


Tomasz Zackiewicz

Sztuka wojenna czasów

Stefana Batorego

Tom III

Aspekt teoretyczny – część 2

WYDAWNICTWO PSYCHOSKOK, 2013



Copyright© by Wydawnictwo Psychoskok, 2013

Copyright© by Tomasz Zackiewicz, 2013

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej 

publikacji nie może być reprodukowana, powielana 

i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej 

zgody wydawcy.

Skład i korekta: Tomasz Zackiewicz

Projekt okładki: Tomasz Zackiewicz

Zdjęcie okładki:  Karl Pawłowicz Briułłow, „Oblężenie Pskowa”,

fragment obrazu olejnego

ISBN: 978-83-7900-035-7

Wydawnictwo Psychoskok

ul. Chopina 9, pok. 23, 62-507 Konin

tel. (63) 242 02 02, kom.665-955-131

http://wydawnictwo.psychoskok.pl

e-mail: wydawnictwo@psychoskok.pl

http://wydawnictwo.psychoskok.pl/
mailto:wydawnictwo@psychoskok.pl


Niniejszą książkę poświęcam 

polsko-węgierskiej przyjaźni,

która jest wieczna

Autor

Sum rex vester, 

nec fictus neque pictus. 

Stefan Batory



ZAWARTOŚĆ TEMATYCZNA

1. Inżynieria wojskowa i służby inżynieryjne

a/ sztuka fortyfikacyjna

b/ służby inżynieryjne

c/ batoriańskie reformy

2. Obóz i służby obozowe

3. Flota kaperska

4. Zachodni specjaliści

5. Kwestia zdrowia i polowa służba zdrowia

6. Kartografia i planowanie działań 

7. Problem wielonarodowościowy armii i służb

8. System zaciągu żołnierzy i werbunku służb

9. Skład i organizacja roty

10. Szyk marszowy

11. Szyk bojowy

a/ dziedzictwo doby średniowiecza

b/ „stare urządzenie polskie”

c/ przygotowanie do bitwy

d/ bitwa w polu

12. Sztuka oblężnicza

a/ oblężenie

b/ obrona

c/ batoriańskie wojny

13. Taktyka walki



14. Strategia walki

15. Transport 

16. Aprowizacja 

17. Kwestie skarbowe 

a/ obowiązki władcy

b/ obowiązki rotmistrzów

c/ znaczenie żołdu w nowożytnej armii

d/ wojna „na kredyt”

e/ źródła finansowania ówczesnych wojen

f/ wojny batoriańskie w wydatkach pieniężnych

18. Prawo wojskowe

a/ rodzaje sądów

b/ prawo a „ludzie żołnierskie”

c/ prawo a naruszenie dyscypliny

d/ artykuły obozowe

19. Stosunek do ludności zajmowanych terenów

20. Propaganda jako narzędzie walki

21. Dyplomacja w służbie wojny

a/ Turcja i Tatarzy

b/ Moskwa i papiestwo

c/ kraje skandynawskie i Niemcy

ZALECANA BIBLIOGRAFIA

PODZIĘKOWANIA



Tomasz Zackiewicz - Sztuka wojenna czasów Stefana Batorego, Tom III: Aspekt teoretyczny – część 2

1.  Inżynieria  wojskowa  i  służby

inżynieryjne

a/ sztuka fortyfikacji

W  Polsce  system  bastejowy,  głównie  typu  wieżowego

wielokondygnacyjnego,  rozpowszechnił  się  od  końca  XV  stulecia1.

Rzeczpospolita zatem próbowała nadążyć za nowinkami w tej dziedzinie.

Jednak był kłopot ze stosowaniem tego w praktyce, ponieważ brakowało

środków  finansowych.  A  wyniku  tego  monarcha  nie  dysponował

odpowiednimi narzędziami, by nawet wzmocnić już istniejące twierdze. A

fortyfikacje  w  kraju  były  w  opłakanym stanie.  To  samo  działo  się  na

północno-wschodnim pograniczu Litwy, aczkolwiek od lat pięćdziesiątych

zaczęto wzmacniać obwarowania Połocka2.

Aby  się  rozeznać  w  stopniu  ufortyfikowania  Rzeczpospolitej,

przytoczyć  warto  bardzo  ciekawy  fragment  spostrzeżeń  dyplomaty

papieskiego J. Ruggieriego, dotyczący czasów Zygmunta Augusta. Pisze

on do Piusa V: “Lecz, że Polacy z przyrodzenia i dawnego zwyczaju lubią

bić się na otwartym polu, gdzie mogą wygodnie użyć swej jazdy, która w

miejscach ciasnych i opasanych murami na nic się nie zda, że niecierpliwie

znoszą  niewygody  oblężenia,  stąd  pochodzi,  że  ich  kraj  jest  prawie
1 H. Kotarski, Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1579-1582, [w:] „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 16, cz. 2,

Warszawa 1970, s. 98.

2 Tamże.
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ogołocony  z  fortec.  Najgłówniejsze ich twierdze są  w Prusach,  między

którymi  pierwsze  miejsce  trzyma  Malbork,  zamek  zbudowany  przez

Krzyżaków,  równie  obszerny  jak  mediolański,  mający  mocne  mury,  i

wszystkie  izby  zasklepione.  Niedaleko  stamtąd  jest  Gdańsk,  gdzie  się

także  buduje  teraz  twierdza,  a  bliżej  jeszcze  od  Malborka  jest  Elbląg,

miasto  oblane  wodą  i  otoczone  mocnymi  murami...”3 Ziemie

Rzeczpospolitej  zatem były  słabo  ufortyfikowane,  bo  Polacy  mieli  nie

lubić walki oblężniczej. Najlepiej czuli się w działaniach manewrowych,

co należy uznać za trafne spostrzeżenie. Przekaz też wspomina nieliczne

ufortyfikowane  polskie  miasta.  Mając  na  względzie  przyszłą  wojnę

Batorego z Gdańskiem, warto zatrzymać się przy tym porcie i  omówić

dokładnie stan obwarowań.

Dyplomata  papieski  wspomina  również  o  pracach  fortyfikacyjnych.

Trwały  one  na  długo  przed  połową  XVI  wieku.  O  budownictwie

bastejowym możemy mówić w czasie od 1489 roku do dwudziestych lat

XVI stulecia, kiedy wzniesiono po zewnętrznej stronie fosy wały ziemne z

bastejami  kojcowymi  murowano-ziemnymi.  W  latach  sześćdziesiątych

XVI wieku zbudowano basteję wieżową wokół Latarni (tzw. wieńca). Inne

większe  miasta  Rzeczpospolitej,  takie  jak  Kraków,  Lwów,  Wilno,

Wrocław, w tym czasie – tj.  w ciągu pierwszej połowy XVI stulecia –

także otrzymały ten rodzaj umocnień. Natomiast najwcześniejsze zabytki

typu bastionowego z naszych ziem pochodzą również z Gdańska. Mam tu

na myśli rondel Bożego Ciała z lat 1547 – 1559 i rondel św. Elżbiety z lat

1554 – 1557. Zabudowę bastionową spotykamy też w Rożnowie (ok. 1560
3 B. Baranowski, W. Bortnowski, W. Lewandowski, Dzieje wojskowości polskiej do roku 1831. Wypisy źródłowe, Warszawa 1949, s. 120.
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r.).  Pełny  rozwój  takich  fortyfikacji  rodzaju  starowłoskiego  dostrzec

możemy w bastionie Karowym Gdańska z lat 1571 – 15764. 

Najłatwiejszym  i  najtańszym  sposobem  dostosowania  twierdz  do

zwiększenia siły ognia dział oblężniczych było po prostu nie budowanie

nowych  systemów  obronnych  od  zera,  lecz  modernizowanie  starych

średniowiecznych umocnień. Dokonywało się to na trzy sposoby:5

a/  Wzmacniano  wysokie  mury  od  wewnątrz  przez  domurowanie

krótkich ścian poprzecznych o różnych formach oraz obsypywano ziemią.

Inną  formą  tego  było  obsypywanie  od  wewnątrz  wałem  ziemnym

podpartym wewnętrznym murem oporowym. Taki wał mógł być tarasem

artyleryjskim.

b/ Budowa nowego zewnętrznego obwodu murów z bastejami. Mury

niskie  o  odpowiedniej  grubości,  bez  krenelaży,  lecz  z  przedpiersiem,

względnie  wały  ziemne  wzmocnione  murami  oporowymi.  Z  zewnątrz

kopano fosy. Za taras artyleryjski służyła górna powierzchnia murów lub

nasyp ziemny.

c/  Wykonanie  strzelnic  dla  broni  palnej  w  istniejących  murach  i

basztach,  na wierzchu zaś tych ostatnich  urządzano często  działobitnie.

Blanki  istniejących zamków często posiadały  już strzelnice,  ale były to

strzelnice szczelinowe (do ostrzału z łuku) lub krzyżowe (do ostrzału z

4 H. Kotarski, dz. cyt., t. 16, cz. 2, Warszawa 1970, s. 98-99.
5 M. Rogalski, M. Zaborowski, Fortyfikacja wczoraj i dziś, b.m. 1978, s. 38.
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łuku lub kuszy). Wraz z upowszechnianiem się broni palnej musiało się to

zmienić.  I  tak zaczęto tworzyć strzelnice kołowe, przystosowane do luf

rusznic,  lecz  szybko  tę  formę  zarzucono  na  rzecz  innej,  a  mianowicie

klucza.  Tak  więc  oprócz  koła  wyciętego  w  murze  robiono  na  górze

pionową  szczelinę  jako  przeziernik  do  celowania.  Strzelnica  kluczowa

zatem była połączeniem strzelnicy  szczelinowej  i  kołowej.  Zdarzały  się

także  formy bardziej  skomplikowane,  bo dostosowane  do  użytku broni

palnej, kuszy i łuku. Zwano je strzelnicami kombinowanymi. Dla ciężkich

hakownic tworzono strzelnice hakownicze,  zaopatrzone od wewnątrz  w

specjalny występ muru lub belkę do zaczepiania haku. W przypadku kiedy

mur  był  szczególnie  gruby  potrzebna  stawała  się  strzelnica  tarczowa z

otworem  w  zamykającej  wnękę  ceglanej  lub  kamiennej  „tarczy”.  To

osłabiało fortyfikacje, czyniąc łatwiejszym celem dla dział oblężniczych,

ale  było konieczne dla wygodnego prowadzenia  ognia  przez obrońców.

Obie  te  kwestie  w  jakimś  stopniu  dało  się  pogodzić  w  przypadku

stosowania  strzelnic  „krzyżowych”  i  wachlarzowych,  gwarantujących

dobry  ostrzał  przedpola  twierdzy  przy  zachowaniu  pierwotnej  grubości

muru. Do takich strzelnic podchodziło po dwóch strzelców, których ogień

się krzyżował, a oni sami byli dobrze osłonięci przed ostrzałem wroga z

zewnątrz.  W  strzelnicy  „krzyżowej”  ta  osłona  (mająca  kształt

równoramiennego  trójkąta  z  litego  muru)  znajdowała  się  od  wewnątrz

twierdzy, a w wachlarzowej – od strony nieprzyjaciela6.

6 S. Fuglewicz, Ilustrowana Historia fortyfikacji, Warszawa 1991, tabl. 7.
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Dokonując  podsumowania  systemów  obronnych  w  Rzeczpospolitej

należy stwierdzić, iż nowoczesne umocnienia (najpierw bastejowe, potem

bastionowe) miały miasta najbogatsze, których było na to stać. Prym tu

wiódł  Gdańsk,  mający  fortyfikacje  nie  gorsze  od  ośrodków

zachodnioeuropejskich.  Można  go  uznać  za  najlepiej  ufortyfikowaną

twierdzę  Polski.  Reszta  zaś  krajowych  miast  pozostawała  pod  tym

względem  daleko  w  tyle.  Podstawą  były  tu  średniowieczne  mury,

częściowo  dostosowane  do  nowożytnych  warunków  walki.  Gdy  w

systemie wieżowym (XII – XIII wiek) wystarczało umieszczenie wieży w

odpowiednim, niedostępnym i dającym rozległy widok miejscu, to już w

systemie  basztowym  (XIV  –  XV  wiek)  widzimy  potrzebę  ciągłego

obwodu zabezpieczającego wzajemny ostrzał poszczególnych elementów

zamku.  System bastejowy (XV  –  XVI wiek) zaś stworzył podstawę do

sprostania  upowszechnienia  się  artylerii,  lecz  nie  rozwiązał  problemu

martwych pól. Uporał się z tym dopiero system bastionowy (XVI – XVII

wiek) w oparciu o czysto geometryczne konstrukcje narysowe7.

7 J.  Bogdanowski,  Mapy  dawnej  twierdzy  Kraków (ze  szczególnym  uwzględnieniem pierwszych  map  warstwicowych) ,  [w:]  Z  dziejów

kartografii, t. 5, Kartografia forteczna, pod red. Andrzeja Tomczaka, Warszawa 1991, s. 15.
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b/ służby inżynieryjne

Przechodząc  do  omówienia  wojskowych  architektów  w

Rzeczpospolitej, znowu zacytuję Ruggieriego, który twierdzi, że: „Brakuje

także  w  tym  kraju  inżynierów  wojskowych.  Używał  król  dotąd

Wenecjanina nie bardzo biegłego w swej sztuce, który umarł przeszłego

roku”8.  Spostrzeżenie  nuncjusza  odpowiadało  prawdzie:  Rzeczpospolita

nie miała specjalistów w tej dziedzinie. Działo się tak, gdyż nie było na

nich zapotrzebowania. W razie konieczności Zygmunt August posługiwał

się inżynierami pochodzenia obcego. Z tego względu powstanie umocnień

dawnej  Rzeczpospolitej  zawdzięczamy  głównie  fachowcom

cudzoziemskim.  Oprócz  wspomnianego  wyżej  Wenecjanina,  należy  tu

wymienić  m.in.  Augusta  Breitfussa  i  Jana  Frankensteina9.  Oni  to

zaszczepili nowe rozwiązania konstrukcyjne na naszych ziemiach.

Wojska techniczno-inżynieryjne podlegały bezpośrednio pod hetmana.

Polska  miała  zachodnich  specjalistów  w  zakresie  sztuki  oblężniczej.

Zwano ich szancmistrzami lub wałmistrzami.  Dowodzili  oni oddziałami

minierów  i  saperów-szancchłopów  (szancknechtów)10.  Pewne  źródło

powiada, iż kopaczów nam nie trzeba, bo jesteśmy w kopaniu szańców

doświadczeni11.  Niemniej  inżynierów  nie  było  w  kraju.  Do  służby

8 B. Baranowski, W. Bortnowski, W. Lewandowski, dz. cyt., s. 120.
9 H. Kotarski, dz. cyt., t. 16, cz. 2, Warszawa 1970, s. 99.
10 Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce, Warszawa 1982, s. 180.
11 Stanisława Łaskiego  Wojewody Sieradzkiego prace  naukowe i dyplomatyczne,  wyd.  z rękopisów muzeum wileńskiego z przedmową

Mikołaja Malinowskiego oraz dodatkiem dzieł Jana Tarnowskiego z jedynego egzemplarza biblioteki kórnickiej, Wilno 1864, s. 6.

12
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pomocniczej  wchodzili  jedynie  rzemieślnicy,  którzy  byli  liczni  w

Rzeczpospolitej. 

Ale praca wojsk techniczno-inżynieryjnych nie ograniczała się tylko do

prowadzenia oblężenia. Wtedy drogi należały do rzadkości, a przeważnie

ich w ogóle nie było. Dlatego właśnie do transportu starano się używać

dróg wodnych. Jednak tam, gdzie nie istniała taka możliwość, trzeba było

przedzierać  się  przez  trudny  teren.  I  tutaj  możemy  dostrzec  wielkie

znaczenie tego rodzaju oddziałów. Dobrze ilustruje nam to źródło: „A mają

się [personel inżynieryjny – T.Z.] o tym z wielką pilnością starać, jakoby

zen strzelbą a z nią municyją w drodze wszędzie przejechać możno, tak we

dnie, jako i w nocy, a jeśliże też ziemia działa wielkiej […] znieść może

albo nie, a jeśliby też nie byli na przekazie przykopy, doły, bagniska i inne

wody  w  dolinach,  a  miejscach  niskich  albo  inne  takowe  rzeczy,  coby

przejazd  broniły,  aby  też  z  pilnością  zobaczono,  przy  której  stronie,

nieprzyjacielska  broń  nagotowana  a  położona  jest”.  To  od  sprawności

szancknechtów zależało  tempo przemarszu  armii,  opóźnianej  taborem i

ciągnionymi  działami.  Czytamy  dalej,  że:  „Szancmistrz  też  zawsze  z

oboźnym a z niektórymi szancchłopy i z cieślami albo inszymi też chłopy,

którzy by siekiery mieli na rąbanie drzewa do budowania a naprawienia

mostów i dróg złych, naprzód, przy hufcach jezdnych, które w przód idą,

jechać mają z ludźmi tam tej ziemie a dróg świadomymi, co by pewnie

drogi a ścieżki wiedzieli i z pilnością wszędze patrzali, jeśliżeby, strzelbą

możono przejechać abo nie.  Żeby też mosty,  tamy, drogi,  przekopy tak

naprawowali,  aby  tym  snadniej  z  ciężką  strzelbą  i  ze  wszelaką  inną

13
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municyją za nimi przejechać możono. A ku temu obronny sprawny dobrą

poradę dać może ku naprawowaniu dróg, a zwłaszcza w wąwoziech, na

kierowniu przy górach albo inszych złych raziech, żeby długie cugi,  co

przed  działy  pójdą,  dobrze  przejść  mogli.  Dlaczego  więc  często  nowe

drogi  muszą  być  szukane,  a  stare  naprawowane,  żeby  lepszy  przejazd

był”12. Personel inżynieryjny zatem – prócz naprawy dróg, mostów i tam –

wysyłany był naprzód z jazdą, żeby badać teren pod kątem przydatności

do przemarszu całej kolumny wojska. Szukał też odpowiednich szlaków,

które umożliwiałyby transport ciężkiego sprzętu. Działa nie mogły utknąć

wśród  bagien  i  w  zbyt  wąskich  wąwozach.  Wojska  więc  tego  rodzaju

spełniały rolę zwiadu, bowiem dbały o bezpieczeństwo przepraw.

Ściśle związaną sprawą z artylerią jest  inżynieria  wojskowa. W tym

czasie do jej zadań należało prowadzenie oblężenia,  obrona warownych

miejsc  przez  fortyfikowanie  uszkodzonych  murów,  wznoszenie

obwałowań twierdz, stawianie obozu oraz okopywanie dział.

Tą ostatnią czynnością zajmowali się specjalni saperzy, którzy – obok

puszkarzy i pomocników – wchodzili do obsługi armaty. Celowe będzie tu

na  początek  przytoczenie  danych  z  wyprawy  Zygmunta  Augusta  na

Inflanty w roku 1557:13

słowik – do obsługi jednej sztuki wchodziło 2 saperów 

śpiewaczka – do obsługi jednej sztuki wchodziło 2 saperów

feldszlanga – do obsługi jednej sztuki wchodził 1 saper 
12 Wypisy źródłowe  do historii polskiej sztuki wojennej, z.5, Polska sztuka wojenna w latach 1463-1647, oprac. Z. Spieralski, J. Wimmer,

Warszawa 1961, s. 105.
13 T.M. Nowak, Z dziejów techniki wojennej dawnej Polsce, Warszawa 1965, s. 120.
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falkona – do obsługi jednej sztuki wchodził 1 saper 

działo ogniste – do obsługi jednej sztuki wchodził 1 saper moździerz –

do obsługi jednej sztuki wchodził 1 saper

Zestawienie  to  zatem  świadczy  o  tym,  iż  szczątkowa  służba

inżynieryjna istniała już za Zygmunta Augusta. Nie były to jednak odrębne

wojska o profesjonalnym charakterze, a jedynie ludzie będący nieodłączną

częścią  służby  puszkarskiej,  którzy  nie  wykonywali  zwykle  zadań

bojowych. Rekrutowano ich zazwyczaj z chłopów. To się udało zmienić za

Batorego,  gdyż  służba  ta  nabrała  zdecydowanie  profesjonalnego

charakteru.
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c/ batoriańskie reformy

Król Stefan miał bogate doświadczenia w tej kwestii. U Ottomanów i

Habsburgów podpatrywał wojskowe wynalazki i  rozwiązania14.  Stąd nie

obca  mu  też  była  sztuka  oblężnicza.  Inżynierski  fach  Batory  z

powodzeniem  wykorzystywał  podczas  wojny  domowej  z  Bekieszem.

Adrien  de  Divéky  pisze:  „Békés  refusa  toutefois  de  lui  rendre  foi  et

hommage,  s’enferma  dans  château  de  Fogaras  et  organisa  un  parti

contraire à Etienne, mais les troupes de Bàthory entourèrent le château et

le  prirent  après  un  siege  de  courte  durée”15.  Dla  Batorego  przykładem

wybitnej  sztuki  inżynieryjnej  był  zapewne  węgierski  Waradyn,  którego

miał  okazję  zostać  przez  pewien  czas  komendantem.  Już  biskup

waradyński Martinuzzi zaangażował włoskich specjalistów wojskowych.

Zbudowali  oni  pierwsze  fortyfikacje  na  zamku.  Z  czasem powstała  tu

najnowocześniejsza  twierdza  w  regionie16.  Doświadczenie  więc  w  tym

względzie jest trudne do przecenienia.

W  obliczu  wojny  z  Moskwą  Batory  zorganizował  zalążki

profesjonalnych  wojsk  saperskich,  a  więc  powołał  1  szancmagistra,

którym  został  Ludwik  Wedel,  20  szancmajstrów  i  50  szancknechtów.

Ludzie  ci  stanowili  kadrę  instruktorską  dla  kilku  tysięcy  chłopów  z

siekierami i rydlami17.  O sprawności naszej inżynierii  świadczy też fakt

budowy,  transportu  i  używania  mostu  pontonowego.  Składał  się  on  z
14 W. Sobieski, Syn ziemi siedmiogrodzkiej, Kraków 1933, s. 3.
15 A. de Divéky, Les Hongrois en Pologne à l'époque d’Etienne Bathory, Kraków 1935, s. 3.
16 L. Makkai, Stefan Batory w Siedmiogrodzie, Warszawa 1961, s. 128 i 143.
17 J. Giergielewicz, Wybitni polscy inżynierowie wojskowi (sylwetki biograficzne), Warszawa 1939, s. 10.
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pływających łyżew związanych balami. Most był składany w taki sposób,

iż  można  go  było  przewozić  we  fragmentach  na  wozach18.  Miał  on

zastosowanie  we wszystkich  kampaniach inflanckich,  gdzie  trzeba  było

przekraczać wielkie rzeki, liczne w tym rejonie.

Prace fortyfikacyjne prowadzono za Batorego podczas pokoju i wojny.

Najlepszym przykładem jest Zamość (lokowany w 1580 roku). Otrzymał

on nowoczesne obwarowania. Uważa się to miasto za jeden z pierwszych

na świecie ośrodków posiadających system bastionów. Zamość miał ich

siedem.  Twórcą  tego  był  słynny  architekt  włoski  Bernardo  Morando,

będący na służbie kanclerza i hetmana19. 

Natomiast  po zdobyciu Inflant  król  kazał  poprawić zdobyte zamki i

twierdze,  a  jeśli  sytuacja  tego  wymagała,  odbudowywano  od  podstaw.

Konstrukcje te były drewniano-ziemne. Batory dążył do utworzenia pasa

ochronnego, złożonego z dobrze umocnionych twierdz w Inflantach,  na

wschodnich  rubieżach  Litwy  oraz  na  terenach  południowo-wschodnich.

Budowle bastionowe na wielką skalę stosowano jedynie przy fortyfikacji

Gdańska  (prócz  oczywiście  Zamościa).  Mimo tych  wszystkich  działań,

wyniki  ciągle  nie  były  zachwycające20.  Warto  na  koniec  zauważyć,  iż

obowiązek obrony i naprawy zamków mieli starostowie, ale jak praktyka

pokazała,  dochody  przeznaczone  na  ten  cel  lądowały  często  do  ich

prywatnej kieszeni, a cytadele podupadały, nadgryzane zębem czasu.21 

18 R.  Hejdensztejn,  Dzieje Polski  od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594 ksiąg XII,  z  łaciny przetłumaczył M. Gliszczyński,  t.  1,

Petersburg 1857, s. 304.
19 Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t.1, Do roku 1648, Warszawa 1965, s. 373.
20 H. Kotarski, dz. cyt., t. 18, cz. 2, Warszawa 1972, s. 70-71.
21 K. Górski, Historya artyleryj polskiej, Warszawa 1983 , s. 53.
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Rzeczpospolita  stała  zatem  daleko  w  tyle  za  zachodnioeuropejską

awangardą,  chociaż  Batory  stworzył  warunki  do  rozwoju  inżynierii

wojskowej. Nie było to jednak związane z zacofaniem militarnym kraju, a

z  jego  trudnościami  finansowo-politycznymi.  Rodzima  sztuka  wojenna

również  nie  preferowała  takich  rozwiązań,  gdyż  nasi  przeciwnicy  nie

walczyli w ten sposób.
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2. Obóz i służby obozowe

Wygląd  obozu  za  Batorego  widoczny  jest  szczególnie  podczas

oblężenia  Połocka.  Na  zewnątrz  był  zabezpieczony  wozami  spojonymi

łańcuchami. Jest rów i skarpa do obrony22. Szaniec ten miał szerokość 9

łokci (ok. 5 m) oraz o głębokości fosy i wysokości nasypu po ok. 1,7 m

(„na  dobrego  chłopa”).  Po  wewnętrznej  stronie  ciągnęły  się  rzędy

namiotów,  tworząc  w  środku  majdan,  na  którym  stały  dodatkowo

umocnione obozy króla i dworu („za kobyleniem”) oraz hetmanów i ich

sztabów,  otoczone  murami  i  obsadzone  artylerią.  Obóz  w  poprzek

przecinały  dwie  szerokie  ulice,  zakończone  bramami.  Strzegły  ich  roty

jezdne23. Kształt obozu zależał od ukształtowania terenu. Były zatem różne

jego warianty24.  Tutaj  również mniej  liczyła  się  teoria,  a  zdecydowanie

dominowała praktyka.

Jak  wielkim  wyzwaniem  dla  wojsk  techniczno-inżynieryjnych  było

„kładzenie  obozu”,  trzeba  sięgnąć  po  bogaty  materiał  źródłowy.  I  tak

posłużę  się  tu  dziełami:  Stanisława  Łaskiego,  Jana  Tarnowskiego,

artykułami Floriana Zebrzydowskiego i innymi źródłami25 oraz przekazem

obcym  autorstwa  Alberta  Brandenburskiego  (w  tłumaczeniu  Macieja

22 R. Hejdensztejn, dz.cyt., t.1, s. 315.
23 H. Kotarski, dz. cyt., t. 18, cz. 2, Warszawa 1972, s. 90-91; zob. schemat S. Alexandrowicz,  Nowe źródło ikonograficzne do oblężenia

Połocka w 1579 roku, [w:] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 19 r., nr 1, Warszawa 197l, s. 1-15; Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i

hetmana wielkiego koronnego, t. 1, wyd. W. Sobieski, Warszawa 1904, t. 2, reprodukcja nr 2.
24 J. Naronowicz-Naroński, Budownictwo wojenne, wyd. J. Nowakowa, Warszawa 1957, s. 180.
25 Stanisława Łaskiego…, s. 6, 10, 35-37, 53, 87, 96, 166-167, 169-172, 223, 235-240, 297-299, i 303.
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Strubicza)26.  Także  istotna  jest  tzw.  „Nauka  kładzenia  obozu”  w

rękopisie27.

W  celu  założenia  wojskowego  „legru”  należało  najpierw  wybrać

odpowiednie miejsce. Muszą być w pobliżu odpowiednie ilości żywności,

paszy, wody i drewna oraz łatwy dostęp do nich. To kryterium wydaje się

najważniejsze. Tak zaś na ten temat pisze J. Tarnowski: „Acz to trudna i

nie można rzecz wypisać, aby się zawżdy jednostajnie trafić miało, jako

zakopy i tabory kłaść, a stanowić mamy, bo to wszytko czas przynosi uczy

i każe, i miejsce, wedle przygody, wedle potrzeby; i kładzenie ma się dziać

wedle nieprzyjacielskiego przedsiębrania, a nie zawżdy na jednostajnych

miejscach być może; wszakże to są naprzedniejsze sztuki, które mają być

baczone  przy  kładzeniu  obozu,  abo  zakopow  czynieniu,  a  Taboru

stanowieniu, aby mieysce było obronne przy wodzie, abo przy błocie, abo

nieprzebytej górze jakiej, iżby nie przyszło bronić wszystkich stron razem,

ale tam gdzieby w wojscze i woda i drwa i pasza, nie snadnie mogła być

odjęta, aby tego twoi ludzie bez wielkiej szkody mogli mieć dostatek. Też,

aby góry żadnej takowej, z któreyby mógł nieprzyjaciel strzelbę w obóz

szkodzić, abo ją ubieżeć mógł, nie miał nad swą głową. Trzecia, abyś w

żyźniejszym (który być może) krain się kładł, a nie rad w dolinach bardzo

ważkich się krył, aby wody a dżdżownice szkody w nocy, też i we dnie nie

działały; bo gdzieć między górami woda ma ostry nos, i mocny stok, to

doświadczona. Czwarta, aby powyszej swego wojska na górze, nad sobą,

ani  stawow wielkich,  ani  tam i  uchodow nie  cierpiał;  bo  nieprzyjaciel
26 Albert marchionis brandenburgensis ducis Prussiae libri de arte militari, mandato serenissimi regis poloniae Sigismundi Augusti scripti...,

wyd. przez A. Czartoryskiego, Paryż 1858 (lutetiae parisiorum), s. 42.
27 BN, nr III 6609 (mf 32421), k. 1-20, 25-26.
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kilkiem rydlow kinowszy w nocy, dał  ci by dostatek wody, żebyś jej  z

swemi  snadź  nie  przepił,  albo  groblą  przekopawszy,  abo  tamę

przepuściwszy.  Piąta,  aby  wojsko  nie  kładł,  nazbyt  w  równym  a  w

otocznym polu, gdzie być nie może, aby nie mógł nieprzyjaciel ze stron

strzelać,  bo  rzadko  w  równi  tak  wysokie  zakopy  bywają,  aby  mógł

wszytkie zakryć. Ostatek rozumowi poruczam: jeśli wzdłuż, jeśli wszerz,

jeśli na trzy, jeśli na cztery węgły, a z jakimi pobocznicami i przednicami

mają być obozy i zakopy, i tabory czynione. Jeśli chcesz, mey rady słuchaj

głupiej, a masz plac i mieysce potemu: naradczej, czyń tak na trzy węgły, a

na  każdym  węgle  i  rogu  strzelnice,  a  między  strzelnicami  narożnemi

pobocznice.  Ja  to,  com  widał  być  dobrze  ukazuję.  Ty  niewierzysz-li,

pokuś: gdy wgłąb weźmiesz raz, abo dwa, powiesz mi to dostatecznie, a

nie na potężne zakopy masz rozumieć, za któremi możesz siedzieć jako w

mieście; ale to ma być wedle pocztu ludzi czyniono, który ma się w tych

zakopach bronić, abo ziemię psować, jazdy z nich czynić. Wszak to nie

nogawice, nie trzeba wiary dawać, nie widząc nogi. A kiedyby już czas nie

cierpiał tych wymysłów, to jest, iżeby nieprzyjaciel abo nadchodził, abo

naszedł, a tu się kładziesz, nielzia jedno jednym się kazać odprawować, a

drugie  mieć  w  sprawie  i  w  hufiech,  i  piesze,  i  jezdne,  aby  na  sobie

dzierzeli, aż obóz stanie, albo zakop rzucą: by też i drugi miał połajać, a

gdy już obóz zawrą, zakopy stanie powoli, niechaj swoi pod strzelbą swą

ku obozu uchodzą, a ustępują”. Autor twierdzi zatem, iż wiele zależało od

sytuacji,  jaka  będzie  w  terenie.  Miejsce  jednakże  musiało  być  zawsze

obronne,  czyli  należało  w  miarę  możliwości  wykorzystać  naturalne
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warunki. Wszelkie bowiem błota, bagna, wody oraz góry ułatwiają obronę

takiego obozu. Jeżeli wojsko zamierza „leżeć” krótko, a wróg jest blisko,

to  najlepsze  miejsce  na  „leger”  powinno  być  w  terenie  nierównym,

górzystym.  Ale jak  ostrzega  Zebrzydowski  w artykule  4,  obszar  wokół

obozu musi być pozbawiony wzniesień, z pustą przestrzenią, ponieważ w

przeciwnym wypadku  wróg  może  mocno  zaszkodzić  obozowi.  Z  góry

może  stoczyć  głazy  albo  drewniane  bale.  Tak  samo,  jeśli  w  pobliżu

znajdują  się  na  wyższym  poziomie  duże  zbiorniki  wodne,  to  saperzy

nieprzyjaciela  mogą  przekopać  groble  i  tamy,  aby  zalać  obozujących

wodą, o czym nam pisze Tarnowski. Jeżeli jednak „leger” ma leżeć długo i

nie  ma obawy o niespodziewany atak wroga,  to  należy szukać miejsca

równego i szerokiego. Taki bowiem obszar gwarantuje dużo dobrej paszy

dla koni. Zakładanie obozu zaczynamy od wyznaczenia placu. Jednakże

podczas  „kładzenia”  trzeba  pamiętać,  iż  wszystkie  wojsko  nie  może

uczestniczyć w tych pracach. Muszą być też straże. A jeśli trafiło się być w

pobliżu  przeciwnika,  to  trzeba  zastosować  jeszcze  ostrzejsze  środki

ostrożności.  „Gdy  się  wojsko  kładzie,  ma  zawsze  Hetman  kazać  stać

połowicy wojska pogotowiu w sprawie, pokąd się drudzy nie stanowią,

abo póki się obóz nie zawrze, abo póki jeść czynią, bo wtenczas i za naszej

pamięci woyska porażono, na kładzeniu, a na stanowieniu, gotowości, a

sprawy”. 

"Sztuka wojenna czasów Stefana Batorego, Tom III"
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