie powinien odchodzić z obozu, ani poczty opusz-
czać dla odebrania swojej gaży, bez pozwolenia komendanta. Jeśli to uczyni 
oficer traci szarżę i gażę swoją, a jeśli prosty żołnierz to pobieży przez rózgi.

31  Wyraz w rękopisie dopisany.
32  W rękopisie pozostawiono wolne miejsce, które uzupełniono według wersji krakowskiej.
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Artykuł 65.
Który by oficer przy odbieraniu gaży wziął więcej na prowiant i insze rzeczy 
nad liczbę żołnierzy jego, ten nie tylko jako zdrajca ma tracić szarżę bez ab-
szejtu, ale też według okazji czasu i okoliczności ma być posłany na galery albo 
życiem karany jako złodziej  33.

Artykuł 66.
Żaden nie ma zatrzymować ani odtrącać swoim subalternom ich gaży, prowiantu, 
sukien i inszych rzeczy, które są dla nich naznaczone, ani im ujmować moderunku  
i inszych należytości od regimentu nad ordynans, pod karą zwyż wspomnianą.

Refleksja.
Bo kiedy nie dają żołnierzowi co mu należy, może stąd co złego wyniknąć albo 
kiedy z głodu żołnierz zapadnie na zdrowiu, służba carska przez to upada.  34

Artykuł 67.
Kiedy kto awansuje żołd swoim subalternom, a potym odtrąca z ich trakta-
mentu, dług ten tak proporcjonalnie po części ma być odbierany, żeby żołnierz 
mógł o reszcie wyżywić się, a służba carska stąd nie miała przeszkody.

Artykuł 68
Gdyby się trafiło, że gaża nie przyszła regularnie, oficerowie jednak i żołnierze 
mają czynić [s. 48] swoją służbę z chęcią i być cierpliwemi, póki nie będą ukon-
tentowani. Jeśliby zaś kto przeciw temu publicznie szemrał, a to w zgromadze-
niu wojska, w marszu, w garnizonie, w obozie lub w inszych miejscach, ma być 
bez łaski karany jako buntownik  35.

Refleksja.
To bowiem jest prawdziwy bunt, gdy oficer lub żołnierz z tej przyczyny nie 
chce czynić swej powinności, co się zdradzie równa.

33  Przepis prawny został uszczegółowiony w ostatniej redakcji dokumentu przez Piotra I, zob.: 
1716 г., 30 Марта. Устав Воинский..., c. 384.
34  Ostateczny kształt ref leksji stworzył Piotr I wskazując, że braki w zaopatrzeniu mogą wywołać 
„co złego”, odchodząc tym samym od konkretnych form niesubordynacji, zob.: ibidem, c. 394-
395.
35  Piotrowa redakcja artykułów uściśla, że kara dotyczy zarówno oficerów, jak i żołnierzy. Za 
przestępstwo uważało się nie tylko odmowę uczestniczenia w boju, lecz również niewypełnianie 
obowiązków w innych okolicznościach, także podczas pokoju, zob.: ibidem, c. 395.
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Rozdział 9.
O abszejtach i o reformie.

Artykuł 69.
Żaden, jakiszkolwiek bądź oficer nie ma mocy dać abszejt zupełny z siebie sa-
mego unteroficerowi albo żołnierzowi w rollę wprowadzonemu przy kompa-
niach, pod karą na honorze i życiu. Który by się tym sposobem ważył abszejto-
wać ma biegać przez rózgi.

Artykuł 70.
Lecz gdyby był chory, bez nadziei uleczenia albo przez kalectwo niesposobny 
do służby lub przez starość na siłach upadły, oficer ma o tym dać znać komen-
dzie, aby takowy widziany i egzaminowany, według zdania zwierzchności wziął 
swój abszejt i paszport potrzebny.

Artykuł 71.
Żaden także oficer ani żołnierz, nie jest wolny prosić o swoją dymisję, kiedy 
wojsko rusza się z kwater albo maszeruje przeciw nieprzyjacielowi, albo gdy 
kogo komenderują [s. 49] na jaką okazją. Kto by to uczynił, nie tylko powinien 
będzie zostać przy wojsku w marszu będącym, ale też jeszcze po skończonej 
kampanii, będzie odpędzony bez abszejtu.

Artykuł 72.
Żaden także oficer nie ma się ważyć pod karą utracenia szarży posyłać żołnie-
rza z obozu albo mu dawać urlop, prócz pozwolenia komendanta.

Artykuł 73.
Czeladź służąca u oficerów nie ma się ważyć odstawać od swoich panów przed 
czasem umówionym, najbardziej gdy wojsko w pole wychodzi ani przyjmować 
służby kędyindziej. Kto by to uczynił, nie tylko ma być swemu panu wrócony, 
ale też surowo karany będzie.

Artykuł 74.
Ale gdyby sługa nie mógł być dłużej u pana dla słusznych przyczyn, powinien 
te oznajmić pułkownikowi regimentowemu, który ma uznać słuszność, jeżeli 
takiemu może być dana dymisja albo nie?
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Artykuł 75.
Nie wolno także oficerowi przyjmować czeladnika cudzego, gdy nie ma swojej 
dymisji i atestacji, od pierwszego pana, który go więcej przy sobie trzymać nie 
ma woli. Inaczej takowego nie tylko ma wrócić pierwszemu panu, ale oprócz 
tego ma być karany według sentencji sądu wojskowego.

Refleksja.
Jeżeliby oficer łożył ekspens na naukę jakiego rzemiosła swego czeladnika, ten nie 
może swego pana porzucić, póki mu się nie wypłaci złożonego na siebie kosztu. [s. 50]

Rozdział 10.
O marszach.

Artykuł 76.
Skoro znak dadzą przez trąbę lub bęben, każdy ma stanąć przy swoim regi-
mencie i kompanii do której należy. Kto by się nie stawił z prostych żołnierzy, 
ma być karany okowaniem, a oficer nie mający słusznej do tego przyczyny, ma 
służyć za prostego [żołnierza].

Artykuł 77.
Tym bardziej zabrania się oficerom i gemejnom, bez pozwolenia komendanta 
zostawać się na reszcie przez lenistwo lub niedbalstwo albo też przodem po-
mykać się przed wojskiem, ale każdy ma pilnować swej chorągwi lub sztandaru 
do którego należy. Który by przeciwnie uczynił, ma być okowany jak dezerter  
i być pod wartą, póki go sąd wojskowy nie skaże według artykułu zwyż wyrażo-
nego albo według okoliczności uczynku jeszcze ostrzejszą karą.

Refleksja.
Podczas wojny bowiem, nigdy nie masz bezpieczeństwa i zawsze żołnierz jest 
potrzebny, któremu powinność w ustawnej trzymać się każe gotowości. A do 
tego, który się na zadzie zostaje albo na przód wymyka, podaje się w opinią 
rabunku lub dezerterowania odłączając się, albo też podania się w niebezpie-
czeństwo schwytania od nieprzyjaciela i dania mu języka o stanie wojska, skąd 
częstokroć wielkie następują nieszczęścia.

Artykuł 78.
A jeżeliby to uczyniło kilkunastu albo wielu razem, mają być wszyscy życiem 
karani. [s. 51]
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Artykuł 79.
Gdyby żołnierz postawiony od swego oficera w porządku, sprzeciwił mu się 
tak, żeby oficer musiał go źle traktować lub ranić, oficer ten za to nie ma odpo-
wiedzieć  36.

Artykuł 80.
Jeżeliby kto zmyślił się chorym, aby się pozostał w tyle dla wygody, a potym 
docieczono zmyślonej jego choroby, takowy na przykład drugim, ma być su-
rowo karany.

Artykuł 81.
Gdy wojsko maszeruje, wyżsi oficerowie i ci którzy komenderują wojskiem, 
mają odpowiedzieć za wszelki rabunek i kradzież podczas marszu uczynioną 
mieszkańcom i nadgrodzić onymże  37. Do nich bowiem należy trzymać ludzi 
razem, zabraniając wszelkiej swywoli.

Artykuł 82.
Gdy się wojsko obozem położy, żaden prócz warty nie ma krokiem z obozu 
wystąpić bez pozwolenia komendanta, pod karą życia.

Artykuł 83.
Ten który za obozem, na rabunku, kradzieży lub innym uczynku był złapany, 
ma być obwieszon.

Rozdział 11.
O kwaterach i o obozach.

Art[ykuł] 84
Każdy oficer wojskowy ma się kontentować naznaczoną sobie od regiments-
-kwatermajstra kwaterą bądź w garnizonach, bądź też podczas kampanii, a nie 
36  W ostatecznej redakcji Piotr I zastąpił słowa „wtedy oficerowi to wszystko odpuści się” i wpro-
wadził jednoznaczną konstrukcję braku odpowiedzialności karnej za ten czyn, zob.: ibidem,  
c. 399.
37  W 1704 r. po zdobyciu Dorpatu i Narwy oraz po podpisaniu układu sojuszniczego z Rzeczą-
pospolitą, Piotr I wydał manifest biorący w obronę ludność Inf lant, w którym zagwarantował 
wszystkim bezpieczeństwo przed „złym zachowaniem” ze strony działających na tych terenach 
żołnierzy rosyjskich. Wszelkie szkody (w tym kradzieże i gwałty) wyrządzone przez Rosjan wo-
bec szlachty, mieszczan i pozostałej ludności miały podlegać szybkiemu osądowi według praw 
wojennych. Z carskim manifestem mieli zostać zapoznani wszyscy dowódcy, a kapitanom pole-
cono odczytywać jego treść żołnierzom swych rot raz w tygodniu, zob.: П. и Б., т. III, СПб. 
1893, с. 149-152. 



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku196

według woli i zdania swego  38. [s. 52] Kto by się temu przeciwił ma być karany 
jak buntownik.

Refleksja.
Oficerowie więcej niż jednę mający szarżę  39 nie mają więcej wyciągać kwater, 
nad tak wiele gdzieby się z swojemi ludźmi pomieścić mogli, i żeby się tak ob-
chodzili, aby gospodarza nie rugowali z domu, aby mógł swój mieć zysk i wy-
żywienie.

Artykuł 85.
Kto by z wojskowych bił gospodarza, gospodynię albo czeladź ich, źle ich 
traktując lub szkodę onym czyniąc, nie tylko publicznie przed sądem ma prze-
prosić z nadgrodą dubeltową szkody, ale też prócz tego ma być karany według 
okoliczności uczynku. Jeżeliby zaś kogo ranił, ma według zacności osoby być 
karany summą pieniężną znaczną, biegać przez rózgi, być w areszcie albo rękę 
mieć uciętą.

Artykuł 86.
Lecz jeżeli gospodarz albo ludzie jego czynią krzywdę żołnierzowi na kwaterze 
będącemu, ten ma swemu oficerowi oznajmić się, który także ma meldować 
generałowi, albo komendantowi i tak uczynić żołnierzowi sprawiedliwość.

Artykuł 87.
Każdy ma w swojej kwaterze przestrzegać ognia i świecy. A jeśli zajmie jaki 
pożar przez niedbalstwo i winę oficera lub żołnierza, winny powinien według 
rozsądku sprawiedliwości wojskowej nadgrodzić szkodę i prócz tego jeszcze 
być karany.

Refleksja.
Jeśli się to dzieje dobrowolnie, winowajca będzie karany jako złoczyńca i zło-
dziej publiczny, ale gdy [s. 53] się to stanie z przypadku niespodziewanego, nie 
masz żadnej kary, bo się tego żaden ustrzec nie może.

38  W III księdze Kodeksu Wojskowego1716 roku (cz. III, pkt. Pułkowi oficerowie w sztabie) urząd 
ten został przetłumaczony jako kwatermistrz pułkowy. Tam też znajdują się szczegółowe 
regulacje dotyczące zasad wyznaczania kwater dla żołnierzy.
39  W rękopisie „szarżą”.
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Artykuł 88.
Nie wolno żołnierzowi po cabstryku wychodzić z swojej kwatery, prócz po-
winności albo nagłej jakiej potrzeby pod surową karą.

Artykuł 89.
Broń i moderunek każdy ma trzymać czysto i złożyć albo powiesić w kwaterze 
na miejscu przystojnym, żeby zawsze były chędogie, pod surową karą od ofice-
ra, który na to pilne ma mieć oko  40.

Artykuł 90.
Obóz zawsze ma być i wszędzie czysty, a kto by złapany był czyniący w nim 
nieochędostwo w miejscu nieprzyzwoitym, gdyby prał chusty albo poił konie 
u tej wody skąd ludzie piją i do gotowania zażywają, albo gdyby bił bydło prócz 
miejsc do rzezi naznaczonych, powinien nie tylko wyczyścić miejsca zaszpeco-
ne, ale prócz tego surowo karanym zostanie  41.

Artykuł 91.
Żaden w obozie, mieście, szańcach, nie ma wchodzić ani wychodzić, chyba uli-
cami i zwyczajnemi bramami wartą obwarowanemi, pod karą na życiu.

Artykuł 92.
Żaden z oficerów ani z żołnierzy nie ma nocować za obozem, garnizonem, 
fortecą albo inszemi miejscami, na które jest komenderowany, ani zostawiać 
swojej kompanii i odstępować wojska samego bez pozwolenia starszego swe-
go, pod karą życia. [s. 54]

Artykuł 93.
Żaden nie ma z obozu wychodzić dla oszukania, zdzierstwa i na inne miejsca, 
bez pozwolenia komendanta, pod karą życia.

40  Osobą odpowiedzialną w oddziale za stan uzbrojenia był kaptenarmus, o czym szerzej w III 
księdze Kodeksu Wojskowego 1716 roku. 
41  W świetle zapisów III księgi Kodeksu Wojskowego 1716 roku osobą odpowiedzialną za utrzy-
manie czystości był profos pułkowy.
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Rozdział 12.
O dezertorach.

Artyk[uł] 94.
Ten który w akcji przed nieprzyjacielem dezerteruje i nie broni do ostatniej 
krwi kropli swego sztandaru, chorągwi, ma być ogłoszony za niepoc[z]ciwe-
go  42, a gdy go złapią do kompanii lub regimentu, bez żadnego procesu ma być 
powieszon na pierwszej gałęzi.

Refleksja.
Kto bowiem nie broni swego sztandaru lub chorągwi do ostatniego tchu, nie 
godzien imienia żołnierza. Gdy jednak kto będzie raniony albo osłabieje, może 
oznajmić oficerowi i czekać pozwolenia retyrować się. Ale gdyby potym do-
ciekano zmyślonej choroby dla tchórzostwa, ten według okoliczności sprawy  
i zacności osoby, ma być karany.

Artykuł 95.
Tejże karze szubienicznej podlegają uciekający z oblężenia, garnizonu, obo-
zu, w marszu i z innych miejsc, nie trzymając się wiernie swego sztandaru lub 
chorągwi bądź wkrótce, czy nieprędko złapani będą. Tejże kary są winni bez 
paszportu  43 przechodzący z jednego do drugiego regimentu i przyjmujący 
służbę  44.

Refleksja.
Należy też surowo karać tych co przechowują dezerterów, a przeto sąd wojsko-
wy ma się dobrze informować kędy się ukrywali pod niebytność swoją, aby ten 
co go przechowywał odebrał zasłużoną karę. [s. 55]

42  W tej wersji tłumaczenia „niepoczciwy” oznacza szelmę, a właściwie sankcję oszelmowania, 
czyli ciężką karę na honorze polegającą na przybiciu imienia na szubienicy oraz złamaniu przez 
kata jego szpady i ogłoszeniu go łotrem.
43  W rękopisie „passeportu”.
44  Bardzo surowa sankcja karząca wszelkie formy dezercji została szybko zmodyfikowana. Już 
w 1717 r. zmieniono ten przepis wskazując, że powinien być on stosowany w armiach najem-
nych, nie zaś w oddziałach opartych na obowiązkowym werbunku. W nowej redakcji przepisu 
prawnego wykluczono zastosowanie kary śmierci, sankcję dodatkowo złagodzono dla młodych 
żołnierzy służących niecały rok. W 1720 r. przywrócono karę śmierci za dezercję, ale tylko wo-
bec tych żołnierzy, którym przebaczono winy, a ci dopuścili się recydywy, zob.: ПСЗРИ, т. V, № 
3136; т. VI, № 3699. Pomimo wprowadzonych zmian w tym zakresie w kolejnych drukowanych 
edycjach Artykułów wojskowych Piotra I powtarzano nieaktualny przepis, dotyczy to również 
Pełnego zbioru praw Imperium Rosyjskiego z 1830 r., gdzie art. 95 otrzymał formę z 1717 r., zob.: 
1716 г., 30 Марта. Устав Воинский..., c. 407.
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Artykuł 96.
Lecz gdyby kto z dezerterów zreflektowawszy się, powrócił dobrowolnie do 
swego oficera, takowemu kara śmierci ma być darowana, jednakże nie powi-
nien zostać bez nagany, ale rózgami lub innym sposobem według okazji czasu 
karany będzie  45.

Artykuł 97.
Regimenta albo kompanie całe w akcji z nieprzyjacielem uciekające, mają sta-
nąć przed sądem wojskowym generalnym dla usprawiedliwienia się. A gdyby 
się pokazała wina na komendantów, tym szpada od kata ma być łamana i za 
niepoc[z]ciwych będą deklarowani, a potym mają być powieszeni  46. Gdyby 
zaś wraz i żołnierze winnemi zostali, oprócz kary namienionej dla komende-
rujących prości żołnierze rzucać mają losy, z których każdy dziesiąty ma iść na 
szubienicę, a reszta ciężko biegać przez rózgi i zostaną bez chorągwi za obo-
zem, póki się nie oczys[z]c[z]ą przez jaką odwagę. Kto by jednak mógł do-
wieść swojej niewinności, słusznie od kary wolnym będzie  47.

45  Władze państwowe wielokrotnie ogłaszały amnestię dla dezerterów. Praktyka stosowana wo-
bec powracających żołnierzy była jednak bardzo różna – często ich aresztowano i przetrzymy-
wano w więzieniach do czasu ogłoszenia wyroku (stosowano wobec nich również różnego 
rodzaju kary dyscyplinarne), zob.: М.П. Розенгейм, op.cit., c. 217.
46  Kara za dezercję z pola bitwy groziła wszystkim żołnierzom bez względu na stopień. Przykła-
dem tego jest orzeczenie sądu polowego, który uznał księcia Nikitę Repnina winnym niedopeł-
nienia obowiązków i ucieczki z pola bitwy pod Hołowczynem w 1708 r. Księciu za przyczynie-
nie się do klęski armii rosyjskiej zasądzono karę śmierci. Ostatecznie pozbawiono go szlifów 
generalskich i zdegradowano do stopnia szeregowca oraz nakazano zapłacić za straconą wów-
czas artylerie i amunicję. Wraz z księciem ukarany został generał-porucznik Iwan Chambers 
(Schambers), któremu pozwolono zachować stopień, lecz pozbawiono dowództwa. Obydwaj 
dowódcy zrehabilitowali się w trakcie kolejnych działań wojennych, przede wszystkim  
w 1709 r. pod Połtawą, i car przywrócił im poprzednie funkcje dowódcze, zob.: П. и Б., т. VIII, 
вып. 1, с. 28; И.И. Голиков, op.cit., т. I, Москва 1837, Дополнения, с. 330; Письма русских 
государей и других особ царского семейства, т. IV, Москва 1862, № 16, с. 13; P. Krokosz, Ro-
syjskie siły zbrojne…, s. 286-291.
47  Piotr I złagodził pierwotną wersję przepisu, która groziła bezwzględną karą decymacji. Do 
artykułu dodane zostało ostatnie zdanie, tym samym wprowadzono możliwość uwolnienia od 
najwyższej kary, zob.: 1716 г., 30 Марта. Устав Воинский..., c. 408. W trakcie wojny północnej 
znane są przypadki dziesiątkowania żołnierzy armii rosyjskiej. W 1700 r. Piotr I przystępując do 
zmagań ze Szwecją postanowił skierować swoją armię pod kluczową twierdzę wroga, jaką była 
Narwa. Przybyłe na miejsce oddziały rosyjskie zablokowały Narwę i położony po przeciwnej 
stronie rzeki Narowy Iwangorod (obydwie twierdze połączone były mostem i stanowiły jeden 
zespół obronny). Podczas prowadzenia działań bojowych przez stronę rosyjską dwa pułki strze-
leckie dokonały śmiałego ataku na wysunięte umocnienia Iwangorodu i po wyparciu z nich 
Szwedów rozłożyły się tam obozem. Dzień później nieprzyjaciel dokonał udanej wycieczki i po 
krótkim boju rozbił zaskoczonych Rosjan. Porażka strzelców świadczyła o całkowitym upadku 
morale rosyjskiego wojska prowadzącego bezskuteczne oblężenie obydwu twierdz i nie obeszła 
się bez echa w carskim obozie zlokalizowanym po drugiej stronie rzeki. Piotr I pragnąc przeciw-
działać defetyzmowi w armii surowo ukarał strzelców, każąc powiesić co dziesiątego z nich, 
zob.: Н.Г. Устрялов, op.cit., т. IV, ч. 1, c. 28.
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Artykuł 98.
Wojsko, regimenta, chorągwie, całkiem z potrzeby uciekające, mają być po 
trzykroć przez trąbę i bęben pozwane do stawienia się w dziewięciu tygodniach 
przed sądem wojskowym, którym pozwolona ma być bezpieczna eskorta. Je-
żeliby się nie stawili, tedy za złamanie przysięgi swojej mają być ogłoszeni za 
niepoczciwych  48, dobra ich konfiskowane będą, a gdy który w ręce wpadnie 
bez żadnej łaski ma być powieszony. Tym jednak co się [s. 56] stawią do uspra-
wiedliwienia przyrzeczona bezpieczna eskorta ma być dotrzymana.

Refleksja.
Lubo tym co się przed sąd stawią obiecana eskorta dotrzymana będzie, jednak-
że sentencja przeciwko nim ma być wydana i wykonana  49.

Artykuł 99.
Który ucieka od nieprzyjaciela, imię jego do szubienicy przybite będzie, a sam za 
niepoc[z]ciwego ogłoszony zostanie i wiarołomcę przysięgi  50. Dobra jego konfi-
skowane być mają, a gdy go schwycą bez procesu i żadnej łaski powieszon będzie.

Refleksja.
Gdy kogo z wojska nieprzyjaciel złapa, a potym da mu wolność powrócić do 
swego regimentu, a ten się wrócić nie chciał, ma być poczytany za dezertora. 
Jeśli się zaś wielu razem zwiąże uciec do nieprzyjaciela, choćby tego nie wypeł-
nili, ci wszyscy na życiu mają być karani. Kara szubieniczna pada też na tych, 
który do nieprzyjaciela uciekających w drodze schwytają.

Artykuł 100.
Gdyby kto wziąwszy urlop z garnizonu, fortecy lub z inszego miejsca jechać 
do siebie, a tam się dłużej nad czas pozwolony bawił bez ważnych przyczyn, 
takowy za każdy tydzień nad termin traci cały miesiąc gaży swojej  51.

48  W rękopisie „niepoććiwym”.
49  Szerzej o działalności tej instytucji zob.: II księga Kodeksu Wojskowego 1716 roku: Pierwsza 
część procesu, rozdz. II.
50  Już od średniowiecza znane było powieszenie „in effigie”. W prawie wojskowym jednak za-
przestano używać obrazów (rysunków) zaocznie skazanych na rzecz przybijania karteczek z ich 
imionami do szubienicy, zob.: W. Maisel, Archeologia prawna Europy, Warszawa-Poznań 1989,  
s. 137; W. Organiściak, Kodeksy wojskowe…, s. 133; idem, Z badań nad karami na czci w prawie 
wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI – XVIII wieku, ZDP 2 (1999), s. 79.
51  Piotr I zmienił karę pieniężną, której wysokość ustalano na podstawie liczby opuszczonych 
dni (z 8 na 7), a także wprowadził okoliczności wyłączające winę, które zawarto w ref leksji, zob.: 
1716 г., 30 Марта. Устав Воинский..., c. 410.
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Refleksja.
Ważne przyczyny są: 

1) choroba;
2) gdy kogo w drodze zatrzymają;
3) trudność powrotu od nieprzyjaciela passy zalega-

jącego;
4) pomieszanie zmysłów;
5) nieszczęście od wody lub ognia;
6) śmierć rodziców lub krewnych i inne podobne 

okazje, które sędzia uzna za sprawiedliwe. [s. 57]

Rozdział 13.
O atakach.

Art[ykuł] 101.
Gdy się atakują fortece lub szańce, a komendyerowie z gemejnami czynią od-
wrót  52 wprzód nim w potyczce ostatnich sił dobyli i złamani są od nieprzyja-
ciół, tacy mają być sądzeni według artykułu 97 o dezerterach. Jednakże rada 
wojskowa ma się wprzód dobrze informować o okolicznościach ataku i według 
nich obostrzyć albo mitygować sentencją.

Refleksja.
Czym wyższej rangi i godności jest winowajca, tym ściślej ma być karany, że 
nie dał dobrego drugim, z siebie, przykładu.

Artykuł 102.
Tymże sposobem postępować należy z regimentami i kompaniami szańce 
opuszczającemi, mur artylerią zrujnowany albo aprosze do straży sobie powie-
rzone, dla fałszywych wymówek, póki się ostatniemi nie bronili siłami.

Artykuł 103.
Gdyby regiment lub kompania nie chciały awansować do akcji lub ataku nie-
przyjaciela albo nie słuchały ordynansu ściągającego się do carskiej służby bądź 
to przez małe serce, bądź przez złość i upór i rejterowali się, mają być karane jak 
dezerterowie.

52  W rękopisie „odwod”.
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Rozdział 14
O braniu miast, fortec, zdobyczy i niewolnikach. 

[s. 58] Artykuł 104.
Gdy się miasto albo forteca przez szturm weźmie, żaden nie ma rabować szpi-
talów, kościołów i innych miejsc poświęconych bez pozwolenia, chyba gdy-
by się mieszkańcy i mieszczanie tam zamknąwszy bronili. Kto by przeciwnie 
uczynił ma być karany jak złodziej i filut.

Artykuł 105.
Także białogłowy wszystkie, dzieci, księża i stare osoby nie mają być zabijane 
ani ranione bez wyraźnego rozkazu feldmarszałka pod karą życia.

Refleksja.
Ci bowiem będąc bezbronnemi, nie mogąc dać odporu, więc ich zabijać jest 
przeciw honorowi  53.

Artykuł 106.
Gdy się bierze miejsce jakie przez szturm, żaden nie ma rabować albo zdoby-
czy szukać wprzód, póki się wszelki odpór nie utłumi zupełnie. Także nie po-
winien pić znalezionych trunków póki broni nie złoży cały garnizon, a kwatery 
żołnierzom rozdane nie będą i dane będzie do rabunku pozwolenie, a to pod 
karą życia.

Artykuł 107.
Pod podobną karą nie wolno zdobytego w kampanii ekipażu rabować wprzód 
póki zupełnie nieprzyjaciel zwyciężony nie będzie albo rozproszony. Naten-
czas gdy dadzą ordynans do podziału [s. 59] lub rabowania, każdy powinien 
pilnować swojej części, nie nachodząc na cudzą, w której może być od kamrata 
swego zabity. Gdyby zaś czas nie dopuścił tego porządku w rabowaniu, mają to 
czynić bez gwałtu i bitwy między sobą pod surową karą, nawet utraty życia  54.

53  Zarówno przepis prawny jak i ref leksja w pełni recypuje koncepcję stworzoną w 1. poł. XVII w. 
przez Hugo Grotiusa (Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, tłum. i wyd. R. Bierzanek, Warszawa 
1957, s. 359-363). Przepisy zawarte w art. 104-105 bezpośrednio nawiązują do kształtującej się 
koncepcji humanitarnego prawa wojennego, zob.: K. Łopatecki, Kształtowanie się humanitarne-
go prawa wojny w Rzeczypospolitej Szlacheckiej, [w:] Sprawiedliwość - tradycja i współczesność, red. 
P. Nowakowski, J. Smołucha, W. Szymborski, Kraków 2006, s. 97-117.
54  Ostateczny kształt artykułu został zmodyfikowany przez Piotra I, zob.: 1716 г., 30 Марта. 
Устав Воинский..., c. 413-414.
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Artykuł 108.
Żaden także w rabunku nie ma napadać na inszą, prócz naznaczonej sobie kwa-
terę ani wydzierać drugiemu zdobyczy. Kto by to uczynił, nie tylko wziętą rzecz 
wrócić powinien, ale też według okoliczności sprawy surowo karany będzie.

Artykuł 109.
Zabrania się każdemu pod surową karą przedawać w inszą stronę zabrane od 
nieprzyjaciela bydło, tylko w obozie sprawiedliwą ceną  55, dla dobra powszech-
nego, chyba gdyby obfitość nad potrzebę swoją tego pozwalała, jednak z doło-
żeniem się komendanta.

Artykuł 110.
Oficerowie nie mają wymagać ani brać zdobyczy od żołnierzy, której prawnie 
nabyli, pod karą surową i wróceniem onejże.

Artykuł 111.
Co nieprzyjaciel miał w swojej mocy przez 24 godzin, to ma być poczytano za 
prawdziwą zdobycz. [s. 60]

55  Ceny towarów w armii rosyjskiej podlegały regulacji, o czym instruował pkt. 3, rozdz. XLIII, 
księgi I Kodeksu Wojskowego 1716 roku. W celu zapobieżenia spekulacji wszystkie produkty 
żywnościowe dostarczane na potrzeby armii miały swoje ustalone ceny. Różniło się to do roz-
wiązań cywilnych, gdzie nie wprowadzano odgórnej regulacji w tym zakresie. Zdarzało się, iż 
ceny towarów tzw. codziennej potrzeby ulegały zmianie nawet w ciągu kilku dni. Taka sytuacja 
związana była najczęściej z brakiem terminowości w przybywaniu kupców z towarem w dane 
miejsce, na co miał wpływ m.in. fatalny stan dróg. W związku z tym cechą charakterystyczną 
gospodarki rosyjskiej był handel hurtowy – w celu zabezpieczenia zapasów na dłuższy okres 
czasu dokonywano zakupów produktów żywnościowych na pudy i beczki, zob.: Н. Костомаров, 
Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях, СПб. 1889, с. 176-177. 
Na przykładzie handlu zbożem można wskazać, iż w XVIII – XIX w. w rożnych miejscach  
w Rosji obowiązywały różne kategorie cen na ten produkt w zależności od sposobu jego sprze-
daży, m.in.: giełdowe – sprzedaż na giełdzie; kramowe – przy handlu w kramach i magazynach; 
bazarowe – ceny na zboże przywożone przez chłopów na bazary i jarmarki; kontraktowe – staw-
ki uzgodnione z producentami zboża, zob.: Б.Н. Миронов, Хлебные цены в России за два 
столетия (XVIII – XIX вв.), Ленинград 1985, с. 32. Jednym z istotniejszych produktów żyw-
nościowych, który według zapisów Kodeksu wojskowego 1716 roku trafiał obowiązkowo na po-
trzeby carskich żołnierzy była sól. Jeszcze 26 marca 1705 r. Piotr I chcąc zwiększyć dochody 
skarbu wprowadził na terenie całej Rosji monopol państwowy na jej sprzedaż. W myśl ustawy 
przedsiębiorcy produkujący sól byli zobowiązani dostarczać ją państwu po wyznaczonej cenie, 
zaś państwo z odpowiednim zyskiem (wynoszącym 100%) wprowadzało ją na rynek, zob.: 
ПСЗРИ, т. IV № 2009; P. Krokosz, Rola rodziny Stroganowów w rozwoju przemysłu solnego  
w Rosji w XVI-XVIII wieku, „Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce” (dalej: SMDŻ), 
t. XXVIII, Wieliczka 2012, s. 215; idem, Solnictwo w carskiej Rosji. Organizacja, technika wydo-
bywcza, handel, SMDŻ, t. XXIX, Wieliczka 2014, s. 204. 
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Refleksja.
Na przykład: nieprzyjaciel napadszy bierze u Semproniusza  56 pięknego konia 
powodnego, we dwa lub trzy dni Piotr napadszy na nieprzyjaciela zdobywa 
tegoż samego konia, który że już godzin 24 był w mocy nieprzyjaciela Sempro-
nius[z] nie ma nic do niego, ale Piotrowi należeć będzie.

Artykuł 112.
Ze wszystkiej zdobyczy nabytej w miastach, fortecach, zamkach, miasteczkach  
i w innych miejscach, należy na Carski Majestat artyleria, amunicja, prowiant znaj-
dujący się po składach publicznych. Także miasta, zamki przez akord poddane. 
Reszta zaś zdobyczy idzie na żołnierzy, odtrąciwszy dziesiątą część na chorych.

Refleksja.
Między tym co idzie na Carski Majestat zamykają się pieniądze zamknięte  
w domach publicznych, tudzież te, które z sobą nieprzyjaciel prowadzi dla pu-
blicznej potrzeby.

Artykuł 113.
Wszystkie chorągwie, sztandary zabrane mają być wraz na Carski Majestat od-
dane albo generałowi, kto tego nie uczyni, a zatrzyma przy sobie, ma być odpę-
dzony bez abszejtu, a prosty żołnierz biegać przez rózgi.

Artykuł 114.
Wszyscy więźniowie zabrani w kampanii, w potyczce lub jakimkolwiek spo-
sobem wraz [s. 61] mają być oddani komendantowi do dyspozycji, a nik[t]  
u siebie pod żadnym pretekstem nie ma trzymać więźnia, chyba z rozkazu. Kto 
by przeciwnie uczynił będzie karany: oficer degradowaniem z swojej szarży,  
a prosty żołnierz rózgami.

Refleksja.
Wiele bowiem częstokroć należy generałowi lub komendantowi na więźniach, 
z których się może informować o stanie wojska i przedsięwzięcia nieprzyjaciel-
skiego i trafia się, że w jednym momencie wiele omieszkać i zaniedbać przez 
to można.

56  Imię „Semproniusz” było często wykorzystywane w epoce nowożytnej w przykładach odno-
szących się do zastosowania norm prawnych, zob.: T. Ostrowski, Prawo cywilne narodu polskiego, 
t. II, Warszawa 1787, s. 183; Projekt prawa prowincjonalnego Obwodu Białostockiego z 1811 roku, 
oprac. K. Łopatecki, M. Piłaszewicz-Łopatecka, Białystok-Oświęcim 2014, s. 221.
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Artykuł 115.
Żaden nie ma zabijać więźniów poddających się, którym dany jest pardon ani 
też ich wolno puszczać bez woli generała, pod karą utraty honoru i życia.

Artykuł 116.
Żaden żadnemu nie ma ani siłą, ani żadnym sposobem odejmować więźniów 
przez kogo są wzięci, pod wróceniem onychże i surową karą.

Rozdział 15.
O fortecach zdających się przez kapitulacją i o akordzie z nieprzyjacioły.

Artykuł 117.
Gdyby kompania albo regiment ważył się bez woli feldmarszałka, albo ordynansu 
jego wejść w traktat z nieprzyjacielem, a na komenderujących wina pokaże się, ci 
mają być karani na czci, dobrach i życiu, a z pospolitych każdy dziesiąty na któ-
rego los padnie, powieszon będzie. [s. 62] Reszta zaś ma surowo biegać przez ró-
zgi i mają się lokować za obozem, póki przez odważną akcją jaką nie oczyszczą się  
z tego. Kto jednak może dowieść swojej niewinności, i że na to nie pozwalał, ma być 
ekskuzowany i za okazją jaką awansowany. Gdyby zaś przestępcy nie byli przytom-
nemi, należy z niemi postąpić jak z dezertorami i dobra ich konfiskować.

Refleksja.
Ten artykuł ma się rozumieć o regimentach i kompaniach z drugiemi wraz ko-
menderowanych, które z nich sekretnie mimo generalnej komendy wchodzą  
w traktat do poddania miejsca jakiego  57. Nie zaś o tych, które same tylko będąc 
na jakiej poczcie, wytrzymawszy ostatniemi siłami atak nieprzyjacielski, a nie 
mogąc dać więcej odporu ani się doczekać ordynansu od generała, przymusze-
ni są kapitulować z nieprzyjacielem.

Artykuł 118.
Który by oficer mający powierzoną miejsca jakiego komendę zdał się i opuścił 
je bez ostatniej potrzeby, ma być karany na ciele, dobrach i życiu, a prości żoł-
nierze mają zostać bez chorągwi za obozem i czyścić ją póty, póki przez dziel-
ność jaką nie będą przywróceni do swego honoru.
57  Przypadek samowolnego złożenia broni i poddania się nieprzyjacielowi przez dowódców po-
szczególnych jednostek, a ostatecznie przez głównodowodzącego armią miał miejsce w 1700 r. 
pod Narwą, kiedy doszło do pierwszego wielkiego starcia wojsk rosyjskich ze Szwedami. Sze-
rzej zob.: Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII века, ред. М.О. 
Коялович, СПб. 1904, № V, с. 38; P. Krokosz, „Mała wojna”…, s. 155-165.  
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Artykuł 119.
Gdyby zaś oficerowie, subalternowi i gemejni mieli pobudzać komendanta do 
zdania [s. 63] fortecy, oficerowie karani będą na dobrach, czci i życiu, a z ge-
mejnów każdy dziesiąty przez los powieszon będzie, reszta zaś ma biegać przez 
rózgi i być za obozem bez chorągwi, póki się nie staną godnemi społeczności  
z drugiemi żołnierzami.

Artykuł 120.
Gdyby zaś oficerowie i subalterni z gemejnami chcącemu się zdać przez akord 
komendantowi bez ostatniego sił odporu na to zezwolili, mają być karani we-
dług artykułu 117  58.

Refleksja.
W takim razie nie tylko wolno nie słuchać, ale owszem rozkazano jest prze-
ciwić się tak dalece, że kiedy komendant zdać się myśli bez ostatniej potrzeby, 
mają mu perswadować i umacniać w jego powinności albo jeśli jest w swym 
zdaniu zacięty, ubezpieczyć osobę jego, a obrać z między siebie inszego, który 
by się ostatniemu bronił siłami.

Artykuł 121.
Podczas oblężenia, żaden nie ma składać rady prywatnej ani wiele mówić, 
ani wołać aby się zdać przez kapitulacją, ani drugim trwogi czynić słowy lub 
uczynkiem pod karą obwieszenia zaraz  59.

Artykuł 122.
Pod karą śmierci żaden nie ma się zbrygować potyczki, niebezpieczeństwa  
i pracy tam gdzie potrzeba wymaga  60. [s. 64]

Artykuł 123.
Racje, któremi komendant oficerowie i żołnierze złożyć się mogą, poddając 
fortecę lub inne jakie miejsce są te:

1) kiedy ostatnia już głodu potrzeba przyciśnie, a po ścisłym 
menażu żywności nie stanie;

58  Fragment „mają być karani według artykułu 117” został dopisany w ostatniej redakcji przez 
Piotra I, zob.: 1716 г., 30 Марта. Устав Воинский..., c. 418.
59  Sankcja niezwłocznego powieszenia została zredagowana przez Piotra I, zob.: ibidem, c. 418.
60  Pierwotna redakcja tego przepisu prawnego przewidywała karę powieszenia, zob.: ibidem,  
c. 418-419.
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2) kiedy cała amunicja, oszczędnie używana, wyniszczy się;
3) kiedy się garnizon tak zmniejszy w ludziach, którzy bro-

niąc się całemi siłami bez sukursu, dalej wystarczyć nie 
mogą;

4) te punkta służyć mogą osobom nie mającym partykular-
nego ordynansu do bronienia się aż do ostatka, który jeżeli 
zajdzie, nie mają się zdawać ani kapitulować z nieprzyja-
cielem, choćby w najostatniejszej potrzebie  61.

Refleksja.
Do tych artykułów przydaje się surowa kara na honorze, dobrach i życiu, tym 
sposobem, że kat takiemu odebrawszy szpadę łamię i niepoc[z]ciwym ogłasza, 
a potym winnego wiesza, którego dobra na skarb carski konfiskują się.

Rozdział 16.
O zdradzie i korespondencji z nieprzyjacielem.

Artykuł 124.
Ktokolwiek z oficerów lub żołnierzy koresponduje sekretnie z nieprzyjacielem 
lub jego koligatami pod jakimkolwiek pretekstem, donosząc mu nowiny albo 
używając tajemnych między sobą znaków [s. 65] przez trąbę lub bęben etc. czy 
to w kampanii czy w garnizonie, tudzież i ci co przynoszą i odnoszą podobne 
listy, ma być deklarowany każdy za niepoczciwego i tracić ma honor, dobra  
i życie przez ćwiertowanie.

Refleksja.
Bywają jednak trafunki, w których ta kara może się łagodzić ucięciem wprzód 
głowy, a potym ćwiertowaniem albo też obostrzyć, gdy na przykład z takowej 
zdrady znaczna nastąpiła szkoda w wojsku lub w kraju monarchy swego. Ta-
kowy prócz pomienionej kary ma być wprzód rozpalonemi kleszczami targa-
ny. Niegodzi się nawet synowi z ojcem korespondować sekretnie, gdy się przy 
nieprzyjacielu znajduje. Tejże karze podlega komendant uwiadomiony, a nie 
zatrzymujący podobnych listów dla przeczytani onychże i oznajmienia o nich 
tam gdzie należy, bo przez to podaje się suspicją społeczeństwa. Żaden więzień 
nie ma do swojej strony posyłać listu zapieczętowanego, ale ma dać otwarty 
komendantowi pod niedobrą nadgrodą przeciwnie czyniącemu, równą szpie-
61  Niemal cały przepis prawny został gruntownie przeredagowany przez Piotra I. W szczególności 
dotyczyło to pkt. 2 i 3, a pkt. 4 w całości został opracowany przez władcę, zob.: ibidem, c. 419.
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gowi z którym się równa więzień, dający znać nieprzyjacielowi o stanie wojska 
i jako szpieg, według zwyczaju wojskowego, ma być powieszony.

Artykuł 125.
Ten który opowiada  62 nieprzyjacielowi [s. 66] parol bądź oficer, bądź prosty 
żołnierz albo daje znak jakowy strzelając, śpiewając, krzycząc, albo przez ogień, 
ma być karany według pomienionego zwyż artykułu.

Artykuł 126.
Parol nie ma być dawany komu nie należy ani temu, o którym nie masz pewno-
ści, że może być dany bez niebezpieczeństwa  63.

Artykuł 127.
Kto by zdradę jaką albo niebezpieczeństwo umyślił, lubo by tego nie wykonał, 
ma być według okoliczności sprawy i zdania sądu wojskowego podległy równej 
karze, jakby to [ze] skutkiem uczynił.

Artykuł 128.
Ani oficer, ani prosty żołnierz nie ma pisać o sprawach wojskowych, ani o for-
tecy, ani korespondować z nieprzyjacielem pod karą utraty szarży, honoru albo 
też i życia według okoliczności sprawy.

Refleksja.
Dlatego się surowo zabrania korespondencja z fortecy lub z wojska, aby nie-
przyjaciel nie mógł się informować o stanie wojska i stąd regulować swoje pro-
jekta, ile że w takim razie poczty i pakiety bywają przejmowane od nieprzy-
jaciół zasadzonych i więcej się na takich listach i wiadomości z nich fundują, 
niżeli na samych szpiegów lub więźniów relacji.

Artykuł 129.
Kto by wiedział o jakim niebezpieczeństwie albo o szpiegach lub podejrzanych 
ludziach w [s. 67] obozie, albo w garnizonie, a nie doniósł tego, ma być według 
okoliczności karany na ciele i życiu.

62  W rękopisie „odpowiada”.
63  Szczegółowe zasady ogłaszania i stosowania paroli opisane zostały w I i III księdze Kodeksu 
Wojskowego 1716 roku.
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Refleksja.
Ten który wie, widzi albo ma podejrzenie o podobnych rzeczach, a nie prze-
strzeże, nie może mieć wymówki, że nie mógłby tego dowieść. Bo co inszego, 
kiedy kogo doświadczą publicznie na jakim złym uczynku, natenczas należy 
dowodzić oskarżenia  64, co inszego zaś, gdy chodzi o przestrogę sekretną, wten-
czas skarżący nie jest obligowany dowodzić prawdy swego doniesienie, dość że 
zwierzchność będąc przestrzeżona pilniej zważać każe jego kroki, co z wielką 
ostrożnością czynić należy ani go zaraz aresztować, ale inkwirować sekretnie, 
jeżeli skarga zaniesiona jest prawdziwa. Bo częstokroć człek poc[z]ciwy może 
być niewinnie oskarżony przez pasjonata, obmownego i mściwego człeka  65.

Artykuł 130.
Ten który bierze i przyjmuje dobrowolnie patenta i insze pisma od nieprzyja-
ciela i one rozdaje w kraju, według okoliczności sprawy ma być karany na ciele 
i życiu.

Artykuł 131.
Tejże karze podlega rozgłaszający fałszywe wieści i nowiny, któremi trwoży 
żołnierzy, czy to sam przez się czy przez insze usta.

Artykuł 132.
Wszystkie nowiny od nieprzyjaciela przychodzące, każdy ma u ciebie tajemnie 
zachować, tylko je oznajmić swemu oficerowi lub generałowi, nic nie wydając 
na stronę, pod wielką karą  66. [s. 68]

64  W świetle zapisów rozdz. I Drugiej części procesu – „O dowodzie” niniejszej księgi Kodeksu 
Wojskowego 1716 roku, osoba oskarżająca powinna przedstawić dowody. Jeżeli oskarżenie doty-
czyło ciężkiego przewinienia, a denuncjator nie był w stanie przedstawić dowodów winy, wów-
czas on sam powinien zostać ukarany.
65  Piotr I bardzo szczegółowo przeredagował ten artykuł oraz ref leksję i wprowadził istotne 
skonkretyzowania, zob.: 1716 г., 30 Марта. Устав Воинский..., c. 422.
66  Rodzaj sankcji został wprowadzony przez Piotra I, w wersji pierwotniej występowało 
wyrażenie „pod przysięgą”, zob.: ibidem, c. 422.
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Rozdział 17.
O buntownikach, rebelii  67 i [bitwach]  68.

[Artykuł 133.]
Wszelkie zgromadzenia nieprzyzwoite i podejrzane wojskowych ludzi na umo-
wę zbierających się, choćby to nie było w złym przedsięwzięciu, nawet do po-
dania supliki imieniem wielu, skąd by wyniknąć mogła rebelii przyczyna, mają 
być cale zakazane  69. Kto by z żołnierzy to uczynił, hersztowie mają być wiesza-
ni, a reszta biegać przez rózgi, bez względu żadnego, jeśli mieli w tym rację albo 
nie. Gdyby jednak kto miał krzywdę sobie uczynioną, wolno mu się skarżyć od 
siebie w osobności, a nie w pospolitości razem  70.

Artykuł 134.
Oficerowie pobudzający żołnierzy i pozwalający podobnych kup i zgromadzeń 
mają być karani na dobrach, honorze i życiu.

Artykuł 135.
Żaden nie ma dawać okazji ani przez słowa, ani przez pisani, ani uczynkiem 
przez się lub przez kogo do tumultu, buntu i innych rozruchów, skąd by po-
wstać mogła rebelia. Kto przeciwnie uczyni, według okoliczności sprawy, ma 
być karany na ciele i życiu.

Artykuł 136.
Równie karani być mają, którzy słysząc buntowne rozmowy albo widząc pisma 
zawierające zdradę, nie donoszą w punkcie do należącej zwierzchności.

Artykuł 137.
Wszystkie bunty, spiski, rebelie bez żadnej łaski mają być szubienicą karane.

67  W rękopisie „rebelly”.
68  W rękopisie nie dokończono nazwy rozdziału, uzupełnienia dokonano na podstawie wersji 
krakowskiej.
69  Należy uzupełnić, że w świetle zapisów III księgi Kodeksu Wojskowego 1716 roku chorąży był 
uprawniony do występowania w obronie członków oddziału, którzy mieli być ukarani. 
70  W publikowanym tłumaczeniu artykułów wojskowych hipoteza normy prawnej jest skróco-
na. Zakazane były wszystkie nieprzyzwoite i podejrzane „zejścia i zgromadzenia ludzi”. Piotr I 
w miejsce przytoczonych słów włączył następujące: „wszelkie nieprzyzwoite i podejrzane zgro-
madzenia wojskowych ludzi na umowę zbierających się, choćby to nie było w złym przedsię-
wzięciu, nawet do podania supliki imieniem wielu, skąd by wyniknąć mogła rebelii przyczyna”. 
Dodano również ostatnie zdanie przepisu prawnego, zob.: 1716 г., 30 Марта. Устав Воинский..., 
c. 423. 
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Refleksja  71.
Bunty mają być karane na gorącym uczynku i na tymże gdzie się dzieją miej-
scu, najbardziej gdyby zachodziło niebezpieczeństwo trwogi dla drugich po-
skromienia  72. [s. 69]

Artykuł 138.
Gdyby się trafiła zwadka lub hałas jaki albo tumult między żołnierzami, żaden 
nie ma się ważyć wzywać swoich kamratów na pomoc, skąd by gwałt lub re-
belia jaka wyniknąć mogła. Kto by to uczynił, wraz z swemi pomocnikami ma 
być karany.

Artykuł 139.
Wszystkich kartelów wyzywających na pojedynek zakazujemy tak dalece, że 
żaden tak z niższych jaki i z wyższych, patriota czy cudzoziemiec, choćby po-
ciągniony słowy, znakami albo jakimkolwiek sposobem, albo afrontowany, nie 
powinien się ważyć wyzywać na pojedynek strzelany lub inszy. Kto by to prze-
stąpił, tak wyzywający jako wyzywany, ma być powieszony, czy to raniony je-
den czy zabity, czy też bez żadnej klęski  73 obadwa choćby zostali. Nawet gdyby 
jeden z nich albo obadwa razem zostali na placu, jednak i po śmierci ma być 
powieszony za nogi  74.

Artykuł 140.
Kto jeden z drugim pokłóciwszy się prosi za sekundant, gdyby przyszło do po-
jedynku, tak pojedynkujący jako i sekundanta, bez żadnej łaski mają być wraz 
powieszeni.

Artykuł 141.
Ci którzy pijąc i ciesząc się z sobą, pokłóciwszy się pojedynkują lubo żaden 
zabity ani raniony nie zostanie, prosty żołnierz ma biegać przez rózgi, oficer zaś 
aresztem karany będzie i prócz tego winny urażonego przed sądem przeprosić.

71  Wyraz dopisany przy przekreślonym wyrażeniu: „Artykuł 138”.
72  Obowiązek natychmiastowego karania buntowników dodał Piotr I, zob.: 1716 г., 30 Марта. 
Устав Воинский..., c. 424.
73  Wyraz dopisany.
74  Przepisy prawne (art. 139-141) dotyczące zakazu pojedynków zostały ujęte i uszczegółowio-
ne w I księdze Kodeksu Wojskowego 1716 roku, rozdz. LXIX – Patent o pojedynkach i rozpoczyna-
niu kłótni. 
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Refleksja.
Ten artykuł ma być rozumiany o dającym początek do zwady, a nie o ukrzyw-
dzonym, który [s. 70] się bronić musi. Przeto sędzi ma pilno uważać w podob-
nych okolicznościach kto był początkiem i okazją.

Artykuł 142.
Dla uniknienia złego pochodzącego z podobnych rozruchów, ci którzy w kłót-
nią nie wchodzą, mają łagodzić innych dobremi słowy. Te jeżeli nie pomagają, 
posłać po wartę albo sami ich wziąć i rozbroić. Nie czyniący tego ma być wraz 
z niemi, jak uczestnik karany.

Artykuł 143.
Ci którzy się na noże biją, takowemu ręka tymże nożem albo g[w]oździem 
przybita ma być pod szubienicą przez godzinę, a potym ma surowo biegać 
przez rózgi  75.

Artykuł 144.
Ten który dobywa szpady lub strzela z pistoletu przeciw drugiemu, w gniewie 
chcąc mu szkodzić, ma mieć rękę uciętą.

Artykuł 145.
Kto by dał drugiemu w gębę, ma być mu oddany policzek publicznie przed 
kompanią i prócz tego jeszcze być karany.

Artykuł 146.
Ten który w cholerze lub przez zawziętość uderzy drugiego laską albo kijem, 
ucięciem ręki karany będzie.

Artykuł 147.
Żeby zaś strona afrontowana odebrała należytą satysfakcję, ma się skarżyć 
przed komendantem miejsca, który należycie wyrozumiawszy skargę, uczyni 
doskonałą satysfakcję, którą gdyby nie uczynił samże tą karą karany zostanie. 
[s. 71]

75  Przybicie ręki do szubienicy było karą dodaną przez Piotra I w ostatniej redakcji dokumentu, 
zob.: 1716 г., 30 Марта. Устав Воинский..., c. 425-426.
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Artykuł 148.
Ale należy aby skarżący istną prawdę mówił jak jest w sobie, nic nie przykłada-
jąc czego by dowieść nie mógł. Bo za niesprawiedliwą skargę, sam takąż karą 
karany zostanie  76.

[Rozdział 18.]
O pas[z]kwilach, pismach i sławach lżących.

Artykuł 149.
Ten który pisze sekretnie pas[z]kwil, przylepia go lub rozdaje, przyznając 
komu jaki defekt albo ułomność honorowi szkodliwą, ten ma być karany sam 
karą, krytykowanej wadzie i przyznanej drugiemu, przyzwoitą i prócz tego ta-
kowe pisma pod szubienicą przez kata palone być mają.

Refleksja.
Paszkwil jest pismo albo druk szkalujący kogo, publicznie przybity, albo roz-
rzucony bez podpisu autora. Gdyby zaś rzecz napisana prawdziwa była kara ma 
być łaskawsza, więzienia, galer albo biegania przez rózgi, bo niesłuszną drogą 
donosi i oświadcza winę lub przestępstwo drugiego. Kto zaś przykłada się radą 
do podobnych pism, rzuca je po domach albo po ulicach, równie z autorem 
ma być karany lubo ta kara według okoliczności osób i sprawy poskromiona 
być może  77.

Artykuł 150.
Jeśliby autor pas[z]kwilu nie mógł być pościgniony, jednakże pisma jego 
ogniem pod szubienicą [s. 72] palone będą i sam za dyshonorowego publiko-
wany zostanie

Artykuł 151.
Gdyby oficer jeden o drugim mówił przeciwko czci i sławie jego, biorąc mu ho-
nor, powinien publiczną przed sądem uczynić restytucją wyznając że kłamał,  
a oprócz tego ma siedzieć w areszcie przez sześć miesięcy  78.

76  Przepis prawny został doprecyzowany przez Piotra I, zob.: ibidem, c. 426-427.
77  Ref leksja została znacznie zmodyfikowana przez Piotra I, zob.: ibidem, c. 428.
78  W projekcie Artykułów wojskowych Piotra I znajdował się przepis mówiący, że „ten ma przed 
skrzywdzonym i przed sądem odwołać swoje słowa i powiedzieć, że on zełgał”. Car zamienił 
wyraz „odwołać” na znacznie bardziej zdecydowany i dokładniejszy „zdemaskować” (w tłuma-
czeniu „uczynić restytucją”), zob.: ibidem, c. 429.
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Refleksja.
Jeśliby się zbraniał czynić restytucji, ma być przymuszony więzieniem i pewną 
sumą pieniężną, a gdyby się jeszcze upierał, drugie tyle więzienia mu naznaczą 
i powtórną pieniężną karę, a gdyby się jeszcze nie chciał nakłonić, powinien 
będzie zapłacić sumę pieniężną, a przełożony sprawiedliwości przy nim w oso-
bie jego ma publiczną uczynić rewokację.

Artykuł 152.
Gdyby zaś w cholerze jeden drugiego zelżył bez refleksji, ma go przeprosić 
przed sądem, a jeśli słowa były zbyt krzywdzące, ma być prócz tego karany na 
worku i aresztem.

Refleksja.
Sprzeciwiający się temu artykułowi ma być przymuszony sposobami zwyż wy-
rażonemi.

Artykuł 153.
Kto by zaś swojej krzywdy rewanżował sam przez się, utracił swoje prawo i bę-
dzie podległy tej samej karze, która by na lżącego padła, kiedy obelgę za obelgę 
oddaje. [s. 73]

Rozdział 19.
O mężobójstwie i zbójcach.

Art[ykuł] 154.
Ten który dobrowolnie z rozmysłem, nie będąc do tego przymuszony niebez-
pieczeństwem własnego życia zabija drugiego albo go tak bije, że z tego bicia 
umiera, krew też jego ma być rozlana i głowę mu utną bez żadnej łaski.

Refleksja  79.

Artykuł 155.
Równie z zabójcą karany ma być każdy, który do tego daje pomoc albo w radę 
wchodzi.

79  W rękopisie zostawiono 4/5 strony pustej potrzebnej na uzupełnienie treści ref leksji.
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Artykuł 156.
Ten zaś który koniecznie bronić się musi, gdy w tej obronie zabije adwersarza 
swego, wolnym jest od wszelkiej kary.

Artykuł 157.
Należy jednak aby ten, który twierdzi, że był koniecznie przymuszony do ta-
kowej obrony mógł dowieść, że nie był do kłótni początkiem, i że się nie mógł 
inaczej zbić następcy na życie swoje bez widocznego niebezpieczeństwa  80.

Refleksja.
W czym, żeby nie przestąpić granic sprawiedliwej obrony należy naprzód:

1) mieć pomiarkowane i moderacją, żeby obrona nie równała się z napa-
ścią;

2) jeżeli atakują bronią, tedy równie obronną ręką bronić się można, jeże-
li zaś z gołemi rękoma, takowym że sposobem bronić się należy; z tym 
jednak dokładem, że jeżeli atakujący jest silniejszy, atakowany może 
dać odpór bronią, kiedy widzi i tak niebezpieczeństwo życia;

3) żeby ta obrona była w tymże punkcie i momencie, kiedy jest niebez-
pieczeństwo od atakującego, bo jeżeli napastnik ucieka, a broniący się 
wprzód goniąc go zabija, przestępuje granice obrony i raczej jest zabój-
cą przez zemstę, niżeli przez prawo obrony.

Jeżeli obrona ma po sobie racją niesłusznego ataku lubo należy ile możności 
unikać nieszczęścia. Gdy jednak zachodzi niebezpieczeństwo nie powinien 
atakowany czekać pier[w]szego cięcia lub strzelenia albo razu jakiego, ale 
uprzedzić adwersarza może, nim on raziwszy atakowane, odejmie móc sposób 
bronienia się więcej. [s. 75]
Gdyby jednak kto nie zachowawszy ściśle granic sprawiedliwej obrony, skwa-
pliwie użył swego prawa w bronieniu się lubo nie będzie karany na życiu, prze-
cież ma ponieść karę według zdania sędziego: przez rózgi, więzienie, sumę pie-
niężną i jaką uczciwą w kościele pokutę.

Artykuł 158.
Jeżeli zabójstwo lub ranienie nie jest dobrowolne i umyślone, ale przypadkowe 
z nieostrożności, ma być karane według okoliczności sprawy więzieniem, pie-
niędzmi lub bieganiem przez rózgi.

80  Piotr I doprecyzował artykuł, który w pierwotnej redakcji brzmiał: „Ten, który broniąc się 
walczyć zaczął ma udowodnić, że on nie rozpoczął bójki”, zob.: 1716 г., 30 Марта. Устав Воин-
ский..., c. 433-434.
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Refleksja.
Na przykład kiedy żołnierz przesypawszy flintę strzela do celu w miejscu nie-
przyzwoitym, kędy ludzie przechodzą albo przez nieostrożne broni traktowa-
nie, postrzeli kogo, pomienioną zwyż karą może być karany i oprócz tego w ko-
ściele uczciwą uczyni pokutę. Gdy jednak kto kogo popchnie albo czym trąci 
ze złości, tak że z tego razu umrze, ma być śmiercią karany.

Artykuł 159.
Zabójstwo niespodziane z przypadku i z winy zabitego jest bez żadnej kary.

Refleksja.
Na przykład, gdy strzelają w polu publicznie do tarczy, a wtenczas się kto nawi-
nie lub nabieży, nieostrożności swojej ma przyczynę nieszczęścia.

Artykuł 160.
Kto kogo podmawia albo nasadzi na zabójstwo drugiego, równo śmiercią z sa-
mymże zabójcą karany będzie. [s. 76]

Artykuł 161.
Ten kto się daje przekupować pieniędzmi na zabicie drugiego, wraz z najmują-
cym obydwa mają być żywo w koło wplecieni i tak ich ciała zostaną.

Artykuł 162.
Kto kogo otruje, ma być także w koło wpleciony.

Artykuł 163.
Kto zabija ojca, matkę, dziecię albo oficera swego przez złość, takąż w koło 
wplecienia śmiercią karany będzie.

Refleksja.
Kto karząc żonę swoją lub dziecię tak traktuje, że z tego umrze, kara będzie 
łaskawsza. Wszytkie jednak insze zabójstwa ucięciem szyi karane być mają  81.

81  Zarówno artykuł jak i ref leksja zostały zmodyfikowane przez Piotra I, który wprowadził m.in. 
karę powieszenia za inne formy zabójstwa. Ponadto wprowadzony był znaczniej szerszy ele-
ment podmiotowy hipotezy normy prawnej: „Jeżeli kto ojca swego, matkę, żonę, dziecko, brata, 
siostrę lub innych krewnych swoich, wobec których on nie może wziąć ślubu lub dowództwo 
swoje lub postawionego nad sobą oficera nagłym sposobem uśmierci, tego należy łamać kołem, 
a ciało jego na koło położyć”, cyt za: ibidem, c. 436-437.
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Artykuł 164.
Kto by się sam zabił jakimkolwiek sposobem, ma być włóczony po wszytkich 
ulicach, a potym na rozstajnych drogach przez kata pogrzebiony.

Rozdział 20.
O sodomitach, gwałtownikach i nierządzie.

Artykuł 165.
Człowiek spółkujący z bestią i obcujący z nią surowo na ciele karany będzie.

Artykuł 166.
Kto gwałci chłopca albo schodzący się mężczyzna z mężczyzną równie mają 
być karani. Co gdyby się stało gwałtownie, ma być taki gardłem karany albo na 
galery odesłany na całe życie  82. [s. 77]

Artykuł 167.
Kto czyni gwałt mężatce albo pannie, starej lub młodej w kraju nieprzyjaciel-
skim, albo gdziekolwiek, a będzie w tym przekonany, bez żadnej łaski gardło 
mu wzięte będzie, albo na galery odeszlą go na całe życie  83.

Artykuł 168.
Kto porwie cudzą żonę albo wdowę, albo pannę i zesromoci ją, czy to uczyni 
gwałtem czyli dobrowolnie namówi, gardłem karany będzie.

Refleksja.
Ta kara jest skasowana, kiedy osoba wzięta była zaślubiona i obiecana porywa-
jącemu i kiedy nie ma ani rodziców, ani opiekunów.

Artykuł 169.
Kiedy żonaty z mężatką cudzołoży, mają być wraz oboje karani  84.

82  Druga część przepisu prawnego została wprowadzona przez Piotra I, zob.: ibidem, c. 439-440.
83  Piotr I złagodził pierwotny przepis, który wprowadzał bezwarunkową karę śmierci, zob.: ibi-
dem, c. 440.
84  W pierwotnej wersji Artykułów wojskowych Piotra I za to przestępstwo przewidywano karę 
śmierci: „oboje śmierci są godni i mają bez rozpatrzenia osobno być karani”. Car zakreślił te 
słowa i napisał: „oboje ukarani będą według rodzaju sprawy i winy” (w powyższej warszawskiej 
wersji rękopisu znajdujemy nieco inne tłumaczenie), czyli wykluczył zastosowanie kary śmier-
ci, zob.: ibidem, c. 441.
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Artykuł 170.
Proste cudzołóstwo między ślubną i wolną osobą, ma być karane według oko-
liczności osób więzieniem, rózgami, wypędzeniem z regimentu albo galerami.

Artykuł 171.
Ten który mając żonę, żeni się z drugą, ma być karany według przykazań ko-
ścielnych  85.

Artykuł 172.
Ale gdyby mężczyzna nie wiedział o kobiecie, że jest zamężna i był od niej 
oszukany, będzie wolny od kary i zostanie przy czci swojej i honorze.

Artykuł 173.
Kazirodztwo między krewnemi w zakazanych stopniach  86, czy to z wyższej, 
czy z niższej linii między [s. 78] swojemi popełnione, gardłem ma być karane.

Artykuł 174.
Gdyby się to zaś trafiło między dalszemi krewnemi z pobocznej linii, zdaniu 
sędziego zostawuje się kara uc[z]ciwa w kościele.

Artykuł 175.
Żadna nierządnica nie ma być w wojsku cierpiana pod karą obnażenia przez 
profosa i bez żadnego względu na osobę, publicznego wypędzenia.

Artykuł 176.
Gdyby młodzian obcując z panną uczynił ją brzemienną ma według zacności 
osoby i proporcji gaży swojej dać pewną sumę na sustentacją matki i dziecka  
85  W wersji pierwotnej grożono za przestępstwo karą śmierci, zmiany wprowadził Piotr I, zob.: 
ibidem, c. 441.
86  Odwołano się w tym przepisie do regulacji zawartych w drukowanej w Moskwie „Kormczej knigi” 
z lat 1652–1653. W rosyjskim Kościele prawosławnym obowiązywał bezwzględny zakaz małżeństw 
w linii prostej wstępnej i zstępnej oraz zakaz wstępowania w związki małżeńskie osób spokrewnio-
nych w linii bocznej do czwartego stopnia włącznie, a w przypadku pokrewieństwa w stopniu pią-
tym, szóstym i siódmym wymagano dyspensy. Należy przy tym podkreślić, że stopnie pokrewień-
stwa obliczano według prawa rzymskiego, a nie germańskiego (sumuje się urodzenia z obu stron aż 
do wspólnego przodka, nie wliczając jednak urodzenia owego wspólnego przodka), zob.: M. Liedke, 
Rodzina magnacka w wielkim księstwie litewskim w XVI – XVIII wieku. Studium demograficzno-spo-
łeczne, Białystok 2016, s. 64-65. Dotychczasowe rozwiązania potwierdził Świątobliwy Synod Rzą-
dzący w 1810 r. Według nowych przepisów małżeństwa od 5 do 7 stopnia linii bocznej mogły być 
zawierane za zgodą (za błogosławieństwem) archireja eparchialnego (diecezjalnego), zob.: В.А. 
Цыпин, Церковное право, c. 19, http://www.nauka.x-pdf.ru/17yuridicheskie/338901-19-chast-
istochniki-cerkovnogo-prava-vvedenie-cerkov-pravo-bogochelovecheskaya-priroda-cerkvi-pravo-
primenimost-pravovi.php (dostęp: 19.08.2016).
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i oprócz tego aresztem, tudzież uczciwą w kościele karą karany, chyba gdyby ją 
pojął natenczas wolnym od kary zostanie  87.

Artykuł 177.
Od wszelkich mów wszetecznych i piosnek nieuczciwych, wstrzymywać się 
ma każdy pod surową karą.

Rozdział 21.
O kradzieży i umyślnych pożarach.

Artykuł 178.
Kto by z oficerów lub prostych żołnierzy w marszu lub gdzieszkolwiek bez or-
dynansu, zapalał miasta, miasteczka, wsie, kościoły, szpitale, młyny, abo jakie-
kolwiek mieszkańcom czynił szkody, ten z swemi pomocnikami jako złoczyń-
ca będzie ścięty a potym spalony.

Artykuł 179.
Jeśliby zaś z okazji oficerów lub nieostrożności żołnierzy nastąpi pożar w kwa-
terach mają nadgrodzić szkodę i prócz tego według okoliczności winy karani 
będą. [s. 79]

Artykuł 180.
Tymże sposobem karani być mają, którzy biorą parkany, palisady i insze po-
dobne rzeczy wieśniaków i palą je albo kiedy furażując w polu niszczą zboża  
i zabierają, chyba żeby ostatnia potrzeba wyciągała tego pozwolenia.

Artykuł 181.
Także żaden w nieprzyjacielskim kraju nie ma się ważyć rzucać ognia w jakie 
miejsce pod karą praw wojskowych, ścisłego więzienia, degradowania, biega-
nia przez rózgi, nade wszystko kiedy pali mieszkanie pana swego albo inszego, 
ten ma być życiem karany  88.

87  Charakterystyczne, że Piotrowe Artykuły wojskowe nie zawierają przestępstwa cudzołóstwa, 
za wyjątkiem przypadku, kiedy kobieta rodzi, a ojciec dziecka się z nią nie żeni. Kiedy Piotr I 
dowiedział się, że cesarz Karol V za cudzołóstwo przewidywał nawet karę śmierci ocenił to bar-
dzo krytycznie, stwierdzając, że widocznie władca ten miał „w państwie więcej niepotrzebnego 
narodu aniżeli w moim”, zob.: С.И. Викторский, История смертной казни в России и ее 
современное состояние, Москва 1912, c. 118.
88  Przepis prawny został doprecyzowany przez Piotra I, zob.: 1716 г., 30 Марта. Устав Воин-
ский..., c. 445. 
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Artykuł 182.
Także żaden oficer ani żołnierz nie ma nikogo rabować, ani mu brać czego 
gwałtem na gościńcu lub gdzieszkolwiek, pod karą ciele i na życiu.

Artykuł 183.
Także żaden nie ma brać pieniędzy na trunek od tych co przechodzą przez war-
tę pod utratą życia.

Artykuł 184.
Ten który przepuszcza przez wartę za pieniądze, to co jest zakazano puszczać, 
zasługuje [na] szubienicę.

Artykuł 185.
Ten który na gościńcu napastuje i rabuje, przez gwałt kogo bije, rani albo nocą 
nachodzi na domy, ma być razem z s[w]emi pomocniki żywo ćwiertowany  
i w koło wplecione ćwierci.

Artykuł 186.
Kto okrada kościoły i insze miejsca poświęcone, tudzież prowianty do obozu 
prowadzone i do garnizonów, zwyż pomienionych sposobem ma być także ka-
rany. [s. 80]

Artykuł 187.
Ten kto ukradszy człowieka przeda go, gdy w tym przekonany zostanie, szyję 
traci  89.

Artykuł 188.
Który kradnie w namiotach lub z wozów w polu czy w marszu, a będzie schwy-
tany, temu nos i uszy urżnięte będą.

Artykuł 189.
Kto by ukradł pieniądze, sumy niewynoszącej nad 20 rublów, za pierwszym 
razem złodziej ma biegać sześć razy przez rózgi, za drugim 12 razy, a za trzecim 
nos i uszy będzie miał urżnięte i oddadzą go na galery, kradzież jednak naprzód 
wrócić powinien  90.

89  Szerzej w tej kwestii zob.: R. Hellie, Slavery in Russia 1450-1725, Chicago-London 1982,  
p. 67-70, 467-474.
90  Przepis ten doprecyzowano ukazem z 1726 r., który gwarantował żołnierzom, że jeżeli przyz-
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Artykuł 190.
Kto by kupował wiadome rzeczy kradzione albo je przedawał lub przechowy-
wał złodzieja u siebie, ma być równie z złodziejem samym karany.

Artykuł 191.
Ale kto kradnie naprzód:

1) więcej nad 20 rublów;
2) kto czwarty raz już kradnie;
3) podczas pożaru albo topieliska;
4) kiedy co z artylerii carskiej, magazynów, municji etc.
5) kiedy u własnego pana;
6) kiedy u swego kamrata;
7) na miejscu gdzie warta stoi;

ten, czy mało czy wiele uchwyci, będzie powieszony.

Artykuł 192.
Jeżeli kto na warcie będący samże ukradnie jaką rzecz której miał strzec bądź 
wiele, bądź mało, będzie powieszony.

Artykuł 193.
Gdy komu co do wiernych rąk powierzą, a ten potym zaprze się tego, ma być 
miany za złodzieja i równą z nim karą karany, według okoliczności i szacunku 
powierzonej rzeczy. [s. 81]

Artykuł 194.
Ten który ma dobra ziemskie Jego Carskiej M[oś]ci albo Imperii w ręku swo-
ich, a obraca je na własny swój pożytek, albo fałszuje regestra, winien jest szu-
bienicy, wraz z tym [ten] kto to wiedział, a nie doniósł  91.

Artykuł 195.
Gdyby kto znalazł jaką rzecz w marszu lub gdzieszkolwiek, choćby najmniejszą 
bagatelę, ma uczynić raport swemu oficerowi, aby była publikowana przy pa-
rolu i komu należy wrócona. Kto by to zataił, jak złodziej karany będzie i rzecz 
znalezioną wróci.
nają się do trzech lub większej liczby kradzieży dokonanych nie podczas wyprawy wojennej, to 
będą karani jak za pierwszą kradzież, zob.: ПСЗРИ, т. VII, № 4941.
91  W pierwotnej redakcji Piotrowych Artykułów wojskowych defraudacja dotyczyła tylko car-
skiego majątku i została zgodnie z wolą cara rozszerzona na majątek państwowy, zob.: 1716 г., 30 
Марта. Устав Воинский..., c. 450-451.
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Rozdział 22.
O krzywoprzysięstwie.

Art[ykuł] 196.
Ten kto fałszywie przysiągszy przekonany będzie, utną mu dwa palce z któremi 
przysięgał i posłany będzie na galery.

Artykuł 197.
Jeżeliby zaś takowe krzywoprzysięstwo było przyczyną szkody bliźniemu, na 
ciele lub dobrach jego, krzywoprzysięzca surowiej, nawet życiem samym ma 
być karany.

Artykuł 198.
Toż się ma rozumieć o świadkach, którzy po przysiędze wykonanej na prawdę, 
nie zeznając jej szczerze, czynią krzywdę niewinnemu  92.

Artykuł 199.
Ten który robi albo bije fałszywą monetę ma być karany na życiu i według wiel-
kości winy spalony na koniec.

Artykuł 200.
Kto fałszuje miarę i wagę, nie tylko powinien [s. 82] w sześciornasób wrócić 
oszukanie, ale prócz tej ma być karany na ciele i worku.

 
Artykuł 201.

Fałszujący pieczęci, regestra etc. karani będą na czci, dobrach i ciele albo i na 
życiu według okoliczności sprawy.

Artykuł 202.
Gdyby się kto inaczej nazywał w intencji szkodliwej ma być dyshonorowany  
i prócz tego jeszcze karany.

92  W rozdz. III „O świadkach”, Drugiej części procesu w pkt. 17 zawarto sankcję grożącą 
świadkowi składającemu fałszywą przysięgę: „(…) taki ukarany będzie odcięciem palców, 
którymi on przysięgał, publiczną pokutą w cerkwi, wygnaniem z państwa lub zesłaniem na 
katorgę”.
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Artykuł 203.
Gdyby kto wydarł albo wymazał przez złość pisma publiczne przybite, ma być 
posłany na galery, albo też i śmiercią karany. Co jeśli uczynił przez prostotę, 
pieniężną karę, więzienie albo rózgi poniesie  93.

Rozdział 23.
O mistrzu i stępce.

[Artykuł 204]
Nikt się nie ma ważyć przeszkadzać w wykonaniu sprawiedliwości mistrzom 
onejże, kiedy biorą kryminalistę, tym bardziej atakować mistrza czyniącego 
egzekucję pod utratą życia.

Artykuł 205.
Jeżeliby się kryminalista bronił komenderowanemu wziąć go w areszt, a w tym 
zabity został, biorący bez kary żadnej zostanie. Co się ma tylko rozumieć o 
pospolitych winowajcach, a nie o ekstraordynaryjnych, jako to buntownikach 
etc. przez których śmierć wiele ichże współbraci utaić się mogłoby  94.

Rozdział 24.
O tych co przechowują i protegują kryminalistów.

[Artykuł 206]
Żaden z wyższych ani z niższych nie ma się ważyć ukrywać nieprzyjaciela, niepo-
c[z]ciwego, ani winowajcy albo mu pomagać do uciekania pod karą życia. [s. 83]

Artykuł 207.
Kiedy kryminalista będzie oddany pod wartę albo w ręce stępki z rozkazem 
ścisłego trzymania, a oni go przez niedbalstwo, albo dobrowolnie upuszczą, 
którzy się winni pokażą, na jego miejscu zostaną i tejże którą on miał ponieść 
karze podlegli będą.

Artykuł 208.
Kiedy któremu oficerowi będzie raportowany współwinowajca z żołnierzem 
do jego komendy należącym, ma go kazać wziąć w areszt i raportować gdzie 

93  Rodzaje sankcji w pierwszej części przepisu prawnego zostały wprowadzone bezpośrednio 
przez Piotra I, zob.: 1716 г., 30 Марта. Устав Воинский..., c. 454.
94  Przepis ten w swojej drugiej części został doprecyzowany przez Piotra I, zob.: ibidem, c. 455.
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należy. Nieczyniący tego, za pierwszym razem ma czynić służbę prostego żoł-
nierza, a za drugim zostanie kasowany jako niezgodny do służby oficer.

Artykuł 209.
Ten który raz został ogłoszony za niepoc[z]ciwego albo który już był w ręku 
katowskich nie może być cierpiany w wojsku ani między ludźmi wojnę służą-
cemi Jego Carskiej M[oś]ci, ale powinien być odpędzony.

Refleksja.
Że oficer ani żołnierz w grubych kryminałach nie może podlegać konfesatom 
rzecz jest więcej niż pewna, bo natenczas nie mają go za oficera, ale za złoczyń-
cę. Gdyby się jednak niewinnym pokazał albo gdyby mu Jego Carska Mość 
swoją przywrócił łaskę, wtenczas jako niewinny lubo był w ręku katowskich, 
może administrować swoją szarżą. Jednakże mu to częstokroć nieznośno 
bywa, póki go chorągwią nie nakryją i publicznie zakażą wszystkim, wyrzucać 
mu tego na oczy.

Koniec.



Księga II.

Artykuły wojskowe z krótkim komentarzem 
(wersja krakowska tłumaczenia)

Archiwum Narodowym w Krakowie, oddział na Wawelu, Archi-
wum Podhorodeckie II, sygnatura 39. 

[s. 1480] Ruskie wojskowe artykuły z przydanymi krótkimi 
annotacjami.

Nb. Ruskie te wojskowe artykuły, które anno 1715 w Petersburgu 
są do druku podane, teraz się niedawno do rąk naszych dostały, 
dlatego nie tam są położone gdzie należało.

Z Bożej łaski my Piotr I, całej i całej Rosji Jednowładca etc. etc. 
etc. Rozkazujemy wszystkim i każdemu z osobna naszym g[e]
n[er]ałom, stab-, ober- i unter-oficerom i prostym żołnierzom, tak 
naszym urodzonym poddanym, jako też i w służbie naszej zosta-
jącym cudzoziemcom, aby podług swojej powinności poddany-
mi i posłusznymi byli i wszystkie punkta tych artykułów wiernie 
pełnili, a powinni wszyscy i każdy z osobna, tak wyższego jako 
[s. 1481] niższego stanu, bez żadnej ekscepcji Nam jako swemu 
Carowi i Panu, przysiądź, że będą wiernymi, poczciwymi i po-
wolnymi podług kontentów, tu położonych punktów i jako na po-
czciwych żołnierzów należy, przeciw wszystkim naszym i państw 
naszych nieprzyjaciołom, ciałem i życiem, czy to w polu, w oblę-
żeniu, lądem i wodą służyć i podług największej możności starać 
się, Naszych i Poddanych Naszych szkody odwracać, z przeciwka 
wszelkie pożytki promować, a od tego żadnym niebezpieczeń-
stwem nie dać się odstraszyć i żadnej pracy i roboty nie unikać, 
póki każdemu Bóg zdrowia i życia użyczy. A żeby nikt się nie mógł 
niewiadomością ekskluzować, tedy te artykuły podczas popisu, 
osobliwie jednak przy każdym regimencie co tydzień mają być 
raz czytane, aby każdy mógł się ustrzec hańby i kary, a zaś dobrze 
i odważnie się sprawując, promocji mógł dostąpić.
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O przysiędze.
Jakim sposobem ma być przysięga wykonana, począwszy od ge-
nerała aż do chorążego.
[s. 1482] Lewa ręka ma być położona na Ewangeliej Ś[więtej],  
a prawa ręka i dwa palce wielkie w górę podniesione. Prości zaś żoł-
nierze ponieważ ich jest siła, mają tylko prawą rękę podnieść przed 
położoną Ewangelią i za tym, który przysięgę czyta, słowo w słowo 
mówić, a po przeczytaniu przysięgi Ewangelią pocałować.
Generaliteta przysięga w Radzie Wojskowej, a zaś stab-, ober-  
i unter- oficerowie, także prości żołnierze przy regimentach abo 
kompaniach pod rozwi[nię]tą chorągwią.

Przysięga abo obowiązki wszystkich  
w służbie wojskowej zostających.

Ja N.N. przysięgam przez Boga Wszechmogącego, Naj[j]aśniej-
szemu Naszemu Carowi i Panu ze wszelką wiernością i posłu-
szeństwem służyć i to wszystko co się w tych teraźniejszych już 
publikowanych zawiera artykułach wojskowych i w przyszłych, 
zawierać będzie, wiernie wykonywać. Przeciwko Je[go] Carskiej 
M[oś]ci, Jego Królestw i Państw nieprzyjaciołom ciałem i życiem, 
w polu, w fortecach, na wodzie i na lądzie, w bataliach, podjaz-
dach, oblężeniu i szturmach i we wszelkich wojennych [s. 1483] 
przypadających okazjach, jakiekolwiek mogą mieć nazwisko, 
mężnie i odważnie stawać i walczyć i wszelkim sposobem onym 
szkodzić starać się będą. A jeśli bym co szkodliwego cum praeiu-
dicio  1 Jego Najaśniejszej Osoby abo Jego wojska lub też królestw 
i poddanych, abo przeciwko Ich interesowi słyszał lub co widział, 
tedy przyrzekam to podług sumienia, co mi wiadomo będzie do-
nieść i nic nie taić, ale owszem Jego interes i dobro obserwować 
i pełnić. Takoż moim nade mną przełożonym komendantom,  
w tym wszystkim co się do J[ego] E[kscelencji] Carskiej M[oś]
ci, wojska, królestw i poddanych bezpieczeństwa i dobra ściąga, 
na wartach, robotach i innych okazjach powinne posłuszeństwo 
czynić i ich się rozkazom nie sprzeciwiać. Kompanii i chorągwi do 
których należę, czy to w polu, w obozie, czyli w garnizonie, nigdy 
nie odstępować, owszem póki żyję statecznie, dz[i]elnie i wiernie,

1  cum praeiudicio (łac.) – z uszczerbkiem.

Przysięga dla wszyst-
kich oficerów wojska 

naszego począwszy 
od generała aż do 

chor[ążego]
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jako mi jest miły własny mój honor i życie, przy nich stawać i we 
wszystkich okolicznościach tak się mam [s. 1484] zachować jako 
na poczciwego, wiernego, posłusznego, dobrego i rezolutnego na-
leży żołnierza. Do czego niech mi Bóg Wszechmogący dopomaga. 

Ponieważ ten jurament dla wszystkich stanów jest ułożony, tedy 
powinien ten, który każe przysięgać, to co się każdego stanu sto-
suje ekscerpować, unteroficerowie zaś i żołnierze powinni cały 
jurament wykonać.

Soli Deo Gloria  2.

Wojskowych artykułów rozdział pierwszy.
O bojaźni bożej.

Artyk[uł] I.
Lubo wszystkim i każdemu chrześci[j]aninowi ogólnie bez żad-
nej ekscepcji należy chrześci[j]ański poczciwy żywot i obcowa-
nie prowadzić i w nieobłudnej żyć bojaźni bożej, tedy jednakże 
żołnierze i ludzie wojskowi tym bar[d]ziej powinni to uważać  
i obserwować, ponieważ ich Bóg w takowym postanowił stanie, 
w którym często żadnej godziny nie są pewni, ile że w służbie Pa-
nów swoich będąc, największemu podlegają niebezpieczeństwu 
ciała i życia swego. A ponieważ wszelkie [s. 1485] błogosławień-
stwo, zwycięstwo i szczęśliwość od Boga Wszechmogącego, jako 
z prawdziwego źrzódła i dawcy wszelkiego dobrego i jedynego 
książęcia zwycięstwa płynie i pochodzi, i on sam o to jedynie ma 
być proszony i w nim ufać trzeba, tedy tego najprzedniej w każ-
dej sprawie i przedsięwzięciu zawsze trzeba przestrzegać. Z tych 
się tedy miar wszelkie bałwochwalstwo, czarodziejstwo, quam 
rigorosissime  3 zakazuje, tak iż takowa obrzydliwość w obozie abo 
na innym miejscu, nie ma być tolerowana i cierpiana. A jeśliby 
się między wojskowymi ludźmi znajdował bałwochwalca, czar-
noksiężnik, egzorcysta, charakternik, zaklinacz orężów, zabo-
bonny i bluźniący imię Boże czarownik, takowy ma być podług 

2  W pełnej formie „Soli Deo honor et gloria” − sentencja łacińska, zaczerpnięta z Wulgaty  
z Pierwszego listu do Tymoteusza 1,17 i listu Judy 1,25, w tłumaczeniu na język polski: „Same-
mu Bogu cześć i chwała!”.
3  quam rigorosissime (łac.) – pod groźbą najsurowszej kary.
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okoliczności rzeczy ścisłym więzieniem, przez rózgi bieganiem, 
wysmaganiem lub też cale ogniem karany.

 [Refleksja] 
Kara ognia jest to ordynaryjna kara na czarownika, kiedy zwłasz-
cza czarodziejstwem swoim szkodę uczynił abo z diabłem actu  4 
przymierze uczynił. Jeśli zaś żadnej nie uczynił szkody abo nie ma 
przymierza z diabłem, tedy inne kary mają miejsce [s. 1486] pro qu-
alitate rei  5, przy tym też publicznie w kościele pokutować powinni.

[Artykuł] II.
Kto czarownika podkupuje abo namawia, aby drugim szkodził, 
ma być jako sam czarownik karany. 

[Refleksja]
Nam quod quis per alium facit, per [ip]se fecisse putatur  6.

[Artykuł] III.
Kto imię Boże lży i bluźni, z służby Bożej się naśmiewa, sromoci 
słowo Boże i Najświętsze Sakramenta, a byłoby mu to doskonale 
dowiedziono, czy to uczynił trzeźwy czyli pijany, takowemu język 
ma być wprzód rozpalonym żelazem przekłuty, a potym sam ścięty. 

[Artykuł] IV.
Kto Ś[więtą] Matkę Bożą, Marię Pannę i Świętych lży, takowy pro 
qualitate  7 osoby i bluźnierstwa, na ciele, życiu lub członkach ka-
rany będzie.

[Artykuł] V.
Jeśliby kto takowe bluźnierstwo słyszał, a nie doniósł wcześnie 
gdzie należy, takowy jako complex  8 bluźnierstwa podług okolicz-
ności rzeczy, na ciele lub na dobrach karany będzie.

4  actu (łac.) – w rzeczywistości. 
5  pro qualitate rei (łac.) – według rodzaju czynu.
6  Wyrażenie w rękopisie podkreślone. Nam quod quis per alium facit, per [ip] se fecisse putatur 
(łac.) – bowiem kto cokolwiek za pośrednictwem drugiej osoby wykonuje, uważa się, że samo-
dzielnie wykonuje.
7  pro qualitate (łac.) – według rodzaju.
8  complex (łac.) – w źródle w znaczeniu „uczestnik”.

Czary
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[Artykuł] VI.
Jeśliby zaś naśmiewcy Słowa nie miały w sobie bluźnierstwa imie-
nia Bożego, ale tylko z lekkomyślności i nieuwagi pochodziły, 
 a stało by się to raz i drugi, tedy takowy ekscesant 14 dni ma  
w okowach siedzieć i żołd jego za cały miesiąc na szpital będzie 
oddany abo też ma przez rózgi biegać, a za trzecim [s. 1487] ra-
zem ma być rozstrzelany.

[Refleksja]
Jeśliby ekscesant za przerzeczone występki nie na życiu, ale na 
ciele etc. był karany, tedy może być oraz onemu i kościelna poku-
ta nakazana.

[Artykuł] VII.
Najświętsze imię Boże nie powinno być przeklinaniem, przysięgą, 
kłamstwem i szalbierstwem profanowane. Jeśliby kto co takowe-
go uczynił in fervore passyi  9 abo z słusznej w urzędzie swoim cho-
lery; takowy podług własności stanu swego, abo pieniężną karą na 
szpital, abo też in praesentia  10 regimentu noszeniem muszkietów, 
pik lub karabinów ma być karany.

[Artykuł] VIII.
Jeśliby się zaś to stało umyślnie, że swywolnie i przy trunku, tedy 
takowy ekscesant powinien Boga w zgromadzeniu publicznie 
przeprosić, a przy tym winę – pół miesięcznego swego żołdu – na 
szpital zapłacić abo też przez dwa dni, każdego razu godzinę jedną 
oręże nosić.

Rozdział wtóry.
O służbie Bożej i sługach Bożych.

[Artykuł] IX.
Służba Boża powinna co każdy poranek, co wieczór, takoż i w po-
łudnie, jako w duchownych modlitwach postanowiono i publiko-
wano, z śpiewaniem i z modlitwami w obozach się [s. 1488] od-
prawować i aby to wszyscy duchowni razem czynili. Tedy tak na
9  Właściwie in fervore passionis (łac.) – w ferworze emocji (w szale wzburzenia).
10  in praesentia (łac.) – w obecności. 
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początku, jako i na końcu służby Bożej, przez trębaczów generała, 
który wojsko komenderuje, ma być znak dany, a potym drudzy 
przy każdym regimencie takoż w bęben uderzą abo zatrąbią i tym 
sposobem służba Boża będzie się zaczynać i kończyć.

[Artykuł] X.
Jeśliby oficer bez ważnej przyczyny modlitwy omieszkał, za każde 
omieszkanie powinien na szpital winę pół rubla zapłacić. Jeśliby 
zaś który z prostych żołnierzów zaniedbał, tedy i pierwszy raz orę-
że ma nosić, a za trzecim razem cały dzień i całą noc w okowach 
siedzieć.

[Artykuł] XI.
Jeśliby oficer przyszedł pijany na modlitwę przez co by mogło być 
zgorszenie, takowy pierwszy i drugi raz w areszcie u profosa ma 
siedzieć, a za trzecim razem na czas jaki ma być ab officio  11 suspen-
dowany i za prostego żołnierza degradowany.

[Artykuł] XII.
Jeśliby to prosty żołnierz uczynił ma być okowany.

[Artykuł] XIII.
Kapłanów powinni wszyscy oficerowie i prości żołnierze jako 
sług Bożych kochać i szanować, a nikt nie ma ich bądź słowy, bądź 
uczynkiem znieważać, bić, z nich się naśmiewać i postponować. 
Kto by się tego ważył, takowy [s. 1489] pro qualitate delicte  12  
w dwójnasób surowiej ma być karani, niż gdyby się na pospolite-
go człowieka targnął.

[Artykuł] XIV.
Z przeciwka garnizonowi i regimentowi kapelani będą zawsze  
i wszędzie przykładnie, trzeźwie i skromnie żyć. Który by zaś ka-
pelan w nauce, w życiu i w obcowaniu pokazał się być rozpustny 
i niezbożny i zgorszenie z siebie dawał, takowy do duchownego 
sądu ma być odesłany, aby z urzędu i stanu swego był złożony.

11  ab officio (łac.) – z urzędu. 
12  pro qualitate delicte (łac.) – stosownie do rodzaju przestępstwa.
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[Artykuł] XV.
Jeśliby kapelan bez ważnej przyczyny (jako to choroby i tym po-
dobnych) zaniedbał modlitwy, za każdym razem powinien będzie 
na szpital dać rubel, a jeśliby podtenczas, kiedy te modlitwy odpra-
wują, był pijanym, tedy za pierwszy i drugi raz od protopopa woj-
skowego ma być serio o to upomniany, a za trzecim razem do sądu 
duchownego odesłany i tam z urzędu i stanu swego zrzucony.

[Artykuł] XVI.
Skoro na modlitwy i na służbę Bożą zwyczajny znak dadzą, po-
winni będą wszyscy bazarnicy, kramarze i szynkarze kramy swoje 
[s. 1490] pozamykać i żadnych towarów swoich ani piwa, wina 
i gorzałki nie przedawać, ani wydawać, prócz tylko na potrzebę 
chorego. Który by się tego ważył, wszystkie swoje towary traci, 
z których połowa na szpital, a druga na g[ene]rała profosa, który 
tego powinien doglądać, ma być obrócona.

[Artykuł] XVII.
Biesiady, posiedzenia i wszelkie życie nieprzystojne podczas służ-
by Bożej powinne być zaniechane. Kto by to uczynił winę na szpi-
tal zapłaci.

Rozdział trzeci.
O komendzie, powadze i honorze wyższych i niższych  
oficerów, takoż o posłuszeństwie prostych żołnierzów.

[Artykuł] XVIII.
Naprzód powinni będą i muszą wszyscy i każdy z osobna, wyżsi  
i niżsi, którzy tylko w wojsku zostają, jakiejkolwiek są kondycji, je-
dynie i najprzedniej oglądać się na Je[go] Carską M[oś]ć, jako na 
nieograniczonego i wolnowładnego monarchę królestw i państw 
swoich, jako też gdziekolwiek się Je[go] Carska M[oś]ć w osobie 
swojej znajdować będzie, natenczas wszystkich komendę mają-
cych władza i moc ustaje, chyba żeby onym od [s. 1491] Je[go] 
Carskiej M[oś]ci osobliwie co było rozkazano i zlecono.

[Artykuł] XIX.
Jeśliby się który z poddanych armował abo też wojnę podniósł 
przeciwko Majestatowi Jego, abo też zasadzki czynił na Jego 
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Osobę, aby go pojmał, abo zabił lub też gwałt jakowy onemu uczy-
nił, takowy i wszyscy pomocnicy, abo którzy do tego radzili, mają być 
jako ofensores maiestatis  13 ćwiertowani, a dobra ich konfiskowane.

[Refleksja]  14

Podobnemuż karaniu podlaga excessant, chociażby do skutku nie 
przywiódł swojej złośliwej imprezy, ale tylko miał wolę i intencję 
co takowego uczynić, takoż i ten który wiedział o tym a nie doniósł.

[Artykuł] XX.
Jeśliby się kto na Je[go] Carskiej M[oś]ci Naj[j]aśniejszą Osobę, 
słowy dotkliwymi targnął, Jego sprawy, przedsięwzięcia i zabawy 
cenzurował i ganił i niesłusznie o tym sądził, takowy na życiu mie-
czem ma być karany.

[Refleksja]
Je[go]  15 Carska M[oś]ć jest absolutnym monarchą, który nikomu  
z ziemi z swoich spraw nie powinien dawać rachunku  16 i z nich się 
usprawiedliwiać, gdyż ma moc i władzę królewską i państwa swoje jako 
chrześcijański potentat podług woli [s. 1492] i zdania swego rządzić.
A co się o samym Caru J[ego]m[oś]ci w tym artykule mówi, to 
się także ma rozumieć i o carowej Jejm[oś]ci i Jego Sukcessorach 
i Dziedzicach Tronu.

[Artykuł] XXI.
Przy tym wszyscy oficerowie i żołnierze powinni feldmarszałkom 
i generałom wszelki oddawać honor i onych póki zostawać będą 
w służbie Jego Carskiej M[oś]ci słuchać. Jeśliby zaś kto się wa-
żył onych abo którego z nich słowy nieprzystojnymi i zelżywymi 
znieważyć, wszakoż nie takimi, które by honoru się ich tknęły, ta-
kowy podług własności słów i stanu swego przed krygsrechtem 
publicznie ma uczynić deprekację, a przy tym więzieniem et alia 
reali poena  17 ma być karany.

13  offensores maiestatis (łac.) – obrazoburcy majestatu.
14  Właściwie crimen laesae maiestatis humanae (łac.) – zdrada obrazy majestatu ludzkiego, w od-
różnieniu od crimen laesae maiestatis divine, czyli zbrodni obrazy majestatu boskiego (herezja).
15  Na początku normy prawnej znajduje się przekreślony wyraz „Bo”.
16  Wyraz nadpisany na przekreślonym wyrazem „liczby”.
17  et alia reali poena (łac.) – oraz inną rzeczywistą (dotkliwą) sankcją.

Crimen lesis  
maiestatis 

humanum14
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[Artykuł] XXII.
Jeśliby się zaś kto targnął na honor i poczciwość feldmarszałka 
abo generała, abo też w kompaniej będąc, mówił co przeciw ho-
norowi ich, takowy na ciele i życiu ma być karany.

[Artykuł] XXIII.
Nikt nie ma temu szkody czynić abo rabować, kto od Je[go] Car-
skiej M[oś]ci feldmarszałka lub generała ma ochronę i salwegwar-
dię, czy to przyjacielowi, czy nieprzyjacielowi, owszem takowa 
ochrona powinna być od wszystkich respektowana. Violator  18 zaś 
onej ma być na życiu karany. [s. 1493]

[Refleksja]
Dwojakie są salwegwardie abo ochrony. (1) Która w żywych oso-
bach zależy, gdy jednego abo więcej żołnierzów gdzie postawią 
aby od wszelkiego gwałtu i wiolencji bronili, a nazywa się zało-
ga. (2) Którą na piśmie dają tym, którzy się tego dopraszają, aby 
wszystkie w niej wyrażone rzeczy i osoby w ochronie i pod pro-
tekcją tego Pana zostawały, który dał salwegwardię, a tak aby od 
wszelkiej wiolencji były wolne. A takowe listy powinny być do 
wrót dworu abo innych drzwi lub też na innym publicznym miej-
scu przybite, aby mogły być od wszystkich widziane i czytane, bo 
ten ochrony nie łamie, który o niej nie wie. Przy tym gołe słowa 
nie łamią ochrony, kiedy żadnego nie uczyniono gwałtu.

[Artykuł] XXIV.
Jeśliby się kto na feldmarszałka abo g[e]n[er]ała targnął ręką 
zbrojną lub niezbrojną, abo też onemu w gniewie się sprzeciwił, 
a to mu by to dostatecznie dowiedziono, takowy – czy to onego 
ranił, czy nie ranił, drugim na przykład – nieuchronnie na życie 
mieczem ma być karany. Takoż i ten, który by się z cholery do 
broni porwał do oficera swego.

[Refleksja] 
W tym się żaden oficer abo żołnierz nie może ekskuzować, 
chociażby się z nim feldmarszałek, abo generał niesłusznie 

18  violator (łac.) – sprawca. 

Salwegwardie

Opozycja
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obchodził. A choćby też co przeciwko [s. 1494] jego honorowi  
i reputacji uczynił. Bo powaga generalitety powinna być semel pro 
semper  19 konferowana. Jednakże wolno znieważonemu zniewagę 
swoją i konfuzję Je[go] Carskiej [M[oś]ci abo alias gdzie należy, 
ze wszelką obserwancją donieść i tam satysfakcji dochodzić.

[Artykuł] XXV.
Też same prawo, jako się o feldmarszałku namieniło, służyć ma 
pułkownikom, oberstlejtnantom, majorom i wszystkim w regi-
mencie oficerom, aby tak każdy starszy[z]nę swoją jako należy 
szanował i podobnegoż respektu od nich doznawał.

[Artykuł] XXVI.
Jeśliby prosty żołnierz sierżantowi swoiemu, furierowi abo kapra-
lom groził uderzeniem, onego połajał, abo ranił i onemu się sprze-
ciwił, gdy mu co w służbie Je[go] Carskiej M[oś]ci rozkaże, a sta-
łoby się to w polu i ciągnieniu przeciwko nieprzyjacielowi, abo też 
w zawartym obozie, takowy ma być na gardle karany. Jeśliby zaś to 
się stało w inszych okolicznościach, powinien przez rózgi biegać.

[Artykuł] XXVII.
Jeśliby co oficerowi lub żołnierzowi przełożony jego rozkazał, co 
należy do usług J[ego] Carskiej M[oś]ci, a tego by przez upór abo 
ze złości uczynić nie chciał, aleby się temu umyślnie sprzeciwił,  
[s. 1495] takowy czy to wyższy, czy niższy, nieodwłocznie na ży-
ciu ma być karany.

[Artykuł] XXVIII.
A jeśliby to tylko uczynił z niedbalstwa, z głupstwa i nierozgar-
nienia, bez uporu jednak i nie ze złości abo chytrości, nie słuchał 
rozkazu starszyzny, takowy podług własności i ważności rzeczy 
od służby swojej, abo cale, abo też na czas jaki ma być oddalony,  
a każdego razu póki in suspensione  20 zostawać będzie, ma być pro-
stym żołnierzem.

19  semel pro semper (łac.) – raz na zawsze.
20  in suspensione (łac.) – w zawieszeniu.
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[Refleksja]
Powinien takoż oficer, któremu ordynans dadzą na jakową im-
prezę, podług ordynansu strictissime  21 się zachowując, nic więcej 
się nadto nie domyślając abo też co zaniedbywając. Bo choćby się  
i dobrze to nadało, w czym ordynansowi nie był posłuszny, jed-
nakże za to podług tego artykułu powinien być karany.

[Artykuł] XXIX.
Młodszy takoż niech się nie waży cenzurować abo niepotrzebne 
czynić ratiocinacje  22 o ordynans, który mu dał starszy jego. Kto 
by się tego ważył, osobliwie wtenczas, kiedy się z nieprzyjacielem 
potykać trzeba abo w podobnej okazji, takowy po skończonej 
ekspedycji za swoją niewczesną i nieprzystojną ciekawość, ma być 
od swego honoru odsądzony. [s. 1496]

[Refleksja]
Bo przełożonemu należy rozkazować, a młodszemu pod komen-
dą zostającemu słuchać. Ów powinien odpowiadać za to co rozka-
zał, ten zaś odpowiadać będzie za to, jako rozkazu słuchał.

[Artykuł] XXX.
Jeśli co wyżsi oficerowie przez ordynans rozkażą, a miałby kto  
w tym razie co do przestrogi, co by rozumiał i upewniony był, że 
to z lepszym może być Je[go] Carskiej M[oś]ci abo że się przez to 
może zagrodzić i zabiec jakowemu nieszczęściu, tedy to powinien 
będzie swoim komendantom ze wszelkim respektem donieść, abo 
też jeśli tyle czasu mieć może, zdanie swoje feldmarszałkowi, abo 
generałom z submissią objawić. A jeśliby takowa jego przestroga 
nie miała aprobacji, tedy powinien to czynić, co mu rozkazano.

[Artykuł] XXXI.
Jeśliby też oficer drugiemu, który mniejszym jest abo subalterno  23 
lub też żołnierzom swoim, co rozkazał, co by potrzeba do usłu-
gi J[ego] Carskiej M[oś]ci kazała, a żołnierzowi czynić należało,

21  strictissime (łac.) – ściśle.
22  Właściwie ratiocinatio (łac., ew. ratiocinatione) – rozumowanie, tu w znaczeniu podważania 
ordynansu.
23  subalterno (łac.) – w sposób podporządkowany.
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tedy onemu, chociażby w drugim zostawał regimencie ma być tak 
parierowano  24, jako własnemu oficerowi.

[Artykuł] XXXII.
Ci którzy po feldmarszałkach i generałach komenderują, mogą 
wprawdzie do swoich ordynansów, które wydają, przydać po-
gróżki, aby z tym [s. 1497] większym staraniem i pilnością one 
wykonywali. Wszakoż wszelkich dotkliwych, zniewagi pełnych  
i honoru tykających się, słów wystrzegać się powinni, jeśli nie 
chcą za to być karani abo też podług własności rzeczy cale od swo-
jej szarży oddaleni, abo na czas jaki suspendowani.

[Artykuł] XXXIII.
Żaden także oficer nie ma żołnierza do jego komendy należącego, 
bez ważnej i słusznej przyczyny, osobliwie jeśliby nie był interes 
do usług J[ego] Carskiej M[oś]ci ściągający się, bić abo ranić. Kto 
by się tego ważył, ma być do krygsrechtu stawiony i podług uzna-
nia rzeczy karany. A jeśliby się to częściej działo, takowy traci szar-
żę, ponieważ nie umiał jej zażywać.

[Artykuł] XXXIV.
Nikt nie powinien sędziów, komisarzów i dozorców prowiantowych, 
takoż i tych, którzy do egzekucji należą i funkcją swoją odprawują etc. 
znieważać, onym w funkcji przeszkadzać i sprzeciwiać się, ale powinien 
owym należący respekt oddawać. Kto by się inaczej rządził i nie był 
temu posłuszny, powinien będzie przeprosić, a przy tym więzieniem 
abo też pro qualitate rei  25 na honorze i życiu [s. 1498] ma być karany  26.

[Reflekcja]
Bo wszystkie takowe osoby zostają w osobliwej J[ego] Car[skiej] 
M[oś]ci protekcji i kurateli  27, a tak jeśliby kto co przeciwnego 
onym w ich funkcjach czynił, o takowym tak sądzą, jakoby viola-
ret  28 protekcją Cara J[ego]m[oś]ci.

24  Z fr. parier – stawiać na kogo, tu w znaczeniu podporządkowany. Por. A. Mączak, Klientela. 
Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI-XVIII w., Warszawa 1994, s. 128.
25  pro qualitate rei (łac.) – według rodzaju czynu.
26  Wyrażenie „ma być karany” przekreślone.
27  W rękopisie „tuteli”.
28  violaret (łac.) – naruszył.
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[Artykuł] XXXV.
Podług wszystkich rozkazów i ordynansów, które bądź w obozie, 
bądź w fortecach trąbą lub bębnem publikowane abo też przy pa-
rolu doniesione będą, powinien się będzie każdy stricte  29 zacho-
wać, bo występny i onym nieposłuszny podlegać będzie poenom  30 
w takowych ordynansach specyfikowanym.

[Refleksja]
A jeśliby w tych rozkazach nie wyrażono kary na ekscesorów  31, 
ale tylko nude  32 ordynans wydano, tedy sędzia karząc eksces po-
winien będzie regulować się podług artykułów 27 i 28.

Rozdział czwarty.
O swawolnym dobywaniu szpady, o trwodze i wartach.

[Artykuł] XXXVI.
Kto by z oficerów abo prostych żołnierzów in praesentia  33 feld-
marszałka, abo komendę mających generałów lub też pod rozwi-
[nię]tą chorągwią w bataliei i w ciągnieniu, abo też podtenczas  
i tam, gdzie się krygsrecht sądzi, abo [s. 1499] wtenczas i na tym 
miejscu, gdzie się służba Boża odprawuje, abo pod osadzoną war-
tą, czy to w obozach, abo w fortecach, czyli też w mieście, w gnie-
wie, dobył szpady chcąc kogo ranić, takowy chociażby nie ranił, 
ma być rozstrzelany.

[Artykuł] XXXVII.
Po zaprowadzonej warcie i po capstrychu abo też w nocną porę, 
niech się nikt nie waży niepotrzebnej czynić trwogi, abo hałasu, 
abo też strzelać, chyba za rozkazem, abo w nagłej potrzebie. Kto 
by się tego ważył na życiu ma być karany.

29  stricte (łac.) – ściśle. 
30  poenom (łac.) – karze.
31  W rękopisie „ekscessorów” w znaczeniu przestępców.
32  nude (łac.) – nagi, w znaczeniu zwykły, pozbawiony dodatkowych treści.
33  in praesentia (łac.) – w obecności. 
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[Refleksja]
Jeśli trwoga umyślnie i ze swywoli, czyli też z głupstwa lub z in-
szych przyczyn się stała, in qvo casu  34 kara w artykule zamieniona 
powinna być mitygowana & in arbitrariam  35 obrócona. Artykuł 
ten także ma swoją zupełną moc, kiedy jest niebezpieczeństwo 
od nieprzyjaciela, jeśliby zaś na żadne się nie zanosiło niebezpie-
czeństwo, tedy oficer może być karany odebraniem tej strzelby  
z której strzelał i priwacją kilkumiesięcznej gaży, prosty zaś żoł-
nierz bieganiem przez rózgi. Bo ta inhibicja zmierza proprie  36 do 
tego [s. 1500], ponieważ podczas wojny może być zdrada namó-
wiona i przez takowe strzelanie i hałas miejsce lub całe wojsko do 
wielkiego może przyjść nieszczęścia.

[Artykuł] XXXVIII.
Gdy znak dadzą na wartę, tedy żaden, którego na wartę ordyno-
wano, nie ma jej omieszkiwać. Jeśliby to uczynił oficer powinien 
cały miesiąc za prostego żołnierza służyć, prosty zaś żołnierz oko-
wani[em] ma być karany.

[Artykuł] XXXIX.
Oficer trzymający wartę na wale abo na posterunku  37 fortecy nie 
ma się ważyć, czy to w obozie, czyli w garnizonie bez wiadomo-
ści i pozwolenia komendanta lub ober-oficera z kordygardy, abo  
z warty odchodzić, pod gardłem. Wszystkich zaś przychodzących 
powinien egzaminować, a jeśliby co podejrzanego postrzegł, po-
winien to komendantowi donieść. Obcy i nieznajomi ludzie, któ-
rzy bez konsensu komendanta na wał wchodzą, mają być karani.

[Refleksja]
Nie bar[d]zo także pozwalają oficerowi drugiego z sobą na wartę 
przyprowadzić, który do warty nie należy, żeby nie miał okazji za-
pijać się, grać i inne tym podobne czynić sobie rekreacji, przez co 
by mógł zaniedbać co na warcie.

34  in qvo casu (łac.) – w takim przypadku.
35  in arbitrariam (łac.) – dowolnie, arbitralnie, w źródle w znaczeniu kary uzależnionej od woli 
sędziego.
36  proprie (łac.) – właściwie.
37  W rękopisie „postirunku”.

Trwoga
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[Artykuł] XL.
Oficer w fortecy, w obozie, na wale, przy bramie abo w polu wartę 
odprawujący, powinien [s. 1501] będzie za to odpowiadać. Jeśli-
by zaś na warcie swojej zaniedbał to czynić, co powinność jego 
wymaga, abo na warcie swojej był nieostrożnym i niedbałym, ta-
kowy ma być rozstrzelany.

[Refleksja]
Bo warta jest życiem obozu i fortecy, na którą się nie tylko gene-
rał, ale i całe wojsko, kiedy śpi, spuszcza. Warta też jest najprzed-
niejszą służbą, którą czyni żołnierz podczas wojny. 

[Artykuł] XLI.
Który w obozie, w polu abo w fortecy na warcie śpi, abo się tak 
upije, żeby nie mógł warty odprawić, abo też zejdzie z niej pierwej 
nim go zluzują i miejsce swoje opuści, czy to oficer, czy prosty 
żołnierz, ma być rozstrzelany.

[Refleksja]  38

Jeśliby żołnierz nie z niedbalstwa abo nieostrożności, ale dla nie-
spodziewanej choroby i słabości zasnął i nie stałby na miejscu tak 
bar[d]zo niebezpiecznym, abo jeśliby się to wtenczas stało, kiedy 
żadnego niebezpieczeństwa, a szyldwach tak daleko stał od dru-
giego, żeby nie mógł na niego zawołać i opowiedzieć, że zachoro-
wał, aby to oficerowi komendę nad wartą mającemu doniósł, żeby 
drugiego na jego miejsce ordynował, abo jeśliby to był świeżo 
zaciągniony żołnierz i nie słyszał artykułów wojskowych, nawet  
[s. 1502] nie wiedział, co to jest za eksces spać na warcie, tedy ta-
kowe wszystkie okoliczności powinien sędzia podczas sądu zwa-
żać i miasto innej kary ekscesantowi kazać przez rózgi biegać.
Tego, który z warty schodzi prędzej niż go zluzują, nie może eks-
kuzować wymówka, że stał dłużej na warcie niż należało, bo musi 
tak długo tam zostać, aż go zluzują. Jeśliby zaś nad czas swój stał, 
tedy wolno będzie o to skarżyć potym gdy z warty zejdzie.

38  Marginalia naniesiono pod przekreślonym tekstem. „Wartę mając nie wolno z niej schodzić 
bez pozwolenia”.

Wartę mając nie  
wolno z niej schodzić

Na warcie spać 
zakazano38
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[Artykuł] XLII.
Jako też i bez tego oficer, który ustawicznym pijaństwem się bawi  
i sprośnie żyje, ma być kasowany, a drugi zgodniejszy i trzeźwiej-
szy na jego miejsce promowany  39. 

[Artykuł] XLIII.
Jeśliby kto upiwszy się, eksces jakowy uczynił, takowy nie tylko 
się tym nie może ekskuzować, ale nawet podług ekscesu surowiej 
ma być karany.

[Refleksja]
Osobliwie gdyby się taka akcja stała, która by nie mogła być żalem 
nagrodzona, jako to zabójstwo i tym podobne, bo natenczas pi-
jaństwo nikogo ekskuzować nie może, ponieważ same pijaństwo 
taki jest występek, który nie może być pardonowany.

[Artykuł] XLIV.
Każdy powinien szyldwachów i inne warty, patrole i rondy, jako 
należy respektować i na ich pytanie z dobrą manierą odpowia-
dać. A [s. 1503] jeśliby na kogo po dwakroć z pogróżką zawołano,  
a onby szyldwachowi nie odpowiedział, szyldwach zaś strzelił 
do niego, niech siebie samego winuje, jaka go stąd szkoda i nie-
szczęście potkać może. Szyldwach zaś od wszelkiej kary będzie 
wolnym. Wszakoż szyldwach powinien być w tym ostrożnym i to 
tylko czynić ma na miejscach niebezpiecznych.

[Artykuł] XLV.
Jeśliby się zaś kto ważył na szyldwach, patrola abo rondę słowy 
uszczypliwymi targnąć, abo onym przeciwić, gdyby kogo za or-
dynansem w areszt brał, jeśliby to był oficer, ma być degradowany  
i za prostego żołnierza służyć, aż się znowu dosłuży. Prosty zaś 
żołnierz ma przez rózgi biegać.

[Artykuł] XLVI.
Kto by zaś przeciwko takowej warcie abo przeciw szyldwachom, 
takoż patrolom i rondom, szpady dobył, abo rękoma się rzucił, 

39  W rękopisie „promowowany”.

Pijaństwo
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abo też inną im uczynił przeszkodę i szkodę, takowy bez żadnego 
pardonu ma być rozstrzelany.

[Artykuł] XLVII.
Z drugiej strony warty, rondy i patrole, powinni inter cancellos  40 
zostawać, a sami okazji do zwady nie dawać i zamieszania nie  
[s. 1504] czynić abo też mijających ludzi nieprzystojnymi słowy, 
gestami i postępkami grubiańskimi do takowych egzorbitancji 
pobudzać. Jeśliby kto przeciwko temu uczynił, ma być podług 
okoliczności rzeczy i stanu osób degradacją, bieganiem przez ró-
zgi i surowiej karany.

[Artykuł] XLVIII.
Gdyby kto w nocną porę, w fortecach abo w miastach po ulicach 
hałasował, wołał i różne ekscesa czynił, jeśliby to był oficer, po-
winien on i ci, którzy z nim byli, miasto karania, każdy z nich za-
płacić winę dwumiesięcznej gaży na szpital, prosty zaś żołnierz 
okowami karany będzie.

[Artykuł] XLIX.
Każdy powinien parol i hasło wydane pamiętać, bo jeśliby go za-
pomniał abo nieprawdziwe powiedział, takowy pro qualitate rei & 
circumstantiarum  41 na ciele, honorze lub życiu ma być karany.

Rozdział piąty.
O różnych pracach żołnierskich.

[Artykuł] L.
Żaden żołnierz z tego co mu będzie zlecono i co mu należy czynić, 
nie powinien się wymawiać, co się do Je[go] Carskiej] M[oś]ci  
i wojska Jego usług i pożytku ściąga, czy to mu rozkażą [s. 1505] 
robić w fortecach i obozach, czyli na okrętach abo na innych miej-
scach, jako się zdarzy. Kto by się w tym sprzeciwił jawnie, jako 
buntownik ma być karany.

40  Właściwie inter cancelos (łac.) – „w spokoju”.
41  pro qualitate rei & circumstantiarum (łac.) – stosowanie do charakteru sprawy (czynu) i oko-
liczności.
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[Artykuł] LI.
Oficerowie powinni będą żołnierzów do roboty pędzić i pilnie 
doglądać, aby z robotą pośpieszano. Kto by w tym był niedbałym 
ma być serio karany.

[Artykuł] LII.
Kto roboty, do której go komenderowano, omieszka abo z roboty 
zejdzie wprzód niżeli ją skończy, ma być podług uznania karany.

[Refleksja]
Choćby też kolej na niego nie przypadała robić, a choćby też go 
oficer jego ze złości na robotę komenderował, jednakże nie powi-
nien się ściągać, ale onej pilnować. A skończywszy robotę, wolno 
mu będzie skarżyć się na porządną komendę. To i przy innych ko-
mendach uważać.

[Artykuł] LIII.
Jeśliby zaś ten lub ów oficer rozkazał co ludziom do komendy jego 
należącym co do usług Je[go] Carskiej M[oś]ci i do funkcji jego 
się nie ściąga, tedy żołnierz nie jest obligowany w tym onego słu-
chać, owszem powinien to donieść krygsrechtowi, który pro qu-
alitate rei  42 [s. 1506] winnego skarze.

[Refleksja]
Oficera komenda nad żołnierzem dalej się nie ściąga, jako tylko 
póki Je[go] Carskiej M[oś]ci i królestw Jego commodum  43 i inte-
res potrzebuje, a co do usług Je[go] Carsk[iej] M[oś]ci nie należy, 
tego też po żołnierzu nie można pretendować.

[Artykuł] LIV.
Z tych miar żaden oficer wyższy i niższy nie powinien żołnierzów 
do swoich osobliwszych usług i pożytków ani za pieniądze, ani bez 
zapłaty do ciężkich i uprzykrzonych przymuszać robót. Kto by się 
tego ważył traci honor, szarżę i dobra swoje. Wszakoż jeśliby oficer, 
na prędkim razie, nie mając ludzi swoich na pogotowiu obligował 
jednego lub więcej żołnierzów, aby mu pomogli, a praca nie byłaby 

42  pro qualitate rei (łac.) – stosownie do charakteru sprawy (czynu).
43  commodum (łac.) – wygoda, udogodnienie.

Robota
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wielka i ciężka, czy to w polu, czyli w inszym miejscu, tedy w tym 
nie powinni się onemu przeciwić abo i modeste  44 się zachować.

[Artykuł] LV.
Gdyby zaś żołnierz uwolniwszy się od warty i usług J[ego] Ca-
r[skiej] M[oś]ci i nie mając nic do omieszkania, dobrowolnie się 
podjął u swego lub innego oficera robić jako szewc  45 abo krawiec, 
tedy się to wprawdzie onemu pozwala, wszakoż [s. 1507] powi-
nien oficer starszemu swemu o tym oznajmić, żołnierzowi od ro-
boty co należy zapłacić, a gdy kolej na niego przychodzi na wartę, 
abo na robotę J[ego] Car[skiej] M[oś]ci, onego prywatną robotą 
od tego nie utrzymywać, abo przeszkadzać.

Rozdział szósty
O wojskowym porządku, orężach, monderunku, o psowaniu 

i traceniu onych.

[Artykuł] LVI.
Żołnierz, czy to będzie w garnizonie, w kwaterze czyli w polu, po-
winien in primario  46 starać się o to, aby swego monderunku jako 
najlepiej pilnował i oręże swoje zawsze czysto, chędogo i pole-
rowane konserwował. Jeśliby kto w tym był niedbały, ma być od 
oficerów, którzy tego pilno doglądać powinni, aby pod komendę 
ich zostający ludzie, ile można z dobrym prezentowali się porząd-
kiem, serio karany. Jako też i oficer bez reprymendy o to nie bę-
dzie, jeśliby na to przez s[z]pary patrzał i ludzi swoich w lepszym 
nie miał dozorze.
 

[Artykuł] LVII.
Jeśliby kto oręże i broń swoją rzucał abo w polu zapomniał, tako-
wy ma przez rózgi biegać.

[Artykuł] LVIII.
Gdyby żołnierz oręże i broń swoją, motykę, [s. 1508] pikę, szpa-
dę i inny porządek swywolnie psował, łamał abo stracił, takowy 
44  modeste (łac.) – umiarkowanie, posłusznie. 
45  W rękopisie „szwiec”.
46  in primario (łac.) – przede wszystkim.
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podług okoliczności czasu i rzeczy potężnie przez rózgi będzie pę-
dzony i one powinien z swego żołdu naprawić.

[Artykuł] LIX.
Jeśliby który swój monderunek, oręże i broń abo inszy porządek 
przegrał, przedał, zastawił, abo alienował, takowy za pierwszy i dru-
gi raz przez rózgi ma biegać i starać się, żeby znowu były sporządzo-
ne, a za trzecim razem ma być rozstrzelany. Takoż i ten, który by 
takie rzeczy u żołnierza kupował abo przyjmował, nie tylko to co by 
przyjął, abo kupił, bez pieniędzy powinien wrócić, ale też przy tym 
w trójnasób więcej niż rzecz kupiona warta, winę zapłacić, abo też 
podług okoliczności osoby także przez rózgi biegać będzie.

[Refleksja]
Bo oręże są najpotrzebniejsze członki żołnierza i śrzodki, którymi 
nieprzyjaciel powinien być zwyciężony, a kto oręże swoje i porzą-
dek lekceważy, takowy tym samym pokazuje, jakim jest żołnierzem, 
zwłaszcza, że niewielką ma do wojny ochotę. Dlatego słuszne, aby 
ten, który żołnierzowi podaje do tego okazją, pari rigore  47 był kara-
ny, bo przez to czyni go niepotrzebnym do pańskiej usługi.

Rozdział siódmy
O popisach. [s. 1509]

[Artykuł] LX.
Żaden oficer wyższy i niższy nie ma się ociągać, gdy od feldmar-
szałka, generałów abo komissarzów czas będzie naznaczony, aby 
sam i ludzie jego stawali do popisu. Kto by w tym był nieposłusz-
ny ma być jako buntownik karany.

[Artykuł] LXI.
Chorzy mają być podczas popisu prezentowani abo od komissa-
rza obejrzeni, abo też powinni mieć od feldszera atestację.

47  pari rigore (łac.) – pod odpowiednim rygorem.

Broń chować
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[Artykuł] LXII.
Podczas popisu powinien się każdy z swoim własnym orężem 
prezentować, a nie z pożyczanym. Kto by się tego ważył ma być 
przez rózgi pędzony abo innym sposobem karany.

[Artykuł] LXIII.
Kto sam sobie chorobę uczyni abo kalectwo na członkach, abo 
konia swego umyślnie zepsuje, rozumiejąc że tym sposobem 
uwolni się od służby, takowemu ma być nos urżnięty, a sam na 
galery odesłany.

Rozdział ósmy
O żołdzie i lenungu.

[Artykuł] LXIV.
Nikt ani oficer, ani żołnierz nie ma bez woli i wiadomości komen-
danta z obozu abo postyrunku swego oddalać się dlatego, aby się 
o żołd swój, abo zaległość upomniał. [s. 1510] Jeśliby to uczynił 
oficer, takowy żołd swój i resztę, takoż i szarżę traci, prosty zaś 
żołnierz przez rózgi ma biegać.

[Artykuł] LXV.
Który oficer podczas płaty żołdu, lenungu i wydawania prowian-
tu, na większy komput żołnierzów bierze niżeli ma ich na poda-
nym rejestrze, takowy nie tylko jako niewierny sługa szarżę swoją 
bez abszejtu traci, ale też podług czasu i okoliczności na galery 
będzie odesłany abo też na gardle jako złodziej karany.

[Artykuł] LXVI.
Nikt nie ma ludziom pod komendą swoją będącym żołdu, lenun-
gu, prowiantu, sukien i cokolwiek onym będzie dawano, odciągać 
abo zatrzymywać, abo też onym na monderunek i inne ekspensa 
regimentowe pieniędzy więcej nad postanowienie odciągać sub 
pari rigore  48.

48  sub pari rigore (łac.) – pod stosowną karą.
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[Refleksja]
Bo kiedy żołnierzowi nie oddawają co jemu należy, może snad-
nie wieloraka zła za tym iść konsekwencja abo też gdy żołnierze  
z niedostatku lub z głodu pochorują, tedy J[ego] Car[ska] M[oś]
ci usługa przez to bywa zaniedbana.

[Artykuł] LXVII.
Gdyby kto pod swoją komendą będącym ludziom nieco prenu-
merował i restytucji pretendował, tedy dług tak ma być odciąga-
ny, aby jednak [s. 1511] żołnierz mógł mieć swoją subsistencję,  
a w posłudze Je[go] Carskiej M[oś]ci nie było jakiej przeszkody.

[Artykuł] LXVIII.
Jeśliby się przydało, żeby żołd i lenung nie zawsze punktualnie 
na terminie dochodził, przecież oficerowie i żołnierze powinni 
będą służbę swoją chętnie wykonywać i cierpliwości używać, aż 
będą ukontentowani. Jeśliby zaś kto przy zgromadzonym wojsku  
i w marszu, w garnizonach, w obozach abo na inszym miejscu pu-
blicznie wołał o pieniądze, takowy sine ulla clementia  49 jako bun-
townik ma być katany.

[Refleksja]
Bo też to w samej rzeczy jest bunt, kiedy oficerowie i żołnierze 
przeto że ich żołd zalega, nie chcą powinności swojej czynić, co 
się też może poczytać za zdradę.

Rozdział dziewiąty.
O abdankowaniu.

[Artykuł] LXIX.
Żaden oficer, niech będzie kto chce, nie ma tej mocy mieć żeby 
swoich unteroficerów i żołnierzów przy kompaniach w rejestr 
wpisanych, sam przez się od służby uwalniać  50 i abdankować, pod 
utratą honoru i życia. Ten zaś, który tym sposobem abdankowany 
będzie ma przez rózgi biegać.

49  sine ulla clementia (łac.) – bez żadnej łaski.
50  Pierwotnie przepis przetłumaczono następująco: „Żaden officer, ktokolwiek on jest, nie ma 
tej mocy, swoich unterofficerów i żołnierzów, gdy już są do chorągiw zapisani, sam przez się od 
służby uwalniać, i abdankować ...”.

Lenungowanej

Bunty



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku 247

[Artykuł] LXX.
Jeżeliby zaś kto takową był nawiedzony chorobą, [s. 1512] która 
by nie mogła być uleczona abo okaleczał  51, żeby nie mógł więcej 
służby wojskowej czynić, abo też dla starości nie mógł dalej słu-
żyć, tedy oficer powinien to komu należy donieść, aby żołnierza 
tego egzaminowano, obdukcji nad nim trzymano, a podług uzna-
nia dano mu abszejt  52.

[Artykuł] LXXI.
Ani oficerowie, ani żadnemu innemu nie wolno będzie o abszejt 
prosić, kiedy wojsko z kwater wychodzi abo kiedy przeciw nie-
przyjacielowi ciągnie, abo też alias gdy komenderowany będzie 
dla wykonania służby swojej. Jeśliby się kto tego ważył, nie tylko 
powinien będzie kompanią odprawić, ale też potym bez abszejtu 
od wojska ma być odpędzony.

[Artykuł] LXXII.
Żaden też z oficerów, pod utratą służby swojej, niech się nie waży 
niektórych z żołnierzów swoich z obozu odsyłać abo pozwalać 
aby bez konsensu komendanta do domu odeszli.

[Artykuł] LXXIII.
Słudzy którzy oficerom służą, niech się nie ważą przed czasem 
umówionym odstawać, osobliwie w ciągnieniu i podczas kampa-
niej abo też bez ich woli na innym miejscu służbę przyjmować. 
Kto by to uczynił ma być do usług Pana swego wydany, a oraz 
exemplariter  53 karany. [s. 1513]

[Artykuł] LXXIV.
Jeśliby zaś sługa nie mógł dłużej u Pana swego zostać i rozumiał-
by, że ma [do] tego przyczynę, aby za służbę podziękować  54, tedy 
powinien to pułkownikowi regimentu donieść, który wejrzy w tę 
sprawę, jeśli sługa może być od służby swojej uwolniony abo nie.

51  Pierwotnie zapisano: „abo też tak okaleczał”.
52  Przepis częściowo przekreślony, w redakcji pierwotnej zapisano: „tedy officer powinien to na 
miejscu należącym donieść, aby żołnierza tego egzaminowano, a podług uznania potym z ab-
szejtem od zwierzchności uwolniono”.
53  exemplariter (łac.) – przykładnie.
54  W rękopisie „podziękował”.
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[Artykuł] LXXV.
Nie powinien też oficer, drugiego oficera, sługę na służbę przyj-
mować, jeśliby od przeszłego swego pana abszejtu na piśmie da-
nego wprzód nie pokazał, że go już od służby uwalnia. Inaczej nie 
tylko będzie go musiał panu jego wydać, ale też przy tym, podług 
uznania krygsrechtu, będzie karany.

[Refleksja]
Jeśli oficer sługę swego abo czeladnika swoim własnym kosztem 
edukował i kazał wyuczyć rzemiosła lub innego kunsztu, tedy ta-
kowy sługa żadną miarą nie ma od pana swego odchodzić, ażby 
wprzód odsłużył co kosztował.

Rozdział dziesiąty.
O marszach i porządku w ciągnieniu.

[Artykuł] LXXVI.
Jak prędko marsz zatrąbią abo w bęben uderzą, każdy powinien 
wraz, nic nie omieszkając do regimentu i chorągwi, do której nale-
ży, przybywać. Jeśliby kto omieszkał, tedy [s. 1514] prosty żołnierz 
okowami lub innym sposobem będzie karany, a oficer, jeśli nie ma 
ważnej przyczyny, na czas jaki za żołnierza służyć powinien.

[Artykuł] LXXVII.
A tym bardziej niech się nie waży ani oficer, ani prosty żołnierz bez 
woli i wiadomości komendanta swego przez omieszkanie i nie-
dbalstwa zostawać się w tyle abo też dla jakiej przyczyny wprzód 
wybiegać, kiedy się obóz rusza i dalej ciągnie, ale każdy powinien 
chorągwi swojej do której należy pilnować i za nią pośpieszać i na 
miejscu zostać, które mu naznaczono. Kto by się inaczej rządził 
ma być wraz jako defensor okowany, w której defekcji zostawać 
będzie, aż będzie czas po temu takowego ekscesanta krygsrech-
tem sądzić i karać, czy to podług poprzedzającego artykułu 76 
czyli też surowiej podług okoliczności rzeczy.

[Refleksja]
Bo na wojnie nie można się nigdy ubezpieczać, a żołnierze zawsze 
są potrzebni, których też jest powinność, aby każdego momentu 

Sługa

Marsz
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byli gotowi. Nadto pospolicie bywa wielka na tych suspicja, któ-
rzy w tyle zostawają, takoż którzy obóz uprzedzają, że się abo 
na rabunek oddalają, abo też myślą uciekać. Takoż takowi waga-
bungi nie pilnujący chorągwi mogą łatwo wpaść w ręce [s. 1515] 
nieprzyjacielskie i od nich mogą wziąć języka o wojsku, czego 
wszystkiego jednak dla tak szkodliwych konsekwencji jako najpil-
niej wystrzegać się potrzeba.

[Artykuł] LXXVIII.
Jeśliby się to stało od jednego lub wielu, takowi na życiu mają być 
karani.

[Artykuł] LXXIX.
Jeśliby zaś żołnierz do szeregu od oficera swego był pędzony,  
a dla uporu i z przeciwieństwa swego był od oficera zraniony, tedy 
oficer ma być wolny od kary.

[Artykuł] LXXX.
Jeśliby to zmyślał chorobę, aby w ciągnieniu w tyle został i swojej 
wygody przestrzegać mógł, a potym pokazało się, że zdrów, a że to 
zmyślona była choroba, tedy drugim na przykład ma być surowio 
karany.

[Artykuł] LXXXI.
Gdy tedy wojsko ciągnie, powinni będą oficerowie, i ci którzy  
w wojsku komendę mają, za wszystkie w ciągnieniu obywatelom 
uczynione rabunki i szkody odpowiadać i nagrodzić, ponieważ 
ich to jest powinność: ludzie zawsze w gromadzie trzymać i wszel-
kim zabiegać nieporządkom.

[Artykuł] LXXXII.
Gdy obóz stanie, nikt cale nie ma bez pozwolenia pułkownika abo 
oficera swego za wartę wychodzić pod gardłem. [s. 1516]

[Artykuł] LXXXIII.
Kto z obozu na rabunki, rozboje abo kraść wybiega, ma być  
ob[w]ieszony. 
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[Artykuł] LXXXIV.
Każdy w służbie wojskowej zostający powinien się kwaterą, któ-
rą mu kwatermistrz, czy to w garnizonie, czy w obozie naznaczy, 
kontentować i na niej przestać, a sam nie powinien inszej kwatery 
dla siebie zabierać abo drugim zapisować, abo też rozdawać. Kto 
by się tego ważył ma być jako buntownik karany.

[Refleksja]
Oficerowie, którzy mają więcej niż jedną szarżę, nie mogą więcej 
kwater pretendować abo zabierać jako tylko, żeby się z ludźmi 
swoimi pomieścić mogli. Powinni tedy wojskowi ludzie tak się  
w kwaterach ulokować, aby gospodarz w jednym domu mógł się  
z nimi zmieścić i nie miał w powołaniu swoim przeszkody. 

[Artykuł] LXXXV.
Jeśliby kto z ludzi wojskowych gospodarza swego, gospodynię 
abo ich czeladź uderzył, pchnął, abo nieprzystojnie się z niemi ob-
chodził i szkodę im uczynił, nie tylko powinien będzie publicznie 
przed krygsrechtem iniuratum  55 przeprosić i szkodę w dwójna-
sób nagrodzić, ale też podług okoliczności rzeczy arbitrarie  56 być 
karany. Jeśliby zaś kogo z wyż namienionych osób ranił, tedy pro 
qualitate rei  57 i stanu osób abo znaczną winą pieniężną, bieganiem 
[s. 1517] przez rózgi, więzieniem, abo też nawet ucięciem ręki, 
ma być karany.

[Artykuł] LXXXVI.
Jeśliby zaś gospodarz abo który z ludzi jego kwaterę mającemu 
żołnierzowi jaką uczynił krzywdę, powinien to donieść swemu 
oficerowi, który generała lub komendanta o tym uwiadomi i żoł-
nierzowi dopomoże, aby mu sprawiedliwość uczyniono.

[Artykuł] LXXXVII.
Z ogniem i świecą powinien każdy w swojej kwaterze ostrożnie 
się obchodzić. Jeśliby zaś przez nieostrożność i z okazji oficera lub 

55  iniuratum (łac.) – niezaprzysiężony. 
56  arbitrarie (łac.) – arbitralnie. 
57  pro qualitate rei (łac.) – stosowanie do charakteru sprawy (czynu).

Kwatery
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żołnierzów pożar  58 się stał w kwaterze, tedy winowajca powinien 
szkodę podług uwagi sądu nagrodzić, a przy tym arbitralnie  59 ka-
rany będzie.

[Refleksja]  60

Jeśliby się to stało umyślnie, tedy winowajca jako zapalacz powi-
nien być karany. Jeśliby się zaś to stało w niewinności, z nieostroż-
ności i przypadkowym sposobem, tedy kara cale nie ma miejsca, 
bo za niespodziewane przypadki nikt nie powinien odpowiadać.

[Artykuł] LXXXVIII.
Żaden żołnierz niech się nie waży po capstrychu z kwatery swojej 
wychodzić abo nie być w domu, chyba żeby miał taki rozkaz dla 
usługi J[ego] Car[skiej] M[oś]ci i gwałtowna tego potrzeba była, 
pod surową karą.

[Artykuł] LXXXIX.
Oręże i moderunek  61 powinien każdy [s. 1518] zawsze czysto 
chować i w kwaterze swojej na takim miejscu zawiesić, położyć 
i schować, aby zawsze koło niego czysto było, jeśli nie chce od 
swego oficera (który pilno tego powinien doglądać) surowie być 
karany.

[Artykuł] XC.
W obozie powinno być wszędzie czysto. Kto by się zaś ważył na 
takowe miejsce, gdzie nie należy ad opus natura  62 wychodzić abo 
w tej wodzie, z której piją i jeść gotują, co myć, prać, onę zapluga-
wić, abo też konie swoje poić, abo też nie tam, gdzie pozwolono 
bydło rżnąć, takowy nie tylko będzie musiał miejsce zaplugawio-
ne wyczyścić, ale też insuper  63 surowie będzie karany.

58  W rękopisie „pożarł”.
59  W rękopisie „arbitrarie”.
60  Właściwie incendiarius, jako łacińskie oznaczenie podpalacza. Słowo to zastąpiło przekreślony 
wyraz „Ogień”.
61  W rękopisie „monderunek”.
62  ad opus natura (łac.) – za naturalną potrzebą.
63  insuper (łac.) – ponadto. 

Incendiarysz60
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[Artykuł] XCI.
Nikt, ktokolwiek on jest, nie ma w obozach, miastach, okopach  
i w fortecach, inszą wychodzić i wchodzić drogą, jako tylko przez 
zwyczajne ulice i bramy, gdzie warta stoi, pod korporalną i gardło-
wą karą.

[Refleksja]
Wszakoż sędzia może przy tym dobrze rozważyć, czy się to stało 
cum intentione  64 zdrady, czyli też z głupstwa, prostoty i nierozumu, 
takoż czy podczas wojny, czyli też pokoju i podług tego karanie 
mitygować lub obostrzyć.

[Artykuł] XCII.
Żaden ani oficer, ani żołnierz nie ma z obozu, garnizonu, fortecy 
abo z inszych miejsc do których [s. 1519] go komenderowano, od 
ludzi i chorągwi swojej, przez noc się absentować bez pozwolenia 
pułkownika swojego, pod gardłem.

[Artykuł] XCIII.
Takoż żaden nie ma z obozu na zdobycz abo gdzie indziej wybie-
gać bez wiadomości i woli komendanta swego, pod gardłem.

Rozdział dwunasty.
O uciekających z pola i dezerterach. 

[Artykuł] XCIV.
Którzy przed nieprzyjacielem abo w bataliej uciekają[c], chorą-
gwi, abo s[z]tandarów swoich aż do ostatniej kropli krwi nie bro-
nią, takowi za banitów mają być poczytani i każdemu wolno ich 
jako szelmów imać, a pojmawszy, abo zabić, abo też, jeśli można 
będzie, do chorągwi lub regimentu przyprowadzić, gdzie bez żad-
nego procesu na najbliższym drzewie mają być powieszeni.

[Refleksja]
Bo kto chorągwi abo s[z]tandaru, aż do ostatniego tchu nie broni 
i przy nich nie stawa, niegodzien być żołnierzem nazwany. Jeśliby 

64  cum intentione (łac.) – w zamiarze.

Dezerterowie
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zaś kto był raniony abo zachorował, może to oficerowi swemu 
donieść i wziąć od niego urlop, żeby mu wolno było odejść. Je-
śliby się zaś pokazało, że choroby przyczyną była bojaźń i oficera  
[s. 1520] oszukał  65 aby go uwolnił, takowy jako zbieg pro quali-
tate rei & persona  66 podług uznania sądu ma być karany. Jako też  
i słuszna rzecz, aby takowi serio byli karani, którzy takowych zbie-
gów przechowywają i onych sustentują. Tedy koniecznie trzeba, 
aby krygsrecht sądząc dezertera pilnie się badał, gdzie i u kogo 
przez ten wszystek czas niebytności swojej przebywał, aby to na 
miejsce należące doniesiono, aby potym i ci którzy zbiega prze-
chowywali ex conditio[ne]  67 byli karani.

[Artykuł] XCV.
Pari supplicio  68, zwłaszcza szubienicą mają być karani i ci, któ-
rzy z oblężenia, z garnizonów, obozów, marszów i w podobnych 
okolicznościach uciekają i chorągwi swoich statecznie i wiernie 
nie pilnują i nie bronią, czy to zaraz, czyli też nieprędko w ręce 
wpadną. Takowym że sposobem i ci karani będą, którzy nie mając 
paszportu, z jednego regimentu do drugiego przechodzą i służbę 
przyjmują.

[Artykuł] XCVI.
Jeśliby zaś który zbieg w drodze się opamiętał i dobrowolnie po-
wróciwszy oficerowi się swemu opowiedział, takowy słusznie 
może być pardonowany, wszakoż za złe przedsięwzięcie, podług 
okoliczności czasu przez rózgi powinien biegać [s. 1521] abo też 
innym sposobem arbitrarae  69 może być karany.

[Artykuł] XCVII.
Regimenty i chorągwie, które z bataliej uciekają, mają być do ge-
neralnego krygsrechtu stawione. A jeśli się pokaże, że oficerowie 
są tego przyczyną, takowych szpady przez kata mają być łamane, 
sami za infamisów wywołani, a potym powieszeni. Jeśliby zaś 

65  W rękopisie „podszkał”, następny fragment wyrazu „poz...” przekreślony.
66  pro qualitate rei & persona (łac.) – stosownie do charakteru sprawy i osoby sprawcy.
67  ex conditione (łac.) – według stanu.
68  pari supplicio (łac.) – odpowiednią karą (torturą).
69  arbitrarae (łac.) – w rękopisie w znaczeniu „według uznania”.
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i oficerowie i prości żołnierze spólnie zgrzeszyli, tedy oficerowie, 
tak jako się dopiero namieniło, mają być karani. Z prostych zaś 
żołnierzów dziesiąty, na którego los padnie (abo też jako podług 
uznania rzeczy będzie decydowano) ma wisieć, a drudzy przez 
rózgi biegać. Przy tym też bez chorągwi za obozem leżeć mają, aż 
się znowu przez mężne dzieła zasłużą. Kto by zaś dowiódł, że jest 
niewinny ma być uwolniony.

[Artykuł] XCVIII.
Gdy całe regimenty i chorągwie cale z pola uciekają i odłączą się, 
takowe in spatio  70 dziewiąciu niedziel, trąbą lub bębnem publicz-
nie po trzykroć do g[ene]ralnego krygsrechtu mają być citowane 
i onym salvus conductus  71 wolnego przyjazdu i odjazdu dany. Je-
śliby się pokazało, że przeciw przysiędze i powinności [s. 1522] 
swojej uczynili, tedy krzywoprzysięzca, czy to stanie, czyli nie 
stanie do sądu, za infamisa i banitę  72 ma być uznany, dobra jego 
konfiskowane i J[ego] C[arskiej] M[oś]ci przysądzone. Takoż, je-
śliby go potym pojmano, sine ulla clementia  73 ma być powieszony. 
Innym zaś, którzy do sądu stanęli i niewinność swoją dowiedli, 
salvus conductus ma być inviolabiliter  74 dotrzymany.

[Refleksja]
Acz to tym, którzy mając salvum conductum do sądu stanęli, salvus 
conductus inviolabiliter  75 ma być dotrzymany, jednakże hoc non ob-
stante  76 wypada na nich dekret w którym wyraża się kara, którą 
zasłużyli. De salvo conductu eiusq[ue] qualitate  77 w opisaniu proce-
su sądowego obszerniej już namieniono, dlatego rzecz jest mniej 
potrzebna, znowu toż samo tu powtarzać.

70  in spatio (łac.) – tu w znaczeniu „w przeciągu”. 
71  salvus conductus (łac.) – list żelazny.
72  W rękopisie „banita”.
73  sine ulla clementia (łac.) – bez żadnej łaski.
74  inviolabiliter (łac.) – nienaruszony. 
75  salvus conductus inviolabiliter (łac.) – tu w znaczeniu „list żelazny nienaruszenie”.
76  hoc non obstante (łac.) – gdy nic nie stoi na przeszkodzie.
77  de salvo conductu eiusque qualitate (łac.) – o liście żelaznym i jego znaczeniu.

Salvus conductus
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[Artykuł] XCIX.
Kto by do nieprzyjaciela cale uciekł, takowego imię ma być do 
szubienicy przybite, a on jako periurus  78, infamis i zdrajca za ba-
nitę publicznie proklamowany, a dobra jego konfiskowano, a gdy 
go znowu dostaną, ma być bez żadnej klemencji i procesu ob[w]
ieszony. [s. 1523] Jeśliby się wielu z sobą namówiło uciekać do 
nieprzyjaciela, a jednakże intencji swojej do skutku nie przywie-
dli, takowi na niektórych miejscach, hoc non obstante  79, gardłem 
bywają karani. Szubienicą i ten powinien być karany który ucieka, 
a w ucieczce bywa przejęty.
 

[Artykuł] C.
Jeśliby kto z garnizonu, z fortecy abo z inszych miejscach wziął 
pozwolenie wyjazdu, a bawiłby się niepotrzebnie nad termin so-
bie pozwolony, takowy za każdy tydzień nad termin pozwolony, 
miesięczną gażę traci.

[Refleksja]
Ważne przyczyny i przeszkody wracania nazad te są:

1. kiedy zachoruje;
2. był aresztowany;
3. jeśli mu nieprzyjaciel przeszkadzał, że nie mógł 

powrócić;
4. kiedy od rozumu odejdzie;
5. kiedy go potka przygoda od ognia i wody;
6. gdy rodzice jego abo którzy w domu rząd prowa-

dzą, pomrą;
7. i tym podobne przyczyny, które sam sędzia zwa-

żyć może, że są słuszne i ważne.

Rozdział trzynasty.
O szturmach.

[Artykuł] CI. Gdy do fortecy lub szańców szturm będzie przy-
puszczony, a oficerowie z żołnierzami nazad się cofną i wprzód niż 
uczynią wszystko co mogli, nim [s. 1524] oręża ręcznego dobyli 
78  periurus  (łac.) – krzywoprzysięzca. 
79  hoc non obstante (łac.) – gdy nic nie stoi na przeszkodzie.

Urlaub
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i z nieprzyjacielem się spotkali i póki by ich nazad nie odpędzono, 
tedy oficerowie i prości żołnierze tak mają być karani jako się wy-
żej articulo 97  80 o uciekających z pola namieniło. Wszakoż powin-
ni wprzód przed krygsrechtem stanąć, który inkwizycję uczyni 
wszystkich okoliczności szturmu, a podług uznania potym dekret 
abo do egzekucji przywiedzie, abo też mitygować będzie.

[Refleksja]
Im wyższy, podług stanu i urzędu swego, takowy jest ekscesant, 
tym surowiej powinien być karany, bo jemu należy drugim dobry 
z siebie dać przykład i na sobie pokazać, co czynić mają.

Artykuł CII.
Takiż ma być proceder z regimentami i chorągwiami, które polo-
we szańce, baterie, reduty, obaliny muru abo fosy, które im są dla 
obrony zlecone, opuszczają, abo też dla zmyślonych i fałszywych 
przyczyn i wymówek stamtąd odchodzą wprzód, niżeli ostatni 
uczynili eksperyment, a przy tym odsieczy spodziewać się mogli.

Artykuł CIII.
Jeśliby regiment abo chorągiew nie chciała iść do boju z nieprzy-
jacielem, abo do szturmu, abo kiedy do usługi J[ego] Car[skiej] 
M[oś]ci potrzeba i [s. 1525] ordynans wydano, ale ze swywoli,  
z uporu, abo z bojaźni i strachu na miejscu stoi, abo też cale ucie-
cze, takowe karane być mają, jako ci, którzy z pola uciekli.

Rozdział czternasty.
O dobyciu miast i fortec, o zdobyczy i więźniach.

[Artykuł] CIV.
Gdy miasto abo forteca szturmem będzie wzięta, tedy żaden, czy 
to wyższy, czy niższy oficer lub żołnierz nie ma kościołów, szkół, 
abo inszych duchownych funduszów, szpitalów bez pozwolenia  
i rozkazu rabować, chyba żeby się garnizon, abo mieszczanie tam 
rejterowali i stamtąd wielką szkodę czynili. Kto by się tego ważył, 
ma być jako rozbójnik na życiu karany.

80  articulo 97 – artykuł 97.



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku 257

[Artykuł] CV.
Jakoż niewiasty, dzieci  81, duchowieństwu i starym ludziom ma 
być folgowano i nikt nie ma ich zabijać abo ranić, chyba żeby feld-
marszałek contrarium  82 rozkazał, a to pod gardłem.

 
[Refleksja]

Bo takowe osoby nie noszą oręża bądź dla słabości, bądź też dla 
urzędu swego, a dlategoż nie jest to z honorem takowych ludzi 
zabijać, którzy bronić się nie mogą.

[Artykuł] CVI. 
Jeśli jakowe miejsce szturmem będzie wzięte [s. 1526] nikt nie ma 
ważyć się rabować, zdobycz brać abo też znalaz[ł]szy likwory upi-
jać się, wprzód nim resistentia  83 cale będzie uskromiona, wszystka 
amunicja w fortecy w ręce się dostanie, garnizon disarymowany 
i kwatery żołnierzom rozdane, takoż pozwolenie do rabowania 
dane będzie, a to pod gardłem.

[Artykuł] CVII.
Pod takowąż karą zakazuje się także, gdy w polu bagaż będzie za-
brany, aby natenczas nikt się nie ważył wprzód go rabować, nim 
nieprzyjaciel cale będzie zniesiony i zbity. Gdy się zaś to wszystko 
stanie i ordynans wydany będzie aby dzielono abo rabowano, tedy 
dopiero uczynią podług rozkazu i każdy swoją część odbierze. Je-
śliby zaś kto część drugiego zabierał, tedy takowy może być od 
kamrata  84 swego zabity. Jeśliby zaś dla jakowego niespodziewane-
go przypadku, nie przyszło do podziału, ale rozkazano rabować, 
tedy to stać się ma bez wszelkiego boju, swaru i gwałtu, pod suro-
wą karą abo to cale pod utratą życia.

[Artykuł] CVIII.
Nikt też nie powinien inną kwaterę jako tylko tę, którą mu nazna-
czono, rabować abo drugiemu jego zdobycz gwałtem odbierać. 

81  W pierwotnej skreślonej wersji, początek przepisu prawnego brzmiał: „Jakoż niewiastom, 
dzieciom”.
82  contrarium (łac.) – przeciwnie.
83  resistentia (łac.) – opór. 
84  W rękopisie „kamerata”.

Bezbronne
osoby
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Kto by się tego ważył, powinien będzie zabraną zdobycz nazad 
wrócić & insuper  85 podług uznania i okoliczności rzeczy serio ka-
rany będzie. [s. 1527]
 

[Artykuł] CIX.
Każdemu się pod karą zakazuje, aby zdobytego bydła nie za obo-
zem, ale w obozie [za] słuszną ceną przedawał, aby stąd prości 
żołnierze mogli korzystać, chyba żeby barzo siła bydła było i dla 
potrzeby publicznej więcej nie potrzebowano. Wszakoż stać się to 
ma za konsensem komendę mającego oficera.

[Artykuł] CX.
Oficerowie nie powinni od żołnierzów swoich do komendy ich 
należących zdobycz słusznie nabytą odbierać pod surową karą  
i restytucją zabranych rzeczy.

[Artykuł] CXI.
Co nieprzyjaciel miał w ręku przez godzin 24, to ma być za spra-
wiedliwą zdobycz poczytano.

[Refleksja]
Na przykład, odbiera nieprzyjaciel Semproniuszowi  86 na podjeź-
dzie ładnego konia. Po trzech abo czterech dniach napada Piotr 
tegoż samego partyzanta i odbiera mu znowu tegoż samego ko-
nia Semproniuszowi wziętego. A ponieważ ten koń był 24 godzin  
w ręku nieprzyjacielskim, tedy Semproniusz nie ma żadnego prawa 
do niego, ale koń należeć ma Piotrowi jako prawdziwa zdobycz.

[Artykuł] CXII.
Z nabytej zdobyczy, czy to w miastach, zamkach, miasteczkach, 
fortecach czyli w obozach, należy J[ego] Car[skiej] M[oś]ci wszel-
ka armatura, strzelba, proch, ołów i amunicja, jako też i wszystek 
prowiant i wiktualia, które się znajdują w schowaniu [s. 1528] 
w publicznych domach, takoż dobyte miejsca, zamki i miasta in 
clientelam  87 wzięte, nie mają być rujnowane abo kontrybucjami 

85  insuper (łac.) – ponadto.
86  W tekście konsekwentnie pisano „Somproniusz”. 
87  Oczywisty błąd, in clientelam (łac.) – dla klientów, powinno być in clementiam – w łaskę 

Łupy
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onerowane. Reszta należy żołnierzom, odciągnąwszy dziesiątą 
część dla chorych.

[Refleksja]
Do tych rzeczy, które J[ego] Carskiej M[oś]ci przypadają, należą 
także pieniądze skarbowe abo które na publiczne potrzeby pro-
wadzą.

[Artykuł] CXIII.
Wszystkie sztandary i chorągwie nieprzyjacielowi zabrane powin-
ne być J[ego] C[arskiej] M[oś]ci abo generałowi jak najprędzej 
oddane. Jeśliby kto tego nie uczynił i którą z nich zatrzymał, ta-
kowy bez abszejtu ma być od służby oddalony. Prosty zaś żołnierz 
przez rózgi ma biegać.

[Artykuł] CXIV.
Wszyscy więźniowie, którzy podczas dobycia miejsca, w bataliej, 
na podjazdach abo inaczej będą wzięci, mają być wraz komen-
dantowi oddani i oznajmieni, a on nimi dysponować będzie. Ża-
den zaś niech się nie waży więźnia pod jakimkolwiek pretekstem  
u siebie zatrzymywać, chyba żeby inszy zaszedł rozkaz. Kto by co 
przeciw tej dyspozycji uczynił, jeśli jest oficer, ma być degradowa-
ny, prosty zaś żołnierz przez rózgi ma biegać.

[Refleksja]
Generałowi i komendę mającemu siła na tym zależy, aby więź-
niów zaraz mu oddano, aby od nich mógł mieć informacją de sta-
tu  88 nieprzyjaciela, o [s. 1529] jego obrotach i imprezie, ponieważ 
w krótkim czasie i w momencie, siła można omieszkać, na czym 
niemało zależy.

[Artykuł] CXV.
Żaden niech się nie waży więźniów na parol wziętych zabijać abo 
onych bez pozwolenia i wiadomości g[e]n[er]ała uwalniać pod 
utratą honoru i życia.

(opiekę).
88  de statu (łac.) – o stanie.

Więzienie
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[Artykuł] CXVI.
Nikt nie ma drugiemu więźniów gwałtem abo inszym sposobem 
odbierać, pod wielką karą i wróceniem więźniów.

Rozdział piętnasty.
O podaniu fortec, kapitulacjach  

i akordzie z nieprzyjacielem.

[Artykuł] CXVII.
Jeśliby się regiment abo chorągiwe ważyła bez wiadomości i roz-
kazania J[ego] Car[skiej] M[oś]ci, abo feldmarszałka, z nieprzyja-
cielem w traktat, abo korespondencję  89 wdawać, tedy oficerowie, 
którzy w tym winni będą, mają być na honorze, dobrach i życiu 
karani. Z prostych zaś żołnierzów dziesiąty, na którego los padnie, 
ma wisieć, a drudzy przez rózgi biegać będą i powinni za obozem 
leżeć i obóz chędożyć – quoad delicta virtute expiaverint  90. Jeśliby 
zaś który z nich dowiódł, że jest niewinny i w radę [s. 1530] nie 
wchodził, owszem temu się przeciwił, takowy wolny będzie od 
kary i może się za okazją promocji spodziewać. Jeśliby zaś eksce-
santów nie pojmano i na miejsce przyprowadzić nie można było, 
tedy z nimi postąpić jako z pola uciekającymi i dobra onych mają 
być konfiskowane. 

[Refleksja]  91

Ten artykuł ma być rozumiany o tych regimentach i chorągwiach, 
które wespół z drugimi są na jedne miejsce komenderowane i bez 
wiadomości komendanta potajemnie z nieprzyjacielem się zno-
szą i o pod[d]aniu miejsca konferują. A nie o tych, które tylko jed-
ne na miejscu jakowym zostają, spodziewając się od nieprzyjacie-
la atakowania i podług możności swojej ostatnie siły ważą, potym 
nie mogąc dłużej wytrzymać i nie doczekawszy się ordynansa od 

89  W rękopisie „korrespondencją”.
90  quoad delicta virtute expiaverint (łac.) – odnośnie do wagi czynów (przewinień) odpokutują.
91  Ref leksje te w rękopisie były wielokrotnie poprawiane i przerabiane. Podano pierwotną wer-
sję regulacji. Ostateczna wersja poprawiona (ale nieskończona) miała następujące brzmienie: 
„Że ten rygor nie dla tych postanowiony jest o takowych regimentach i chorągwiach, które daw-
szy odpór należyty nie mogą dłużej wytrzymać, ani nie doczekać się ordynansa od feldmarszał-
ka abo generała, tudzież mogą sukkursu i odsieczy przyjmuje porządną kapitulację”. Z tego 
względu zachowano w tekście głównym przepis prawny w pierwszej redakcji tłumaczenia.

Forteca, to kto jej
poddać nie ma
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feldmarszałka abo generała, żadnej się także nie spodziewając od-
sieczy z nieprzyjacielem porządnie kapitulują.

[Artykuł] CXVIII.
Jeśliby który oficer, któremu powierzono komendy w fortecy, onę 
bez gwałtownej potrzeby poddał i opuścił, takowy na honorze, 
fortunie i życiu ma być karany. Prości zaś żołnierze bez chorągwi 
za obozem leżeć i obóz chędożyć powinni, aż swój eksces i trwogę 
męstwem znowu naprawią.

[Artykuł] CXIX.
Jeśliby subalterni  92 oficerowie i prości żołnierze [s. 1531] komen-
danta swego przymusili i zwiedli, żeby musiał fortecę poddać, 
tedy oficerowie którzy są participes  93 tej sedacji i pozwolili na tę 
coakcją  94, mają być na honorze, fortunie i życiu karani, z prostych 
zaś żołnierzów dziesiąty, na którego los padnie, ma być ob[w]ie-
szony, a inni tak będą karani jako i ci, którzy z batalie uciekają. Inni 
karani bywają bieganiem przez rózgi i muszą stać za obozem, aż 
godnymi się staną, równą mieć z drugimi prerogatywę.

[Artykuł] CXX.
Jeśliby zaś oficerowie i żołnierze komendantowi simpliciter  95 tylko 
konsens na to dali, aby przed czasem i bez gwałtownej potrzeby 
przez akord się poddał i onemu tego nie odradzali, tedy tak oficero-
wie jako i prości żołnierze mają być podług art. 117 sądzeni i karani.

[Refleksja]
A tak tali in casu  96 przeciwić się komendantowi nie tylko pozwo-
lono, ale owszem rozkazano, zwłaszcza gdy oficerowie postrzegą, 
że komendant bez gwałtownej potrzeby fortecę chce poddać, 
mają iść do niego, jemu remonstrować, do powinności nakłonić 
abo też, jeśliby był uparty, samego wziąć w areszt, a drugiego mię-
dzy sobą na jego miejsce obrać i do upartego bronić się.

92  subalternus (łac.) – podrzędny, podporządkowany (stopniem).
93  participes (łac.) – uczestnikami.
94  Jest to spolszczona wersja wyrazu łacińskiego coactio – gwałt.
95  simpliciter (łac.) – prosty.
96  tali in casu (łac.) – w takim przypadku.

Co czynić, kiedy
komendant akord
dawać chce
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[Artykuł] CXXI.
W oblężeniu nikt nie ma osobliwe mieć [s. 1532] consilia  97, nie 
siła też mówić i wołać, aby fortecę abo miejsce poddano, abo 
opuszczono, abo też drugim trwożyć lub słowy i uczynkiem serce 
impasować , żeby się nie bronili. Kogo by w tym przekonano, ma 
być drugim na przykład, bez dalszej odwłoki, ob[wie]szony.

[Artykuł] CXXII.
Pod gardłem także niech się nikt nie zbrania bić, ciało i życie ad 
extrema  98 azardować, nawet i robić, jeśliby była potrzeba.

[Artykuł] CXXIII.
Przyczyny, dla których komendant, oficerowie i prości żołnierze 
mogą być ekskuzowani, kiedy fortecę poddadzą, są następujące: 
(1) głód ciężki, kiedy już na wszelkiej schodzi żywności, choć to 
ze wszelką ostrożnością onej oszczędzano; 
(2) kiedy żadnej nie masz amunicji, z którą się dosyć oszczędnie 
obchodzono; 
(3) kiedy ludzi tak ubito, że się dalej bronić niepodobna (a przez 
całe oblężenie potężnie się bronili); 
i żadnej nie mogli mieć odsieczy, tak iż forteca nie mogła się dalej 
żadnym sposobem utrzymać. Te jednak punkta do tych tylko na-
leżą, którzy żadnego nie mieli osobliwego ordynansu, bronić się 
ad extrema  99 i żadnym sposobem z nieprzyjacielem nie kapitulo-
wać ani fortecy poddawać. 

[Refleksja]
W wyż opisanych artykułach często się wzmianka dzieje kary na 
honorze, fortunie i życiu, która ad executionem  100 [s. 1533] tak 
bywa przywiedziona, iż kat naprzód szpadę ekscesanta łamie i za 
infamisa proklamuje, potym go wiesza, a fortuna jego i dobra, jeśli 
je ma, na Je[go] Carską M[oś]ć bywają konfiskowane.

 

97  consilia (łac.) – rady.
98  ad extrema (łac.) – do końca.
99  ad extrema (łac.) – do końca.
100  ad executionem (łac.) – do egzekucji.

Proditorów kara
jest ćwiertowanie
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Rozdział szesnasty. 
O zdradzie i korespondencji z nieprz[yjacie]lem

[Artykuł] CXXIV.
Kto by z oficerów lub prostych żołnierzów potajemnie, zdradliwe 
miał z nieprzyjacielem porozumienie, onemu lub konfederatom 
jego, jakimkolwiek sposobem wiadomości donosił abo z nim lub 
z przysłanym od niego trębaczem i doboszem i z innymi podejrza-
nymi osobami, bez feldmarszałka lub komendanta, wiadomości  
i rozkazania, czy to w polu, w fortecach, czyli na inszym miejscu, 
potajemne i niepozwolone miał rozmowy, listy abo wiadomości 
posyłał, odbierał lub nosił, takowy jako infamis i zdrajca na hono-
rze, fortunie i życiu nieuchronnie ma być karany i ćwiartowany.

[Refleksja]
Przecież często zdarzają się casusa  101, kiedy takowa kara bywa 
mitygowana, a ekscesant wprzód ścięty, potym czwiertowany. 
Jako tę karę zwykli także obostrzyć targaniem kleszczami, jeśliby 
zdrada [s. 1534] z wielkim była złączona niebezpieczeństwem 
dla wojska, państwa, miasta abo samego Pana. Dlatego nawet ani 
synowi nie wolno korespondować z ojcem, kiedy zostaje w woj-
sku nieprzyjacielskim. Takowejże karze podlega i komendant, 
który wie o takowej z nieprzyjacielem korespondencji, a listów 
nie przejmuje, nie odpieczętuje i gdzie należy nie donosi abo tym 
samym się osądza, że o takowej wie korespondencji i onej pozwa-
la. Żaden więzień nie może swoich listów sam pieczętować i one 
potajemnie przesyłać do swojej partii, ale powinien one komen-
dantowi niezapieczętowane prezentować, a komendant sam je 
odeszle. Jeśliby zaś więzień inaczej się zachował, niechaj wybaczy, 
kiedy go samego pospołu i z tymi, którzy do tego byli intereso-
wani, jakowe nieszczęście potka, bo takowego mają za szpiega od 
nieprzyjaciela na zdradę przystawionego, a takowych podług try-
bów i zwyczajów wojskowych wieszać zwykli. 

[Artykuł] CXXV.
Kto nieprzyjacielowi parol i hasło objawia, czy to oficer, czy pro-
sty żołnierz abo też dawa onemu zdradliwe znaki, strzelaniem, 
101  Właściwie causae (łac.) – sprawy, causa – sprawa.



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku264

śpiewaniem, wołaniem, ogniem i innym sposobem, takowy pari 
rigore  102 ma być karany.

[Refleksja]
O tym który hasła zapomni abo nie powie, wyżej się articulo 49  103 
namieniło. [s. 1535]

[Artykuł] CXXVI.
Parol także abo hasło nie ma być dane temu, komu nie należy, 
osobliwie nieznajomemu, o którym pewnie wiedzieć nie można, 
czy jest bezpieczną osobą.

[Artykuł] CXXVII.
Kto takową zdradę lub tym podobne niepoczciwe knuje machina-
cje, chociażby one do skutku nie przyprowadził, takowy podług 
okoliczności rzeczy i uznania krygsrechtu tak ma być karany, ja-
koby złe intencje swoje ad executivnem  104 przywiódł.

[Artykuł] CXXVIII.
Ani oficer, ani prosty żołnierz nie ma o wojskowych interesach,  
o milicji abo fortecach pisać, abo z drugimi o tym korespondo-
wać pod utratą szarży, honoru, abo też podług okoliczności rzeczy  
i życia.

[Refleksja]
Dlatego się tak surowie zakazuje, żeby nic nie pisano o wojsku abo 
fortecy i interesach wojskowych, aby przez to nieprzyjaciel nie 
mógł zasięgać wiadomości de statu  105 wojska, abo fortecy i swo-
jej imprezy potym ostrożniej nie miarkował. Bo bywa to często, 
że wysyłana poczta z listami od nieprzyjacielskiego podjazdu abo 
zasadzki bywa przejęta i zabrana in quo casu  106 zwyczajnie więcej 
wierzą temu, co są w takowych listach zawiera, aniżeli relacjom 
szpiegów, abo więźniów. [s. 1536]

102  pari rigore (łac.) - pod odpowiednim rygorem. 
103  articulo 49 – artykuł 49.
104  ad executivnem (łac.) – do urzeczywistnienia.
105  de statu (łac.) – o stanie.
106  in quo casu (łac.) – w którym to przypadku.
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[Artykuł] CXXIX.
Jeśliby kto wiedział, że jeden abo ich więcej niebezpieczną rzecz 
knują, abo miał wiadomości, że się szpiegowie lub inne podejrza-
ne osoby znajdują w obozie, abo w garnizonach, a nie doniósł by 
tego wcześnie, takowy podług własności rzeczy na ciele, abo na 
życiu ma być karany.

[Refleksja]
Kto o tym wie, widzi abo postrzeże, że się na takowe niebezpie-
czeństwo zanosi, a nie daje wcześnie o tym wiedzieć, nie może 
się ekskuzować, że tego nie mógł dowieść. Bo insza rzecz jest, pu-
blicznie na kogo o jakowy instygować eksces, taki in casu  107 in-
stygator powinien mieć dowody skargi swojej. Insza zaś rzecz jest 
sekretnie co objawić i przestrzec, in quo casu delatori  108 nie trzeba 
żadnym sposobem grozić, że powinien tego dowodzić. Dosyć, że 
przez takową przestrogę i doniesienie zwierzchność bierze oka-
zją, na takiego, który jest doniesiony, pilne mieć oko i wszystkie 
akcje jego zważać, jeśli też z takowej relacji, może się co pokazać 
do prawdy podobnego. Jakoż z takowymi relacjami bardzo ostroż-
nie trzeba postępować i nie zaraz doniesionego w areszt brać, ale 
sekretnie, accuratius  109 inkwirować, jeśliby to w samej rzeczy tak 
było, co się mu imputuje. Bo też to często bywa, że człowieka po-
czciwego niechętny, [s. 1537] nieprzyjazny i pomsty chciwy ob-
mówca niewinnie uda.

[Artykuł] CXXX.
Kto od nieprzyjaciela patenty i mandaty dobrowolnie przyjmuje 
i one w państwie publikuje, ma być pro qualitate rei  110 na ciele lub 
życiu karany.

[Artykuł] CXXXI.
Takowemuż karaniu podlega, który fałszywe i zdradliwe wieści, 
które serce psować i potrwożyć mają żołnierzów, czy to sam przez 
się, czyli przez drugich roznosi.

107  in casu (łac.) – w tym przypadku.
108  in quo casu delatori (łac.) – w którym to przypadku informatorowi.
109  accuratius (łac.) – dokładniej.
110  pro qualitate rei (łac.) – stosowanie do charakteru sprawy (czynu).
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[Artykuł] CXXXII.
Wszelakie wiadomości i gazety, które od nieprzyjaciela przycho-
dzą, powinien każdy sub rosa  111 trzymać i tylko oficerowi swemu 
lub generałowi onych się zwierzyć, przed drugimi zaś, pod karą,  
o tym nie wspominać.

Rozdział siedemnasty.
O sedycji, buntach i bitwach.

[Artykuł] CXXXIII. Wszelkie niesłuszne, podejrzane conventi-
cula  112 i schadzki żołnierzów, chociażby z intencją radzić o czym 
(choćby też nic z tego nie mieli w myśli) abo też dla napisania 
supliki imieniem wszystkich, przez które by mogła się stać sedycja  
i bunty, cale się tu zakazują. Jeśliby się tego prości żołnierze wa-
żyli, tedy hersztowie [s. 1538] i principatowie bez wszelakiej kle-
mencji i względu, czy to mieli do tego przyczynę, czy nie mieli, 
mają być ob[w]ieszeni, z drugimi zaś postąpić, tak jak z tymi, któ-
rzy z pola uciekają. Jeśliby zaś kto musiał rad nie rad suplikować, 
tedy wolno będzie każdemu skargę w swojej krzywdzie zanieść, 
ale pojedynczo nie wszystkim razem i spólnie.

 
[Artykuł] CXXXIV.

Oficerowie zaś, którzy do tego okazją dali abo na takowe niesłusz-
ne zezwalali schadzki lub też jakimkolwiek sposobem do tego 
motywą byli, mają być na honorze, fortunie i życiu karani.

[Artykuł] CXXXV.
Nikt nie powinien słowy abo uczynkiem lub pismem ani sam 
przez się, ani przez kogo inszego, do tumultu i buntu przyczynę 
dawać, abo też co takowego czynić, coby mogło być sedycji oka-
zją. Kto by się tego ważył, ma być podług okoliczności rzeczy na 
ciele lub życiu karany.

111  sub rosa (łac.) – dyskretnie (dosłownie „pod różą”, kwiat ten był symbolem sekretu, tajemnicy).
112  conventicula (łac.) – w rękopisie w znaczeniu „zebrania”.
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[Artykuł] CXXXVI.
Pari rigore officiendi  113 i ci, którzy słyszeli takowe słowa abo czytali 
listy, które namieniają o zdradzie i buntach, a tego zaraz tam gdzie 
należy lub też oficerom swoim nie donieśli.

[Artykuł] CXXXVII.
Wszelkie tumulty, bunty i sedycje mają być bez żadnego pardonu 
szubienicą karane.

[Refleksja]
W buntach można każdego winnego na miejscu i na świeżym 
uczynku zabić, osobliwie gdyby [s. 1539] periculum było in 
mora  114, aby przez to drugich od tego przedsięwzięcia odstraszyć, 
nim większy wybuchnie ogień i niebezpieczeństwo.

[Artykuł] CXXXVII.
Jeśliby się zwada, spór abo bitwa między prostymi żołnierzami 
stała, tedy niech się nikt nie waży kameratów swoich, abo drugich 
na pomoc wzywać, skąd by stać się mógł tumult, hałas, abo insze 
zamieszanie. Kto by się tego ważył ma być pospołu z pomocnika-
mi ob[w]ieszony.

[Artykuł] CXXXIX.
Wszelkie wyzywania, bitwy i pojedynki quam rigorosisime  115 tu się 
zakazują. Także by się żaden, ktobykolwiek on był, wyższy i niższy, 
patriota abo cudzoziemiec, choćby od drugiego słowy, rzeczą samą, 
gestami, abo inszym jakimkolwiek sposobem był znieważony i do 
tego miał przyczynę, nie ważył antogonisty swego wyzywać i z nim na 
pojedynek, czy to na pistolety, czy na szpady, czyli też w inszy sposób 
wychodzić. Kto by się tego ważył, takowy niechybnie bądź wyzywa-
jący, bądź wyzwany, a na pojedynek zezwalający, ma być na życiu i to 
szubienicą karany, choćby kto z nich był raniony abo zabity lub też 
żadnego nie raniono. A jeśliby też przyszło do tego, żeby obydwa abo 
też [s. 1540] tylko jeden z nich w pojedynku zginął, tedy obydwa, abo 
też jeden zabity i po śmierci za nogi ma być powieszony.
113  pari rigore officiendi (łac.) – [pod] stosowną karą zastosowania.
114  periculum było in mora (łac.) – niebezpieczeństwo było w opóźnieniu.
115  quam rigorosisime (łac.) – pod groźbą najsurowszej kary.

Bunty
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[Artykuł] CXL.
Jeśliby jeden z drugim powadził, a upraszałby sekundantów, ta-
kowy wespół z sekundantami, jeśliby asystowali i do pojedynku 
usługowali, pari supplicio  116 jako się w poprzedzającym artykule 
namieniło, ma być karany.

[Artykuł] CXLI.
Jeśliby się zwada i bitwa stała podczas biesiady, przy pijaństwie, 
bez wyzywania, choćby też nikogo nie zabito ani raniono, tedy 
prosty żołnierz ma przez cały regiment przez rózgi biegać, a oficer 
w ciężkim więzieniu u profosa ma być osadzony, a przy tym ten 
który znieważył, powinien przed sądem znieważonego przeprosić 
i o wybaczenie upraszać.

[Refleksja]
Ten artykuł ma być tylko o tym rozumiany, który był początkiem 
zwady i bitwy, ale nie o tym, który był uderzony i przymuszony 
aby się bronił. Przetoż sędzia w takowych okazjach powinien pil-
no się badać i dowiadywać, kto był właśnie motorem i okazją do 
zwady.

[Artykuł] CXLII.
Aby się ustrzec wszelkiego nieszczęścia, tedy w początkach tako-
wej bitwy, powinni ci, którzy w tym nie są interesowani, rozróż-
nionych po przyjacielsku [s. 1541] godzić, a jeśliby do tego przy-
wieść onych nie mogli, wraz po wartę posłać abo sami pójść i o ta-
kowej zwadzie dać znać, aby warta pogodziła, abo jeśliby potrzeba 
była areszt wzięła. Kto by tego nie uczynił, takowy jako complex  117 
ma być karany.

[Artykuł] CXLIII.
Jeśliby kto z drugim nożami się rżnął, takowemu pod szubienicą 
ma być ręka g[w]oździem abo tymże nożem na całą godzinę przy-
bita, a oraz ma przez rózgi biegać. 

116  pari supplicio (łac.) – odpowiednią karą.
117  complex (łac.) – uczestnik, współwinny.
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[Artykuł] CXLIV.
Kto by do drugiego szpady dobył abo w cholerze do pistoletu się 
porwał, z tą intencją, aby go ranił, takowemu rękę utną.

[Artykuł] CXLV.
Gdyby jeden drugiemu dał w gębę, takowemu profos przy świad-
kach wzajemnie da w gębę, a przy tym arbitrarie  118 będzie karany.

[Artykuł] CXLVI.
Kto z gniewu i ze złości drugiemu kijem lub podobnym uderzy  
i zbije instrumentem, takowy rękę traci.

[Artykuł] CXLVII.
A żeby też znieważony i skonfundowany należytą mógł mieć sa-
tysfakcję, jeśliby sam nie rewanżował, tedy powinien komendę 
mającemu oficerowi skargę donieść, który w to potrafiać będzie, 
aby w tej sprawie była [s. 1542] inkwizycja, a znieważonemu na-
leżyta stała się satysfakcja. Kto by tego zaniedbał, sam karany bę-
dzie.

[Artykuł] CXLVIII.
Ten zaś co się skarży, powinien skargę swoją należycie przedło-
żyć i tego się strzec, aby więcej nie przydawał nadto jako tylko co 
może dowieść, że się to w samej rzeczy stało. Jeśliby się zaś poka-
zało, że do skargi nieprawdziwie przydaje okoliczności, tedy sam 
tak jako i drugi ma być karany.

Rozdział os[i]emnasty.
O paszkwilach, łajaniu i słowach sprośnych.

[Artykuł] CXLIX.
Kto paszkwile i scripta  119 urażliwe potajemnie pisze, przybija  
i publikuje, a tak niesłusznie drugiemu zbrodnią jakową imputuje, 
która derogat  120 dobremu jego imieniowi i reputacji, takowy tak 
ma być karany jako karać zwyczaj zbrodnię tę, którą drugiemu 
118  arbitrarie (łac.) – arbitralnie.
119  scripta (łac.) – pisma.
120  derogat (łac.) – narusza, uchyla. 
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imputuje, przy tym jakowe paszkwile mają być przez kata pod 
szubienicą palone.

[Refleksja]
Na przykład, gdyby kto kogo w paszkwilu za zdrajcę abo za insze 
ekscesa i zbrodnie obwinił, tedy autor tego skryptu jako zdrajca, 
abo jako winny tego ekscesu, który w skrypcie swoim namienił, 
ma być karany.
Paszkwil nazywa się, kiedy kto skrypt sam napisze abo drugiemu pi-
sać lub drukować karze, w którym kogo w czymkolwiek winuje i pu-
blicznie przybija, abo przybić [s. 1543] karze, swego imienia jednak  
i przezwiska nie podpisuje. Jeśliby zaś uczynek o którym w paszkwilu 
bywa obwiniony, mógł być temu dowiedziony na kogo paszkwil na-
pisano, tedy ordynaryjna kara nie ma miejsca, wszakoż paszkwilant 
podług zdania sędziego arbitraria poena  121, więzieniem, odesłaniem 
na galery, bieganiem przez rózgi &c. może być karany, ponieważ nie 
przestrzegał tego porządku jako zwyczaj na ekscesanta skarżyć.
Jeśli kto radę i pomoc do takowych paszkwilów daje, one pota-
jemnie przybija, w dom czyj podrzuca, po ulicach rozrzuca &c. 
takowy tak jako i sam autor ma być karany, acz to podczas [i] po-
dług okoliczności kara może być mitygowana.

[Artykuł] CL.
Jeśliby autora paszkwilu nie można było dociec, jednakże paszkwile 
mają być przez kata pod szubienicą palone, a autor infamią wywołany.

[Artykuł] CLI.
Jeśliby jeden oficer przeciwko honorowi drugiego zaocznie co 
mówił i jego reputacji uwłaczał, takowy znieważonemu publiczną 
powinien uczynić rewokacją i mówić, że kłamał, a przy tym pół 
roku w więzienie siedzieć.

[Refleksja]
Jeśliby osądzony nie chciał odwołania uczynić, tedy może być do 
tego pieniężną winą i więzieniem przymuszony i drugi termin dla 
wykonania dekretu onemu [s. 1544] naznaczony. A jeśliby jeszcze 

121  arbitraria poena (łac.) – uznaniową karę.

Paszkwile
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przy uporze zostawał, tedy ostrzejszym więzieniem i sowitą pie-
niężną winą ma być karany, a termin drugi naznaczony. A jeśliby 
jeszcze i na tym terminie nie uczynił dosyć dekretowi, tedy profos 
in praesentia  122 upornego imieniem jego może takowe uczynić od-
wołanie, a kara naznaczona ma być do egzekucji przywiedziona.

[Artykuł] CLII.
Jeśliby się zaś kto na kogo targnął słowy dotkliwymi z nieuważne-
go gniewu abo lekkomyślności, tedy takowy powinien znieważo-
nemu przed sądem chrześci[j]ańską uczynić deprekację i onego 
o wybaczenie prosić. A jeśliby słowa były grubiańskie, tedy insu-
per  123 ma być na worku i dyskretnym więzieniem karany.

[Refleksja]
Jeśliby ten  124 który ma uczynić deprekacją, nie chciał być posłusz-
nym, może być także różnymi sposobami do tego przymuszony.

[Artykuł] CLIII.
Kto by zaś znieważony będąc, począł bić drugiego i sam sobie czy-
nił satysfakcję, takowy prawo swoje traci, a nadto równie z anta-
gonistą swoim ma być karany. Takoż i ten sprawę swoję popsuje, 
który wzajemnie daje, oddając łajanie za łajanie.

Rozdział dziewiętnasty.
O zabójstwach.

[Artykuł] CLIV.
Kto by kogo umyślnie bez gwałtownej potrzeby nie [s. 1545] bę-
dąc w niebezpieczeństwie życia swego zabił abo też tak go uderzył 
i zbił, żeby z tego umarł, takowego krew ma być takoż wylana i bez 
żadnego pardonu ma być ścięty. 

[Refleksja]
Ale wszelka powinna być pewność, że dla tej szczególnie przyczy-
ny umarł, bo jeśliby się pokazało, że acz tego co umarł pobito, ale 
122  in praesentia (łac.) – w obecności.
123  insuper (łac.) – ponadto.
124  W rękopisie zapisano „Jeśliby się ten”, wyraz „się” przekreślono.

Zabój
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że nie z tych właśnie plag lecz z inszych okazji, które się do tego 
przymieszały umarł, tedy takowy eskcesant nie na życiu, ale arbi-
trarie  125 podług uznania sędziego ma być karany, czy to więzie-
niem, na worku, bieganiem przez rózgi, czyli innym sposobem. 
Przetoż bar[d]zo jest rzecz potrzebna, aby skoro ten, którego zbi-
to, pchnięto lub cięto umrze, kilku felczerów  126 ordynowano, aby 
ciało umarłego otworzyli i pilne egzaminowali, co była za przy-
czyna śmierci jego. Którzy powinni zdanie swoje sądowi na pi-
śmie podać i na to przysiąc.
Między innymi ranami te mają za śmiertelne:
1) rany w czaszkach głowy, gdy oraz żyła będzie raniona abo kiedy 
krew lub inna wilgotność w żyle meatum  127 zatamuje, abo też kie-
dy po kilku dniach krew spiekła, gorączkę, zamieszanie w głowie 
uczyniła, a stąd śmierć nastąpi; krew zaś spiekła [s. 1546] powin-
na się znajdować między błonką i grubą skórą czaszki, abo między 
błonką i mózgiem, bo krew która się między grubą skórą i czaszką 
znajduje, może być trepanem odjęta, a chory wygojony;
2) rany in dorss  128, które się w szyi abo blisko głowy znajdują, któ-
re zaś są niżej, te nie tak są niebezpieczne;
3) rany, które się w płucach znajdują, kiedy żyła wielka krwi, arte-
ria aspera  129 nazwana jest raniona;
4) rany serca in genere  130, chociażby patient 15 dni żył;
5) rany płucowe mogą być uleczone &c.
Cetera hic sunt omissa que non nisi a bono medico explicari possunt  131.
Takoż powinien sędzia dobrze uważać jakim instrumentem za-
bitego raniono abo uderzono, czy to takowym którym snadnie 
może być zabity, jako to siekierą, drągiem, [s. 1547] kamieniem, 
abo czym takowym, czyli też małym kijkiem i tym podobnym 
nieśmiertelnym instrumentem, którym snadnie nie zabije, in tali 

125  arbitrarie (łac.) – arbitralnie.
126  W rękopisie „feltszerow”.
127  Właściwie meatus (łac.) – ujście.
128  in dorss (łac.) – z tyłu.
129  Nazwę arteria aspera (łac.) stosowano na określenie tchawicy, zob.: K. Michejda, Słownik 
historycznego rozwoju polskiego mianownictwa lekarskiego: ze szczególnym uwzględnieniem mia-
nownictwa anatomicznego i chirurgicznego. Na podstawie materiałów z lat od 1779 do 1905, War-
szawa 1953, s. 9.
130  in genere (łac.) – w ogólności.
131  cetera hic sunt omissa que non nisi a bono medico explicari possunt (łac.) – inne przypadki mogą 
być tutaj pominięte, gdyż mogą być rozpoznane jedynie przez dobrego lekarza.
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casu  132 nie na życiu, ale arbitrarie  133 ma być karany. Jeśliby się też 
przydało, żeby oficer którego z żołnierzów swoich z słusznej ja-
kowej przyczyny chciał karać, a żołnierz bity i raniony umarł z tej 
okazji, tedy ex sententia iurisperitorum  134 takowy nie na życiu, ale 
arbitrarie  135 ma być karany, czy to degradacją na jaki czas, na wor-
ku, czyli też więzienie lub też przystawieniem drugiego żołnierza.

[Artykuł] CLV.
Takoż i ci mają być karani tak jako i sam zabójca, którzy mu po-
magali bić i zabijać abo też onemu do tego radzili i powodem byli.

[Artykuł] CLVI.
Ten zaś, który by to uczynił w obronie salwując życie swoje i tego, 
który na życie jego czyhał, zabił, takowy wolnym jest od wszelkiej 
kary.

[Artykuł] CLVII.
Kto by się zaś tym ekskuzował, powinien dowieść, że nie dał oka-
zji do zwady, ale że od zabitego był atakowany, a że bez niebezpie-
czeństwa swego nie mógł uchodzić abo uciekać.

[Refleksja]
Wszakoż w takowej przymuszonej obronie nie powinien z granic 
swoich występować, bo takowe [s. 1548] moderamen inculpatae 
tutelae  136 zależy.
1)  In modo  137, aby obrona równa była atakowaniu, to jest, aby 

się tymże sposobem bronił, jakim jest atakowany. Jeśli go 
atakują bronią, tedy tymże sposobem może się bronić, a jeśli 
bez oręża, takoż powinien się bez oręża bronić. To też trze-
ba uważać, iż jeśli ten, który z gołymi rękoma porwał się do 
drugiego, daleko jest silniejszym nad atakowanego, tedy on 
może się i orężem bronić, bo to jednoż jest, jakimkolwiek 

132  in tali casu (łac.) – w tym przypadku. 
133  arbitrarie (łac.) – arbitralnie (według uznania).
134  ex sententia iurisperitorum (łac.) – w wyroku ekspertów (sędziów).
135  arbitrarie (łac.) – arbitralnie (według uznania).
136  moderamen inculpatae tutelae (łac.) – ster (kierowanie) obrony koniecznej.
137  in modo (łac.) – w ten sposób.

Obrona życia 
jest pozwolona



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku274

sposobem zginie, a tak każdy będąc w niebezpieczeństwie ży-
cia może się jak można bronić.

2) W przymuszonej obronie trzeba także zważać czas, zwłaszcza 
aby takowa obrona in recenti facto stante pede  138 wraz się sta-
ła, kiedy kto w samej rzeczy jest w niebezpieczeństwie życia 
będąc atakowany. Bo jeśli agresor ucieka i od atakowanego 
uchodzi, a on go goni i zabije, takowy już przestąpił granic in-
culpata[e] tutela[e]  139 i zabił drugiego bar[d]ziej z pomsty, niż 
dla obrony życia swego.

3) Zależy takowa przymuszono obrona w przyczynie kiedy 
kto niesłusznie i niewinnie bez żadnej przyczyny gwałtow-
nym sposobem bywa atakowany. A choć to atakowanemu de 
iure  140 należy agresorowi ile może ustępować i bez zabójstwa 
ujść niebezpieczeństwa, jednakże kiedy już rąk jego ujść nie 
może, nie powinien czekać, aż go antagonista rani [s. 1549], 
bo mógłby go tak uderzyć, żeby się więcej nie mógł obronić.

Jeśliby się zaś pokazało, że zabójca in defensione sua  141 te granice 
przestąpił i onych tak stricte  142 nie obserwował, tedy jednakże że 
miał z początku słuszną przyczynę ku obronie życia swego, nie na 
życiu, ale podług uwagi sędziego arbitrarie  143 ma być karany: wię-
zieniem, na worku abo też bieganiem przez rózgi, in quo casu  144 
powinien takowy przy tym publiczną w kościele odprawić pokutę.

[Artykuł] CLVIII.
Jeśliby się nieumyślnie zabójstwo stało, nie z przedsięwzięcia, aby 
kogo zabić abo ranić, ale jednakże zabójca w tym był winien, że 
zabił, tedy podług uznania rzeczy i okoliczności, jeśliby większa, 
abo mniejsza wina się w nim znajdowała, ma być, czy to więzie-
niem, na worku, abo bieganiem przez rózgi lub innym sposobem 
karany.

138  in recenti facto stante pede (łac.) – natychmiast po bezpośrednim czynie.
139  inculpatae tutelae (łac.) – obrony koniecznej.
140  de iure (łac.) – prawnie. 
141  in defensione sua (łac.) – w swojej obronie.
142  stricte (łac.) – ściśle.
143  arbitrarie (łac.) – arbitralnie.
144  in quo casu (łac.) – w którym to przypadku.
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[Refleksja]
Jako na przykład. Gdyby żołnierz muszkiet swój kulą nabiwszy, na 
jakim niezwyczajnym miejscu abo tam gdzie ludzie przechodzą, 
do celu strzelał, a trafiłby kogo, abo gdyby z nabijaniem strzelby 
nieostrożnie się obchodził i zabił człowieka [s. 1550]. Bo choć to 
nie jest umyślne zabójstwo, wszakoż żołnierz w tym winien, że  
z muszkietu strzelał gdzie nie wolno i nieostrożnie się z nim ob-
chodził, dlatego także in hoc casu  145 przy innej karze i kościelną 
powinien odprawić pokutę.
Jeśliby zaś jeden drugiego pchnął z nienawiści abo ze złości rzu-
cił co na niego, abo też z gniewu co takiego onemu uczynił, żeby  
z tego umarł, tedy ordynaryjnej gardłowej podlega karze.
Gdyby kto w tumulcie był zabity i od wielu był bity, a nie można 
by wiedzieć, kto go właśnie ranił i zabił, wszakoż gdyby niektórzy 
z nich wiedzieli i dokumentalnie dowodzili, tedy może być tako-
wy na konfesaty wzięty. Jeśliby się zaś cale nie można było dowie-
dzieć, który właśnie jest między nimi zabójcą, a wszyscy równie 
byli winnymi, tedy prawo karze aby w takowej zawikłanej sprawie 
żadnego z nich ani na konfesatę nie brano, ani gardłem karano, 
ale tylko więzieniem, na worku, bieganiem przez rózgi abo innym 
sposobem poenowano  146. Przy tym aby wszyscy pokutę kościelną 
publicznie uczynili.

[Artykuł] CLIX.
Cale niespodziane i przypadkowe zabójstwo, przy którym by się 
żadna nie mogła pokazać wina, nie ma być cale karane.

[Refleksja]
Jako na przykład, kiedy publicznie podczas popisu do celu strzela-
ją, a przydałoby się, żeby kto stał za tablicą, na której cel odmalo-
wano, a o tym nie wiedziano abo też [s. 1551] gdyby kto przebie-
gał między tablicą i postrzałem, a byłby postrzelony na śmierć, in 
hoc casu  147 zabójca nie jest winien i nie może być karany.

145  in quo casu (łac.) – w którym to przypadku.
146  poenowano (łac.) – w akcie normatywnym w znaczeniu „karano”.
147  in quo casu (łac.) – w którym to przypadku.

Zabój 
przypadkowy

Zabój 
przypadkowy
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[Artykuł] CLX.
Kto by komu rozkazał aby drugiego zabił, obaj – tak rozkazujący, jako 
i ten który tego słuchał i zabił – mają być na gardle mieczem karani.

[Artykuł] CLXI.
Jeśliby zaś kto obietnicą abo nadzieją nagrody dał się nająć, prze-
kupić lub uprosić, aby drugiego zabił, takowy i z tym, który go do 
tego najął, skorumpował, namówił lub uprosił, ma być kołem bity 
i w koło wpleciony.

[Refleksja]
Takowa kara ma miejsce, czy to deklaracja już uiszczona i wypła-
cona, czyli też miała być w przyszły czas oddana abo też nadzieja 
tylko nagrody uczyniona i gołosłowna zaszła obietnica.
A choćby też tego, na którego życie czyhano, w samej rzeczy nie 
zabito, ale tylko atakowano, bito i raniono, tedy jednakże tak 
przekupiony jako i najmujący mieczem mają być karani i obadwa  
w koło wplecieni.

[Artykuł] CLXII.
Kto by drugiego otruł, takowy wplecieniem w koło ma być karany.

[Artykuł] CLXIII.
Kto by ojca swego, matkę abo oficera swywolnie zabił, takowy ma 
być kołem bity, a ciało jego w koło wplecione. Inne zaś zabójstwa 
[s. 1552] mają być mieczem karane. 

[Refleksja]
Jeśliby takowe zabójstwo nie z umysłu się stało abo nie z tą inten-
cją, aby kogo zabić, na przykład gdyby kto chciał żonę swoją, abo 
dzieci karać i onych tak zbił, żeby z tego umarli, tedy wprawdzie 
może być kara mitygowana, ale jeśliby umyślnie zabił, tedy zabój-
ca mieczem ma być karany.

[Artykuł] CLXIV.
Jeśliby się kto sam zabił, tedy ciało jego ma być przez kata na nie-
uczciwe miejsce wyprowadzone i tam zakopane, wprzód jednak 
ma być po ulicach lub w obozie włóczone.

Zabójca
przynajęty
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[Refleksja]
Jeśliby to kto uczynił z szaleństwa abo z ciężkiej melancholiej, 
tedy ciało na osobliwszym, jednakże nie na nieuczciwym miej-
scu ma być pogrzebione. A dlategoż słuszna, żeby pierwej niż 
takowego samobójcę pogrzebią sąd egzaminował okoliczności  
i przyczyny i dekretem determinował, na jakowym miejscu ma 
być pogrzebion.
Jeśliby żołnierz chciał samego siebie zabić, a onemu w tym prze-
szkodzono, żeby to nie przyszło do skutku, a ta by desperacja po-
chodziła z ciężkiego bólu, z uprzykrzenia żywota abo też z sza-
leństwa lub ze wstydu, tedy takowy podług zdania jurystów ma 
być z konfuzją od regimentu odpędzony. Jeśliby się zaś to stało 
bez przyczyn wyżej namienionych tedy gardłem ma być karany. 
[s. 1553]

Rozdział dwudziesty.
O grzechu sodomskim, gwałceniu niewiast i cudzołóstwie.

[Artykuł] CLXV.
Kto się łączy z bydlęciem i z nierozumnym stworzeniem, a nieczy-
stość z onym płodzi, takowy surowie na ciele ma być karany.

[Artykuł] CLXVI.
Jeśliby kto chłopcowi uczynił zelżywość abo też mężczyzna  
z mężczyzną sodomski grzech płodził, takowy secundum teno-
rem  148 poprzedzającego artykułu mają być karani. Jeśliby się zaś 
to gwałtownym działo sposobem, tedy kara na życiu się naznacza 
abo też winowajca ma być na wieki na galery odesłany.

[Artykuł] CLXVII.
Kto by której niewieście, czy to młodej czy starej mężatce abo 
niezamężnej w przyjacielskiej lub nieprzyjacielskiej ziemi gwałt 
uczynił, a to mu było dowiedziono, takowy bez żadnego pardo-
nu ma być ścięty, abo podług własności rzeczy na wieki na galery 
odesłany.

148  secundum tenorem (łac.) – powtórzonym brzmieniem.
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[Refleksja]
Niewiasty rozpustne i swywolne, pospolicie wystąpiwszy z granic 
modestii swojej, zwykły się ekskuzować, że im gwałtem poczci-
wość odebrano i gwałt uczyniono. Wszakoż sędzia nie powinien 
zaraz takowym osobom wiarę dawać, ale pilnie racje [s. 1554] in-
westigować. Przez to jednak może być gwałt dowiedziony, kiedy 
ta, której się gwałt stał, może stawić świadków, że gwałtu i na po-
moc ludzi wołała. Jeśliby zaś takowy uczynek stał się w lesie abo 
też na samotnym miejscu, takowym małpom choćby też dobrą 
miały sławę, nie zrazu trzeba wierzyć, wszakoż sędzia może róż-
ne takowej sprawy okoliczności dobrze uważać, a jeśliby uznał, 
że są dość ważne, może wziąć winnego na konfesatę, abo onemu 
odprzysiądź się kazać. Takowe zaś okoliczności mogą być między 
innymi i te:

1) że suknie na niewieście abo na tym, który gwałt uczynił lub 
też na obojgu poszarpane i podarte;
2) abo jeśli na jednym z nich lub na obudwóch znajdują się 
krwawe lub sinie znaki;
3) kiedy ta, której się gwałt stał, wraz na świeżym uczynku 
przyjdzie skarżyć do sędziego, przy której akcji trzeba dobrze 
uważać jej gesta, postać i postępki. 

A jeśli przez czas jakiś milczała ta i skargi nie zanosiła, a dzień je-
den i drugi minął, tedy słuszna jest suspicja, że dobrowolnie na 
grzech zezwoliła. A lubo niektórzy tego są zdania, iż publicznej 
niecnocie gwałt uczyniony nie należy tak surowiej karać, wszakoż 
jednoż to jest, ponieważ gwałt jednakże jest gwałtem, czy to też 
takowej małpie, czyli [s. 1555] poczciwej niewieście uczyniony. 
In hoc casu  149, bowiem sędzia nie tak powinien uważać okolicz-
ności osoby, jak sam uczynek i jego cirkumstancje, w czym się 
osobliwie ius saxonicum  150 zgadza. Zelżywość niewiast zaczęta, 
do skutku jednak nie przywiedziona, arbitralnie ma być karana.

[Artykuł] CLXVIII.
Kto by mężatkę, wdowę abo pannę potajemnie uwiódł i onę ze-
lżył, czy to niewiasta zaraz, czyli potem na to zezwoliła, takowy 
ma być ścięty. 

149  in hoc casu (łac.) – w tym przypadku.
150  ius saxonicum (łac.) – prawo saksońskie (miejskie).

gwałcenie
niewiasty
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[Refleksja]
Takowa ordynaryjna kara nie ma miejsca, kiedy uwiedziona była 
temu, który ją uwiódł, poślubiona i nie zostawała więcej pod de-
pendencją ojca lub opiekunów.

[Artykuł] CLXIX.
Kiedy żonaty z cudzą żoną cieleśnie spółkuje i cudzołóstwo z sobą 
płodzą, tedy oboje podług uczynku i winy mają być karani.

[Artykuł] CLXX.
Simplex adulterium  151, gdy jedna poślubiona osoba, druga zaś jesz-
cze wolna z sobą spółkują, ma być podług własności osób i oko-
liczności ciężkim więzieniem, bieganiem przez rózgi abo też popę-
dzeniem od regimentu lub zesłaniem na jakiś czas na galery karne. 
Jeśliby mąż za żonę cudzołożnicę abo też żona [s. 1556] mężem cu-
dzołóżcą instancją wnosiła i z sobą się cale pojednali, abo też strona 
w cudzołóstwie żyjąca może dowieść, że w małżeńskim stanie nie 
mogła mieć tych śrzodków, aby cielesne swoje pożądliwości ukon-
tentowała, tedy kara zwykła być mitygowana. Simplex adulterium  152 
bywa także popełnione, kiedy człowiek bezżenny z niewiastą tako-
wą, która już drugiemu jest przyobiecana i poślubiona spółkuje.

[Artykuł] CLXXI.
Kto za życia prawdziwej żony swojej z drugą się żeni, tak iż razem 
ma dwie żony, ma być podług prawa kościelnego sądzony.

[Artykuł] CLXXII.
Jeśliby zaś mężczyzna nie wiedząc pojął żonę, która ma swego 
męża abo niewiasta poszła za drugiego żonatego, tedy strona 
zwiedziona i niewinna ma być od wszelkiej kary wolna i nic to nie 
ma preiudicare  153 jej godności i honorowi.

[Artykuł] CLXXIII.
Nieczystość kazirodztwa, kiedy się para łączy w bliskiej zostając 
koligacji i pokrewieństwie, którzy podług prawa nie mogą się ze 
151  simplex adulterium (łac.) – proste (zwyczajne) cudzołóstwo.
152  simplex adulterium (łac.) – proste (zwyczajne) cudzołóstwo.
153  Właściwie praeiudicare (łac.) – powodować uszczerbku.
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sobą żenić, a to in ascendenti et descendenti linea  154, ma być gardłem 
karana.

[Artykuł] CLXXIV.
Jeśliby się zaś to stało in linea collaterali  155 między najbliższymi 
szwagrami, tedy to ma być podług sędziego arbitralnie karane,  
a [s. 1557] winowajca publiczną w kościele odprawi pokutę.

[Artykuł] CLXXV.
Żadne niewiasty nie mają być w wojsku tolerowane, a jeśliby się 
jakowe w nim znajdowały, tedy bez żadnego względu na osobę, 
mają być od profosa zrabowane i publicznie wypędzone.

[Artykuł] CLXXVI.
Jeśliby człowiek nieżonaty miał sprawę z niewiastą niezamężną, 
a spłodził z nią dzieci, powinien na sustentację matki i dziecięcia 
pro qualitate stanu, certum quantum  156 płacić, a przy tym więzie-
niem ma być karany i pokutę publiczną w kościele uczynić, chyba 
żeby oną myślił wziąć ją za żonę taki, in casu  157 będą wolni od kary. 

[Refleksja]
Jeśliby się kto takowego grzechu dopuścił z taką osobą abo onę 
brzemienną uczynił dawszy deklaracją, że ją miał wziąć sobie za 
żonę, tedy koniecznie powinien tego dotrzymać i z nią ślub wziąć. 
Jeśliby się zaś zapierał, że takowej nie czynił deklaracji, aby ją miał 
wziąć za żonę, a znał by się do tego, że z niego została ciężarną. 
Jednakże gdyby insze były wielkie tego dowody, że nie musiał jej 
to deklarować, wziąć ją sobie za żonę, tedy takowy powinien się 
przysięgą oczyścić, że w żaden kontrakt małżeński nie wchodził 
ani też tego nie obiecywał. Same zaś tylko brzmienie bez innych 
dowodów [s. 1558] non sufficit  158, aby obwiniony miał być do 

154  in ascendenti et descendenti linea (łac.) – w linii wstępnej i zstępnej. 
155  in linea collaterali (łac.) – w linii bocznej.
156  Właściwie pro qualitate status, certum quantum (łac.) – stosownie do pozycji społecznej 
określoną kwotę.
157  in casu (łac.) – w tym przypadku.
158  non sufficit (łac.) – nie wystarczy. 
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przysięgi pociągniony. Jeśliby zaś stuprator  159 nie chciał i nie mógł 
przysiądź, tedy powinien wziąć ją za żonę, kiedy dowody są tak 
jawne, suspicja tak wielka, że musiał jej to deklarować, a obawiać 
się trzeba, że krzywo nie przysiągł, tedy raczej onego przymusić, 
aby się z ciężarną ożenił, aniżeli żeby miał być do przysięgi przy-
puszczony.

[Artykuł] CLXXVII.
Sprośnych mów i kurewskich piosenek powinien się każdy pod 
karą wystrzegać.

Rozdział dwudziesty pierwszy.
O podpaleniach, rabunkach i złodziejstwie.

[Artykuł] CLXXVIII.
Który by oficer abo prosty żołnierz swywolnie i umyślnie, nie ma-
jąc na to ordynansu, w ciągnieniu, abo też w miastach, miastecz-
kach lub na wsiach, abo w kościołach, szkołach, szpitalach i mły-
nach ogień podkładał i one zapalał, piecy chlebowe, abo domy 
jakie rozwalał, takoż sprzęt chłopski, abo co podobnego psował, 
takowy ze wszystkimi pomocnikami swymi jako zapalacz i trans-
gressor zakazu ma być na życiu karany, ścięty i spalony.

[Artykuł] CLXXIX.
Jeśliby się zaś z nieostrożności i niedbalstwa abo z okazji oficera 
lub żołnierza takowy stal się pożar w kwaterach, abo na innych 
miejscach, tedy winni [s. 1559] szkodę podług uznania sądu na-
grodzą, a przy tym podług okoliczności winy i nieostrożności ar-
bitralnie karani będą. 

[Artykuł] CLXXX.
Takonemuż karaniu podlegać będą, którzy poddanych domy, bal-
ki, płoty i tym podobne rzeczy łamią i palą lub też zboże na polu 
trawią abo psują, chyba żeby nieuchronna kazała potrzeba i przy 
tym mieli na to pozwolenie.

159  stuprator (łac.) – gwałciciel.
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[Artykuł] CLXXXI.
Takoż i w ziemi nieprzyjacielskiej nie ma się nikt ważyć bez ordy-
nansu, na jakimkolwiek to było miejscu pożar czynić abo ogień 
podrzucać. Kto by się tego ważył ma być podług uznania kryg-
srechtu, tak względem szkody, które przez to wojsko J[ego] Ca-
r[skiej] M[oś]ci poniosło, jako też względem pożytku i awantażu, 
który miał przez to nieprzyjaciel, ścisłym więzieniem, oddale-
niem od służby, bieganiem przez rózgi abo też ciele, na życiu ka-
rany, osobliwie gdyby kwaterę komendanta swego lub inszą czyją 
umyślnie ze złością podpalił. 

[Artykuł] CLXXXII.
Żaden także bądź oficer, bądź prosty żołnierz abo rajtar niech się 
nie waży jakowego człowieka, czy to poddanego J[ego] Car[skiej] 
M[oś]ci, czyli kogo innego [s. 1560] rozbijać, przymuszać, abo 
mu jakową by najmniejszą rzecz gwałtem odbierać, czy to na wol-
nej drodze, abo przechodząc przez państwo, czyli też w obozie,  
w miastach, w fortecach i wsiach pod korporalną i gardłową karą.

[Artykuł] CLXXXIII.
Takoż nikt niech się nie waży mimo wartę idących żadnym sposo-
bem turbować, na piwo wymagać abo gwałtem co odbierać, pod 
gardłem. 

[Refleksja]
Obydwa artykuły mają się rozumieć, gdy się to dzieje nie uzbro-
joną ręką bez oręża.

[Artykuł] CLXXXIV.
Jeśliby kto dla obwencji podarku abo jakowej obrywki przez war-
tę puszczał, co nie powinien przepuszczać, takowy godzien szu-
bienicy.

[Artykuł] CLXXXV.
Kto by ludzi na drogach i ulicach armata manu  160 atakował i onych 
violenter  161 zrabował abo też bił, ranił lub zabił, abo też nocą domy 

160  armata manu (łac.) – ręką zbrojną (uzbrojony).
161  violenter (łac.) – gwałtownie.
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z orężem odbijał, rabował, bił, ranił, abo zabijał, takowy z wszyst-
kimi pomocnikami swymi, którzy przy tym byli, ma być kołem 
kruszony, a ciała ich w kole wplecione. 

[Refleksja]
Jeśliby zaś kto dom odbił bez oręża abo też bez żadnego gwałtu 
wkradł się do domu, stajni, abo pokojów, abo też otworzył skrzy-
nię lub pokoje złodziejskim kluczem, tak jednak, żeby się tam  
[s. 1561] żadnego nie trzeba było obawiać gwałtu, abo zabójstwa, 
tedy takowy bieganiem przez rózgi jako inszy pospolity złodziej 
ma być karany. Takoż gdyby złodziej wlazł i miał intencję kraść,  
a onego pojmano abo wypędzono i kraść przeszkodzono, tak żeby 
nic z sobą wziąć nie mógł, tedy takowy mitiori poena  162, bieganiem 
przez rózgi bywa karany. Alias i prawo pozwala złodzieja, który 
w nocy wkradł się do domu, impune  163 zabić, jeśli go nie można 
pojmać sine periculo  164. Bo to zwyczajnie o takim rozumieją, że nie 
tylko w nocy kraść idzie, ale też aby kogo zabił. 

[Artykuł] CLXXXVI.
Kto by kościoły i inne święte miejsca okradał abo też gwałtem co 
wziął stamtąd lub też tym, którzy do obozu, fortec i miast pro-
wiant prowadzą, takowy na życiu ma być karany, a ciało w koło 
wplecione.

[Artykuł] CLXXXVII.
Kto by człowieka ukradł i onego przedał, takowy po należytej 
konwikcji ma być ścięty.

[Artykuł] CLXXXVIII.
Jeśliby kto co ukradł z namiotów abo wozów do amunicji nale-
żących, w polu, abo w marszu, a byłby pojmany, takowemu nos  
i uszy mają być oberżnięte. 

162  mitiori poena (łac.) – łagodniejszą karą.
163  impune (łac.) – bezkarnie. 
164  sine periculo (łac.) – bez niebezpieczeństwa.

Złodziejstwo
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[Artykuł] CLXXXIX.
Jeśliby kto na pospolitym złodziejstwie [s. 1562] był pojmany,  
a suma rzeczy pokradzionych nie wynosiła nad 20 rublów, tedy 
złodziej za pierwszy raz powinien sześć razy, a drugi raz dwanaście 
razy przez cały regiment biegać. Za trzecim razem oberżnięciem 
nosa i uszy i zesłaniem na galery ma być karany. Kradzież zaś po-
winien zawsze wrócić. 

[Refleksja]
Ci którzy w złodziejstwie sama rzeczą pomagali abo o złodziej-
stwie wiedzieli, abo też wiedząc o tym kradzione rzeczy przyj-
mowali i przechowywali, tak jako i sam złodziej mają być karani. 
Jeśliby ich w takowej kompaniej siła było, tedy czy to ich mało, 
czy siła, każdy z nich tak ma być karany, jakoby jeden wszystko to 
pokradł. Złodzieje, którzy kradną owoce, drwa, kury, gęsi i ryby, 
podług uwagi złodziejstwa arbitrarie  165 mają być karani.

[Artykuł] CXC.
Jeśliby kto rzeczy kradzione, wiedząc o tym kupował i przedawał 
abo przechowywał i złodzieja w domu swoim konserwował, tak 
jako i sam złodziej ma być karany.

[Artykuł] CXCI.
Jeśliby zaś kto ukradł:

1) co więcej warte niż 20 rublów abo 
2) czwarty raz , abo 
3) podczas pożaru i rozlaniu wody, abo okradł
4) Je[go] Cesarskiej M[oś]ci artylerię, magazyny, arsenały,  
[s. 1563] cekauzy lub wozy do amunicji należące, abo 
5) pana swego, abo 
6) swego kamerata, abo 
7) na tym miejscu gdzie warta stoi, 
takowy czy to wiele, czy mało ukradł ma być powieszony.

[Artykuł] CXCII.
Jeśliby też kto tym samym żołnierzom którzy wartę trzymają co 
ukradł, czy to mało, czy wiele, także ma wisieć.

165  arbitrarie (łac.) – arbitralnie.

Pomocnicy
złodziejstwa
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[Artykuł] CXCIII.
Jeśliby co komu do wiernych rąk do schowania dano, a on się po-
tym zapierał, że tego nie brał abo też inszym sposobem chciał to 
utaić i drugiego ukrzywdzić, takowego za wierutnego trzeba mieć 
złodzieja i podług ważności rzeczy tak jako złodzieja karać.

[Artykuł] CXCIV.
Kto J[ego] C[esarskiej] M[oś]ci abo skarbowe pieniądze ma  
w ręku, a z tego by co ujął, przychował i na swój pożytek obrócił, 
abo też mniej wpisywał, aniżeli odebrał, takowy życie traci i szu-
bienice zasłużył. Takimże sposobem mają być karani i ci którzy 
wiedząc o tym nie oznajmili.

[Artykuł] CXCV.
A jeśliby kto znalazł co na rynku abo też na drodze i na innych 
miejscach, gdziebykolwiek się zdarzyło, takowy powinien to ofi-
cerowi swemu oznajmić i rzecz znalezioną wraz oddać aby przy 
parolu lub inszym sposobem ogłoszono [s. 1564] złodziej[stwo], 
a zguba possessori  166 się wróciła. Kto by inaczej uczynił takowy 
jako złodziej ma być karany i co znalazł powinien wrócić. 

[Refleksja]
Jeśliby zaś kto co znalazł, potym jako należy oznajmił i oddał, po-
winien podług słuszności mieć rekompensę znaleźnego, zwłasz-
cza co by warto było trzecią część znalezionej rzeczy. Kara za 
złodziejstwo pospolite bywa mitygowana abo też cale darowana, 
kiedy kto z głodu ciężkiego (co jednak dowieść powinien), to co 
do jedzenia i napoju, abo co takowego należy, a niewielkiej jest 
importancji ukradnie, abo też jeśliby kto rozumu będąc niezu-
pełnego dopuścił się złodziejstwa, abo też złodziej był jeszcze 
minorennis  167 i bardzo młody. Młodzi jednak, aby ich wcześniej 
dopuszczono takowej swywoli, mogą być od swoich rodziców lub 
koligatów rózgami ćwiczeni. 

166  possessori (łac.) – w rękopisie w znaczeniu „właścicielowi”.
167  minorennis (łac.) – małoletni, młodociany.

Złodziejstwo
nalezionej 
rzeczy
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Rozdział dwudziesty wtóry.
O fałszywej przysiędze i tym podobnych ekscesach.

[Artykuł] CXCVI.
Kto by fałszywie przysiągł, a o to by jawnymi dowodami był prze-
konany, temu maja być dwa palce obcięte, którymi przysięgał,  
a sam na galery odesłany. 

[Refleksja]
To się jednak o tych ma rozumieć, którzy aktu fałszywą przysięgę 
wykonają, ale tak surowo nie trzeba tych karać, którzy się tylko do 
przysięgi zabierają lubo [s. 1565] i takowa nieuważna rezolucja, 
gdy to będzie dowiedzione, nie powinna impune  168 uchodzić.

[Artykuł] CXCVII.
Jeśliby takowy krzywoprzysięzca iuramentem fałszywym komu 
na ciele lub na dobrach szkodził, tedy podług własności rzeczy  
i uznania sądu ma być surowiej, owszem na życiu karany.

[Artykuł] CXCVIII.
Toż się ma rozumieć o tych świadkach, którzy po wykonanej 
przysiędze, prawdę utaili i niewinnemu zaszkodzili. A ci wszyscy 
na których by się pokazało, że fałszywie przysięgali, mają przy in-
nych karach publiczną w kościelną wykonać pokutę.

[Artykuł] CXCIX.
Kto fałszywą monetę kuje abo robi, takowy na życiu ma być kara-
ny i podług wielkości ekscesu spalony. 

[Refleksja]
Moneta trojakim sposobem może być fałszowana:

1) kiedy kto zdradliwie stempel drugi  169 na monecie bije;
2) kiedy kto nienależyty metal miesza;
3) kiedy monetę obrzyna i w wadze krzywdzi.

A ci ostatni, nie na życiu, ale na honorze i ciele lub dobrach by-
wają karani.

168  impune (łac.) – bezkarnie.
169  W rękopisie „sztemfel drugiego”.

Krzywoprzysięstwo

Fałszyrz monety
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[Artykuł] CC.
Jeśliby kto w mierze i w wadze oszukiwał i one fałszował, takowy 
nie tylko dobra, które przez to nazbierał i drugich złupił, w trój-
nasób [s. 1566] powinien wrócić, ale też przy tym znaczną sumą 
pieniężną abo też i na ciele ma być karany.

[Artykuł] CCI.
Którzy fabrykują fałszywe pieczęci, listy i regestra, mają być na 
honorze, ciele lub życiu karani, podług tego, jaki jest fałsz, czy 
mały, czy wielki, złośliwy abo szkodliwy.

[Artykuł] CCII.
Jeśliby kto umyślnie, na zdradę imię fałszywe przyjął abo przezwi-
sko swoje odmienił i co złego knował, takowy za niepoczciwego 
ma być uznany, a przy tym pro qualitate delicti  170 karany. 

[Refleksja]
Jeśliby zaś to uczynił kto nie z[e] złego umysłu i nie z intencją 
komu przez to szkodzić abo odmienił imię swoje z bojaźni, dla 
niebezpieczeństwa zdrowia i życia swego etc. przez to na żadną 
karę nie zarobił. Takowa też nikomu nie szkodząca imienia od-
miana i w samym prawie nie jest zabroniona.

[Artykuł] CCIII.
Gdyby kto publicznie przybite edykta, rozkazy, mandata, umyśl-
nie i ze swawoli szarpał, oddzierał abo zamazywał, takowy surowie 
ma być karany i na galery odesłany, abo też i na gardło sądzony. 
Jeśliby się zaś to nieumyślnie stało, tedy na worku, turmą, biega-
niem przez rózgi lub inszym sposobem, podług wielkości niedbal-
stwa występny ma być karany.

170  pro qualitate delicti (łac.) – zgodnie z rodzajem przestępstwa.

Imię fałszywe



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku288

Rozdział dwudziesty trzeci.
[s. 1567] O kacie i profosie.

[Artykuł] CCIV.
Żaden nie ma generalnemu lub innym profosom i drugim spra-
wiedliwości sługom, w odprawowaniu ich funkcji i gdy mają brać 
delikwenta  171 w areszt, przeszkody czynić abo się onym sprzeci-
wić, a tym bar[d]ziej jakimkolwiek sposobem kata atakować, kie-
dy ma egzekucję za rozkazem czynić, pod utratą życia.

[Refleksja]
Bo oni są sługami zwierzchności, kto ich znieważa, tak właśnie jakoby 
samą zwierzchność znieważył i onej w urzędzie jej przeszkodę uczynił. 
Gdy kat złoczyńcę ma ścinać, a nie tak by się sprawił jako trzeba  
i nie ściął do razu abo gdy kogo ma wieszać, a powróz by się urwał 
i złoczyńca spadł i żyw został, jednakże dlatego nie ma być uwol-
niony, ale kat powinien tak długo swojej funkcji dosyć czynić, aż 
go straci i dekretowi dosyć się stanie.

[Artykuł] CCV.
Jeśliby się złoczyńca oponował temu, który jest komenderowany 
aby go wziął w areszt, tak żeby go nie można było wziąć, a zło-
czyńca w obronie był zabity, tedy kto go zabił, wolny jest od kary. 
To się jednak rozumie o pospolitych, a nie o ekstraordynaryjnych 
złoczyńcach, jako to buntownikach i zdrajcach, których nie trzeba 
zabijać, [s. 1568] bo siła się ich utai, którzy są complicer sceleris  172. 

Rozdział dwudziesty czwarty.
O przechowywaniu i wywożeniu złoczyńców.

[Artykuł] CCVI.
 
Żaden wyższy i niższy niech się nie waży jakimkolwiek sposobem 
którego nieprzyjacielskiego zdrajcę i złoczyńcę przechowywać, 
taić, do uciekania onemu dawać sposoby, aby tak mógł ujść zasłu-
żonej kary, pod nieuchronną gardłową karą. 

171  W rękopisie „delinquenta”.
172  complicer sceleris (łac.) – współudziałowcami w zbrodni.

Profosowie
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[Refleksja]
Każdy powinien złoczyńcę przytrzymać i o to się starać aby nie 
uciekł, ażby in custodiam  173 wzięto. Pari rigore  174 mają być karani, 
którzy do tego pomagali.

[Artykuł] CCVII.
Gdy złoczyńca będzie do rąk warty abo g[e]n[er]ała profosa lub 
też innego profosa oddany z rozkazem, aby go pilnowano, zło-
czyńca zaś przez ich niedbalstwo i nieostrożność uciekł, abo też 
od nich bez ordynansu był wypuszczony, tedy ci, którzy pokażą 
się być winnymi, na miejscu złoczyńcy będą karani tak jako sam 
złoczyńca miał być karany.

[Artykuł] CCVIII.
Gdy oficerowi doniesiony będzie eksces żołnierza jego, powinien 
go wraz w areszt wziąć kazać i o występku jego raportować. Jeśliby 
tego nie uczynił, za pierwszy raz na sześć miesięcy ma za prostego 
żołnierza służyć, a za drugim razem jako niesposobny do funkcji 
swojej ma być kasowany.

[Artykuł] CCIX.
Który raz za infamisa jest dekretowan abo też [s. 1569] w rękach 
był katowskich, nie może być w wojsku J[ego] Car[skiej] M[oś]ci 
tolerowany, ale ma być oddalony.  

[Refleksja]
Iż żołnierz, owszem i sam oficer dla wielkich ekscesów równie jako  
i drudzy złoczyńcy może być męczony i na tortury wzięty, o tym 
bynajmniej nie trzeba wątpić, ponieważ natenczas nie bywa po-
czytany za żołnierza abo oficera, ale za złoczyńcę. Jeśliby zaś na 
konfesacie pokazała się jego niewinność abo też go J[ego] Car-
ska M[oś]ć lub feldmarszałek jego in totum  175 pardonował, tedy 
dla swojej niewinności, chociaż był w katowskich rękach na tor-
turach, może powierzoną sobie szarżę znowu administrować. 
Wszakoż i to podczas zwykło mu szkodzić, aż chorągiew nad nim 
173  in custodiam (łac.) – do aresztu.
174  pari rigore (łac.) – pod odpowiednim rygorem.
175  in totum – w całości.

Złoczyńca

Torturowanie 
żołnierzy
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publicznie będzie rozwi[nię]ta i tak zupełnie za poczciwego uzna-
ny będzie, innym zaś surowie się zakaże, aby odtąd nie ważyli się 
onemu przymawiać.



Krótkie przedstawienie procesów lub spraw sądowych

Rozdział I. 
O sądzie i sędziach

1. A ponieważ w pierwszej kolejności należy zaprezentować krótkie 
przedstawienie spraw sądowych i co przy tym jest godne uwagi: w tym 
celu za potrzebne uważamy wpierw o sądzie i procesach (sprawach 
sądowych) wspomnieć oraz jakie przy tym znajdują się okoliczności.

2. Sąd zawsze z pewnej liczby uczciwych osób bywa powołany, którym 
od wysokiego dowództwa dana jest władza i moc w wymierzaniu 
sprawiedliwości. Temuż sądowi procesujące się osoby powinny swoje 
sprawy przyzwoicie donosić i według prawa mają oczekiwać na jego 
werdykt.

3. Naszą wolą jest, aby sądownictwo bardziej sprzyjająco w następujący 
sposób mogło być zorganizowane: 
1. w sąd państwowy, który w czasie pokoju i wojny w każdym pań-

stwie mocno jest ustanowiony, aby różne kłótnie i zarzuty, między 
poddanymi różnych stanów zachodzące, tejże władzy sędziow-
skiej podległe były;

2. w sąd wojskowy, który rozpatruje sprawy tylko dotyczące zwady 
pomiędzy oficerami, żołnierzami i pozostałymi osobami do woj-
ska należącymi, które według rodzaju spraw rozstrzyga i o tym 
ostatnim jest Nasz zamiar tutaj szerzej obwieścić.

4. Sąd wojskowy lub Kriegsrecht, w taki sam też sposób dzieli się na 
Generalny Kriegsrecht i Pułkowy Kriegsrecht. W Generalnym Krieg-
srechcie rozpatrywane są następujące sprawy: 
1. zbrodnia obrazy majestatu lub zdrady  1;
2. przewinienia dotyczące całego lub połowy pułku, batalionu, szwa-

dronu lub roty; 
3. kiedy na ważniejszych i wyższych oficerów wnoszone są skargi do-

tyczące czci i życia; 
4. także, jeżeli ktoś feldmarszałka lub kogoś innego z wysokich ofice-

rów pozbawi czci lub życia. 
1  W wersji rosyjskojęzycznej tekstu pojawia się wyrażenie „sprawy państwowe”, a w równole-
głym jego niemieckim tłumaczeniu „wichtige Criminalia”. Autorzy opracowania przyjęli, że 
właściwą formą wymienioną obok zbrodni obrazy majestatu jest zdrada. Por. К. Лапатэцкі, 
Злачынства здрады ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVI ст., „Беларускі Гістарычны Агляд” 
22 (2015), с. 31-61.
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A do pułkowego Kriegsrechtu należą sprawy, które między unter-
-oficerami i szeregowcami zachodzą lub kiedy przestępstwo zosta-
nie przez nich popełnione, a także pozostałe w armii między ofice-
rami i szeregowymi zachodzące sytuacje.

5. Władza sądownicza wspomnianych Kriegsrechtów nie roz-
ciąga się dalej, jak nad oficerami, żołnierzami i pozostałymi 
do wojska należącymi ludźmi, między którymi znajdują się 
słudzy oficerów, karczmarze i pozostali, z wyjątkiem kobiet  
i młodzieńców.

6. Zresztą zwykle bywało, że w Kriegsrechtach zawsze wyznacza-
ło się do udziału 13 osób. A mianowicie: w Generalnym Krieg-
srechcie zasiadał feldmarszałek lub jego namiestnik, lub któ-
ryś ważniejszy generał jako prezydent; a w pułkowym Krieg-
srechcie pułkownik lub podpułkownik. Ale ponieważ różne 
wojskowe potrzeby nie dopuszczają mieć zawsze pełnej liczby 
oficerów lub ich przy sprawach sądowych utrzymywać, bo-
wiem często zdarzają się takie sprawy, których szybko zakoń-
czyć nie można. Dlatego teraz w wielu miejscach pozwolo-
no w Kriegsrechtach tylko 7 osobom zsiadać, a mianowicie  
w Generalnym Kriegsrechcie, jeżeli panujący władca w armii jest 
obecny, prezyduje feldmarszałek; a jeżeli tylko sam feldmarszałek 
w armii jest obecny i nimi wtedy dowodzi, jeden generał, który ma 
przy sobie asesorów: 2 generałów-poruczników, 2 generałów-ma-
jorów, 2 brygadierów lub pułkowników.
A jeżeli w armii lub w tym miejscu, gdzie ma być Kriegsrecht, ta-
kiej liczby generałów nie ma, wtedy można, w ich miejsce wziąć 
pułkowników, podpułkowników i majorów, tak aby uzupełnić po-
trzebną liczbę, aby z prezydentem było 7 osób.
W pułkowym Kriegsrechcie prezyduje pułkownik lub podpuł-
kownik i ma przy sobie asesorów: 2 kapitanów, 2 poruczników, 2 
chorążych.

7. Chociaż co do zasady wszyscy sędziowie powinni znać pra-
wa i zasady sprawiedliwości, bowiem nieznający sprawiedli-
wości nie może o niej orzekać, jednakże przy Kriegsrechtach 
inne zachodzą okoliczności, ponieważ w nich znajdują się tyl-
ko oficerowie, od których szczególnej biegłości w prawach wy-
magać nie można, gdyż oni swój czas nauce sztuki wojennej,  
a nie prawniczej poświęcają, dlatego utrzymuje się przy wojsku 
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generałów, ober- i pułkowych audytorów, od których wymaga się 
bardzo dobrej biegłości w prawach i muszą oni być dobrymi praw-
nikami, aby przy Kriegsrechtach obserwowali i stanowczo chronili 
porządnego i należytego sposobu prowadzenia procesów; a cho-
ciaż audytorzy przy sądzie głosu podczas wyrokowania nie mają 
(dlatego ich przy sędziowskim stole nie sadzają, ale zwykle przy 
osobnym stole, razem z sekretarzem lub protokolantem, chyba że 
jeśli któryś z nich jest wyznaczony do sądzenia, to siada). Zobo-
wiązani oni są o dbałość, aby zawsze proces odbywał się dobrym 
porządkiem, a jakie rzeczy uznają za nieprzyzwoite powinni upo-
minać lub kiedy kogoś w Kriegsrechcie w roztrząsaniu winnego 
dostrzegą, wtedy takiego do sprawiedliwości gruntownie dopro-
wadzają.   

8. Także audytor powinien zwracać uwagę, aby każdego bez 
względu na osobę sądzili, także sam nie powinien nikomu 
schlebiać, ale według szczerej prawdy w sprawie ma postępo-
wać, będąc pośrednikiem między suplikantem a pozwanym;  
a jeżeli on wręcz odwrotnie w nieuzasadnionym wyroku będzie 
sprzyjał wówczas oprócz pozbawienia go stopnia, należy mu jesz-
cze inną surową karę wymierzyć.

9. Jeżeli zdarzą się sprawy, które sądem wojennym powinny się skoń-
czyć, wtedy wyśle się o tym rozkaz od wysokiego dowództwa do 
tego, który wybrany będzie prezydentem, a przy tym przypomni 
się o liczbie i imionach asesorskich lub odda się na rozsądzenie 
prezydenckie, jakich on sam zechce wybrać sobie asesorów, któ-
rych powinno się dzień wcześniej podczas parolu wskazać, aby 
oni na drugi dzień w określonej godzinie i w określonym miejscu 
zjawili się, aby byli do Kriegsrechtu gotowi, który to będzie spra-
wowany nad tym a tym. I wówczas każdy o wskazanej godzinie 
bez zwłoki zjawić się musi lub będzie zmuszony zapłacić ustaloną 
karę pieniężną.

10.  Niezwłocznie jak sąd zostanie powołany i każdy na swoje miejsce 
zasiądzie, wówczas prezydent znów przedstawi przyczynę zwo-
łania posiedzenia i wezwania członków sądu. Następnie uciszy 
wszystkie znajdujące się osoby w sądzie i przypomni by podczas 
odprawiania rozpoczynającej się sprawy wspominali na swoje su-
mienie, a co przy sądzie zdarzy się aby mieli w tajemnicy i nikomu, 
kto by to nie był, nie wyjawiali. 
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11. Potem należy wezwać suplikanta i pozwanego (którzy do tego 
czasu w osobnym miejscu oczekują, przez adiutanta, który  
w sądzie do pomocy jest wyznaczony), a następnie trzeba zapytać 
ich, czy nie ma ktoś z nich jeden lub drugi czegoś na skład sądu 
donieść.

12. A jeżeli któryś z sędziów wyda im się z jakiejkolwiek przyczyny 
podejrzanym, to powinien on w obecności stron pokrótce odpo-
wiedzieć; a jeżeli zajdzie potrzeba, to musi ten, który ośmielił się 
podważyć sędziego, dowody przedstawić; i wtedy suplikant wraz 
z podejrzanym powinien odejść. Potem sędziowie między sobą 
uzgadniają i nakazują oskarżonemu sędziemu albo pozostać w są-
dzie jak poprzednio lub pozbawić go funkcji, a wyrok przed obo-
ma jawnie odczytać. Kiedy okaże się, że przedstawione donosze-
nie na sędziego jest kłamliwe, to należy suplikanta ukarać; a jeżeli 
on za podejrzanego zostanie uznany, wtedy inny na jego miejsce 
równy stopniem jest wybierany. Jednakże taki zarzut ma być prze-
konywujący, a wyłączenie należy stosować bardzo ostrożnie.

13. Przyczyny, które mogą sędziego postawić w podejrzeniu są nastę-
pujące: 
1. jeżeli on z suplikantem i pozwanym związany jest powino-

wactwem lub jakąś inną szczególną przyjaźnią;
2. kiedy szczególną wrogość miał lub ma;
3. jeżeli sędzia zobowiązany jest przysługą suplikantowi;
4. jeżeli on taką samą sprawę ma sądzić, która takiejże jest oko-

liczności;
5. pełni on, jak często bywa, służbę w jednej kompanii z oskarżo-

nym lub z nim na ucho szepcącego widziano. 
A także inne przyczyny, o których mądry sędzia sam rozsądzić może, 
albowiem wszystkich przyczyn podobnych w prawach opisać nie moż-
na. Kiedy też nikt z nich przeciwko sędziemu niczego przedstawić nie 
może, wtedy należy audytorowi jawnie sędziowską przysięgę przeczy-
tać, którą prezydent i asesorowie na stojąco, podniósłszy dwa palce 
prawej ręki, a lewą położywszy na Ewangelię, w obecności suplikanta  
i pozwanego dosłownie powtarzają:

„My, wyznaczeni do tego sądu wojskowego sędziowie, przysięgamy na 
Boga Wszechmogącego, że my przy sprawach rozpatrywanych w tym sądzie 
będziemy skazywać i osądzać prawdziwie i nieobłudnie, stosując się do supliki 
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i odpowiedzi oraz Jego Carskiego Wieliczestwa, Naszego Najmiłościwszego 
Cara Gosudara oraz artykułów wojskowych, praw i ustaw, nie czyniąc to ani 
dla przyjaźni, ani dla sympatii, czy prezentów lub darów, nawet ze względu na 
strach, ani z zawiści i nieprzyjaźni, ponieważ będziemy za to odpowiadać na 
Sądzie Ostatecznym przed Chrystusem. W czym niech On nam dopomoże, 
sprawiedliwy sędzia”.

Przy tym należy zwracać uwagę, że jeżeli w sądzie takie osoby znajdują się, któ-
re zawsze i często w Kriegsrechtach bywają i już wcześniej przysięgały, a sprawa 
jest niewielkiej wagi, to nie zawsze należy od sędziów odbierać przysięgę, ale 
wystarczy aby ona przez audytora dla przypomnienia przeczytana została.

14. Kiedy te czynności zostaną uczynione, a prezydent suplikanta i pozwa-
nego skłoni, aby z należytą wstrzemięźliwością sprawy swoje krótko 
przedstawiali, wtedy rozpoczyna się proces lub sprawa sądowa.

Rozdział II. 
O procesie lub sprawie

1. Procesem jest sprawa sądowa, w której zachodzące działania proceso-
we są słusznie przedstawiane i z okoliczności znalezionych dowodów 
sprawa jawnie się toczy, a następnie przez sędziów po znalezieniu tych 
przyczyn wydaje się wyrok. 

2. Proces (a szczególnie w sprawach inkwizycyjnych  2, których większa 
część w Kriegsrechcie się przytrafia) dzieli się na sytuacje: 
1. kiedy suplikant, który na pozwanego ze względu na uczynione 

przestępstwo do sądu skargę wnosi i z nim tylko ma proces. 
2. kiedy sędzia ze względu na swoją funkcję jest zobowiązany wydać 

wyrok i przeprowadzić śledztwo: gdzie, w jaki sposób, jak i przez 
kogo zostało uczynione określone przestępstwo. 

Podczas obydwu procesów jeden jest porządek, co dotyczy zapytań, 
odpowiedzi, dowodów i pozostałych kwestii; ale przy Kriegsrechtach 
więcej się patrzy na samą sprawę, niżeli na krasomówstwo i piękno 
prowadzenia procesów  3. 

2  W oryginale odnotowano „w sprawach śledczych”.
3  W równoległej niemieckojęzycznej wersji tekstu w odniesieniu do ostatnich słów tego punktu 
znajduje się termin „Formalia des Processes”.
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3. Proces dzieli się na trzy części: 1-sza rozpoczyna się od zawiado-
mienia o wszczęciu procesu i trwa do odpowiedzi pozwanego; 2-a 
część trwa do sentencji lub wyroku; 3-a od wyroku aż do całkowi-
tego zakończenia procesu. 

 
PIERWSZA CZĘŚĆ PROCESU

 
Rozdział I. 

Wszczęcie postępowania
1. Początkiem obrad sądu i rozpoczęciem sądowego procesu jest pozew w któ-

rym według wszystkich prawideł przedstawia się przestępstwo, a oskarżony 
dopuszczony jest do swojej obrony i usprawiedliwienia, w czym nie można 
nikomu zabronić, a bez objawienia przestępstwa nie można kary uczynić; 
albowiem należy suplikantowi i pozwanemu ustalić termin, kiedy mają po-
jawić się w sądzie, a następnie z nimi dalej do sprawy przystąpić.

2. Pozew wydaje sąd na wniosek powoda w formie pisemnej albo ustnej 
i jakie ono nie będzie, jednakowo należy pozwanemu o tym oznajmić: 
1. kto jest suplikantem; 
2. w jakiej sprawie, i z jakich przyczyn on pozywa; 
3. miejsce; 
4. określić czas, dzień i godzinę, kiedy powinien on się zjawić.

Rozdział II. 
O Salvus-Conductus lub o swobodnym uwolnieniu

1. Salvus Conductus jest oficjalną gramotą, którą wydaje się przestępcy 
przez wyższą władzę tej ziemi, w celu swobodnego przejścia (w sytu-
acji kiedy nie można go pojmać). W tejże gramocie wyznacza mu się 
pewien czas, w którym powinien stawić się przed sądem i popierać 
swoją sprawę o uniewinnienie; w międzyczasie będzie on uważany za 
niewinnego, będzie mógł swobodnie zjawić się i odejść z sądu, całko-
witą przy tym będzie mieć wolność  4.

2. Jeżeli zbiegły przestępca taką gramotę zechce otrzymać, to żaden wy-
soki sąd, nawet gubernator nie ma władzy mu jej wydać, dopóki nie 
otrzymają od wyższych władz tej ziemi zezwolenia.

3.  Jednakże jest taki zwyczaj, że feldmarszałkowie lub generałowie (kie-
dy sami dowodzą specjalnie wydzielonym wojskiem) takie ochronne 

4  Instytucja „Salvus Conductus” scharakteryzowana została w art. 98 Artykułów wojskowych 
Piotra I.



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku 297

gramoty bez otrzymanego zezwolenia od władców swoich dają, co wy-
nika z tych przyczyn, aby zbiegły do nieprzyjaciela nie uciekł, przez co 
często zdarzają się negatywne skutki.

4. Ochronne gramoty wydaje się również wtedy, kiedy przestępca znaj-
duje się w takim miejscu, z którego może zawsze swobodnie zbiec.

5. W takowej gramocie należy niezawodnie wspomnieć, z jakiej przyczy-
ny zbiegłemu dana jest ta gramota oraz powinno być obiecane bez-
względne bezpieczeństwo, tak że gdy ktoś wobec zbiegłego istotnie 
coś uczyni, ten może życia swojego być pozbawiony.

6. Z drugiej strony musi także zbiegły w taki sam sposób postępować; 
jednakże gdy on w międzyczasie jakieś inne przestępstwo popełni, na 
które nie posiada gramoty ochronnej, to jednak nie może on ze wzglę-
du na ten czyn być do ciemnicy wtrącony. Taki zbieg nie może podró-
żować polnymi drogami lub z naładowaną bronią, tylko ważniejszym 
oficerom pozwala się na posiadanie przybocznej broni lub przechowy-
wać przy siodle nienabite pistolety. 

Rozdział III. 
O suplikancie

1. Suplikantem jest ten, który innego z powodu jakiejś przyczyny przed 
sąd pozywa, a od sędziego domaga się wydania uzasadnionego wyroku 
i wsparcia w swojej sprawie prawnej.

2. Jeśli ktoś na kogoś sprawę chce wnieść, to należy mu adwersarza swo-
jego przed ten sąd wezwać, gdzie tenże sądzony jest; albowiem jeżeli 
on go przed taki sąd pozwie, który mu żadnego nie może uczynić przy-
musu, wtedy pozew jego jest bez żadnego efektu.

3. Jeżeli suplikant i pozwany zjawią się w sądzie i z sędziego obydwaj są 
zadowoleni, wtedy musi suplikant w obecności pozwanego skargę 
swoją krótko i oficjalnie przedstawić oraz oznajmić z czego skarga wy-
nika, a następnie prosić o sprawiedliwy wyrok.

Rozdział IV. 
O pozwanym

1. Pozwanym jest ten, który z jakiejkolwiek przyczyny przez kogokol-
wiek przed sąd zostanie pozwany i wobec niego domaga się uzasad-
nionej sprawiedliwości.

2. On zobowiązany jest, kiedy w sądzie skargę suplikanta usłyszy, do na-
tychmiastowej odpowiedzi. Przy tym uważać należycie trzeba, że jeżeli 
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sprawa rozwlekła jest, a wyżej wspomniani obydwaj zechcą skargi i od-
powiedź pisemnie podawać, w których oprócz spraw ich dotyczących 
niczego innego zawartego nie będzie, to im pozwala się i w Kriegsrech-
tach. Także pozwala się suplikantowi pisemną skargę przynosić, a po-
zwanemu w wyznaczonym mu krótkim terminie na nią odpowiedzieć. 
Potem suplikant raz jeszcze może w wyznaczonym czasie przeciwną 
odpowiedź uczynić, a pozwany w taki sam sposób odpowiedzieć;  
a więcej tego obu im się nie zezwala.

Rozdział V. 
O adwokatach i pełnomocnikach

1. Jeżeli podczas procesu suplikant i pozwany zachorują lub nastąpią 
inne ważne zdarzenia, także osobiście przed Kriegsrechtem zjawić się 
nie będą mogli, wówczas pozwala im się w procesie wykorzystać ad-
wokatów i ich na swoje miejsce do sądu posyłać. Należałoby w Krieg-
srechtach wszystkie sprawy przeprowadzać jak najszybciej, odłożyw-
szy wszelką rozległość; jednakże kiedy adwokatów w takich sprawach 
się wykorzystuje, oni swoimi niepotrzebnymi rozległymi przewodami 
sędziemu pracę utrudniają, przeciągając tę sprawę, tym bardziej do 
większej rozwlekłości, niżeli do szybszego zakończenia prowadzą. Je-
dynie w sprawach śledczych, które zdarzają się w Kriegsrechcie, owych 
adwokatów zamiast siebie wykorzystywać nie pozwalają, ale zmuszo-
ny jest pozwany sam swoją osobą odpowiedź dawać. 

Rozdział VI. 
O odpowiedzi

1. Odpowiedzią jest oświadczenie pozwanego na przyniesioną skargę 
suplikanta. 

2. Odpowiedź ma trzy formy: 
1. kiedy pozwany skardze całkiem podporządkuje się lub 
2. jej całkiem zaprzeczy lub 
3. ją uznaje, tylko przy tym takie okoliczności przedstawia, według 

których sprawa z donoszeniem suplikanta nie jest zgodna. 
A jeżeli on uznaje sprawę tak, jak na niego jest przyniesiona skarga, 
to według tego wyrok bywa wydany; natomiast jeżeli wskaże on inne 
okoliczności, wtedy należy prowadzić śledztwo z dochodzeniem,  
o czym w drugiej części szerzej wspomniano.
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4. Kiedy w taki sposób uczyniona odpowiedź zostanie zatwierdzo-
na, wtedy skarga i odpowiedź stają się prawomocne i nie może 
nikt z nich więcej punktów lub nowych wniosków przedłożyć;  
a chociażby oni to uczynili, to jednakże sędzia (jeżeli on nie ze-
chce swojego procesu i wyroku zniesławić) nie może tego przyjąć, 
prowadząc postępowanie wobec skargi, odpowiedzi i na podsta-
wie tego wydać wyrok.

DRUGA CZĘŚĆ PROCESU

Rozdział I. 
O dowodzie

1. Druga część procesu sądowego rozpoczyna się od przedstawienia do-
wodów złożonych przez suplikanta i pozwanego, które mają doprowa-
dzić do ustalenia prawdy.

2. Nade wszystko suplikant musi skargi swoje należycie dowieść, a jeże-
li suplikant nie może dowieść wniesionej skargi, to pozwany zostaje 
przez sąd uniewinniony. Jeżeli sprawa dotyczy ciężkiego przewinienia, 
a suplikant nie jest w stanie jej udowodnić, wtedy należy go ukarać 
według przepisów Ułożenia  5.

3. W przeciwnym razie, musi pozwany niewinność swoją solidnym do-
wodem, kiedy zaś zajdzie potrzeba, udowodnić i uczynione na niego 
donoszenie prawdą obalić.

4. Jeżeli suplikant innego dowodu na swoją suplikę nie ma i dlatego ze-
chce swoje oskarżenie umocnić przysięgą, to taka przyjęta być nie 
może, ponieważ w takim wypadku pozywany podobnie jak suplikant 
może mieć prawo złożenia przysięgi; a jeżeli oni zmuszeni będą oby-
dwaj przysięgać, to wtedy bardziej po stronie pozwanego, niżeli supli-
kanta prawda być może. 

5. Kiedy suplikant ma jakieś dowody przeciwko pozwanemu, na przy-
kład zeznanie świadka lub przypuszczalna jakaś podstawa  6, to wów-
czas suplikantowi przyznaje się bliższość dowodową, niż pozwanego 
przeczenie, dlatego pozwany musi oswobodzić się przedstawionymi 

5  Przepis odwołuje się do Sobornego ułożenija z 1649 r., zob.: I. Kwiatkowska, Prawo karne w ko-
dyfikacji rosyjskiej 1649 r., Warszawa-Kraków 1984, s. 17-18. Por. ПСЗРИ, т. I, № 1, гл. II: 17; гл. 
X: 9, 14, 17. 
6  W zamieszczonej równolegle wersji niemieckojęzycznej tekstu znajduje się wyrażenie „wahr-
scheinliche Judicia”.
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dowodami; gdy nie będzie mógł tego uczynić, to wobec niego moż-
na zastosować to, co szerzej jest opisane w rozdziale o przysiędze oraz  
o ostrym rozpytywaniu się i torturach  7.

6. Co do zasady na cztery sposoby dzielą się dowody:
1. przez samowolne przyznanie;
2. przez świadków;
3. przez pisemne dowody;
4. przez przysięgę.

Rozdział II. 
O przyznaniu się

1. Kiedy ktoś przyznaje się do winy, wtedy dalszych dowodów nie potrzeba, 
ponieważ własne przyznanie się jest najlepszym świadectwem na świecie.

2. A to przyznanie powinno być takowe:
1. aby przyznanie się do czynu było bezwarunkowe;
2. ażeby owo przyznanie było wolne i niewymuszone;
3. i w sądzie przed sędzią uczynione; albowiem przyznanie się uczy-

nione poza sądem nie ma być uznawane za prawdziwe;
4. aby przy tym zostały udowodnione takie okoliczności, które są 

wiarygodne i nie ma podstaw do ich podważenia;
5. a jeżeli okoliczność w ten sposób będą przedstawione, wówczas 

sędzia powinien godziwy w tej sprawie wydać wyrok.

Rozdział III. 
O świadkach

1. Inny sposób dowodzenia bywa przez świadków. Chociaż dopuszcza 
się świadków płci męskiej i żeńskiej, jednakże powinni oni być dobry-
mi i nieposzlakowanymi ludźmi, którym można zawierzyć; wyłączeni 
z tej możliwości są pozbawieni czci i godności.

2. Nikczemni i pogardliwi świadkowie, których przed sąd dopuścić nie 
można, są następujący:
1. Wiarołomcy, o których powszechnie jest wiadomo, że wcześniej 

w sądzie składali fałszywą przysięgę, albowiem pełnienie funkcji 
świadka jest sprawą publiczną  8. Dlatego do tego dopuszcza się tyl-
ko nienagannych ludzi (nie zaś pozbawionych godności).

7  Przepis odwołuje się do rozdz. V i VI Drugiej części procesu. 
8  W dosłownym tłumaczeniu użyto określenia „jawna”, co w odniesienie do świadków kilka-
krotnie się powtarza. Autorzy opracowania konsekwentnie stosują jednak termin „publiczna”.



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku 301

2. Którzy skazani są na banicję lub zostali przeklęci, ponieważ oni 
z chrześcijańskiej wspólnoty zostali wyłączeni i za bisurmanów 
uznawani, a tacy żadnej funkcji są niegodni.

3. Którzy jeszcze do komunii świętej nie przystąpili, tacy także nie 
mogą świadczyć; i podobnie nikt nie może za prawomocnego 
świadka zostać uznany, dopóki wcześniej nie uczyni przysięgi.

4. Którzy miernicze oznaczenia skrycie niszczą, jeżeli im się to udo-
wodni, ponieważ tacy traktowani są za niegodnych ludzi.

5. Wygnani z państwa lub ci, którzy ze względu na popełnione prze-
stępstwo mają ucięte uszy lub nos albo mają wypalony znak na 
policzku.

6. Którzy w sądzie zostali ogłoszeni ludźmi niegodnymi.
7. Rozbójnicy i złodzieje.
8. Zabójcy.
9. Jawni cudzołożnicy, ponieważ kiedy taki przysięgę samemu Bogu 

uczynioną zlekceważył, to i jeszcze gorzej w tym przypadku uczyni.
10. Którzy obrażają jedną ze stron, ze względu na wrogość, bowiem 

od takich prawdy oczekiwać nie można; jednakże prawnicy oba-
lają zeznania takich świadków, którzy wcześniej wrogość mię-
dzy sobą mieli, choć później pogodzili się, twierdząc, że jakoby 
oni jeszcze w sercu swoim nienawiść mają, która ich prawdziwej 
prawdy przyznać nie dopuszcza.

11. Którzy z suplikantem pokrewieństwem lub bliskim powinowac-
twem są związani, ponieważ, jak prawa stanowią  9, przeciw swoim 
powinowatym, prawdziwej prawdy nie wyznają.

12. Tacy, którzy w domu suplikanta lub pozywanego chleb jedzą lub 
na służbie jego są, a w sytuacji w której innych świadków znaleźć 
nie będzie można lub innych przy tym zdarzeniu nie było, wów-
czas dopuszcza się ich do przysięgi.

13. Którzy, darami do świadczenia są przekupieni. Prawnicy twier-
dzą, że jeżeli świadek z jakiegoś powodu zmuszony jest zeznawać,  
a z miejsca, gdzie mieszka musi przyjechać, to należy mu poczy-
nione koszty za podróż zapłacić i jemu za poświęcony czas zadość-
uczynić. 

14. Dzieci lub którzy jeszcze 15 lat nie mają.

9  Prawodawca odwołuje się do obowiązującego nadal Sobornego ułożenija z 1649 r. Szerzej zob.: 
ПСЗРИ, т. I, № 1.
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15. Nikt nie może zeznawać także w swojej własnej sprawie, ponie-
waż każdy mający związek ze sprawą nie może w osądzeniu prze-
ciw sobie zeznawać.

16. Cudzoziemcy, o których sprawiedliwym życiu wiarygodnej infor-
macji nie ma.

17. Którzy według donoszenia innych zeznają, oświadczając, że niby 
ten i ten mnie mówił, gdyż kto zeznawać zechce lub jest do tego 
zmuszony, taki powinien informować co osobiście słyszał lub wi-
dział.

3. Kiedy suplikant lub pozwany do konfrontacji ze świadkiem zostanie 
doprowadzony, a ponieważ wtedy poznać nie można czy świadek nie 
ma jakiejś przywary, wówczas tenże uprawniony jest, zanim dopuści 
się świadka do przysięgi, przywarę jego przedstawić i przy tym pro-
sić o sprostowanie tego świadectwa; a jeżeli on tego nie uczyni i prze-
milczy, dopuszczając do tego, że ten świadek bez żadnego sprzeciwu 
przyjęty będzie, to już potem jego świadectwa obalić nie może. Jeżeli 
wyżej wspomniany suplikant lub pozwany po jakimś czasie dowie się 
o jakiejś przywarze świadka, to może suplika jego być przyjęta, tylko 
wcześniej musi on przysiąc, że wcześniej o przywarze świadka nie był 
powiadomiony, ale później o tym usłyszał.

4. Jeżeli suplikant lub pozwany, o czym w 2 punkcie pominięto, świadko-
wi postawi zarzut, a świadek zaprzeczy, wtedy należy to szybko udo-
wodnić; a jeżeli potrzebuje mieć nieco czasu do udowodnienia, wtedy 
można mu pozwolić i potrzebny czas przyznać; a świadka w między-
czasie, aby w sądzie nie było zwłoki, bez przysięgi przesłuchiwać. 

5. Kto do zeznawania zostanie wezwany, ten nie powinien się od tego wy-
mawiać; a jeżeli zeznania dobrowolnie uczynić nie zechce, to może być 
przez sędziego do tego zmuszony, a nawet ukarany, ponieważ jak wy-
żej o tym wspomniano, funkcja sprawowana przez świadka jest sprawą 
publiczną, a od obowiązków publicznych nikt nie może się wymawiać, 
pod karą. 

6. Przed zeznawaniem lub przesłuchaniem przez sędziów świadek powi-
nien w obecności suplikanta i pozwanego przysięgę uczynić, albowiem 
kiedy on przysięgnie, wówczas już przysięgi swojej, chyba że zapomni 
na swoje sumienie, nie złamie, a tym bardziej wyzna prawdę. Może się 
zdarzyć, że świadek wcześniej do zeznawania dopuszczony zostanie, a 
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potem nakaże mu się przysięgać, to jak prawa stanowią  10, kiedy on od 
początku szczerej prawdy nie wyjawi, później ze względu na wstyd, że 
wcześniej złożył fałszywe zeznania, na nie złoży przysięgę, nie chcąc 
być nazwany kłamcą. Jednakoż niektórzy prawnicy twierdzą, że jeże-
li świadek, złożywszy zeznanie, niebawem przysięgę uczyni, to jest to 
równoznaczne z tym jakoby przed zeznaniem przysięgał, tylko aby on 
w tym dniu przysięgał bez zwłoki. 

7. Wszyscy świadkowie powinni przysięgać, nawet gdyby oni byli wyż-
szej godności i rangi, ponieważ nie można wierzyć świadkowi który 
przysięgi nie uczyni, chociażby on byłby arcybiskupem. Jednakże 
może suplikant i pozwany, za zezwoleniem sędziowskim, świadka od 
przysięgi uwolnić, a kiedy jego od tego uwolnią i sędzia się z tym zgo-
dzi, wtedy od świadka wszystko, jakby na to przysięgał, przyjęte zo-
stanie, jednakże sędzia sam z siebie nie może zwolnić go od przysięgi.

8. Kiedy świadkowie w obecności suplikanta i pozwanego złożą przysię-
gę, to strony opuszczą miejsce; i wówczas każdy świadek osobno przez 
sędziego w sądzie będzie przesłuchiwany: o kim, o czym on świad-
czy, co widział lub co słyszał, i czy nie był namawiany przez kogoś  
do składania świadectwa. 

9. Świadków w sądzie nie może przesłuchiwać nikt inny, tylko sędzia; jed-
nakoż jest zwyczaj dotyczący ważnych osób albo szlachetnie urodzo-
nych dam, albo chorych, którzy w sądzie stawić się nie mogą, wówczas 
niektórzy z asesorów razem z sekretarzem do nich z sądu są wysyłani, 
którym zeznanie jest wyjawiane; ci zaś wziąwszy od nich przysięgę,  
w domach ich zeznanie od nich przyjmują. 

10. Także należy świadków po otrzymanej od pozwanego odpowiedzi,  
a nie wcześniej przesłuchiwać; a jeżeli świadek już w drogę dokądś 
przygotowuje się, a powrotem swoim może spowolnić proces lub tak 
silnie zachoruje, że o powrocie do zdrowia jego można mieć wątpli-
wości, wtedy można wyrazić zgodę na odebranie zeznań przed odpo-
wiedzią pozwanego, także i przed przyniesioną skargą i wyjawieniem 
przez sędziego sprawy. I to nazywa się zeznanie wiecznej pamięci  11. 

11. Kiedy suplikant lub pozwany potrzebuje dodatkowego czasu, aby 
mógł więcej dopowiedzieć podczas zeznania, wtedy może sędzia sam 
rozsądzić czy jest to potrzebne i czy należy na to trochę czasu odłożyć; 

10  Podobnie jak powyżej, tak i w tym miejscu prawodawca odwołuje się do obowiązującego na-
dal Sobornego ułożenija z 1649 r. Szerzej zob.: ibidem.
11  Inaczej łac. Testimonium in perpetuam rei memoriam.
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a jeżeli zostanie wydana zgoda, to należy czas wyznaczyć, stosownie 
do obrotu sprawy.

12.  Jeżeli zdarzy się, że pozwany doniesienia uczynione przez świadków 
suplikanta zechce obalić przez innych świadków, to nie można za-
braniać mu przedstawienia swoich świadków; a wtedy świadkowie 
obydwu stron są w takim samym porządku. A kto z nich ma lepszych  
i bardziej świadczących po swojej stronie, którzy rzeczywistą prawdę 
okolicznościami dowieść mogą, tym się zawierzy.

13. Pod wyrażeniem „lepsi świadkowie”, ma się rozumieć, że świadek płci 
męskiej bardziej od żeńskiej, a lepiej urodzony bardziej gorszemu, 
uczony nieuczonemu i duchowny świeckiego człowieka szanowany 
bywa.

14. Kiedy suplikant i pozwany dowody swoje w jednym czasie zechcą 
przedstawić, wtedy musi sędzia wcześniej dowód i podstawę suplikan-
ta, a następnie pozwanego przyjąć.

15. Także może sędzia, według okoliczności sprawy, świadków razem ze-
brać, aby oni rozmówiwszy się między sobą o tych przyczynach, które 
do objawienia szczerej prawdy są potrzebne, nawzajem mogli się zde-
maskować.

16. Jeżeli się zdarzy, że świadkowie żyją w oddaleniu od sądu, także przy-
bycie do sądu wiąże się z wielką trudnością, to sędzia może wysłać do 
nich osoby, które według zwyczaju zeznanie odbiorą; jednakże zarów-
no suplikant, jak i pozwany albo osobiście, albo przez swych pełno-
mocników powinni być obecni podczas przysięgi.

17. Który ze świadków złoży fałszywą przysięgę, co później będzie dowie-
dzione, wówczas taki ukarany będzie odcięciem palców, którymi on 
przysięgał, publiczną pokutą w cerkwi, wygnaniem z państwa lub ze-
słaniem na katorgę i nigdy więcej na świadka nie może być powołany 
ani do jakiejkolwiek innej godności publicznej; a kto świadka do fał-
szywego zeznania skłoni, ten w taki sam sposób ukarany będzie, czy to 
wielką sankcją pieniężną, czy też karą cielesną albo publiczną cerkiew-
ną pokutą i jako świadek więcej dopuszczony do przysięgi nie będzie. 

18. Pisemne zeznania uznaje się wówczas, gdy je przedstawiciel w sądzie 
jako prawdziwe przedstawi i na to przysięgnie. 
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Rozdział IV. 
O pisemnym zeznaniu lub dowodach

1. Trzeci sposób dowodzenia bywa przeprowadzony przez gramotki  12 
oraz pisemne zeznania znajdujące się w tych dokumentach, które in-
formują, że jeden drugiemu jest zobowiązany, także na ich mocy jeden  
z nich ma prawo od drugiego o cokolwiek mieć pretensje.

2. I one są albo publicznymi pismami i zeznaniami, które za wiedzą sę-
dziowską zostały uczynione i zapisane, jak w księgach miejskich, 
księgach sędziowskich i pozostałych takich zaświadczeniach, dzięki 
którym można udowodnić sędziemu, że taka sprawa przy nim, w taki 
sposób zdarzyła się oraz pozostałe. Są to też takie pisma, które bez sę-
dziego między stronami zawarte bywają, jak listy kupieckie, testamen-
ty, umowy i rękopisy, rewersy i pozostałe. 

3. W nich sama publiczna sprawa się zawiera i jest przedstawiona; a jeżeli 
ten, przeciwko któremu te pisma świadczą za prawdziwe uznaje, wtedy 
sędzia, uznając takie zeznanie, może w tej sprawie wydać wyrok. 

4. Jeżeli pisma lub gramotki, które przedstawione będą, na inne powołu-
ją się dokumenty, to wówczas dopóki pozostałych się nie przedstawi, 
za prawdziwe uznane nie będą, chyba że wszystkie okoliczności w nich 
w ten sam sposób zawarte przedstawiają się i sprawę z ich wystarczają-
co można udowodnić. 

5. Księgi kupieckie, z których widać, że ten a ten taką ilość winien, mogą 
służyć tylko jako połowa dowodu; a jeżeli dowodzenie ma być ukoń-
czone i kupiec ową swoją księgę do wykonania przysięgą zatwierdzi, to 
należy wziąć pod uwagę: 
1. aby ten kupiec był prawym człowiekiem, którego żadnym niego-

dziwym czynem nie można zniesławić;
2. i księgi w taki sposób są prowadzone, w których jego długi i co na 

nim jest cudzego, wniesione były;
3. aby w każdy dzień wyjścia poczty kwota i data były zanotowane.

6. A jeżeli dłużnik pod kupieckim rachunkiem podpisał się, to już jest to 
absolutny dowód i tę sprawę w takiej samej mocy jako testament lub 
rewers utrzymuje się.

12  Pod terminem „gramotki” należy rozumieć różnego rodzaju pisma i dokumenty, zob.: СРЯ 
XI-XVII, вып. 4, с. 120-121.
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Rozdział V. 
O przysiędze

1. Czwarty sposób dowodzenia polega na złożeniu przysięgi, co nazy-
wa się „przysięgą oczyszczającą”, a podczas niej następujące zachodzą 
okoliczności.

2. Kiedy suplikant pozwanego w jakiejś kwestii obwini, którą on może 
tylko dowieść połową dowodu  13 albo pozwany podczas publicznych 
zebrań w taki sposób się oczerni, a innych dowodów mieć nie może, to 
powinien on swoją sprawę przysięgą potwierdzić.

3. Należy pamiętać, aby fama, która pośród społeczeństwa o obwinio-
nym się rozejdzie, nie była wymyślona przez złych ludzi, którzy często 
tak robią ze względu na nieprzyjaźń lub nienawiści, ale w całym spo-
łeczeństwie będzie miało swoje potwierdzenie i będzie wiarygodne.  
A temu, który ją rozgłosi powinien ją niezawodnie dowieść, w przeciw-
nym razie zostanie ukarany. 

4. Tę przysięgę oczyszczającą należy w pierwszej kolejności pozwanemu, 
a nie suplikantowi czynić; a jeżeli suplikant do swojej supliki żadnego 
innego zeznania znaleźć nie może i zechce na to przysięgać, to nie na-
leży go do tego dopuszczać, ale w tym mu odmówić.

5. Także pozwanego do takiej przysięgi przymuszać nie należy, chyba że 
oskarżenie jego przez jednego świadka już oczyszczono lub pozostaje 
jeszcze w półpodejrzeniu. 

6. Między innymi następujące przyczyny, kiedy dopuszczono się złego 
uczynku, są w półpodejrzeniu:
1. kiedy pozwany poweźmie zamiar ucieczki;
2. kiedy był w kompanii z innymi złodziejami;
3. jeżeli on wcześniej podobne złe uczynki czynił;
4. kiedy na pokrzywdzonych wcześniej odgrażał się;
5. jeżeli on przed sądem dwojakie uczynił zeznanie i będzie swoje 

słowa wyjaśniał inaczej;
6. kiedy będąc w innych miejscach przyznawał się do swoich czy-

nów lub przechwalał się nimi;
7. lub kiedy wiarygodny świadek przy tym był obecny.

7. Tylko sędziom nie należy pośpiesznie pozwanego do przysięgi zmu-
szać, ale wcześniej wszechstronnie trudzić się innymi sposobami doj-
ścia do prawdy, ponieważ przysięga tylko otoczona opieką i ostrożno-
ści jest godna zaufania. 

13  W oryginale użyto termin „półjawna”.



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku 307

8. Kiedy pozwany przysięgę może uczynić i ją wykona, wtedy sędzia wy-
starczające ma podstawy wyrok wydać i jego od kary oswobodzić: po-
nieważ w tej przysiędze ta siła jest, że kiedy pozwany ją uczynił, to już 
od kary i dalszego obwinienia oswobodzony być może.

9. Zdarzy się, że pozwany za winnego wzięty będzie, gdyż tej przysięgi 
uczynić nie może. Ale ponieważ przy zeznawaniu klarownych i zado-
walających wymaga się dowodów, z tego powodu sędzia musi w spra-
wach zagrożonych karą śmierci wystrzegać się ukarania surową karą,  
a tym bardziej w sposób nadzwyczajny ukarać, gdyż lepiej jest 10. win-
nych oswobodzić, niżeli jednego niewinnego na śmierć skazać.

10. Jeżeli sędzia dopatrzy się, że pozwany przestępstwo krzywoprzysię-
stwa zamierza uczynić, a nie można tego w sposób pewny dowieść, 
wtedy godziwiej jest tę sprawę oddać woli Bożej i zdać się w tym cał-
kowicie na Boga, dopóki dowody się nie ujawnią. Wspomnienie o tym 
jest potrzebne, gdyż w wielu sytuacjach, kiedy mają miejsca złodziej-
stwa, a pozwany podejrzeniem jedynie lub połowicznym dowodem 
obciążony jest, sędziowie usuwając przysięgę do tortur przechodzą. 

Rozdział VI. 
O ostrym przesłuchaniu i o torturach

1. To przesłuchanie takie jest, kiedy sędzia podejrzanego, który dobro-
wolnie przyznać się nie chce, przed torturami pyta, badając u niego 
prawdę i przyznanie się do winy  14.

2. Sędzia nie może nikogo wziąć na tortury bez powzięcia absolutnego 
podejrzenia, powinien wcześniej ważne mieć do tego powody i całko-
wite podejrzenie; i kiedy mające podejrzenie komuś zostanie przedsta-
wione, a on się w tym zaprze, wtedy należy je dowieść. Na przykład: 
kiedy mocne zeznanie zostanie złożone, że tenże zły czyn uczynił,  
w czym należy go przesłuchać, wtedy dostateczne są podstawy do tor-
tur. Zdarzy się, że świadek samego czynu nie widział, ale tylko tego 
podejrzanego na tym miejscu, gdzie uczyniono przestępstwo znalazł, 
takie zeznanie nie jest zadowalające; ale w takim wypadku w samej 
najmniejszej mierze musi być dwóch świadków, którzy by go widzieli. 

3. Torturę stosuje się w sprawach klarownych, w których występuje prze-
stępstwo; ale w sprawach cywilnych wcześniej torturować nie można, 

14  Prawdopodobnie „ostre przesłuchanie” oznaczało wykorzystanie chłosty jako środka przy-
musu, który nie był utożsamiany z torturami, zob.: M. Mikołajczyk, Proces kryminalny w mia-
stach Małopolski XVI-XVIII wieku, Katowice 2013, s. 328-336.
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póki w samej sprawie zły postępek otwarcie nie ujawni się; chyba że 
świadek, w wielkich i ważnych sprawach cywilnych, podczas zeznania 
zlęknie lub zaniepokoi się albo na twarzy się zmieni, to tortury mogą 
mieć miejsce.

4. Jednakże należy silne tortury z rozwagą i umiarkowaniem czynić, po-
nieważ umiar w torturze całkowicie na rozsądzenie sędziowskie jest 
położony. Wobec tego należy sędziemu wcześniej rozsądzić rodzaj 
sprawy, w której podejrzanego zamierza się torturować, albowiem  
w większych i cięższych sprawach tortury okrutniejsze, niżeli w ma-
łych bywają. Także musi przyjrzeć tym osobom, które torturom są 
poddawane, a dostrzegając twardych, bezwstydnych i pospolitych lu-
dzi, tychże okrutniej, a którzy delikatnego ciała i uczciwymi są ludź-
mi, lżej; a będzie takich tortur wystarczająco, to nie należy sędziemu 
doprowadzać podejrzanego do większych męczarni. Przy tym musi 
sędzia podczas tortur być ostrożnym, aby dostrzegając podobieństwo 
prawdy, ciało tego, którego torturuje, męczarniami nie rozjątrzyć, gdyż 
zostanie on skazany albo na śmierć, albo uniewinniony. Jeżeli który sę-
dzia bez przyczyny i podejrzenia torturować rozkaże, tego należy uka-
rać w taki sam sposób jak obwinionego, który już został złapany lub co 
najmniej pozbawić jego funkcji. Zdarzy się, że sędzia bez dopuszczenia 
się oszustwa i kłamstwa podejrzanego poleci torturować, którego jed-
nak torturować się nie powinno lub przekroczy zwykłość przesłuchań, 
wówczas sędzia powinien torturowanemu jakąś sumą pieniędzy za-
dośćuczynić. W taki sam sposób, kiedy sędzia z wymysłu, bez żadnego 
podejrzenia, ponad miarę torturować rozkaże, że on przez to umrze, 
wtedy może być pozbawiony życia; a będzie nie z wymysłu, ale przez 
niedostateczne podejrzenie albo ze względu na pozostałe przyczyny 
ponad miarę przekroczy, albo przez jego nieostrożność tak się zdarzy, 
że torturowany od męczarni umrze, wtedy taki ukarany zostanie na 
podstawie wyroku wyższego sądu.

5. Kiedy sędzia w jednym złodziejstwie wielu ma przed sobą przestępców, 
których surowo przesłuchiwać potrzeba, wtedy musi wcześniej torturo-
wać tego, od którego on liczy szybszej dowiedzieć się prawdy. A będzie, 
że od niego jeszcze prawdy nie dowie się, to tego należy przed pozostały-
mi torturować, który w złodziejstwie spośród wszystkich najbardziej po-
dejrzany się wydawał; zdarzy się, że wszyscy przestępcy będą tak samo 
podejrzani, a między nimi ojciec z synem lub mąż z żoną się znajdzie, 
wtedy syna lub żonę należy wcześniej na tortury wziąć. 
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6. Jeżeli sędzia przestępcę okrutnie torturował, a on niczego nie wyzna-
je, to już jego jeszcze raz torturować nie należy, chyba że inne jeszcze 
od pierwszej sprawy otrzyma podejrzenia; przykładowo: wcześniej 
był torturowany, gdyż wśród ludzi rozeszła się pogłoska wskazująca 
przestępcę i on według tego podejrzenia był wcześniej torturowany, 
później natomiast okazało się, że na miejscu zbrodni był widziany; po-
dejrzany nie przyznaje się do winy, później zaś dowiaduje się sędzia, że 
w czasie uczynionego przestępstwa z łotrowską bronią był widziany,  
i że on ze skrzywdzonym w niechęci  15 żył i jemu odgrażał się; gdy poja-
wią się takie nowe podejrzenia, wówczas podejrzany może być znowu 
wzięty na tortury. 

7. Zdarzy się, że ktoś według wystarczającego podejrzenia będzie tor-
turowany i na męczarniach przyzna się do swego przestępstwa, nato-
miast później przed sądem swoje zeznanie odrzuci wskazując, że został 
do nich przymuszony przez tortury, wtedy może on raz jeszcze być 
torturowany, albowiem uczynione przyznanie znowu jego w nowe 
prowadzi podejrzenie, a w taki sposób może i trzeci raz być torturowa-
ny. Jeżeli wytrzyma trzykrotne tortury i po raz kolejny odrzeknie się, 
to już więcej takiego nie należy przesłuchiwać, ale wziąć od niego całą 
liczbę poręczeń, aby on w razie potrzeby w sądzie stawił się, a także na-
leży odebrać przysięgę, że za uczynione nad nim męczarnie na nikim 
nie będzie się mścił. Zostaje on uwolniony, ale nie uniewinniony od 
przestępstwa, albowiem z czasem mogą nowe pojawić się podejrzenia 
i wtedy jego raz jeszcze na tortury wziąć można.

8. Nie dość tego, kiedy torturowany na męczarniach lub straszony przy-
zna się do przestępstwa, to dostatecznej podstawy do wyroku w spra-
wie jeszcze nie ma; ale musi sędzia po kilku dniach, kiedy choroba mi-
nie, raz jeszcze stanowczo go przesłuchać, czy on w przyznaniu swoim 
pozostaje; a jeśli on wtedy przed sądem przyzna się, to już z takiego 
jego przyznania można wydać wyrok. 

9. Zdarzy się, że torturowany pomówi podczas męczarni innych, o któ-
rych także zła wieść się rozchodzi, wówczas w zwyczaju jest, że sędzia 
na mocy tego przyznania i złej rozchodzącej się wieści, te osoby w ana-
logiczny sposób zostaną przesłuchane i torturowane, chociaż prawa 
zobowiązują, aby bez dostatecznego dowodu lub podejrzenia nikogo 
według pomówienia przez innych nie poddawać torturom.

15  W oryginale znajduje się wyrażenie „w prawdzie żył”, natomiast w równoległej wersji niemiec-
kojęzycznej tekstu jest określenie „w niechęci żył”, które zastosowali autorzy opracowania.
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10. Prawo przewiduje, że od tortur następujące grupy są uwolnieni: szlach-
ta, urzędnicy wysokich rang, starsi powyżej siedemdziesięciu lat, mło-
dociani i ciężarne kobiety. Wszyscy oni torturom nigdy poddawani nie 
bywają, chyba że w sprawach państwowych i w zabójstwach, jednakże 
z pewnymi o tym dowodami  16. 

TRZECIA CZĘŚĆ PROCESU

Rozdział I. 
O wyrokach

1. Kiedy według doniesionej skargi i odpowiedzi od obu stron albo 
przez własne przyznanie, dowód lub przysięgę  17, sprawa w przyzwoity 
sposób zakończy się, wtedy w sądzie następuje wyrok według takie-
go sposobu. W pierwszej kolejności wszyscy znajdujący się w sądzie 
mają o tej sprawie podać wota i zdania swoje wypowiedzieć; a kiedy 
sędziowie w swoim mniemaniu nie zgadzają się, wtedy należy zebrać 
głosy od pierwszego do ostatniego; a po której stronie więcej głosów 
się okaże, to powstaje taki wyrok, na podstawie ustanowionych ar-
tykułów wojskowych, praw bożych i pozostałych. Zdarzy się, że oni  
w zdaniu swoim nie zgodzą się, a po obydwu stronach będą równe gło-
sy, wtedy wyrok zostanie wydany na korzyść tej strony, którą prezy-
dent za lepszą i solidniejszą uważa.

2. Dopóki wyrok nie będzie jeszcze oznajmiony w sądzie publicznie, sę-
dzia może swoje wotum zawsze zmienić; jednakże musi przy tym jaw-
ne przyczyny i podstawę dowieść i szczegółowo przedstawić.

3. Kiedy w głosach się zgadzają, to wyrok przez generała lub ober-audy-
tora lub przez sekretarza na piśmie przedstawia się, w którym zawarte 
są okoliczności i podstawa prawna, według których wyrok ustalono. 

16  Przepis ten można zestawić z działaniami podjętymi przez Piotra I wobec następcy tronu – 
carewicza Aleksego Piotrowicza i ludzi z jego otoczenia. W 1716 r. syn cara, najprawdopodob-
niej nie mogąc pogodzić się z dotychczasową polityką ojca (nie brakuje sugestii, iż był zaangażo-
wany w szeroko zakrojone międzynarodowe układy zmierzające do obalenia Piotra I), wyjechał 
z Rosji i schronił się na terytorium Cesarstwa. Sprowadzony podstępnie do kraju został osadzo-
ny w Twierdzy Pietropawłowskiej w Sankt Petersburgu, gdzie przebywał jako więzień politycz-
ny oskarżony o zdradę stanu i był poddawany torturom w celu wyjawienia osób mających brać 
udział w spisku skierowanym przeciwko Piotrowi I. Do więzień trafiali także wszyscy – w tym 
osoby wysoko urodzone i oficerowie armii – w jakikolwiek sposób związani z carewiczem, na 
których padł cień podejrzeń o udział w antycarskim sprzysiężeniu. Sam Aleksy Piotrowicz, już 
pozbawiony praw do dziedziczenia korony rosyjskiej, zmarł w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach w 1718 r. Szerzej zob.: Н.Г. Устрялов, op.cit., т. VI, СПб. 1863, passim; K. Jarochowski, 
Car Piotr i carewicz Aleksy. Studium historyczne, Kraków 1862 [Odbitka z felietonu „Czasu”].
17  W wersji rosyjskojęzycznej użyto wyrazu „podstawa” w rozumieniu „inna podstawa prawna”.
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Kiedy on przez wszystkich sędziów lub przez prezydenta i audytora 
podpisany zostanie, wtedy w obecności suplikanta i pozwanego pod-
czas sesji sądowej przez sekretarza publicznie odczytuje się. 

4. Wyrok musi dotyczyć jedynie suplikanta i pozwanego, chociaż przy 
danej sprawie i postronne zdarzają się osoby; jednakże dla lepszego 
postanowienia i ogłoszenia wyroku o wszystkim wspomnieć potrzeba 
i niczego w tej sprawie istotnego nie przemilczać, jakie skargi zostały 
wniesione i co na to odpowiadano.

5. W wyższym sądzie sprawy cywilne sądzone nie bywają, oprócz tego, 
jeżeli suplikant lub pozwany okaże się niezadowolony z orzeczenia 
wydanego przez niższy sąd w sprawach cywilnych i z tego względu 
dla lepszej ostrożności sprawę swoją przed Generalny Kriegsrecht 
przynieść zechce. Wówczas wyższy sąd przyjąwszy suplikę przeciwko 
wyrokowi niższego sądu, która krótko zostanie opisana i opowiedzia-
na, a wysłuchawszy ją, od pozwanego będzie wymagał odpowiedzi,  
a rozpatrzywszy tę sprawę według okoliczności, raz jeszcze wyrok 
zostanie ogłoszony i tenże wyrok już stanowczo utrzymany bywa.  
W stosownych sprawach należy wyrok odesłać do wyższego dowódz-
twa lub przedstawić go feldmarszałkowi i o tym wiadomość podać;  
a nie otrzymawszy rozkazu, nader szybko egzekucji nie czynić.

6. Także, kiedy w niższym sądzie w sprawie z torturami wyrok zostanie wy-
dany, wówczas należy wyrok przekazać feldmarszałkowi lub dowodzą-
cemu generałowi; i kiedy on swoje zdanie przedstawi zwiększając lub 
zmniejszając karę, dopiero wówczas może być egzekucja odprawiona. 
Zdarzy się, że wobec kogoś z niższego sądu zostaną wniesione zarzuty, 
wówczas tenże może o swoją sprawę przedstawić feldmarszałkowi w li-
ście proszącym i na jego decyzję oczekiwać; a jeżeli bez przyczyny na sę-
dziego zostanie wniesiona skarga, to należy osobę ją wnoszącą stanow-
czo ukarać. Zresztą może suplikant lub pozwany w sprawach cywilnych, 
kiedy on nie będzie zadowolony z wyroku niższego sądu, przez apelację 
do wyższego sądu sprawę, jaką wyżej wspomniano, przenieść. 

Rozdział II. 
O anulowaniu wyroku

1. Anulowanie wyroku skazującego bywa z powodu następujących przy-
czyn:
1. kiedy suplikant dowiedzie pozwanemu ponad punkty przedłożone 
w skardze, a sędzia nie mając ich, na podstawie tego wyrok wydał;
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2. jeżeli sędzia nad taką sprawą, o której w sądzie sporu nie ma, wyrok 
już wydał;
3. jeżeli na taką sprawę, na którą jeszcze nie odpowiadano wyrok wy-
dano;
4. kiedy suplikant i pozwany obydwaj zechcą przysięgać, a sędzia przed 
ich przysięgą wyrok wydał;
5. kiedy wyrok został zawetowany w głosowaniu, lub
6. kiedy on całkowicie jest przeciwny prawom.

2. Kiedy wyrok jakąkolwiek z powyższych przyczyn jest obciążony, wte-
dy on przez suplikanta lub pozwanego anulowany być może i nie ma-
jąc w sobie mocy wykonawczej nie będzie egzekwowany.

3. Wyżej wspomniany wyrok obala wyższy sąd, kiedy zostanie przez su-
plikanta lub pozwanego przedstawiony. 

O spisie wyroków, karach i kaźniach  18

1. Zwykłe kary cielesne są wtedy, kiedy ktoś zostanie skazany na: nosze-
nie broni, innymi słowy muszkietów, siodeł, także zamknięcie, zakucie 
rąk i nóg w kajdany i żywienie wyłącznie chlebem oraz wodą lub sie-
dzenie na drewnianych koniach, a także na chodzenie po drewnianych 
zaostrzonych palach lub bicie batogami.

2. Przez surowe kary cielesne rozumiemy, kiedy ktoś jest ukarany cięż-
kim zamknięciem lub zostaje zmuszony do biegania przez szpicruty  
i rózgi; także, kiedy przez kata (knutem) jest bity i napiętnowany żela-
zem lub obcięciem uszu, odcięciem reki lub palców karany będzie, też 
zesłaniem na dożywotną katorgę lub na określoną liczbę lat.

3. Kary śmierci wykonuje się poprzez rozstrzelanie, ścięcie mieczem, po-
wieszenie na szubienicy, łamanie kołem, ćwiartowanie i spalenie.

4. Lekkie, czci naruszenia kary są następujące: kiedy któryś naczelny czło-
wiek zostaje pozbawiony rangi lub należnego żołdu i bez paszportu  

18  Za panowania Piotra I usankcjonowane prawem zostały różnorodne kary w zależności od 
rodzaju popełnionego przestępstwa, m.in. bicie knutem, piętnowanie, wyrywanie nozdrzy oraz 
zesłanie (skazańcy trafiali na Syberię lub do któregoś z klasztorów, od 1699 r. do Azowa, a od 
1700 r. na tzw. katorgę). Funkcjonowało także sześć głównych sposobów wykonywania kary 
śmierci: odcięcie głowy (mieczem, siekierą, toporem); łamanie kołem; ćwiartowanie; powie-
szenie (za szyję, nogi lub żebro); spalenie; wbicie na pal. Sam car brał udział w pracach organów 
śledczych i uczestniczył w przesłuchaniach oraz procesach sądowych, podczas których zapada-
ły surowe wyroki, łącznie z karą śmierci. Władca uważał, iż jeśli tylko czyny przestępców nie 
przekroczyły „pewnych wyznaczonych granic”, to takich ludzi można wykorzystać w interesach 
państwa jako siłę roboczą. Szerzej zob.: Т.Н. Ефремова, Становление и развитие органов 
политического сыска в России (1695-1801), „Вестник Пермского университета”, cерия: 
История и Политология 2 (2009), с. 83-86.
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(lub listu zwalniającego) z pułku odesłany albo z państwa naszego wy-
gnany będzie.

5. Ciężkie czci naruszenie polega na przybiciu imienia na szubienicy lub 
złamania przez kata szpady wraz z ogłoszeniem go łotrem (szelmą).

***

Wszyscy powinni wiedzieć jak należy postępować z osobami czci pozbawio-
nymi i szlemami okrzykniętymi (to jest wyrzuconych spośród liczby dobrych  
i wiernych ludzi).

1. W żadnej sprawie sądowej niczego - nawet zeznania nie przyjmować. 
2. Kto takiego ograbi, pobije lub rani lub okradnie wolnym pozostanie, 

od takiego supliki nie należy przyjmować i sądu mu nie dawać, chyba że ktoś 
takiego zabije, to jako zabójca sądzony będzie. 

3. Do towarzystwa nie dopuszczać i jednym słowem taki całkowicie 
wyłączony ze społeczności dobrych ludzi; a kto przepis naruszy, sam może być 
ukarany.





Księga III.

O exercycji, o przygotowaniu do marszu,  
o stanowiskach i o obowiązkach żołnierzy w pułku  

(od szeregowca aż do pułkownika)

Przedmowa
Ta książeczka w trzech częściach, zawiera w sobie, co następuje.
Na początku o zwyczajnej nauce oraz co w uważaniu powinna mieć piecho-
ta. Potem opisano w jaki sposób należy przeprowadzić uroczysty marsz,  
o oddawaniu honorów generalicji, o wejściu i opuszczeniu garnizonowych oraz 
polowych kwater, a także jak prawidłowo powinno zachowywać się dowódz-
two. Na koniec też opisano wszystko z krótkim objaśnieniem o stanowiskach  
i o obowiązkach żołnierzy w pułku, od szeregowca aż do pułkownika.

Część I. 
O exercycji (lub ćwiczeniach) 

Zwyczajna nauka z krótszym objaśnieniem, która ma być stosowana w piecho-
cie, a w szczególności dotyczy najlepszego sposobu chwytów muszkietowych, 
które składają się z trzech temp; a przy tym wszelkie porządki w pozycjach cia-
ła, w strzelaniu, w powrotach, w podwajaniu szeregów i rzędów oraz pozosta-
łych właściwych zachowaniach; ale aby we wszystkim zawsze pomyślnie były 
wykonywane powinni mieć panowie pułkownicy, pozostali – sztab i ober-ofi-
cerowie, także i podoficerowie – według obowiązku i stanowiska swojego cał-
kowitą pilność. I zarówno na kwaterach, jak i w polu, w miarę możności wyni-
kających z okoliczności, kiedy czas dopuszczać może, należy żołnierzy swoich 
nieustannie w sprawnym stanie utrzymywać, przez które należyte czynności 
każdy oficer, jeżeli w tych i w pozostałych wojskowych sprawach gorliwą ocho-
tę i całkowitą pilność pokaże, fortunę swoją bez wszelkiej wątpliwości osiągnie. 
O czym rozpowszechniać postanawiamy i powróciwszy do omawiania nauki, 
wskazujemy jak następuje, a mianowicie: 
kiedy dowódca, który uczyć będzie, przed frontem stanie i mówi: słuchaj, wte-
dy trzeba, aby w szyku zupełnie cicho było i aby nikt z nikim nie rozmawiał, 
w szczególności wszyscy powinni to, co oficer rozkaże ze wszelką gorliwością 
wypełniali, słuchali i brali pod rozwagę  1.

1  W obowiązujących przed 1716 r. w Rosji kodeksach wojskowych znajdowały się stosowne ry-
sunki ilustrujące poszczególne chwyty bronią, zarówno palną (muszkietem lub muszkietem  
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1. Połóż rękę na muszkiet 2. Muszkiet w górę 3. Prezentuj broń.
1. Muszkiet przed siebie 2. Chwyć za lufę 3. Do nogi broń.
1. Opuść rękę po muszkiecie 2. Wystąp prawą nogą 3. Połóż broń.
1. Przystąp prawą nogą 2. Bierz muszkiet 3. Podnieś do nogi.

1. Opuść rękę po muszkiecie 2. Muszkiet przed siebie 3. Prezentuj broń.
1. Muszkiet przed siebie 2. Obróć broń kolbą do góry. 3. Prezentuj broń.
1. Ściągnij z ramienia prawą ręką 2. Muszkiet w górę 3. Prezentuj broń.
1. Muszkiet przed siebie 2. Muszkiet w górę 3. Na ramię broń.

Powyżej zapisane trzy chwyty w jednym ciągu uczynić: 

1. Prezentuj broń 2. Muszkiet do nogi 3. Połóż broń.
1. Podnieś muszkiet do nogi 2. Prezentuj broń 3. Obróć broń kolbą do góry.
1. Prezentuj broń 2. Muszkiet do ładowania 3. Otwórz panewkę.
1. Syp proch na panewkę 2. Zamknij panewkę 3. Przełóż muszkiet na lewą stronę.

A jak przełoży się broń na lewą stronę, należy trzymać muszkiet na temblaku, 
aby kolba do ziemi nie dochodziła. 

1. Wyjmij patron 2. Zgryź 3. Kładź do lufy.
1. Wyjmij przybijak raz 2. Drugi 3. Za trzecim razem, trzymaj przed sobą przy 
piersi.
1. Kładź do lufy raz 2. Drugi 3. Za trzecim przybij ładunek.
1. Wyjmij przybijak raz 2. Drugi 3. Za trzecim, pokazawszy, przyłóż do piersi.
1. Połóż przybijak do swego miejsca raz 2. Drugi 3. Za trzecim na miejsce.
1. Podnieś muszkiet 2. Muszkiet w górę 3. Prezentuj broń.
1. Odwiedź kurek 2. Celuj. 3. Pal. 

O wyżej wzmiankowanych przykładach muszą oficerowie doglądać żołnierzy 
ze starannością, aby osiągnąć najlepszą sprawność i dlatego szczególnie należy 
patrzeć, aby według tej nauki każdy muszkieter strzelał.

1. Muszkiet przed siebie 2. Chwyć za lufę 3. Postaw przed siebie.

z bagnetem) jak i białą (piką) oraz granatami, zob.: Воинский устав, составленный и посвя-
щенный Петру Первому Генералом Вейде..., с. 79-140. Ilustracje zawierało także adaptowane 
w 1. poł. XVII w. dzieło J. Wallhausena Kriegkunst zu Fuss, które na polecenie cara Aleksego 
zostało przetłumaczone i wydane na potrzeby armii rosyjskiej, zob.: Учение и хитрость рат-
ного строения…
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1. Wyjmij bagnet 2. Przyłóż do lufy 3. Zatknij.
1. Opuść rękę wzdłuż muszkietu 2. Muszkiet przed siebie 3. Prezentuj broń.

O zmianach

1. Muszkiet przed siebie 2. Na prawo 3. Prezentuj broń.
1. Muszkiet przed siebie 2. Na lewo 3. Prezentuj broń.

W cztery też zmiany z postawy prezentuj broń bierze się muszkiet przed siebie, 
odwraca się z bagnetem w ręce, tak w prawo, jak i w lewo; tymże podobień-
stwem w prawo w tył zwrot i w lewo w tył zwrot, na koniec też można pchnię-
cia z wypadem uczyć. Potem następuje krótka komenda, innymi słowy na trzy 
tempa wykonywać za każdym razem, i jak według zmian należy trzymać musz-
kiet z bagnetem w postawie prezentuj broń, także z bronią z bagnetem na ra-
mieniu odwracać się, i zawsze wykonywać chwyty lub tempa poprawnie oraz  
w najlepszy sposób zawsze od razu i stosownie to wypełniać. 

Po zakończeniu krótkich zmian i obrotów z bagnetami należy powiedzieć: 

Prezentuj broń.

1. Przed siebie 2. Chwyć za lufę 3. Postaw przed siebie.
1. Wyjmij bagnet 2. Zdejmij 2. Kładź do pochwy.
1. Opuść rękę po muszkiecie 2. Muszkiet przed siebie 3. Prezentuj broń.
1. Muszkiet przed siebie 2. Do góry broń 3. Na ramię broń.

Potem rozkazuje oficer czynić zmiany tak w prawo, jak i w lewo czterokrotnie, 
trzymając muszkiet na ramieniu pionowo i w takim sposób w prawo tył zwrot 
i w lewo tył zwrot.

O podwajaniu szeregów rozkazuje oficer w następujący sposób:

Z połowy rzędów w prawo wprzód szeregu swojego.
Którzy wstępują muszkiet w górę, w lewo tył zwrot, wystąp i ustaw się we front jak 
poprzednio.

Takim też podobieństwem z połowy rzędów wprzód na lewo szeregu wystąpić, 
jak podwajać i stać we front jak poprzednio.
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Kiedy szeregi z połowy rzędów z powrotem są podwajane, wtedy należy po-
wiedzieć: 

Którzy maszerowali stójcie; a którzy stali słuchajcie i uważajcie.
Z połowy rzędów w prawo tył zwrot, zdwoić szeregi z powrotem. 
W lewo wychodzicie i stawajcie we front jak poprzednio.

W taki sposób z połowy rzędów z powrotem w lewo szeregi należy podwajać,  
a w prawo występować we front jak poprzednio.
Przy tym trzeba doglądać, kiedy szeregi z połowy rzędów naprzód podwajać,  
a rozkazano będzie wychodzić, aby ci wtedy podnosząc broń obracali się  
i przyszedłszy na swoje miejsca jak poprzednio by na ramiona muszkiet po-
łożyli, a którym rozkazano będzie z połowy rzędów do tyłu szeregi podwajać, 
tym broń jak przy obracaniu, w podwajaniu i wystąpieniu, tak i przyszedłszy na 
stare miejsce, trzymać mają zawsze muszkiet na ramieniu.

O podwajaniu rzędów
Przez rząd w prawo rzędy podwój, na lewo wystąp i stań we front jak poprzednio.
Takim też sposobem przez rząd i w lewo rzędy należy podwajać. 
Takim samym sposobem przez kapralstwo z połowy szeregów w prawo  
i w lewo rzędy podwajać tylko tym, którzy będą chodzić i obracać się, a po-
winni trzymać broń na ramionach pionowo dopóki na miejsce staną, aby broń  
o broń trącać się nie mogła: a ponieważ to wszystko jest już zwyczajną sprawą, 
z tego powodu odłożono szczegółowe wyjaśnienia

Ćwiczenia w strzelaniu
Słuchaj! Ładuj broń. 

Wtedy broń żołnierze z ramienia zdejmują i ładują, a po przygotowaniu broń raz 
jeszcze na ramię zakładają bez komendy, następnie oficerowie rozkazują żołnie-
rzom iść na swoje miejsca i zapowiadają, że palba będzie dawana całymi szeregami; 
a kiedy ober-oficerowie staną na swoich miejscach, każdy przy swoim batalionie na 
koniach i wydają rozkaz strzelania, wtedy sztab-oficerowie stać powinni z tyłu, a nie 
z przodu, aby żołnierze przywykli do sytuacji istniejącej podczas boju.

Pierwszy szereg (lub wszyscy) przykładaj bagnety, tylne trzy szeregi zbliżyć się. 
Pierwsze dwa szeregi na kolana, ostatni szereg celuj: pal.
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Takim sposobem strzela drugi, potem trzeci.
A pierwszy szereg bez potrzeby nie strzela, a podczas natarcia należy powie-
dzieć: wstawajcie, idźcie; i przyszedłszy do nieprzyjaciela raz jeszcze powie-
dzieć trzeba: pierwszy szereg na kolana, pozostałe przystawajcie i rozpoczyna 
się strzelanie w taki sposób, jak wyżej wspomniano.

Palba plutonami

W każdej rocie należy wydzielić cztery plutony i kiedy zewrą się szeregi, będąc 
do strzelania w gotowości, wtedy oficer mówi: pierwsze plutony celujcie, strzelajcie;  
w taki też sposób wykonywać należy drugiemu, trzeciemu i czwartemu plutonowi. 
Takim samym sposobem też w natarciu i odwrocie plutonami strzelać należy. 
A kiedy należy przeciwko nieprzyjacielowi silniejszy ogień dać, mianowicie 
salwą, wtedy założywszy bagnety pierwsze dwa szeregi klękają, pozostałe dwa 
szeregi przystępują, wycelowawszy podnoszą kurki wszystkie razem i wypalają 
na rozkaz (tylko przedni szereg bez niezbędnej potrzeby bynajmniej nie strze-
la) i ruszają na nieprzyjaciela z bagnetami. 
Kiedy salwę dawać należy ze względu na jakiś honor, wtedy czynić ją należy  
z ramienia takim sposobem:

1. Prezentuj broń 2. Podnieś kurki 3. Celuj w górę, pal jednocześnie.

Grenadierzy władają bronią tak samo jak muszkieterzy, tylko kiedy granaty 
rzucają, postępować należy następującym sposobem:

1. Muszkiet przed siebie 2. Rozszerz pas 3. Muszkiet na plecy.
1. Otwórz torbę 2. Wyjmij granat 3. Zgryź zębami, i zakryj rurkę zapalającą pal-
cem. 
1. Rozdmuchaj, przygotuj lont 2. Cofnij prawą nogę do tyłu 3. Zapalaj i rzucaj.

A kiedy wyżej opisane chwyty dobrze wiadome się staną, wtedy można krótsze 
rozkazy wydawać:

1. Muszkiet na plecy 2. Wyjmij granat, zgryź zębami 3. Zapalaj i rzucaj.

Muszkietów i bagnetów używają grenadierzy, jak już wspomniano, w taki sam 
sposób jak i wszyscy żołnierze, tylko kiedy idą szykiem w paradzie, to noszą oni 
fuzje swoje na lewej ręce.
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W końcu też oznajmiamy, jeżeli dla kogoś jest coś niejasnego, jako rozkazy  
o ręcznych chwytach, tak i o pozostałych rzeczach (albowiem prawdę mówiąc 
szersze opisowe wyjaśnienie musiało zostać odłożone) wówczas panowie ofi-
cerowie mają pytać się chociażby samego generała, aby nikt nie mógł powie-
dzieć, że w tym zadowalającego wyjaśnienia mu nie uczyniono.
Zresztą pokrótce przypominamy  2, aby panowie oficerowie, każdy według swe-
go stopnia, nie tylko starali się ze wszelką przynależną starannością o spraw-
ne ćwiczenia i wszelkie przyzwoite porządki, ale również wszystko w oglądzie 
mieli, aby u żołnierzy dobrze i bezpiecznie przechowywane były patrony, aby 
nie były ponad miarę przykręcone dobre krzemienie, a muszkiety zawsze były 
czyste i dobrze przechowywane; bowiem przeciwko nieprzyjacielowi oprócz 
dobrego porządku i odważnych serc, ważna jest sprawna broń.

Szczególne chwyty prezentowania broni, zakrywające przed deszczem
1. Muszkiet przed siebie 2. Unieś prawą ręką poły 3. Przykryj zamek.

Na pogrzebie
1. Muszkiet przed siebie 2. Weź lewą ręką za kolbę 3. Muszkiet pod ramię.

Wtedy należy prawą ręką wziąć z tyłu leżący na placach muszkiet i go trzymać 
lufą na dół, a lewą ręką za kolbę. 

Następnie
1. Muszkiet przed siebie 2. Muszkiet w górę 3. Na ramię broń.

A w jaki sposób plutonami, rotami, batalionami lub całym pułkiem, w prawo 
lub w lewo skręcać, to jest we wszystkich pułkach przećwiczone i tak dobrze 
znane, że szczegółowego opisu nie potrzeba  3.
Także całemu sztabowi wielce potrzeba wiedzieć, jak mogą pułki szybkim 
sposobem uformować Battallion de Quarre i w takiej formie maszerować do 
przodu, rejterować z powrotem, albo iść w prawo, albo w lewo zachowując po-
rządek; a kiedy rozkażą stać, wtedy należy pokazać front na wszystkie cztery 
strony i to czyni się takim sposobem: na początku należy mieć świadomość 
ile w pułku jest rzędów; potem trzeba je podzielić na cztery równe części. Na 

2  Zapis oryginalny wyrazu brzmi: „przypominam”, lecz z uwagi, iż osobą współredagującą i na-
noszącą osobiste poprawki oraz wydającą cały Kodeks wojskowy 1716 roku był sam car, autorzy 
opracowania wprowadzili stosowną formę zapisu jego woli.
3  Regulacje prawne obowiązujące w armii Piotra I zostały szerzej omówione we Wstępie.
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przykład: jeżeliby pułk składał się z 1200 ludzi, to będzie miał 300 rzędów,  
a gdyby była wola ich podziału na cztery części, to będzie po 75 rzędów w każ-
dej części i tak ich w Battallion de Quarre ustawić, z czego wyjdzie figura przed-
stawiona poniżej, jeżeli znajdują się tam armaty i grenadierzy. 

Rys. 1. Battallion de Quarre uwzględniający ustawienie artylerii  
i grenadierów

I kiedy wyniknie potrzeba wówczas major rozkaże: słuchajcie, będzie uczyniony 
Battallion de Quarre, prawe skrzydło skręca w lewo, a lewe skręca w prawo, środ-
kowe dwie części kierujcie się do waszych należnych miejsc i zwierajcie się. Ale to 
wszystko trzeba wcześniej drobiazgowo pokazać, dzięki czemu bardzo szybko 
i bez problemu będzie to później wykonane, nie można się bowiem tego na-
uczyć tekstem lub mową. I kiedy armat i grenadierów przy pułku nie będzie, to  
z 1200 ludzi wyjdzie figura takim sposobem:

Rys. 2. Battallion de Quarre uwzględniający podział  
pułku na cztery części
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18. Ustawienie pułku w obozie wg regulacji  
Kodeksu wojskowego 1716 roku  4.

4  Tablica została umieszczona w III księdze Kodeksu wojskowego 1716 roku, zob.: Книга о экзе-
рци ции, церемониях и должностях воинским людям, надлежащих. Напечатана повелением 
царского величества в Санкт-Петербурге. Лета Господня 1715, апреля 20-го дня, [СПб. 
1715], (tablica zamieszczona po stronie 23). 
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Część II. 
O przygotowaniu do marszu

1. Kiedy wybiją pobudkę, to powinni wstać zarówno oficerowie, jak i żołnie-
rze, a następnie wozy przygotować i być w gotowości.

2. Kiedy wybiją na ruszenie wozów, wówczas należy konie zaprzęgać i ocze-
kiwać rozkazu od oboźnego pułkowego, któremu przykazano będzie od 
ober-oboźnego, jak i dokąd należy ciągnąć.

3. Jak wybiją zbiórkę, zarówno oficerowie jak i żołnierze mają być wszyscy  
w gotowości pod bronią swoją, a komplet wartowników od wszystkich ofi-
cerów schodzi się do pułku; każdy ober-oficer ma przyjść do namiotów 
roty na swoją ulicę. Jeżeli stacjonują w obozie, to unter-oficerowie i żołnie-
rze mają w ulicy swojej roty po obydwu stronach przy namiotach stanąć  
w kapeluszach bez broni, tylko ze szpadami, powinni wdziać opończe i tor-
nistry, a oficerowie dowodzący tą rota staną pośrodku i rozkażą wywoły-
wać według spisu osobowego unter-oficerów i żołnierzy swojej roty, wów-
czas każdy unter-oficer i żołnierz odezwie się głośno, a którego nie ma, 
to za niego powinien odpowiadać kapral tego kapralstwa, gdzie on jest.  
A jeżeli zbiórka jest na kwaterach stałych, to ci dowodzący oficerowie 
muszą dokonać przeglądu swojej roty przed własną kwaterą, a żołnierze 
na przegląd przyjdą ze swoimi muszkietami, które niosą na ramieniu, 
ponieważ tak bywa, że znajdują się w dużej odległości, a kiedy według 
spisu kogoś wywołają to muszkiet podnoszą, odzywają się i przechodzą  
(a jeżeli będzie w jakiś sposób zatrzymany, wówczas powinien przyjąć po-
stawę prezentuj broń), następnie kładą muszkiet na ramię jak poprzednio  
i przychodzą. A w tym czasie chorąży ze swoim podchorążym i felczerem 
powinien przeglądnąć chorych w swojej rocie, a następnie raportować ka-
pitanowi, a kapitan raportuje swojemu majorowi o stanie swojej roty.

4. Potem zaczną bić zwołując pod sztandary, wówczas jeżeli odbywa się to 
w obozie, to sztab i ober-oficerowie wziąwszy swoją broń za dolny koniec 
pójdą statecznie w jednej linii na swoje miejsca. A żołnierze biorą swo-
ją broń z kozłów i trzymając podniesioną ku górze wstępują rzędami we 
front, dobosze zaś biją idąc pod sztandary. I kiedy już wszystko jest uszy-
kowane, a mianowicie staną na swoich miejscach: sztab, ober- i unter-ofi-
cerowie, a dobosze bić przestaną, to major powie: prezentuj broń. Wówczas 
chorążowie ze swoimi podchorążymi biorą sztandary, które rozpuściwszy 
poniosą je przed frontem na swoje miejsca w ciszy. I jak ze sztandarami sta-
ną na swoich miejscach, to major powie: na ramię broń, a wówczas należy 
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oczekiwać na rozkaz o wymarszu. A jeżeli to odbywa się na stałych kwa-
terach, wtedy kapitan wraz ze swoimi podległymi ludźmi powinien swoją 
rotę przeglądnąć, co oznaczono w trzecim punkcie; a jak zaczną bić pod 
sztandary, to kapitan wziąwszy swoją broń prowadzi swoją rotę i stawia 
we froncie przed kwaterą, gdzie jest złożony sztandar; a major powinien  
z obnażoną szpadą być na koniu i ustawiać front. I jak we front sztab i ober 
i unter-oficerowie staną, to należy odkomenderować jednego kapitana 
wraz z porucznikiem oraz wszystkimi chorążymi i podchorążymi, a z roty 
po jednym doboszu, sierżancie, dwóch kapralach i po jeden rząd żołnie-
rzy z każdej roty, którzy idą bez bicia w bęben na kwaterę, gdzie złożone 
są sztandary w takim porządku: najpierw kapitan, potem chorąży, za nim 
podchorążowie, za podchorążymi dobosze, a wszyscy w szeregach, a po-
tem sierżant i żołnierze, a na zamknięciu porucznik. Chorążowie osobiście 
biorą sztandary na kwaterze, a podchorążowie niosą sztandarowe pokrow-
ce przed frontem na swoje miejsca, także bez bębnienia. A jak niosą sztan-
dary, to major powie: prezentuj broń, gdy zaś sztandary na swoich miej-
scach staną, to major rozkazuje na ramię broń, potem zaś należy oczekiwać 
rozkazu wymarszu. 

5. Kiedy zaczną bić na wymarsz, to należy maszerować całym frontem, bata-
lionami, albo po jednej rocie albo oddziałami, tak jak będzie wydany rozkaz.

6. Kiedy rozkażą maszerować batalionami, to na początku jedzie major na 
koniu, potem idzie awangarda, kapral, 12 żołnierzy, potem armaty z bata-
lionowymi jaszczami, potem muzyka - oboiści, następnie pan pułkownik, 
za pułkownikiem kapitanowie i kapitanowie-porucznicy i podporucznicy 
w jednym szeregu, każdy przed swoją rotą, potem chorążowie ze sztan-
darami i podchorążowie. A dobosze kiedy jest ich komplet, to po dwóch 
z roty, a kiedy nie ma kompletu, to po jednemu z roty, następnie szereg 
sierżantów, każdy przed swoją rotą i szereg doboszy też każdy przed rotą,  
a dobosz pułkowy idzie na prawym skrzydle z laską tylko przez ramię 
przewiązaną i szereg kaprali przed rotą swoją po dwóch lub po jednym,  
a potem muszkieterzy. A inni kaprale idą przy każdym szeregu na prawym 
i lewym skrzydle z tyłu roty, a za tylnymi kapralami za każdą rotą kaptenar-
mus, za nimi za każdą rotą porucznik, a z tyłu poruczników jeden starszy 
kapitan po każdym batalionie, następnie wydzielona z rot grupa doboszy, 
którzy umieszczeni być powinni pomiędzy kapralami i kaptenarmusami. 
Następnie powinny być wiezione za swoimi rotami jaszcze rotne między 
kaptenarmusami, a furierzy powinni znajdować się każdy za swoją rotą  
w szeregu z kapralami z lewej flanki. I potem w taki sposób powinien 
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maszerować drugi batalion, tylko w miejsce awangardy kapral wraz z 12 
żołnierzami powinien znajdować się w ariergardzie z tyłu kapitana, a przy 
ariergardzie aresztanci. A kiedy i drugiemu batalionowi rozkazano będzie 
we front maszerować z pierwszym, to należy go zorganizować jak pierwszy, 
tylko ich armaty z jaszczami należy przekazać za awangardę i wieść także  
z przodu pośrodku pułku.

7. Kiedy rozkażą maszerować rotami, to awangarda, ariergarda, armaty z jasz-
czami artyleryjskimi i jaszczami patronowymi  5 postępują według okre-
ślonego wyżej schematu, tylko za pierwszymi armatami idzie pułkownik,  
a za nim z pierwszego batalionu w szeregu dwóch kapitanów lub kapi-
tan-porucznik  6; w drugim dwóch poruczników, w trzecim dwóch pod-
poruczników i potem unter-oficerowie, jak w szóstym punkcie napisano.  
A dobosze idą w rotach za pierwszym szeregiem, tylko w trzeciej rocie przed 
szeregiem, jak w szóstym punkcie napisano. I przed trzecią rotą jeden ka-
pitan, chorąży ze sztandarem batalionu, dobosze i pozostali. Według wyżej 
opisanego punktu też i czwarta rota idzie w ariergardzie, tylko ostatni z żoł-
nierzy kroczą na przodzie, jakby na odwrót przyjętego szyku, a na końcu 
dwóch podporuczników, za nimi dwóch poruczników i jeden starszy kapi-
tan z batalionu. W takim też porządku i w drugim batalionie roty maszerują;  
a kiedy staną we front, wtedy każdy oficer stanie przy swojej rocie. 

8. A kiedy i po dwie roty równocześnie we front postawić należy to powyż-
szym sposobem maszerują oficerowie i pozostali żołnierze.

9. W marszu, kiedy sztandary są rozpuszczone i wybija się marsz oraz gra mu-
zyka, wówczas oficerowie wraz z żołnierzami idą pieszo opierając na ramie-
niu swoją broń. W tym czasie żaden z oficerów nie powinien mieć na sobie 
opończy, chociażby w słotę, chyba że od wyższego dowództwa będzie wy-
dany rozkaz. A kiedy sztandary schowane są w pokrowcach, to oficerowie 
broń oddają swoim służącym, a poruszają się pieszo lub konno, żołnierze 
zaś maszerują z bronią na ramieniu. Wybija się wówczas Feld-Marsch  7 na 
jednym bębnie, w każdym batalionie w pierwszej rocie, albowiem wybicie 
marszu oznacza, że oddział maszeruje. A kiedy biją Feld-Marsch, a w tym 
czasie chociaż na krótki czas, nawet na minutę zatrzyma się pułk, to wów-

5  Jaszcze patronowe, czyli skrzynie przeznaczone na „patrony” – pociski, napoje, ładunki itp. 
6  W zapisie szarży kapitan-porucznik w tekście rosyjskim, jak i w równoległej wersji niemiecko-
języcznej, występuje liczba pojedyncza.
7  Sygnał oznaczający zasadniczy wymarsz wojska z miejsca stacjonowania. Feld-Marsch wybi-
jany był godzinę po wcześniejszym sygnale wygrywanym na trąbie o nazwie General-Marsch, 
który z kolei był używany podczas pokoju i zastępował rozkaz „Przygotować się do wymarszu” 
(dawany często w porze nocnej), zob.: ВЭ, т. VII, с. 231. 
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czas w bęben przestają bić, aby wiedzieli tylni, że na początku zatrzymali 
się; a jak zaczną maszerować, to wówczas raz jeszcze rozpocząć bić Feld-
-Marsch.

10. Do wymarszu z kwater należy zawsze przystępować z rozwiniętymi sztan-
darami i z biciem w bęben oraz z wygrywaną muzyką, a dopiero na rozkaz 
dowódcy można sztandary zwijać i rozpoczyna się bicie Feld-Marsch’a. 
Także i na kwatery wstępować też należy według tego punktu z rozpusz-
czonymi sztandarami i z biciem w bęben oraz wygrywaną muzyką, co 
czyni się z wyjątkiem wielkiego deszczu lub śniegu i zmęczenia żołnierzy, 
ewentualnie w nocy, ale następuje to według rozkazu wydanego przez 
wyższego dowódcę.

11. Kiedy wchodzą do obozu, to major wyjedzie przed front, stanie na środ-
ku i wezwie do siebie dobosza z bębnem. Na początek rozkaże adiutan-
towi pułkowemu wysłać oficera i żołnierzy przynależnych do sztandarów,  
a mianowicie chorążego, oraz unter-oficerów, to jest sierżanta, podchorą-
żego, kaprala, dobosza i po dwóch żołnierzy z roty, co liczy się na potrzeby 
jednej warty, a jeżeli na dwie, to unter-oficerów i żołnierzy potrzeba dwa 
razy tyle, a chorążego jednego, ponieważ obydwie warty od sztandarów 
znajdują się pod jego komendą. I jak wspomniany adiutant pułkowy żoł-
nierzy przynależnych do sztandarów wyśle i postawi między batalionami 
na wartę w gotowości, w tym czasie wyznacza się i tę wartę, która jest za 
pułkiem dla ochrony aresztantów, a mianowicie kaprala i po trzy rzędy 
żołnierzy z batalionu. Potem major swojemu doboszowi rozkaże uderzyć 
raz Werbel  8, po czym sztab, ober i unter-oficerowie broń swoją wezmą za 
dolny koniec, a żołnierze muszkiety podniosą. Potem uderzą drugi raz 
Werbel, wtedy sztab, ober i unter-oficerowie i żołnierze frontem powinni 
obrócić się w lewo do tyłu. I kiedy major rozkaże swojemu doboszowi ude-
rzyć trzeci raz i bić sygnał temu należny, to warty sztandarowe, i ta która 
ma znajdować się z tyłu pułku, idą na swoje miejsca; a unter-oficerowie  
i żołnierze postawiwszy swoją broń na kozłach jeden za drugim, odchodzą 
na swoje ulice do namiotów, ustawiając się po obydwu stronach. A sztab, 
ober-oficerowie wraz z doboszem idą na miejsce, gdzie będą sztandary,  
a to uczyniwszy są one zwijane, a w tym czasie dobosze wszyscy biją Wer-
bel. Po zwinięciu sztandarów, włożenia ich do pokrowców i postawieniu 
na miejsca, dobosze bić przestają odkładając wszystkie swoje bębny do 
futerałów też przy sztandarach, a oficerowie stawiają swoją broń, następ-

8  Werbel należy rozumieć jako znak sygnalizacyjny, nie zaś instrument muzyczny. Polegał on na 
szybkim, naprzemiennym uderzaniu dwiema pałeczkami w bęben.
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nie major zapyta swojego pułkownika o rozkazy, które przyjąwszy oddaje 
dowódcom rot, którzy idą do swoich oddziałów i przeglądają żołnierzy we-
dług spisu, jak wyżej objawiono i przeglądnąwszy, oddają rozkaz. Wówczas 
jeżeli ktoś będzie winny karają, a następnie rozpuszczają żołnierzy na kwa-
tery i sami są wolni.

12.  A jeżeli zajmują stałe kwatery, to z całym pułkiem powinni przyjść przed 
kwaterę swojego pułkownika i stanąć frontem, a major z doboszem przed 
front wyjdzie i rozkaże wysłać wartę do sztandarów, ponieważ sztandary są 
w kwaterze pułkownika. I potem wyda rozkaz prezentuj broń i poleci bić do 
tego należy sygnał w całym pułku, a następnie jeden kapitan i chorążowie 
ze sztandarami pójdą, za nimi podchorążowie niosący broń chorążych za 
dolny koniec, za nimi dobosze z biciem w bębny oraz warta wysłana do 
sztandarów, niosąca muszkiety przed sobą. A jak przyniosą sztandary na 
wyznaczone miejsce w kwaterach, kapitan powie prezentuj broń, po czym 
rozpocznie się zwijanie sztandarów wraz z biciem Werbla, po odłożeniu 
ich na miejsce z wartą zostaje sierżant, a wspomniany kapitan, chorążo-
wie i wszyscy pozostali wstępują do frontu na swoje miejsca. Następnie 
major, przyjąwszy rozkaz od pułkownika, oddaje go dowódcom mówiąc 
obróć broń kolbą do góry, po czym na powrót zewrą rzędy i szeregi, odcho-
dząc na kwatery. A każdy dowódca roty powinien swój oddział na swoją 
kwaterę odprowadzić i doglądać według opisu zawartego w punkcie 11-m.  
A szczególnie po wybiciu capstrzyku, kapralowie zobowiązani są zarówno 
w polu, jak i na kwaterach oddziałów żołnierzy swoich doglądać, czy wszy-
scy znajdują się na miejscach. Także i rankiem po pobudce należy prze-
glądnąć czy wszyscy na kwaterach swoich nocowali i czy ktoś nie odłączył 
się samowolnie bez pytania, bowiem takim sposobem, jeżeli niekiedy coś 
złego się stanie, przestępcę można znaleźć.

13. Artyleria pułkowa i jaszcze rotne, kiedy są w obozie, ustawia się na flan-
kach pułku jak wcześniej pokazano. A jeżeli na stałych kwaterach, to gdzie 
będzie rozkaz od wyższego dowództwa, a do rozkazu należy je pozostawić 
przy kwaterze głównego dowódcy pułkowego.

14. Grenadierskie bataliony mają we wszystkich ceremoniach uczestniczyć 
według wyżej opisanych regulacji, a fleciści mają zawsze grać z doboszami. 
I w marszu zawsze każdy kapitan idzie przed swoją rotą, a za nim podpo-
rucznik jego, a porucznik za rotą. A w batalionie czwarta rota maszeruje na 
odwrót, jak w 7-m punkcie napisano.

15. Kiedy batalion lub pułk stoi na miejscu frontem, to należy go w takim też 
porządku ustawić jak podczas marszu, z tą tylko różnicą, że artyleria stanie 
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na flankach przy pułku obok pierwszego szeregu. A sztab-oficerowie przed 
sztandarami, major na koniu blisko z lewej strony, niewiele oddalając się 
do tyłu; a ober-oficerowie wszyscy w jeden szereg każdy przed swoją rotą, 
w środku kapitan, po prawej porucznik, po lewej podporucznik i chorąży 
przy sztandarach, natomiast oboiści pod sztandarami z tyłu doboszów. 

16. Wszyscy oficerowie powinni stać w odległości trzech kroków, szarża od 
szarzy lub szereg od szeregu, tylko kaprale od szeregów ustawieni są pół-
tora kroku. A podczas marszu powinien sztab, ober i unter-podoficerowie 
taką samą odległość trzymać jak szereg od szeregu.

17. Kiedy będzie exercycja pułkowa, żołnierze ustawiają się wówczas całym 
frontem lub batalionem, przed który wychodzi major z obnażoną szpadą  
i zwróciwszy się do frontu głośno powie: sztandary za pułk, a oficerowie na 
swoje miejsca. Wtedy sztab, ober i unter-oficerowie wezmą swoją broń za 
dolny koniec, zrobiwszy w lewo tył zwrot, pójdą na swoje miejsca, a sztan-
dary poniosą chorążowie wraz z podchorążymi, doboszami, oboistami za 
pułk; a pułkownik uda się na prawą flankę, a podpułkownik na lewą. Także 
i dobosze, oprócz tych, co znajdują się pod sztandarami, staną przy bata-
lionach na flankach z prawej i lewej przy każdym szeregu; a ci co są pod 
sztandarami tam też pozostaną; pułkownik z prawej, a podpułkownik z le-
wej flanki, wyszedłszy niewiele przed front, trzymając swoją broń u nogi, 
patrzą na front, a pozostali znajdują się za pułkiem. Kaprale i furierzy wszy-
scy w szeregu od pułku stać będą w odległości półtora kroku, w drugim 
szeregu sierżant, kaptenarmus w półtora kroku. W tym czasie ober-ofice-
rowie znajdują się w takiej samej odległości, każdy za swoją rotą, trzymając 
swoją broń przy nodze, sztandary zaś od ober-oficerów trzy kroki z tyłu. 
Aby to co jest wyżej opisane – jak do exercycji przygotować się – przyzwo-
iciej i krócej następuje przy trzech uderzeniach w bęben. A szczególnie, 
kiedy dobosz stoi przy majorze, który rozkaże raz uderzyć, wtedy oficero-
wie wezmą broń swoją za dolny koniec, przy drugim uderzeniu odwrócą 
się, a kiedy wybijany będzie trzeci raz, to pójdą i staną wszyscy na swoich 
miejscach, jak wyżej wspomniano. A dobosze w tym czasie też od obydwu 
batalionów idą z biciem do majora i przy nim staną z tyłu w jednym sze-
regu, przestając bić w bęben. Potem należy przeprowadzić ćwiczenia ale 
bez nauki strzelania, a jeżeli ktoś z żołnierzy popełni błąd, to sierżant pośle 
kaprala, który weźmie swoją broń za dolny koniec i pójdzie utemperować 
takiego, i jak poprzednio na swoje miejsce wstąpi.

18.  Kiedy zakończy się exercyja, powie major: sztandary przed front, oficerowie 
na miejsca, to wszyscy wstępują na swoje miejsca jak przedtem lub poleci 
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doboszowi uderzyć raz Werbel, potem drugi, a jak trzeci raz będzie bity, 
to każdy jak poprzednio na swoje miejsce idzie, a dobosze po staremu na 
swoje miejsca podobnie jak do majora z biciem wychodzili, takim też spo-
sobem i wracają. 

19. A jeżeli następują ćwiczenia w strzelaniu, to major sprawuje exercyję jak 
wyżej rozkazano, powie ładuj broń, a sam pójdzie pomiędzy bataliony za 
front; wówczas pułkownik i podpułkownik wsiądą na konie i z tyłu frontu 
dowodzą z obnażonymi szpadami: pułkownik jednym batalionem, pod-
pułkownik drugim. A major jeździ za całym frontem obydwu batalionów 
doglądając i rozkazując ober i unter-oficerom poprawiać te osoby, które 
źle wykonują czynności. W momencie strzelania, w przednim szeregu,  
w środku roty znajdują się sierżanci. I kiedy rozkażą dwóm pierwszym sze-
regom uklęknąć, to pierwszy położy muszkiet na rękę, to sierżant halabar-
dę swoją położy też na rękę i na kolana klęka, a kaprale i pozostali unter-
-oficerowie z tyłu, a ober-oficerowie, kapitan stoją w środku swojej roty, 
porucznik z prawej, a podporucznik z lewej flanki z tyłu. A jeżeli strzelanie 
odbywa się szeregami, to dowodzić każdemu z nich w pierwszym batalio-
nie ma pułkownik, a w drugim podpułkownik. A jeżeli strzela się według 
rozkazu plutonami, to wydziela się w każdej rocie cztery plutony, wówczas 
pułkownik lub podpułkownik w swoim batalionie powie: pierwszy pluton 
celuj, pal; a potem powie: panowie oficerowie czyńcie w swoich rotach. To każ-
dy kapitan rozkazuje palić swojej rocie, nie patrząc i nie czekając na inne; 
należy przy tym uważać, aby żołnierze w rotach mogli uporać się ładowa-
niem, aby salwy oddawano bez przerwy podobnie jak podczas strzelania 
szeregami. A kiedy strzelają szeregami, to pierwszy szereg osadziwszy ba-
gnety, zawsze klęka i bez potrzeby nie oddaje palby; a kiedy plutonami, to 
wszystkie cztery szeregi strzelają; grenadierzy też tak czynić mają; zaraz jak 
tylko skończy się palba szeregami lub plutonami, to powinni rzucać gra-
natami, we wszystkich naraz szeregach lub plutonach, jak będzie rozkaza-
no. A składając się do strzelania grenadierzy z ręki, a żołnierze z ramienia,  
o czym na początku w artykułach ćwiczebnych drobiazgowo wyjaśniono. 

20. Kiedy ktoś z wyższej generalicji będzie musztrować pułk według imien-
nego spisu  9, wówczas ten dowódca stanie na swoim miejscu i rozkaże ma-
szerować do siebie z frontu pułkowego rotami: wtedy jadą majorzy z ob-
nażonymi szpadami, za nim oboiści idą w szeregu; następnie pułkownik, 

9  Chodzi o niem. słowo „die Rolle”, czyli spisy żołnierzy wykonywane na potrzeby dowództwa  
i władz państwowych, wypłacających na ich podstawie żołd, zob.: M. Wagner, Kadra oficerska 
armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku, Toruń 1995, s. 14 i n.
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podpułkownik, pierwszej roty wszyscy oficerowie niosąc swoją broń na ra-
mionach, roty ze sztandarami i z biciem w bębny, cały pułkowy sztab, wyż-
szy i niższy oraz pozarotni  10, którzy idą po bokach. I przyszedłszy do wspo-
mnianej główniejszej osoby, pułkownik i pozostali oficerowie postawiwszy 
broń swoją do nogi, odwracają się wszyscy z bronią swoją do żołnierzy, 
rozkazuje pułkownik: prezentuj broń i jak wcześniej obracają się wszyscy 
razem: pułkownik, podpułkownik, ober-oficerowie bronią, majorzy szpa-
dami, oddadzą honor i będą czekać rozkazu, nie przykrywszy głowy; a po 
rozkazie pułkownik pozostawiając broń w swoim miejscu, podaje imienny 
wykaz. I czyje imię zabrzmi, to oficer wymieniony głośno odezwie się, na-
łoży kapelusz i podniesie swoją broń, następnie zdejmie kapelusz i pójdzie 
we wskazane miejsce, gdzie stanie. Podobnie unter-oficerowie uczynią, tyl-
ko kapeluszy swoich (kiedy trzymają halabardę na ramieniu lub za dolny 
koniec) nigdy nie zdejmują. A żołnierz, podniesie muszkiet, także głośno 
odezwie się i podejdzie, odszedłszy od swojego miejsca na trzy kroki poło-
ży muszkiet na ramię. A dobosze nie odzywają się, tylko mały Werbel biją.

21. Kiedy pułki znajdują się w marszu, a wyższy dowódca pan generał-feldmar-
szałek lub pan generał en Chef będzie maszerował obok pułków, wtedy na-
leży rozpuścić sztandary z biciem w bębny i z grającą muzyką, a oficerowie 
w swoich miejscach idą jak wyżej wskazano i oddają swoją bronią honor, 
a żołnierze niosą swoje muszkiety na ramieniu. A jak wspomniany wyższy 
dowódca pułk minie, to uderzając w bęben raz, sztandary zostaną zwinięte, 
a żołnierze zawieszą muszkiet na pasek, kolbą do tyłu, a lufą do przodu cały 
czas bijąc w bęben Feld-Marsch, wówczas oficerowie siądą na swoje konie  
i jadą przy swoich rotach. Ten honor należy oddać raz dziennie, jak zoba-
czą wyższego dowódcę po raz pierwszy. Ten punkt o salutowaniu nie na-
leży zawsze wykorzystywać, lecz jedynie kiedy żołnierz jest bardziej swo-
bodny i to na specjalny rozkaz, ponieważ od tego mają ludzie zbędny trud. 

22. Podwładnym generalicji znajdującym się pod komendą pana generała-
-feldmarszałka lub generała en Chefa w marszu, czy to stojąc frontem, czy 
też na warcie sztabowym i ober-oficerom w dzień należy oddać honor je-
den raz swoją bronią, jak w wyżej pisanych punktach zostało to polecone, 
a żołnierze niosą broń na ramieniu, a na warcie będący podnoszą do posta-
wy prezentuj broń. Wobec pierwszego podkomendnego generała, a mia-
nowicie generała-porucznika, należy sztandary rozpuścić, tylko bez bicia 
w bębny, a pozostałym generałom bez rozpuszczania sztandarów; a bryga-

10  Żołnierze znajdujących się w pułku, lecz niewchodzący w skład rot, tzw. żołnierze zabezpie-
czenia, szerzej o organizacji armii Piotra I zob.: P. Krokosz, Rosyjskie siły zbrojne…, s. 25-242.
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dierom, kiedy będzie miał dowództwo, także raz dziennie należy oddawać 
honor. W marszu oficerowie niosą swoją broń w dłoni, a żołnierze broń 
trzymają na ramieniu, a we froncie oficerowie broń swoją trzymają u nogi, 
a żołnierze muszkiety w postawie prezentuj broń. Podobnie jak podczas 
marszu, tak i stojąc oficerowie, zdejmują kapelusz, kłaniając się. 

23. A potem chociaż wyższy dowódca, a mianowicie pan generał-feldmarsza-
łek lub generał en Chef pojedzie obok pułków, to należy maszerować bez 
oddawania honoru, a oficerowie powinni jechać na swoich koniach, chyba 
że wspomniana wyższa osoba będzie stać pieszo blisko drogi, to i oficero-
wie ze względu na respekt wyższego swojego dowódcy, zejdą z koni i idą 
swoją drogą pieszo, zdjąwszy kapelusz, nie wziąwszy swej broni. 

24. Kiedy któryś z oficerów za uchybienie swoje przez dowódcę będzie aresz-
towany, to gdy zdarzy się to na kwaterach, wówczas będzie on u siebie na 
kwaterze; a jeżeli w marszu, to jedzie na koniu przy pułku bez szpady, a pie-
szo oficerów aresztowanych bez rozkazu generalicji nie należy prowadzić.

25. Jak u generała-feldmarszałka ma być warta, tak i u generała en Chefa składa 
się w takiej samej liczbie kompletna rota; a generalicji i pozostałym ofice-
rom według szarż na podstawie sporządzonego regulaminu lub kodeksu.

26. Oficerowie i wartownicy gdziekolwiek i kiedykolwiek generał-feldmarsza-
łek lub generał en Chef będą się zbliżali, zawsze staną na swoim miejscu, 
oficerowie oddają honor bronią raz dziennie, jak po raz pierwszy go zoba-
czą, a potem trzymają swoją broń, stojąc bez kapeluszy, a sztandar powi-
nien być rozwinięty i w marszu należy bić w bęben, a żołnierze w postawie 
prezentuj broń stoją na wszystkich wartach, a chociażby była mała warta 
bez oficera. I wszyscy żołnierze muszą broń trzymać w postawie prezentuj 
broń, do kiedy wyżej wspomniana osoba przejdzie.

27. Kiedy żołnierzom należy komuś oddać honor, to przed generalicją prezentu-
ją broń trzymając ją na ramieniu, a sztabowi pułkowi i pozostali przy nodze.

28. Żołnierze pełniący wartę, którzy znajdują się przy generale-feldmarszał-
ku lub generale en Chefie stoją, przed nikim broni swojej nie podnoszą  
i w postawie prezentuj broń nie trzymają, oprócz generalicji, a przed in-
nym podnoszą broń jedynie wartownicy na posterunkach. Kiedy też ge-
nerał-feldmarszałek lub generał en Chef swoją osobą przy warcie znajduje 
się to i wobec generalicji w postawie prezentuj broń wartownicy nie stoją.  
A kiedy stoi na warcie któryś z osadzonym bagnetem, to należy mu trzy-
mać muszkiet u nogi, a bez osadzonego bagnetu grenadier trzyma czy na 
ręce, czy u nogi; a żołnierze czy to na ramieniu, czy przy nodze, dokonując 
zmiany w celu odpoczynku.
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29. Kiedy parol i rozkaz oddają majorom przy kwaterze warty głównej, wów-
czas warta stoi w szyku i broń trzyma w postawie prezentuj broń. Kiedy też 
parol oddadzą i zaczną rozkaz oddawać, wtedy broń należy trzymać przy 
nodze.

30. Majorzy, przyjąwszy parol i rozkaz, idą przekazując je swoim pułkowni-
kom, a następnie adiutantowi pułkowemu, który przyjąwszy parol i rozkaz, 
zapisawszy je idzie i oddaje podpułkownikowi oraz drugiemu majorowi;  
a potem oddaje się parol i rozkaz sierżantom przy sztandarach, ochraniając 
wartą ze wszystkich czterech stron, aby nikt blisko nie podchodził i nie 
słyszał. A ci sierżanci przyszedłszy, oddają swoim dowódcom, a mianowi-
cie: kapitanowi, porucznikowi, podporucznikowi, chorążemu, a potem 
przy kapitańskiej kwaterze wszystkim kapralom. A jeżeli w pułku dowódcą 
za pułkownika jest podpułkownik, to major sam podpułkownikowi przy-
niesie parol i rozkaz, potem przekazuje je adiutantowi. Także i raportować  
o pułkowym stanie takim też porządkiem należy każdego ranka. 

31. Oficerowie stojący na wartach u generała-feldmarszałka lub jakiegoś ge-
nerała en Chefa przyjmują parol u generała-adiutanta, takim sposobem: 
kiedy już czas przyjąć parol, wtedy rozkaże wszystkim żołnierzom trzymać 
muszkiet przy nodze i jak przyjdzie generał-adiutant, występuje czterech 
wartowników (w taki sposób jak w 30-m punkcie przedstawiono) a pozo-
stałym żołnierzom powie prezentuj broń. I ściągnąwszy kapelusz, przyjmu-
je parol i przyjąwszy parol, rozkazuje muszkiet do nogi. Przyjmuje też roz-
kaz bez kapelusza. I jak generał-adiutant oddawszy parol i rozkaz odejdzie, 
to kapitan, włożywszy kapelusz, obraca się twarzą do żołnierzy, trzymając 
broń przy nodze, a porucznik trzymając swoją broń za dolny koniec przy-
stępuje do kapitana, a przystąpiwszy stawia broń do nogi, ściągając kape-
lusz, wówczas kapitan oddaje parol bez kapelusza, a rozkaz poruczniko-
wi w kapeluszu, następnie porucznik podporucznikowi, a podporucznik 
chorążemu. Takim też sposobem i chorąży przyniesie ten parol i rozkaz 
kapitanowi; a żołnierze trzymają broń przy nodze, tylko sami wartowni-
cy w postawie prezentuj broń. I jak chorąży przyniesie parol i rozkaz ka-
pitanowi, wówczas kapitan, porucznik, chorąży są wolni, stawiają swoja 
broń na swoje miejsca, odchodzą, a podporucznik ze swoją bronią zwróci 
się do ludzi (do szyku), odda parol bez kapelusza, a rozkaz w kapeluszu 
sierżantowi, to już i wartownicy powinni broń trzymać przy nodze lub na 
ramieniu; i podporucznik sierżantowi oddawszy parol, hasło i rozkaz, po 
tym też ustąpi. A sierżant w taki też sposób oddaje parol i rozkaz kapralom,  
a następnie wszyscy bez broni występują. 
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32. Kiedy do stojącego na warcie wołają, to musi się o hasło pytać tylko tego, 
kto z pola jedzie do obozu lub do twierdzy i to na warcie, gdzie stoją kapra-
le; w tym czasie u wjeżdżających kaprale pytają o hasło cicho, wzywają do 
warty (a samemu do nich nie idąc), gdyż żołnierze nie powinni znać hasła. 
A gdyby ktoś nie podszedł i hasła nie powiedział, wówczas kapral rozkaże 
wziąć takich do aresztu, a do nieprzyjaciela i strzelać można, nie patrząc 
na osobę, ponieważ w tym całe bezpieczeństwo twierdzy się zwiera. A we-
wnątrz obozu lub twierdzy, tym którzy na wartach stoją, o hasło nie należy 
pytać, lecz jedynie krzyknąć kto idzie; i na to pytanie cokolwiek odpowie, 
więcej nie pytać; a jeżeli się nie odezwie, brać do aresztu. A będzie szedł 
ktoś, nie do środka, ale obok, do takiego należy zawołać, aby szedł dalej,  
a gdyby nie posłuchał, to po trzecim zawołaniu brać do aresztu.

33. Kiedy rozkażą wysłać żołnierzy do jakiego polecenia, to przekaże to sier-
żant kapralowi, a kapral swoim ludziom, ilu rozkazano będzie, a dodat-
kowo oni wezmą broń o ile będzie tego potrzeba. Kapral poprowadzi ich 
do swojego majora, a następnie zaprezentuje i odda do dyspozycji, bio-
rąc uprzednio wiadomość od majora dokąd oni są odkomenderowani, po 
czym tę informację przekaże sierżantowi, a sierżant przyniesie ją do swoje-
go kapitana, a kapitan powinien tę wiadomość zapisać. A major sprawdzi, 
czy wszystko według rozkazu odkomenderowani posiadają, a mianowicie, 
czy są zaopatrzeni w broń, topory lub w prowiant i pośle ich do Dejour-
-Majora  11 lub dokąd rozkaz będzie.

34. Tak w marszu, jak i w odkomenderowaniu nikt nie powinien na swoje 
miejsce kogoś innego posyłać lub zamieniać, poza przypadkami absencji 
lub choroby, także i nie zastępować takich osobami dowolnej rangi, ale 
według stopni (jak poniżej przedstawiono). A mianowicie: za pułkownika 
podpułkownik, za podpułkownika major, za majora starszy kapitan, za ka-
pitana i kapitana-porucznika porucznik, za kwatermistrza i za porucznika 
podporucznik, za podporucznika chorąży, za sierżanta kapral. Za kaprala 
gefrajter nie może być z wyżej wskazanych przyczyn. A jeżeli dokądś wy-
syłanym powinien być kapitan, to nie można posłać porucznika, kiedy inni 
kapitanowie są przy pułku, nawet wówczas, gdy pominięto ich z uwagi na 

11  Dejour-Major (niem.) – sztab-oficer znajdujący się przy dowodzącym armią lub dywizją,  
w którego gestii było wyznaczanie dyżurów i wart, co sprawia, iż można określić go mianem 
dyżurnego oficera dziennego (fr. service de jour). W sprawach wojskowych Dejour-Major ma 
dwa znaczenia: 1. kolejna osoba według dobowego wypełniania obowiązków polegających na 
nadzorze nad przestrzeganiem wewnętrznego porządku oraz przekazywaniem postanowień  
i rozkazów; 2. stopień w wojsku; w gestii Dejour-Majora znajdującego się w składzie liniowym 
jednostki pozostawały sprawy „biurowe”, gospodarcze, sanitarne i sądowe, zob.: ВЭ, т. IX, CПб. 
1912, с. 19-20. 
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niedawno skończoną służbę, w takie sytuacji trzeba posłać kapitana. Także 
i w pozostałych rangach należy powyższe ustalenie uwzględniać. Młodszy 
major swojego pułku w żaden sposób nie może odważyć się dowodzić pod 
groźbą sądu, jedynie w marszu lub podczas ćwiczeń komenderuje w swo-
im batalionie.

35. Wszystkim oficerom rozkazuje się, że śmierć kogoś w czasie boju oznacza 
konieczność jego zastąpienia, przykładowo: kiedy pułkownika zabiją, jego 
miejsce ma wziąć podpułkownik, a miejsce podpułkownika przypada ma-
jorowi, a majora miejsce starszemu kapitanowi, i tak należy postępować 
wszystkim ober-oficerom obejmując miejsca sztab-oficerów. A ober-ofice-
rowie, kiedy wstąpią na sztabowe miejsca (jak wyżej opisano) lub w rotach 
kogoś z ober-oficerów zabiją, to na ich miejsca, według rang tych rot muszą 
zastąpić innymi ober-oficerami (na przykład): porucznikowi na kapitań-
skie, a pozostałym jeden za drugiego. A w miejscach tych, którzy wyżej 
postąpią, zastąpić należy unter-oficerami tejże roty też według porządku, 
a unter-oficerskie miejsca szeregowymi. A z roty w rotę dla dowództwa 
bynajmniej nie przechodzić, chociażby ani jednego ober-oficera nie ostało 
się w którejś rocie, aby tym konfuzji nie uczynić.

36. Żołnierze stojący na warcie z zatkniętym bagnetem powinni znajdować się 
tylko przy generalicji i przy sztandarach. 

37. W jaki sposób zmieniać warty. Kiedy idzie nowa warta z biciem Marszu, to 
poprzednia stanie pod bronią, a na ramiona położy muszkiety. Oficerowie 
broń swoja trzymają przy nodze, a jak nowa warta zacznie nadchodzić w po-
bliże, to znajdującym się na miejscu podnoszą broń do postawy prezentuj 
broń i biją marsz przed przychodzącym, ze względu na szacunek. A kiedy 
nowa warta przyjdzie i stanie naprzeciw starej, rozkazać należy wtedy pod-
nieść broń do postawy prezentuj broń i zakończyć bicie w bębny. Potem 
oficerowie wziąwszy swoją broń za dolny koniec, a unter-oficerowie także 
swoją broń za dolny koniec, schodzą się pośrodku z nowymi oficerami, każ-
dy naprzeciw z równym sobie rangą i przyszedłszy jeden do jednego razem 
postawiwszy broń do nogi, oddają sobie honor nawzajem, następnie wcze-
śniejsi oficerowie wartowniczy pytają: z jakiego powodu żeście przyszli?, na 
co odpowiadają przychodzący: zmienić was. I potem powiedzą wcześniejsi 
oficerowie słowo w słowo rozkazy i oddadzą wartowniczy wykaz; potem do-
wódca przyszedłszy do żołnierzy swoich powie: na ramię broń; a drugi roz-
każe do nogi broń. I rozkażą wartowników zmieniać, co powinien porucznik 
lub podporucznik według wykazu rozkazać, w swojej obecności sierżanta  
z kapralami, dokąd się należy. I jak nowi wszędzie dokonają zmiany, co donie-
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sione zostanie o przejęciu tych miejsc, wówczas i główną wartę zmienia się;  
a nie zmieniwszy wartowników i nie uświadomiwszy wiarygodnie, że wszyst-
ko przyjęto w całości, jeden drugiemu miejsca nie ustępuje. Ale jedynie  
w takim przypadku dowódca przyszedłszy, i ten który na miejscu stoi, oby-
dwaj rozkazują żołnierzom, prezentuj broń; podnieś muszkiet. Ober i unter-ofi-
cerowie podnoszą swoją broń za dolny koniec oraz uderzają w bęben marsz 
z obydwu stron; wtedy wcześniejsza warta z miejsca ustąpi, a nowa na jej 
miejscu stanie, i powiedzą obydwaj: prezentuj broń. Potem nowa warta poło-
ży muszkiety na ramię, a stara postawi przy nodze i pójdą obydwaj dowódcy, 
komu należy złożyć raport o zmianie warty w dobrym porządku. I przyszedł-
szy do swojego oddziału obydwaj powiedzą: prezentuj broń, a potem rozkaże 
ten, który idzie do domu, obróć broń kolbą do góry i poleci bić w bęben sygnał 
z pola, a wartownicy ze względu na oddanie honoru polecą bić sygnał-marsz 
i będą prezentować broń póki front ich nie minie. A jak zmieniona warta na 
miejsce, gdzie ma być, powróci, to dowódca postawi swój odział w szereg  
i powie – prezentuj broń, do nogi – co zakończą biciem w bębny. Potem pój-
dzie dowódcy swojemu raportować, że warta została odprawiona w dobrym 
stanie, a wróciwszy do oddziału swojego, powie: prezentuj broń, odwróć broń 
kolbą do góry; następnie zaś rozpuści po rotach, a przy tym rozkaże zjawić się 
w rotach dowódcom swoim. 

38. Jeżeli zmiana warty przyjdzie do generalicji lub do sztabu, to dowodzący 
niezależnie od tego, czy ober- czy unter-oficer uczyni w następującego spo-
sób: kiedy nowy przyjdzie i stanie w miejscu naprzeciw wcześniejszej war-
ty, wtedy stojący na warcie przychodzącego zapyta: z jakiego powodu żeście 
przyszli? i on odpowie: wartę waszą zmienić; a oddawszy sobie nawzajem 
honor, pójdą obydwaj do generała-adiutanta; a będzie miało to miejsce  
w sztabie, to wówczas do osoby, u kogo ta warta zmienia się, pytając się  
o pozwolenie zmiany. I kiedy o tym przyjmą rozkaz, to idą do swoich od-
działów i we wszystkim czynią tak, jak zawarto w 36-m punkcie.

39. Wartowników, gdziekolwiek się znajdują, zawsze zmienia kapral w nastę-
pujący sposób: kiedy przyprowadzi wartownikom zmianę to sam stanie 
pośrodku, stawiając swoją broń do nogi i rozkaże poprzedniej oraz nowej 
zmianie: prezentuj broń, a lewą nogą jeden do drugiego wspólnie podcho-
dzą przyjmując rozkaz cichym głosem, tak aby tylko sam kapral słyszał; 
ponieważ coś nie tak powie jeden drugiemu, to ten kapral powinien po-
prawić. I oddawszy rozkaz, powie kapral obydwóm: muszkiet przed siebie,  
w lewo tył zwrot; to żołnierze obydwaj obróciwszy się staną: nowy na miej-
scu starego, a poprzedni naprzeciwko niego. I jak szybko odwrócą się to 
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kapral powie obydwóm: prezentuj broń; potem postawi przed siebie, na-
stępnie nowemu wartownikowi rozkaże zatknąć bagnet, a staremu ścią-
gnąć i włożyć do pochwy, potem nowemu rozkaże postawić do nogi, a sta-
remu wartownikowi prezentować broń i obróć za dolny koniec, po czym 
poprowadzi go do szyku. A gdzie stoją bez bagnetów, to kiedy obróciwszy 
się staną: nowy na miejscu, a stary naprzeciwko i prezentują broń; wtedy 
także nowemu rozkaże broń dać na ramię, a staremu chwycić muszkiet za 
dolny koniec i odprowadzi z warty. Kiedy wszystkich wartowników zmieni 
i doprowadzi do szyku, to i sam swoją broń też niesie odwróconą, to jest 
za dolny koniec.

40. Doboszowie i oboiści podczas dziennego dyżuru u nikogo nie powinni 
być, także nie powinien nikt brać wspomnianych doboszy i oboistów, ani  
i pozostałych jakiś żołnierzy; czego bardzo się zabrania, ponieważ dla usług 
swoich mają ordynansów  12. 

41.  O biciu w bębny. 
Kiedy u generała-feldmarszałka lub u generała en Chefa uderzą Losung  13  
w bęben, wtedy muszą dobosze całej generalicji na warcie stojąc odezwać 
się według stopni, i jak na tych wartach odezwą się raz, to za drugim razem 
Losung na wyższej warcie należy uderzyć, i tak czynić do trzech razy; a po 
trzecim razie na główniejszej warcie będą bić co rozkazano będzie, to i na 
wyżej wymienionych wartach od generalicji też należy bić w bęben. Gdy za-
uważą, że na wyższej warcie grać przestaną, to i im zaraz należy też przestać. 

42. Jak u generała bić przestaną, to z prawej flanki w pułku, u warty przy sztan-
darze wartowniczemu doboszowi i w innych pozostałych pułkach razem 
uderzyć muszą bez odpowiadającego Werbla, a bić tylko to, co wybijano 
u generalicji po Losung-Streich  14, potem wspólnie przestają; podobnie 
uczynią we wszystkich miejscach, gdzie biją w bęben. A wartowniczy do-
bosze przy pułkowym sztabie też w tym czasie biją, jak w pułkach bić za-
czną. A jeżeli pułk gdzieś stoi sam i dowódcy powyżej pułkownika nie ma, 
to jemu Losung lub odpowiadający Werbel do trzech razy bić należy, ana-
logicznie jak wyżej wspomniano przy generalicji.

12  21 sierpnia 1706 r. car wydał specjalny ukaz skierowany do wszystkich generałów i oficerów, 
którym zabraniał wykorzystywać do swoich prywatnych potrzeb podporządkowanych sobie 
żołnierzy. Piotr I polecił, aby sprawami oficerów zajmowali się ordynansi, dla których przewi-
dziano mundur wojskowy i roczny żołd w wysokości 6 rubli, zob.: Тетрати записныя всякими 
письмами и делами, кому что приказано и в котором числе от Его Императорского Величе-
ства Петра Великого 1704, 1705 и 1706 годов с приложением примечаний о службах тех 
людей, к которым сей Государ писывал, СПб. 1774, с. 197-198.
13  Losung (niem.) – tu: sygnał dźwiękowy.
14  Losung-Streich (niem.) – uderzenie, sygnały wybijane przez doboszów.
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43. Kiedy dobosz trzymający wartę uderzy raz, to wówczas zawsze pozostali 
dobosze muszą przyjść, wziąć i przygotować swoje bębny. Dobosz puł-
kowy powinien tego doglądać, zaczynają bić w bęben od prawej flanki,  
a jeżeli wyższego dowódcy kwatera jest bliżej lewej flanki, to zaczynają  
w pułkach bić na lewej flance.

44. Kiedy w pułkach bębny biją, to pójdzie kapral z bronią, a za nim uda się 
dobosz pułkowy mając przez ramię przewieszony pas z hakiem, a w ręce 
laskę. A za nimi dobosze, za którymi idzie czterech wartowników z musz-
kietami na ramieniu w jednym szeregu. Tak czyni się począwszy od sztan-
darów każdego batalionu, rozdzielając na dwie grupy, które maszerują do 
ćwierci długości swojego batalionu. A na wartach u generalicji chodzą do-
bosze z kapralem i czterema muszkieterami i chodzą od warty o trzydzieści 
sążni w tę stronę, dokąd sięga długość kwatery pułkowej. A na innych war-
tach, gdzie dowódcą warty jest sierżant, tylko dwóch wartowników idzie 
za doboszem.

45. W marszu kiedy sztandary należy rozwinąć, to zawsze biją General-Marsch; 
a kiedy sztandary są w pokrowcach, to biją Feld-Marsch, w każdym bata-
lionie tylko przez jednego dobosza dla tempa marszu. 

46. Kiedy podczas marszu należy bić dla przyjazdu generała-feldmarszałka lub 
generała en Chefa, to zaczynają z tej flanki, odkąd wyżej wspomniana oso-
ba przyjedzie.

47. Kiedy podczas marszu zdarzy się przeprawa, to na każdej przeprawie jeden 
dobosz w batalionie ma bić, aż do całkowitej przeprawy, co czyni się jako 
znak dla idących z tyłu. A jeżeli z rozpuszczonymi sztandarami maszerują 
do przeprawy i przez przeprawę, to wówczas biją wszyscy dobosze.

48. Kiedy na warcie z ober-oficerem są gdzieś dobosze, to muszą zawsze stać 
przed pierwszym szeregiem, chyba że są razem z podoficerem lub gdzieś 
stoi warta w jednym szeregu i z jednym doboszem, to wówczas jego usta-
wia się w szeregu z prawej flanki przy warcie.

49. Kiedy w marszu żołnierzom rozkażą nieco odpocząć, wtedy powinni oni 
położyć broń i położyć się; rozkażą maszerować, to należy w jeden bęben 
w każdym batalionie uderzyć na zbiórkę. I jak żołnierze wstąpią pod broń  
i ją wezmą, wtedy trzeba maszerować i bić Feld-Marsch.
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Część III. 
O stanowiskach i o obowiązkach żołnierzy w pułku  

(od szeregowca aż do pułkownika)

Co znaczy żołnierz?
Miano żołnierz oznacza wszystkich ludzi, którzy są w wojsku, od najwyższego 
generała aż do ostatniego muszkietera, konnego i pieszego. 
Oficerowie lub ludzie dowodzący dzielą się na wyższych i niższych oficerów; 
tych, którzy są poniżej chorążych nazywa się unter-oficerami (to są niżsi do-
wodzący ludzie), drudzy też od fendricha lub chorążego do majora, nazywają 
się ober-oficerowie (to są wyżsi dowodzący), trzecia grupa od majora do puł-
kownika nazywają się sztab-oficerowie. I tak wyżsi rozkazują lub rządzą, inni 
też wypełniają ich rozkazy, każdy według swojej szarży i obyczaju wojskowego. 
Podział ten wprowadzono dlatego, aby podczas wojny wszystko według po-
rządku było i żaden bezład między tak wieloma ludźmi nie zachodził.

O rocie piechoty, w której podziały są takowe:
Rota piechoty musi się składać ze 144 ludzi fizylierów i pikinierów,  
a rota grenadierska liczy taką samą liczbę grenadierów. W rocie piechoty znaj-
dują się następujący oficerowie: kapitan, porucznik, podporucznik, chorąży, 
dwóch sierżantów, kaptenarmus, podchorąży, sześciu kaprali, pisarz rotny, 
dwóch doboszy, a u grenadierów jeden flecista.

O kapitanie.
Kapitan jest w rocie głową i ma największą ze wszystkich władzę rozkazywa-
nia. Podczas marszu podróżuje on na koniu, a w boju, paradzie, w marszach 
ceremonialnych znajduje się przed swoją rotą pieszo, wieczorem i rano musi  
o stanie roty swojej mieć wiedzę; powinien troszczyć się o pełny stan oddzia-
łu, a o chorych powinien mieć najwyższą dbałość. Każdego wieczoru przyj-
muje on od swoich sierżantów parol (lub słowo  15), a gdy potrzeba będzie coś  
w rocie uczynić, to rozkazuje on sierżantom, którzy rozkaz jego zobowiązani 
są wypełniać. On musi na wartę chodzić z całą swoją rotą, a także dowodzić 
podczas konwoju. Tak często jak pułkownik wykaz osobowy jego roty zażąda, 
zobowiązany jest ją sporządzić jak będzie rozkazano, a następnie mu ją wrę-
czyć. Ćwiczenia i pozostałe wojskowe porządki, które do jego obowiązku na-
leżą on rozważnie wykonuje. Także swoich żołnierzy zobowiązany jest dobrze 
utrzymywać i uważać na nich, aby na swoim stanowisku nie było zaniedbania. 

15  Prawodawcy chodziło o „hasło”, jednakże w równoległej wersji niemieckojęzycznej kodeksu 
występuje jedynie termin „parol”.
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O kapitanie-poruczniku.
Kapitan-porucznik jest pierwszym po kapitanie, dlatego powinien on swoje 
wszystkie obowiązki znać i nad swoją rotą wszechstronną mieć opiekę. Kapi-
tanowi swojemu drobiazgowo raportuje o tym co robił z rotą, także i to jakie 
wypełniali rozkazy dowódców (jeżeli okoliczność dopuści to każdego dnia)  
i należy mu w rocie we wszystkim tak postępować, jak samemu dowodzącemu 
kapitanowi. Porucznik, podporucznik i chorąży bez jego wiedzy nic znaczą-
cego przy rocie czynić nie mogą. Podczas parady i w boju zawsze pieszo, bez 
pozwolenia na koń nigdy nie wsiada.

O poruczniku.
Porucznik pod nieobecność kapitana wykonuje wszystko w rocie i chodzi na 
różne warty, ale nie mniej niż w czterdziestu ludzi. On przyjmuje każdego wie-
czoru od sierżantów parol, lecz nic nie czyni bez kapitańskiej wiedzy. Absolut-
ne ma staranie mieć o dyscyplinę i ćwiczenia, nie mniej niż sam kapitan. Pod-
czas marszu on podróżuje na koniu, podczas boju i w szyku ceremonialnym 
pieszo.

O podporuczniku.
Musi wszystko czynić jak porucznik, albowiem jego obowiązki niczym się 
nie różnią, jest tylko niższym stopniem, a podczas nieobecności porucznika 
wszystkim zarządza.

O chorążym.
Kiedy nie ma podporucznika, to zarządza wszystkim w rocie chorąży. Jemu 
przystoi szczególnie każdego dnia odwiedzać i doglądać chorych, sprawdzając 
czy nie mają w opiece jakiegoś niedostatku. On przyjmuje każdego wieczoru 
parol (lub słowa) od sierżantów i co szczególnie przy tym rozkazano, to jemu 
pospołu oznajmiają. Na warcie on zawsze przy swoim sztandarze się znajduje. 
Zastępuje on w razie potrzeby podporucznika. Powinien on mieć wielką mi-
łość do żołnierzy, i kiedy oni mają zostać ukarani, wówczas jemu za nimi wsta-
wiać się pozwolono. Podczas walki nie wolno mu sztandaru swojego zostawiać 
pod karą śmierci, ale winien go trzymać w lewej ręce, a prawą ręka bronić się 
aż do śmierci, nie zostawiając go, ponieważ cała rota przy nim się trzyma. Dla-
tego zobowiązany jest przy tym sztandarze przysięgać, a kiedy niebezpieczna 
okoliczność w rejteradzie (lub odejściu) zdarzy się, wtedy sztandar od drzewca 
oderwać należy i przy sobie schować powinien lub obwinąć go wkoło siebie i 
tak sobie z nim szukać ratunku.
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O sierżancie.
Powinien on każdego wieczoru brać parol od majora lub od adiutanta pułko-
wego i przynosić go do swoich oficerów w rocie, przekazując przy tym dro-
biazgowo wszystkie informacje, które jemu rozkazano przy parolu. Podczas 
marszu on zawsze idzie pieszo, niekiedy bywa z tyłu, niekiedy z przodu, cza-
sami po bokach roty. On też dogląda należycie, aby szeregi i rzędy były dobrze 
utrzymane; jednakże jego wyznaczone miejsce jest przy kapralstwie po prawej 
stronie. Na nim spoczywa wiele ważnych obowiązków w rocie, dlatego powi-
nien to być doświadczony żołnierz służący od najniższego stopnia, aby mógł 
znać wszystkie swoje przynależne obowiązki.

O kaptenarmusie.
On przyjmuje proch, ołów, który rozdziela żołnierzom, doglądając aby ładunki 
dobrze były sporządzone. Podczas marszu on jest zawsze przy swoim jaszczu, 
ma też nadzór nad bronią, przegląda ją na miejscach musztry; sprawdza czy 
wszyscy we wszystko są zaopatrzeni i czy nie wymagają naprawy przytwier-
dzone krzemienie, także ładunki oraz broń żołnierska, po czym zdaje o tym 
kapitanowi sprawozdanie.

O podchorążym.
Ten otacza gorliwą opieką chorych, odwiedzając ich każdego dnia i jest cho-
rążemu we wszystkich sprawach pomocnikiem. W boju lub w szyku idzie za 
chorążym, a jak ten będzie ranny, tak że nie może więcej sztandaru nieść, to 
należy mu go wziąć. Podczas marszu zwykle on sztandar nosi, oprócz bitwy  
i publicznych ceremonii; a szczególnie jemu podczas boju we wszelkich wy-
padkach chorążego przy sztandarze bynajmniej zostawiać nie należy. 

O kapralu.
Kapral musi o wszystkich swoich żołnierzach, rankiem i wieczorem mieć wie-
dzę; a będzie, że ktoś z nich jest do złego życia skłonny, takich powinien ostrze-
gać i za wszelką cenę zakazywać, bynajmniej nie powinien pozwalać na grę  
w karty i w pozostałe gry kościane, a gdy ktoś okaże się mu nieposłuszny, wypa-
da mu o tym sierżanta powiadomić. On stoi przy swoim kapralstwie w przed-
nim szeregu z prawej strony.

O lekarzu rotnym.
On musi mieć ze sobą w polu i w garnizonie dobre lekarstwa na rany; a gdy 
przydarzy mu się trudny przypadek, to nie powinien sam się za to brać, ale  
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z lekarzem pułkowym o tym radzić. On goli żołnierzy raz na tydzień, rannych 
musi doglądać z gorliwością.

O pisarzu rotnym.
Kiedy kapitan zechce zrobić przegląd, wtedy powinien nakazać pisarzowi być 
w gotowości z papierem i piórem, aby wykaz rotny poprawnie przeprowadzić. 
Także musi mieć u siebie księgę, w której wszystko zapisuje co rocie jest przy-
dzielone i naprawione, a o tym zobowiązany jest każdego miesiąca kapitano-
wi raportować; także zobowiązany jest we wskazanym czasie czytać całej ro-
cie artykuły wojskowe; jemu też należy słuszny zapis prowadzić, za co komu  
w rocie bywa przyznana kara.

O gefrajtrze.
Gefrajtrzy muszą w przednim szeregu po prawej ręce blisko kaprala stać. Ich 
broń jest taka sama jak u żołnierzy, tylko oni nie pełnią warty sami, ale należy 
im doglądać, aby warty, (które w różnych miejscach od roty po dwie, po trzy 
lub więcej ludzi postawione bywają) w wyznaczonym czasie, a mianowicie: co 
każde dwie lub trzy godziny zluzować lub wyprowadzić.

O Leib-Schützu.
(Leib-Schütz jest to strzelec ochraniający lub ordynans  16). On trzyma się za-
wsze przy swoim dowódcy. Kiedy oficer jest w pobliżu nieprzyjaciela i po coś 
posłać zechce, to jego wykorzystuje, a nie żołnierzy. Kapitan ma zawsze zwykle 
dwóch takich przy sobie, a w boju oni zawsze stoją za kapitanem. Im wypada 
mieć broń palną i szpadę, a kiedy oficer zostanie zraniony, to muszą oni go brać 
i wynosić, a nie żołnierze.

16  Za panowania carów – Michała (1613-1645) i Aleksego Romanów ordynansami nazywano 
ludzi rekrutujących się z puszkarzy, strzelców „zatynnych” i strzelców, przy czym nie ustalono, 
jaki był zakres ich obowiązków. Z czasem ordynansami zaczęto nazywać żołnierzy nadających 
się „w mniejszym stopniu” do służby liniowej, których to przydzielano do służby osobistej  
u oficerów. Wraz z utworzeniem pułków gwardii przez Piotra I funkcję ordynansów pełnili żoł-
nierze pułku Preobrażeńskiego (nawet ludzie bardzo wysoko urodzeni), przy czym był to szcze-
gólny rodzaj służby polegający na wypełnianiu zadań o charakterze wagi spraw państwowych. 
Ordynansi podczas walki zawsze towarzyszyli swoim oficerom i wypełniali ich wszystkie pole-
cenia (opatrywali rany i w razie konieczności wynosili ich z pola bitwy). W 1696 r. określona 
została liczba ordynansów znajdujących się na służbie u oficerów: pułkownik miał ich 6, pod-
pułkownik 4, a kapitan tylko 1. Wprowadzony został też zakaz służby pozostałych żołnierzy li-
niowych u tychże oficerów. W 1713 r. wyznaczona została liczba ordynansów dla na nowo usta-
nowionych szarż wojskowych. Zgodnie wytycznymi generał-feldmarszałek miał 16, generał 
(pełny) – 12, generał-lejtnant – 10, generał- major – 8, brygadier – 7, pułkownik – 6, podpuł-
kownik – 4, major – 3, kapitan – 2, a tzw. młodsi oficerowie mieli po 1 ordynansie, zob.: ПСЗРИ, 
т. III, № 1540; т. V, № 2638, 2671; ВЭ, т. IX, с. 40-42; Русская военная сила…, с. 107. 
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O doboszu.
Ich bywa w rocie zawsze po dwóch ludzi, oni nie powinni uczestniczyć w wal-
ce, ale wypada im w rocie zawsze być gotowymi do bicia w bęben. Oni muszą 
znać wszystkie komendy bicia w bęben, które potrzebne są w pułku, powinni 
być młodzi gdyż na posyłki są wysyłani.

O pułku piechoty.
Pułk piechoty musi składać się z ośmiu rot, oprócz pułków gwardii lub które to 
szczególnym rozkazem składają się z trzech batalionów.

Sztabowi oficerowie pułku są następujący:
1. pułkownik, 1. podpułkownik, 1. premier-major, 1. sekund-major.

Pułkowi oficerowie w sztabie.
Kwatermistrz pułkowy, audytor pułkowy, adiutant pułkowy, komisarz pułko-
wy, oboźny pułkowy, prowiantmajster pułkowy, lekarz pułkowy, fiskał pułko-
wy, profos pułkowy.

O pułkowniku.
Pułkownik musi być mężem znakomitym i biegłym oraz przezornym, aby swo-
ją honorową szarżę mógł z przyzwoitą cnotą tak się prowadzić, aby dla swojego 
pułku we wszelkich wypadkach nie był podły, powinien mieć staranie o do-
brych ober- i unter-oficerach, aby oni nie tylko o roty swoje troszczyli się pro-
wadzeniem ćwiczeń, ale rozpowszechniali w szczególności dobry porządek. 
Należną opiekę ma mieć nad mundurem, należycie utrzymaną bronią oraz 
aby żołnierze schludnie chodzili w odzieży. On znajduje się w pułku w uroczy-
stym marszu lub kiedy wchodzi do twierdzy lub z twierdzy. Też kiedy wymarsz 
lub znajduje się wejście do obozu, zawsze idzie przed pułkiem pieszo, o czym 
przy ceremoniach w innym miejscu szerzej opisano; a w batalii na koniu z tyłu 
frontu, jak blisko można (z obnażoną szpadą), aby lepiej mógł widzieć i swo-
im pułkiem dowodzić, jeżdżąc od jednego do drugiego końca swojego pułku; 
powinien wszystkich pobudzać do wypełniania swojego obowiązku przeciwko 
nieprzyjacielowi, w garnizonie na warty on sam nie chodzi, tylko przy konwo-
ju lub w partiach. I każdego wieczoru przynosi mu major parol, który zobowią-
zany jest przyjmować przy szpadzie, stojąc z odkryta głową. W pułku bez jego 
wiedzy żaden oficer czegoś ważnego nie rozpoczyna; podobnie jak kapitan  
w swojej rocie, tak pułkownik w pułku ma jeszcze większą władzę i dozór. I kie-
dy by jego podkomendni jakieś skargi lub doniesienia mieli, o czym by należa-



Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku 343

ło wiedzieć generalicji, to należy o tym wcześniej swojego pułkownika zawia-
domić, który albo o tym doniesie sam, albo tego, który o tym donosić chce, bez 
zwłoki do wyższego dowódcy odeśle. Pułkownik musi mieć całkowitą troskę  
o dobry porządkek i stosowne sprawowanie i o wszystkim co w pułku do inte-
resu państwowego należy. 

O podpułkowniku.
Podpułkownik dowodzi swoim batalionem  17 i o wszystkim informuje puł-
kownika; na wartę lub dokąd odkomenderowany będzie, nie chodzi poniżej 
batalionu. On jest pierwszym po pułkowniku i ma podczas nieobecności puł-
kownika dowództwo równe jemu. Do niego należy majorowi lub adiutanto-
wi pułkowemu każdego wieczoru parol przynosić i jego rozkazów oczekiwać, 
które major lub adiutant znowu sierżantom od rot wydaje. Także przystoi 
podpułkownikowi mających pod swoimi rozkazami, należycie dopilnować 
ćwiczeń i w całym kompletnym porządku trzymać. W uroczystym marszu  
i podczas parady jest on zawsze pieszo, a w bataliach na koniu lub tak jak mu 
zostanie rozkazano.

O majorze.
Kiedy nie ma pułkownika i podpułkownika, całym pułkiem dowodzi ma-
jor. On też ma w pułku największą pracę, a mianowicie: zawsze uczestniczy  
w ćwiczeniach i przygotowaniu wart. On przegląda pułk, czy w dobrym znajduje 
się stanie, zarówno w liczbie żołnierzy, jak i w ich broni, amunicji oraz mundurze. 
Adiutant i sierżanci są jego pomocnikami, przez których wykonuje on rozkazy  
i włada całym pułkiem. Podczas marszu i bitwy on w pułku zawsze jest na ko-
niu; powinien on starannie doglądać, aby wszystko szło porządnie. I przystoi 
szczególnie pod uwagą mieć, aby major dobrze rozumiał sprawy wojskowe, które  
w pułku są potrzebne; przy tym powinien być także zdrowy i niestary. Sekund-
-major po pierwszym majorze toż samo wypełniać powinien. 

O kwatermistrzu pułkowym.
On powinien przygotowywać kwatery dla całego pułku, tak w polu, jaki 

i w garnizonie. Jemu też należy każdego wieczoru jeździć do głównej kwatery 
generała-kwatermistrza, aby dowiadywać się rozkazów dotyczących trasu mar-
szu i miejsca oraz sposobu urządzenia obozu. Kiedy następuje wymarsz, wów-

17  W armii Piotra I został wprowadzony podział pułków na 2 bataliony (istniały od tego odstęp-
stwa w przypadku konkretnych jednostek) – pierwszym dowodził pułkownik, a drugim pod-
pułkownik. Szerzej zob.: Wstęp.
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czas generał-kwatermistrz udaje się naprzód oglądając miejsca, gdzie godziwie 
będzie można stanąć obozem; wtedy za nim podążą ober-kwatermistrzowie  
i kwatermistrzowie pułkowi, a z nimi furierzy ze znaczkami. Gdy generał- 
kwatermistrz, generał-kwatermistrz-lejtnant lub ober-kwatermistrz wskaże 
miejsce kwatermistrzowi pułkowemu, powinien on zaznaczyć place (kto ja-
kie zajmie), a następnie wraca do pułku i prowadzi do wyznaczonego obozu.  
W garnizonie on też kwatery swojemu pułkowi rozdziela i rozdaje zapiski, zgod-
nie z którymi każdy według stopnia kwaterę znajdzie. Powinien on umieć ryso-
wać, być dobrym matematykiem i geometrą, a także częściowo znać geografię.

O audytorze pułkowym  18.
Audytor pułkowy musi mieć dobre rozeznanie w kwestiach sądowniczych 
rozstrzyganych według przepisów procesowych i prawidłowo stosowanych 
zwyczajów wojskowych oraz przysiąg. I kiedy podczas popełnienia jakiegoś 
przestępstwa zdarzy się prowadzić przesłuchanie (lub wysłuchanie), to trzeba 
mu należycie i sprawiedliwe zdarzenie z odpowiednimi świadkami ostrożnie 
rozpatrzyć i wszystko, co będzie zeznane, zgodnie z prawdą musi zapisywać, 
a wyrok sądowy przedstawia według większości głosów. I kiedy wszyscy ase-
sorowie i prezydent podpiszą się, wtedy audytor puste miejsca dokoła wyro-
ku przekreśla, tak aby nie można było niczego dopisać. Jeżeli zdarzą się jakieś 
sprawy, które jemu sprawią trudność, wówczas powinien zwrócić się o radę do 
ober-audytora i od niego odebrać instrukcje.

O adiutancie pułkowym.
On jest pomocnikiem majora i bierze od niego każdego wieczoru parol, a na-
stępnie roznosi je wszystkim trzem wyższym stopniem dowódcom, następnie 
zaś rozdaje je z innymi rozkazami sierżantom przed kwaterą majora. On poma-
ga majorowi pułk ustawiać i warty wysyłać, a także przebywa przy nim podczas 
marszu i boju zawsze na koniu.

O oboźnym pułkowym.
On musi być dobrym rachmistrzem, powinien zwracać uwagę, aby wszyst-
kie wozy jak należy postawione były rzędami, ciągnęły według porządku oraz 
stawały na swoich miejscach. Oboźni rotni powinni być posłuszni oboźnemu 
pułkowemu i we wszystkim z gorliwością go wspierać. O trasie marszu oboźny 
pułkowy zasięga informacji od oboźnego generalnego i domaga się od niego na 

18  Szerzej kompetencje tego urzędu opisano w II księdze Kodeksu Wojskowego 1716 roku.
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wszystko rozkazów. Musi poświęcić wiele uwagi, ażeby wozy zarówno jakiej-
kolwiek rangi oficerskiej, jaki karczmarskie oraz wszystkie inne szły na swoich 
wyznaczonych miejscach i bynajmniej w tym samowoli nie dopuszczał  19. 

O prowiantmajstrze pułkowym.
Prowiantmajster pułkowy przede wszystkim powinien zajmować się zaopa-
trzeniem żołnierzy w żywność, tak aby oni znajdowali się zawsze w dobrym 
stanie i nigdy nie zaznali głodu lub mieli niezrealizowane potrzeby. On musi od 
komisarzy przyjmować prowiant, który nie jest zgniły lub zepsuty; też powi-
nien doglądać aby miara i waga były prawdziwe i ma żywność rozdawać zgod-
nie z wykazem; jemu należy być sprytnym i nieleniwym, powinien prowadzić 
ścisły rejestr zarówno o przyjętych dobrach jak i o rozchodach. 

O lekarzu pułkowym.
Pułkownik powinien przyłożyć wielką troskę, aby mieć dobrego i zdolnego leka-
rza, który w leczeniu już jest doświadczony, a przy tym aby posiadał on zawsze 
wszystkie najpotrzebniejsze lekarstwa i przybory medyczne. Lekarz pułkowy 
powinien wystrzegać się, aby państwowe lekarstwa, oprócz tego pułku nigdy 
gdzieindziej wydawane były, a w szczególności należy mu rannych i chorych pil-
nie odwiedzać, a o wątpliwych chorobach zasięgać rady od doktorów i o takich 
przypadkach oznajmienie czynić we właściwym czasie. Pułkownikowi, podpuł-
kownikowi oraz majorowi goli on brody. Wszyscy felczerzy rotni są mu podpo-
rządkowani, dogląda on ich aby wypełniali ze wszelką starannością wszelkie roz-
kazy. Kiedy jest przemarsz, wtedy on znajduje się przy aptece pułkowej.

O profosie pułkowym.
Profos powinien doglądać, aby pułk zawsze w czystości był utrzymany, bez 
smrodu i wszelkiej nieczystości. On ma trzech lub czterech służących i wszyst-
kie kajdany, którymi przestępcy skuwani bywają. Kiedy obóz zostaje założony, 
wtedy musi nakazać niezwłoczne wykopanie latryn, a robotników do tej pracy 
uzyskuje od majora. Wartę aresztancką zawsze wystawia się u profosa, a zaku-
tych u niego się trzyma; także, kiedy kogoś mają wsadzać do niegodziwego 
aresztu, to zawsze po niego należy posyłać. 

19  Zob. też: Nauka dla przełożonego czyli wagmistrza jako ma ćwiczyć woźnice w potrzebnych 
obrotach według komendy, z przyłączeniem uwag, które ukazują jak tego w samym skutku użyć, [w:] 
A.L. Oelsnitz, op.cit., s. 95-107.
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17. Artykuły wojskowe Piotra I – tłumaczenie polskie z XVIII w. przechowywa-

ne w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie – s. 83-84;
18. Ustawienie pułku w obozie wg regulacji Kodeksu wojskowego 1716 

roku; Книга о экзерциции, церемониях и должностях воинским людям, 
надлежащих. Напечатана повелением царского величества в Санкт-Пе-
тербурге. Лета Господня 1715, апреля 20-го дня, [СПб. 1715] (tablica 
zamieszczona po stronie 23) – s. 322. 

Ilustracja na okładce

Pierre Denis Martin Młodszy, Bitwa połtawska, 1726 r. (Państwowe Muzeum 
– Rezerwat Carskie Sioło, Rosja)
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Tabela nr 2. Recepcja szwedzkich artykułów wojskowych Karola XI z 1683 r.  
w Artykułach wojskowych z krótkim komentarzem Piotra I (s. 58-60).


