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GRANDMUSZKIETEROWIE AUGUSTA II. 

NOWA WERSJA 

Rzadko się zdarza, aby temat - wprawdzie nie najwazrueJszy, ale 
istotny z punktu widzenia dziejów szkolnictwa wojskowego w Polsce -
utracił znaczenie z powodu omyłki. Jej autorem jest zasłużony badacz, 
J. Bartoszewicz, który złączył w jedną dwie polskie formacje; regiment
pieszy gwardii przybocznej, tworzony w 1729 r., i grandmuszkieterów,
oddział powołany w Dreźnie w początkach 1730 r. 1 Regiment gwardii
był jednostką składającą się z olbrzymów sprowadzanych przede wszy
stkim z Polski, ale też rekrutowanych w innych krajach. To tu właśnie
obowiązywało kryterium wzrostu przy naborze do jednostki, która naśla
dowała sławnych olbrzymów Fryderyka Wilhelma I. Muszkieterowie
tworzyli natomiast formację odrębną, która stała się drugą z kolei pró
bą utworzenia przez Augusta II szkoły oficerskiej dla młodzieży szla
checkiej z terenów Rzeczypospolitej. Opierając się na materiałach ar
chiwalnych, dotąd przez polskich historyków wojskowości nie badanych,
przedstawię nieco szczegółów o tej jednostce. Wprowadzają one istotne
zmiany do naszej wiedzy o poprzedniczce Szkoły Rycerskiej Stanisława
Augusta, a chociaż tematu nie wyczerpują, zasługują, jak się wydaje,
już obecnie na opublikowanie.

Zapomniana już pierwsza próba utworzenia szkoły oficerskiej mia-. 
ła miejsce w 1701 r. Cofnąć się jednak trzeba o 10 lat, kiedy to elek
tor Jan Jerzy IV, inicjator reformy wewnętrznej w Saksonii, zlecił 
marszałkowi H. A. Schoningowi utworzenie korpusu kadetów kształcą
cego oficerów dla armii saskiej. Decyzja ta powiązana była z inną -
powołania w elektoracie stałej armii, co miało we wspomnianej refor
mie odegrać kluczową rolę. Utworzenie korpusu kadetów miało do speł
nienia 2 zadania - obok podstawowego, jakim było kształcenie ofice
rów, także polityczne. Chodziło o przyciągnięcie do reformy szlachty 
saskiej, której synowie mieliby otwartą drogę do awansu i uczynić z niej 
oparcie dla zamierzeń elektora. Wszystko to działo się trochę na wzór 

1 J. Bart os ze w i cz, Wielcy muszkieterowie Augusta II (Dzieła, t. VII). 
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brandenburski, bo stamtąd przywiózł Schoning do Saksonii niektóre 
pomysły reformatorskie. Stała armia miała dać elektorowi niezależność 
od stanów i ułatwić osiągnięcie pewnej władzy absolutnej. 

Ponieważ przygotowanie oficerów musiało wyprzedzić powołanie sta
łej armii (jej początki przypadają już na rządy Fryderyka Augusta I, 
późniejszego Augusta II), walka o uzyskanie odpowiednich funduszy na 
korpus kadetów stała się zarazem pierwszą potyczką o reformę militar
ną. Stany saskie ogromnie niechętnie odniosły się do żądania uchwa
lenia odpowiednich funduszy. Z największym trudem uda"ło· się je nakło
nić do świadczeń, ale zamiast planowanych 50 tys. tal. przyznały ledwie 
połowę. Powołano więc do życia tylko' 2 kompanie, rezygnując tym
czasem (okaże się również - ostatecznie) z trzeciej, mającej przygoto
wywać artylerzystów i inżynierów wojskowych. Pierwsza kompania -
konna,· miała przygotowywać oficerów kawalerii, druga - · piesza:, prze
znaczona była dla przyszłych oficerów piechoty. Kompania k-0nna otrzy
mała nazwę grandmuszkiet'erów i miała za zadanie pełnienie służby na 
zamku. Muszkieterowie ponadto spełniali funkcje kurierskie, powoływa
ni też byli do udziału w wyprawach wojennych. To ostatnie zadanie 
okazało się najtrudniejsze. Z uwagi na małoletność kade'tów kompa
nia nie mogła występować w uciążliwych marszach w pełnym składzie. 
Toteż np. w 1702 r., ,kiedy w związku z agresją szwedzką August II 
wezwał do Polski wszystkie rezerwy saskie, wyruszyło z Drezna zaled

wie 68 kadetów, i to była ich ostatnia wyprawa wojenna a·ż do wojny 
7-letniej. Uznano bowiem małą przydatność wojskową jednostki i zbyt
wysokie koszty użycia jej w polu 2• Tymczasem zachowując podział na
dwie kompanie kadetów spieszono, a jazda konna stała się jednym
z przedmiotów nauczania. Artyleria i inżynieria wojskowa zostały włą
czone do programu obowiązującego wszystkich.

Nazwa grandmuszkieterów po spieszeniu kompanii konnej została 
przeniesiona na jednostkę powołaną przez Augusta II specjalnym roz
kazem z 22 III 1699 r. Król-elektor polecił gen. Lowenhauptowi zorga
nizować kompanię grandmuszkieterów obliczoną na 50 etatów plus 
sztab 3, która miała pełnić stałą służbę u boku króla w Polsce. Organi
zacja oddziału przeciągała się. Miał być w Warszawie w lipcu następ
nego roku, tymczasem z Drezna raportowano 1 VII, że kompania nie 
jest gotowa do wymarszu. Data dotarcia do Warszawy grandmuszkie
terów nie jest znana. Z ułamków informacji można stwier4z1ć, że skła
dała się z ludzi pochodzących z różnych krajów. Najniesforniejszą gru-

2 H. M e s c h w i t z, Geschichte des Koniglich Sćichsischen Kadetten- und Pa

gen-Korps von denen Begrii.ndung bis zum Gegenwart, Dresden 1�07, s. 15 i n. 
8 Staatsarchiv Dresden (cyt. dalej StD), loc. 420, Das von dem Gen. Lieut. 

Gr. von Lowenhaubt [tak] errichtete Corps von Grands Mousquetaires betreffend 
anno 1699 sequv. 
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pę stanowili Francuzi, którzy zachowywali się w sposób gorszący, wresz
cie zbuntowali się przeciwko swojemu dowódcy i, wykorzystując jako 
pretekst zaległości w wypłacie żołdu, zażądali uwolnienia ze służby. 
Wszystkie te perypetie miały miejsce wiosną 1701 r. i doprowadziły 
do rozpadnięcia się kompanii. Istotne jest to, że aż dotąd kompania ta 
nie miała nic wspólnego z grandmuszkieterami - elewami kompanii 
konnej drezdeńskiej szkoły kadetów. 

Tymczasem w Dreźnie szkolenie kadetów odbywało się ze znaczny
mi trudnościami. Już wcześniej, po objęciu przez Fryderyka Augusta I 
władzy elektorskiej, zmieniły się zasady rekr,utacji. Jeżeli początkowo 
przestrzegano naboru z elektoratu, a większość stanowili synowie 
szlachty łużyckiej, to potem, z uwagi na brak kandydatów - w związ
ku z czym nie można było osiągnąć przewidzianych etatów - zdecydo
wano się przyjmować kandydatów spoza Saksonii. Było to związane 
także z trudnościami w utworzeniu stałej armii i nadaniu jej charakte
ru wojsk dyspozycyjnych w służbie elektora. Stany saskie zaprotesto
wały. Pod pozorem przekroczenia ustaleń przyjętych przy uchwalaniu 
funduszów na utrzymanie korpusu kadetów nie wyraziły zgody na za
ciąganie do niego cudzoziemców. Protest ten udało się uciszyć, ale na 
krótko. Po objęciu tronu w Polsce przez Augusta II w korpusie pojawi
ło się kilku młodzieńców z Polski. To skomplikowało sprawę z kilku 
powodów: przede wszystkim by li to już „prawdziwi cudzoziemcy", 
zwykle jeszcze nie znający języka niemieckiego, gdy poprzednio cudzo
ziemcami byli młodzi ludzie z różnych państewek niemieckich. Ponadto 
byli to katolicy, a luterańskie stany saskie potraktowały ten fakt jako 
naruszenie - już któreś z kolei - przywilejów krajowych przez elekto
ra. Wreszcie: obserwowani z nieufnością Polacy okazali się mało zdy
scyplinowani. Nienawykli do dyscypliny, jaka panowała w korpusie, 
zachowywali się w sposób naruszający porządek wojskowy, a nawet 
byli sprawcami bund, nierzadko spowodowanych nadużyciem alkoholu. 
Kiedy więc w 1701 r. nastąpiła rozsypka kompanii grandmuszkieterów 
Lowenhaupta, August II podjął decyzję rozwiązania kilku na raz kłopo

tów. 
Pismem z Warszawy datowanym 30 X 1701 r. polecił hr. Zinzen

dorfowi, komendantowi wojskowemu Drezna, a zarazem komendantowi 
korpusu kadetów, przesłać do Warszawy polskich uczestników kompa
nii pieszej i konnej, postanowił bowiem utworzyć „eines Corps Polni
scher Chevaliers". W tym celu zawarł kapitulację z generałem hrabią 
B. E. Denhoffem, dowódcą regimentu gwardii pieszej koronnej, któ
remu podporządkował resztę (liczącą 33 oficerów i żołnierzy) kompanii 
grandmuszkieterów 4. Z faktu zawarcia kapitulacji można wnioskować, 

' StD, loc. 1069 Die Adeliche Compagnie Cadets betreffend, vol. I anno 1701 

sequv. 
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iż powstający oddział był tworzony według zasad organizacyjnych wojsk 
polskich cudzoziemskiego autoramentu, że zatem znajdował się w pol
skiej służbie i na polskim żołdzie. Ponieważ nie są znane żadne szcze
góły dotyczące tej jednostki, można jedynie przypuszczać, że była ona 
związana z dowodzonym przez Denhoffa regimentem gwardii i dzieliła 

z nim jego losy, zapewne nie zachowując charakteru oznaczonego w ka
pitulacji. Jako jeszcze jedno przypuszczenie można przyjąć, że być mo
że wraz z pojawieniem się tej kompanii wiąże się kategoria „kadetów", 

napotykanych w różnych wypowiedziach młodych ludzi kształcących się 
wojskowo przy niektórych formacjach. 

Ponownie spotykamy się z grandmuszkieterami w 1730 r. Trzeba 
zaraz zwrócić uwagę, iż jednostka nie była formowana w Polsce, lecz 
w Saksonii, a celem jej powołania nie było tym razem wyłowienie 
z drezdeńskiego korpusu kadetów znajdujących się w nim polskich ele
wów. Organizowano ją spośród Polaków znajdujących się aktual
nie w armii saskiej i nie byli to bynajmniej wyłącznie młodzieńcy po
chodzenia szlacheckiego. Trzej z nich: Antoni Witwicki, Feliks Kara
siński i Wojtek (sic) Kapica określeni zostali jako „alte und unansehn
liche Leute" s. Początkowo nie chciano ich przyjąć do oddziału, ale osta
tecznie znajdujemy ich na listach jednostki. Nie ulega jednak wątpli
wości, że młodzież szlachecka stanowiła w formacji większość, i to osta
tecznie przesądziło o jej charakterze. Z pewnością kryterium naboru 
nie był wzrost kandydatów. Jak wspomniano, regiment takich olbrzy
mów tworzono w tym czasie w Dreźnie, a pierwszy batalion w czasie 
trwania rekrutacji do naszej kompanii podjął już normalną służbę w pa
łacu. 

Pomysł utworzenia grandmuszkieterów powstał latem 1729 r. i na
leży go powiązać z przygotowaniami do zapewnienia następstwa tronu 
synowi Augusta II. W tym zakresie informacje M. Matuszewicza po
twierdzone są w dokumentach. Oto na twórcę i komendanta jednostki 
został powołany ks. A. J. Lubomirski, towarzysz podróży następcy tro
nu w 1714 r. i utrzymujący z nim nadal bliskie stosunki. Książę nie 
miał dotąd o!rnzji wykazania się talentami wojskowymi. W armii koron
nej służył od 1727 r. i był pułkownikiem regimentu dragonów. 10 VIII 
1729 r. dostał awans na stopień generała-majora, a następnego dnia 
został przeniesiony do armii saskiej z zachowaniem posiadanego stop
nia i z zadaniem utworzenia polskiego oddziału grandmuszkieterów s. 

2 poł. 1729 r. musiała upłynąć na mało efektywnych zabiegach, sko

ro dopiero w styczniu następnego roku pojawiła się ciągła koresponden-

G StD, loc. 420, Des Corps derer Grands Mousquetaires betreffend de anno 

1730 sequv., k. 10. 
1 Por. życiorys Lubomirskiego w PSB, t. 18 pióra M. J. L ech a; informacja

o przebiegu służby z patentu oficerskiego StD, loc. 420.
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cja i dokumentacja oddziału. Jak wynika z pisma Lubomirskiego z dnia 
20 I, saskie Kriegs-Kolegium miało dopiero rozstrzygnąć kwestie doty
czące formowania, kosztów utrzymania, sposobu i rodzaju umunduro

wania, wyposażenia w broń i inne potrzeby wojenne. Jeszcze 30 tego 
miesiąca pytał Lubomirski, według jakich zasad ma ćwiczyć jego oddział: 
korpusu kadetów, kawalerii armii czy gwardii konnej? Ponieważ two
rzono jednocześnie kompanię „weimarską" grandmuszkieterów (w kwiet
niu liczyła 60 muszkieterów i 60 koni), nasuwa się przypuszczenie, iż 
pierwotnie chodziło o utworzenie jednostki o szczególnym charakterze 
gwardii przybocznej, składającej się ze szlachty z terenu Rzeczypospo
litej, mającej pełnić na wzór grandmuszkieterów Lowenhaupta służbę 
przy osobie króla w Polsce. Oddział ten byłby dodatkowym argumen
tem na rzecz kandydatury syna Augusta II, który rozporządzałby jed
nostką stwarzającą dla synów szlachty szansę wyjątkowej kariery. Wy
daje się, że nadanie grandmuszkieterom charakteru jednostki szkolnej 
nie leżało u podstaw zamysłu, że wręcz zamiarem Augusta II nie było 
początkowo tworzenie quasi-szkoły rycerskiej. O tym, że taką się sta
ła, zadecydowały trzy czynniki: skład społeczny i osobowy, zasady or
ganizacyjne oraz regulamin. 

Oddział był organizowany według etatu przyznanego przez Kriegs
-Kolegi um obliczonego na 165 jednostek, w tym 120 muszkieterów i 21 
ludzi sztabów (głównego i tzw. primaplany) według zasad przyjętych 
w gwardii, tzn. stopnie wojskowe w grandmuszkieterach odpowiadały 
funkcjom pełnionym w jednostce, podczas gdy oficerowie i podofice
rowie posiadali własne stopnie wojskowe, formalnie wyższe od używa
nych. 

Okres formowania kompanii grandmuszkieterów trwał ponad 3 mie
siące i był stosunkowo krótki. Pierwsza lista pochodząca z końca stycz
nia 1730 r. wykazuje liczne braki w składzie sztabu głównego i prima
plany 7. Początkowo członkowie sztabu i muszkieterowie mieszkali 

7 Lista z końca stycznia (tamże) podaje: sztab: komendant - ks. Lubomirski, 
kapitan - vacat; porucznik - vacat; chorąży - kpt. O. K. v. Sacken, I sier
�ant - kpt. W. A. Jackowski; II sierżant - kpt. B. T. Gołuchowski; kaprale:
I - por. F. Górski, II - por. O. F. Temski, III - por. A. H. Powalski, IV - por.
J. Szymanowski. Muszkieterowie: E. O. v. Gartz, K. G. v. Korff, J. B. Buttlar,
J. M. v. Witteln, F. L. v. Powisch, M. v. Powisch, J. Wielowiejski, I. Krzyżanowski,
S. Dombrowski, J. Solłohub, K. de Chambon, L. Rogaliński, M. Gołuchowski,
M. Kroyer, J. Wielopolski, A. Smogorzewski, J. Wyszyński, F. v. Hann, J. Sędzimir,
J. Gołembiowski, W. Narkiewicz, J. Pokrzewski (? zapis: Pokrziozky), E. v. Kliicht
zner, A. Witwicki, W. Osiecki (? zapis: Oiszeczky), P. Błaszkowski, J. Cybulski
'.(? zapis: Szibulsky), Wojtek Kapica, K. v. Horn, L. v. Bandemir, J. v. Sacken,
R. Zbijewski, S. Koszucki, J. Starzeński, A. Mokronowski, B. Suchodolski, F. Ka
rasiński, J. Dziegocki, E. v. Lamsdorf, J. Niziński (? zapis: Niszinsky), N. Zielonka
(? zapis: Szeluntka). Mały sztab (primaplana): adiutant - kpt. Vitzthum v. Eck
stadt; reszta funkcji - vacat, siodlarz - J. J. Zwingmann. Oddział posiadał już
89 koni i 18 pachołków do usług.
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w kwaterach wynajmowanych w domach mieszczan Nowego Miasta 
(najstarszej części Drezna na prawym brzegu Łaby). Ponieważ zasiłek 
kwaterunkowy przyznany oficerom i rekrutom był dość wysoki (wyno
sił 12 talarów dziennie) szukano innego rozwiązania i znaleziono je 
w postaci zakwaterowania oddziału od 11 I 1730 r. w Akademii Rycer
skiej, wybudowanej przez komendanta drezdeńskiego korpusu kade
tów, K. Wackerbartha. Kadeci znajdowali się wówczas poza Dreznem 
przygotowując się do wielkiego kampamentu, w związku z czym budy

nek był wolny. Tutaj odbywało się kompletowanie oddziału. Napływ 
muszkieterów był stosunkowo niewielki, istotnym problemem było na
tomiast skompletowanie sztabu. Zachowały się informacje dotyczące ofi
cerów i pQ:ioficerów grandmuszkieterów B: 

- komendant, ks. A. J. Lubomirski, miecznik kor., kawaler Orderu
Orła Białego. Otrzymał patent nominacyjny 10 VII 1730 r. Ponieważ 
patenty pozostałych oficerów noszą tę samą datę, należy przyjąć, że 
w tym terminie zakończyło się ostateczne formowanie oddziału. 

- kapitan, pułkownik W. Potocki, 46 lat, służył we Francji w cza
sie działań we Flandrii, odbył 4 kampanie. Następnie jako podpuł

kownik służył w armii koronnej 6 miesięcy, w armii saskiej zaś przez 
6 lat w korpusie gwardii (Garde de Corps), potem 14 lat w stopniu 
pułkownika. Przeniesiony 20 IV 1730 r. na stanowisko kapitana grand
muszkieterów pełnił formalnie funkcję zastępcy Lubomirskiego. 

- porucznik, podpułkownik K. F. v. Pir<:h, 40 lat. Służył w Polsce
w regimencie Przebendowskiego jako chorąży przez 2 lata, w gwardii 
przybocznej od korneta do majora 16 lat, razem 18 lat służby. Nomino
wany 1 III 1730 r. podpułkownikiem został przeniesiony do grandmusz
kieterów na stanowisko porucznika, to jest faktycznego dowódcy od

działu. 
- podporucznik, major T. A. v. Rottenburg, 37 lat. Rozpoczął służ

bę jako dragon w regimencie Baudisa przez 1,5 roku, potem był w gwar
dii kornetem awansując do stopni porucznika i rotmistrza - razem 16 
lat, został przeniesiony 21 III 1730 r. do grandmuszkieterów z awansem 
do stopnia majora, z urzędu był zastępcą Pircha. 

- chorąży, kapitan O. v. Sacken, 40 lat. Rozpoczął karierę wojsko
wą służbą u elektora Palatynatu jako sierżant (7 lat), potem w służbie 
landgrafa kasselskiego jako chorąży (5 lat). Następnie, nie wiadomo z ja
kich przyczyn, przeniósł się do służby saskiej do pułku weimarskiego, 
gdzie służył jako prosty żołnierz, awansował do stopnia chorążego -

w sumie 4 lata. Przeniesiony do gwardii konnej, służył w niej 6 lat, 
razem 23 lata. Został przeniesiony 11 I 1730 do grandmuszkieterów 
z awansem na kapitana na funkcję chorążego. 

a Tamże. Lista oficerów pochodzi prawdopodobnie z kwietnia. W świetle tych 

danych całkowicie błędne okazały się informacje Bartoszewicza o tym, że ko

mendantem grandmuszkieterów był sam August II, a porucznikiem Lubomirski. 
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Sierżanci: 
- W. A. Jackowski, 33 ·1ata, w gwardii konnej 9 lat, przeniesiony·

do grandmuszkieterów w stopniu kapitana. 
- B. T. Gołuchowski; 35 lat, najpierw w służbie króla duńskiego,

przez 8 lat w stopniu porucznika, następnie w saskiej gwardii konnej-
6 lat, ostatnio jako kapitan, razem 14 lat służby. 

- E. K. v. Buddberg, 30 lat, absolwent drezdeńskiego korpusu ka
detów, który opuścił uzyskawszy stopień podoficerski - w sumie 8 lat 
(tj. przeszedł pełen cykl szkolenia w korpusie), następnie· w korpusie· 
strzelców jako pierwszy porucznik - 15 miesięcy, razem 9 lat i 3 mie
siące, przeniesiony w stopniu kapitana. 

Kaprale (wszyscy w stopniu porucznika): 
- O. F. Temski, 23 lata, absolwent korpusu kadetów, gdzie prze

bywał 5 lat, następnie w regimencie piechoty Lovenvolda - 1 rok. 
- A. H. Powalski, 20 lat (brak bliższych danych).
- J. Siemianowski, 26 lat, miał za sobą 8 lat służby w charakterze·

pazia następcy tronu. 
Sądząc po zachowanych listach, rekrutacja muszkieterów została za-· 

kończona w lutym 9, w marcu kompletowano sztaby. Jako ostatni przy
był do kompanii pułkownik Potocki (nominację otrzymał 20 IV). Od
dział uzupełniono o wypożyczoną z regimentu płk. Miera kapelę oboi
stów, która towarzyszyła grandmuszkieterom w ćwiczeniach i przemar
szach na terenie Drezna. Przy wyjeździe do Polski wypożyczono orkie
strę z pułku gwardii konnej, która przebywała w Warszawie do kwiet-
nia 1733 r. Wykaz płatniczy wykonany w końcu lipca informuje, że· 
kompania liczyła 72 oficerów, i żołnierzy, 40 pachołków, pełne sztaby 
i 16 luźnych koni. W porównaniu do etatu nie osiągnęła ustalonych 
wielkości, w zestawieniu z wykazem nazwisk brakuje 2 ludzi. 

Na skutek tego, że materiał informujący o muszkieterach jest bar
dzo szczupły, możemy jedynie skomentować listę oddziału. Kadra do
wódcza prezentowała się okazale - wszyscy oficerowie i podoficero
wie mieli długi staż służby w wojsku, najwyżsi rangą - także w armii 
polskiej. Zwraca uwagę obecność oficerów, którzy swoje stanowisko 
zawdzięczali kolejnym awansom przechodząc stopnie od zwykłego żoł
nierza do szlif oficerskich. Dwaj absolwenci korpusu kadetów, Buddberg 
i Temski, zrobili karierę zgodną z założeniami kształcenia w tej szko
le. O muszkieterach najmniej można powiedzieć. Noszący nazwiska 
o niemieckim brzmieniu byli zapewne Kurlandczykami. Pochodzenie

0 Ostatnia lista sporządzona w Dreźnie wykazuje 54 nazwiska. Przybyli nowi
muszkieterzy: K. Kuczner, W. Olszewski, J. Bokrzelewski, M. Suchocki (? zapis: 
Zuchosky), J. Szczebielski, I. Czerny, J. Kiełpiński, F. Kiełpiński, A. Pientkowski 
(vel Piątkowski), T. Zbijewski, L. Kiełczewski, J. Lisowski, J. Krzyżanowski, 
M. Krzyżanowski, O. W. v. Sacken. Zginęły gdzieś dwa nazwiska (na liście jest
w sumie 56 osób, o 2 więcej niż w wykazie sumarycznym).
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kilku poświadczają notatki w dokumentach, innych wyrozmaJą naz
wiska związane z historią Polski. Wśród polskich nazwisk znajdujemy 
kilka, o których wiemy, że należały do szlachty mającej pewne znacze
nie w różnych województwach Rzeczypospolitej (Krzyżanowscy, Roga
liński, Zbijewski, później Kościuszko, Dunin). Najbardziej znani w przy
łości to Andrzej Mokronowski i Bernard baron de Puget. Pierwszy na
leżał do czołowych postaci życia politycznego już u schyłku czasów sas
kich, zyskał jeszcze większe znaczenie za panowania Stanisława Augu
sta, którego był szwagrem. Był też odrodzicielem polskiej masonerii. 

'Puget, a właściwie Puszet (vel Puchet) był synem polskiego rezydenta 
w Rzymie, w końcu sam pełnił tę funkcję przez długie lata. O począt
·kach służby muszkieterów nic pewnego nie wiadomo. Z jednego z pism
Lubomirskiego dowiadujemy się tylko, iż żądał przekazania do grand
muszkieterów Polaków, którzy w znacznej liczbie służyli w regimencie
hr. Rutowskiego, naturalnego syna Augusta II. Ponieważ nie znaleź
liśmy nazwisk muszkieterów na listach korpusu kadetów, możemy przy
puszczać, że wszyscy rekruci pełnili przedtem czynną służbę wojskową
w armii saskiej.

Na uwagę zasługuje kategoria „pachołków" (Knechte). Spotykamy 
się z nimi w konnej kompanii kadetów w 1691 r., a obowiązkiem ich 
było usługiwanie muszkieterom i oporządzanie ich koni. Utrzymywani 
byli z żołdu kadetów, którzy byli zobowiązani do przeznaczenia 2 z 6 
otrzymywanych tal. na wspólne cele. Ponieważ pachołków w grand
muszkieterach było 40, jeden więc przypadał na dwóch - należy przy
puszczać, że utrzymywani byli również na zasadach przyjętych w kor
pusie saskim. W zestawieniach nie występują imiennie, podaje się tylko 
ich liczbę. W relacji z wymarszu muszkieterów z Drezna znajdujemy 
obserwację, że wszyscy pachołkowie wywodzą się ze szlachty i tworzą 
oddział nie ustępujący okazałością muszkieterom. Zresztą może to być 
formacja spełniająca nie tylko funkcję pomocniczą, ale również rodzaj 
,,klasy wstępnej" do muszkieterów. To mogłoby tłumaczyć przyczynę, 
że na żadnej liście nie spotykamy nazwiska M. Matuszewicza jako musz
kietera, chociaż on sam twierdzi, że był muszkieterem 10. 

10 M. M a t u  s z e  w i c z, Pamiętniki, t. I, wyd. A. Pawiński, s. 8 i n. Na skutek 

tego, że brak jest list imiennych z lat 1731-1733 nie można ostatecznie wykluczyć, 

·że na skutek rezygnacji przyjmowano kogoś innego. W każdym razie dopełniony

do liczby 80 skład nie uległ zmianie. Był jednak ustalony na liczbę 120 ludzi,

:zachodzi więc możliwość, że w czasie pobytu w Warszawie „pachołkowie" zostali

zaliczeni do muszkieterów. Oto gdy pewnego razu trzech pachołków w mundurach

uciekło do Gdańska, ich ściganiem, transportem i pilnowaniem zajmował się regi

mentarz Poniatowski, a nie którykolwiek z dowódców saskich, co byłoby zrozu

miale, skoro grandmuszkieterowie byli formacją armii saskiej. Musiały zatem

nastąpić jakieś zmiany organizacyjne dotyczące przyporządkowania oddziału armii
koronnej (stąd w 1733 r. żądanie, by muszkieterowie złożyli przysięgę na wierność

Rzeczypospolitej) bądż też inaczej regulujące pozycję „pachołków" w oddziale
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Nie wykluczając możliwości wyjaśnienia w przyszłości prawdopo
dobnych zmian organizacyjnych zaszłych po przybyciu oddziału do War
szawy, trzeba stwierdzić, że już podczas pobytu w Dreźnie nastąpiło 
ukształtowanie jego charakteru jako zaczątku szkoły rycerskiej. 

Swiadczy o tym najciekawszy dokument odnoszący się do grand
muszkieterów - projekt regulaminu szkolenia sporządzony przez ks. 
A. Lubomirskiego. Data powstania regulaminu nie jest określona. Są
dząc po okolicznościach tworzenia oddziału można jedynie przypuszczać,
że powstał wiosną 1730 r. Przytaczam najważniejsze punkty w brzmie
niu oryginału 11. 

,,Projet concernant l'instruction de Messieurs le Grand Mousque
taires du Roy. 

1ement les Maitres conformemant aux ordres et aux intentions du 
Roy. se proposent tous de remplir exactement leur devoir par une 
assiduite constante a leur differents Employs, dont ils se ne dispen
seront jamais que pour le[s] causes bien legimite et avec la permission 
<le Monsegneur le Prince de Lubomirski, ou autres superjeurs subro
ges 

nement ils prendront garde, autant que la Bienseanse le permetra 
de n·entretenir les Messieurs, surtout pendant les exercices publiques 
que des choses qui regardet leur profession et en particulier de ne point 
sortir du respect et de la gravitk qui leur convient dans les entretiens 
familiers et les liaisons d'amitie qu'il[s] pourraient contracter avec eux 

Illement le maitre commis pour les Eseigner les langues, l'histoire, 
la morale et autres sciences, qui n'ont pour le but que de former de bons 
sujets et de sages citoyens, aura grand soin de ne leur rien insinuer 
dans les le9ons qui ne tende a les edifier et a les instruire, les grands 
exemples, les traits choisis d'histoire, les reflexions Morales, et autres 
belles Maximes qui leur citera, concluront toujours a leur remettre de
vant les yeux, ce qu'ils sont nees, et consequemment ce qu'ils doivent 
au Roy, a la Patrie et a eux Mesmes. 

1vement s'il arrivait par Malheur contre toutte attente, que quelqu'un 
des jeunes gentilshommes [sic], par vivacite ou difficulte d'humeur re
iusast a se prester aux sages advis, et aux justes remonstrances des 
Maitres et qu'il entreprist de lui faire la peine, il sera toujours de 
la prudence du Maistre de le traitter avec doucer et de supporter 
cette peine personelle avec toute la patiance dont il peut estre capable 

muszkieterów. W każdym razie są to sprawy wymagające wyjaśnienia, brak bo
wiem o nich wzmianek w znalezionych dotąd dokumentach. 

11 Cytowany dokument został znaleziony przypadkiem w tomie zawierającym 
materiały do historii grandmuszkieterów Lowenhaupta i rozpoznany tylko dzięki 
nazwisku Lubomirskiego (StD, Das von dem Gen. Lieutenant von Lowenhaubpt..., 
Joe. 420). 
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et en cas de trop d'obstination de le faire reprendre par les plus ages 
et le plus sages d'entre ses pareils avant d'en venir a la dure extre
mite d'en porter ses plaints au tribunal du superieur, pour ne pas agirer 
de plus en plus en esprit qu'il seroit ensuite trop difficile de ramener 
a luy mesme et de se reconcilier". 

W punkcie piątym i ostatnim znalazło się zastrzeżenie, iż ks. Lubo
mirski będzie wyznaczał nauczycielom godziny do prowadzenia nauki 
i liczbę uczestników, którzy powinni za każdym razem znależć się na 
lekcji zarówno w celu jak największego pożytku słuchaczy, jak i ułat
wienia pracy nauczycielom. 

Regulamin wyraźnie nawiązywał do przepisów sformułowanych przez 
K. Wackerbartha dla korpusu kadetów w 1718 r. 12 Wówczas to Wacker
barth, objąwszy komendę nad korpusem, nadał mu charakter podtrzy
mywany następnie przez dziesiątki lat, aż do reformy z lat 70-tych.
Jego dziełem było przekształcenie korpusu w nowoczesną Akademię
Rycerską i nadanie jej wysokiego poziomu nauczania przedmiotów woj
skowych i wykształcenia ogólnego. Regulamin Lubomirskiego nie za
wiera ustaleń wziętych wprost z przepisów obowiązujących kadetów
drezdeńskich. Nawiązuje do jego ducha, a nawet ulepsza. W zakresie
służby wewnętrznej Wackerbarth kładł nacisk na szczególne obowiązki
podoficerów. W odróżnieniu od pruskiego regulaminu zakazuje im bru
talności wobec kadetów i zapowiada kary we wszystkich wypadkach
nadużycia władzy. Lubomirski jako zasadę postępowania przyjmuje pers
wazję, zarazem jednak oczekuje działań samowychowawczych. Było to
zapewne dopasowane do znanej Lubomirskiemu mentalności młodzieży
szlacheckiej, nie znoszącej przymusu i rygorów, zarazem podkreślało
znaczenie „mądrzejszych i starszych" w procesie wychowawczym. Bra
kuje przepisów dotyczących kar 13

. Wackerbarth np. przewidywał areszt

12 StD, Die Adeliche Compagnie Cadets betr ... , vol. I, k. 74 i n. 
11 Braki te ujawniły się już podczas pobytu oddziału w Warszawie. Kadet 

M. Gołuchowski obraził kolegę J. B. Buttlara i jeszcze wyzwał go na pojedynek.
Ponieważ pojedynki między muszkieterami były surowo zabronione (zakaz ten
znajdował się w przepisach drezdeńskiego korpusu, w polskim oddziale widać
obowiązywał), Buttlar złożył meldunek Pirchowi, który polecił aresztować Gołu
chowskiego, żeby nie dopuścić do spotkania. Aresztowanie młodzieńca znajdującego
się n.b. pod wpływem alkoholu wywołało burzę. Panicz powołał się na koneksje
rcdzinne i oskarży! Pircha o naruszenie neminem captivabimus. Ostatecznie w ma
ju 1731 r. Gołuchowski wystąpił z kompanii stwierdzając, że na szczęście jest
dostatecznie majętny, żeby się utrzymać. Pirch aż do listopada musiał tłumaczyć
się ze swego postępowania. Przy okazji śledztwa ujawniona została kariera woj
skowa Gołuchowskiego: jako 18-latek rozpoczął służbę w pułku pieszym hetmana
w. kor., gdzie przebywał przez 18 miesięcy. Następnie służył jako kadet w pułku
hr. Rutowskiego przez pół roku oraz 16 i pół miesiąca w muszkieterach, ,,gdzie 
się źle prowadził i otrzymywał stale upomnienia. Niestety swój zły charakter po
garszał nadużywaniem zwłaszcza brandweinu" (StD, Des Corps derer Grands 
Mousquetaires betr ... , loc. 420). 
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o chlebie i wodzie już za opuszczenie się w modlitwach, za nieprzestrze
ganie obowiązku oszczędzania „ad pias causas". Przepisy dotyczące wy
pełniania obowiązków religijnych już w latach 20-tych stały się kłopot
liwe do przestrzegania. Po 1718 r. wzrosła w korpusie liczba kalwinów,
pojawili się ponownie Polacy-katolicy. Przestrzeganie zbyt rygorystycz
ne przepisów mogło stać się powodem niesnasek wewnętrznych. Z regu
laminu korpusu zniknęły te przepisy dopiero w latach 50-tych. Lubo
mirski natomiast, zapewne świadomie, nadał regulaminowi charakter
całkowicie świecki, na plan pierwszy wysuwając obowiązki obywatela
służącego królowi i ojczyźnie. Z tym wszystkim regulamin dla grand
muszkieterów staje się dokumentem wyprzedzającym epokę.

Powstał w okresie intensywnego szkolenia oddziału, o czym świad
czy ostatni punkt przepisów. Na naukę przedmiotów „cywilnych" nie 
zostawało w Dreźnie zbyt wiele czasu, bo w lipcu miał odbyć się przed 
królem. pierwszy przegląd. Drugi przegląd z 4 VIII był zarazem ostat
nim przed wyruszeniem do Polski. Z relacji sprawozdawcy wydawanej 
przez Crella gazety „Dresdnische Merckwilrdigkeiten" dowiadujemy 
się, że oddział prezentował się znakomicie. Pachołkowie tworzący od
dzielną kompanię, także uczestniczącą w przeglądzie, niemal nie różnili 
się ubiorami i świetnymi końmi od muszkieterów. Ci zaś przybrani byli 
w kamizele paliowego koloru i czerwone kubraki zdobione złotymi haf
tami, na piersiach i plecach mieli wyszyte złotymi literami imię Jeho
wy po hebrajsku a, pendanty do szpad mieli srebrne. Następnego dnia 
o 6 rano oddział wyruszył do Polski.

W Warszawie znaleziono dla muszkieterów budynki na koszary w
Marywilu - jak się okazuje całkowicie nieprzygotowane na przyjęcie. 
Zamieszkali więc tymczasowo w pałacu Mokronowskiego, zanim gene
ralny dyrektor urzędu budowlanego Jauch nie przeprowadził w 1731 r. 
niezbędnych prac remontowych. Nastąpiło to latem tego roku. Tym
czasem nastąpiło uzupełnienie liczebności oddziału do 80, co już nie 
uległo zmianie 15_ Wykazy przedstawiają jedynie zestawienia liczbowe, 

14 Informacja ta nabiera szczególnego znaczenia w świetle dociekań L. Hassa
(Sekta farmazonii warszawskiej, Warszawa 1980) o początkach masonerii w Sak

sonii i Polsce. Ponieważ nie badał on tych spraw w odniesieniu do .elektoratu, trud
no obecnie ustalić zw.iązek symboliki masońskiej z naszym oddziałem. 

11 Lista z 4 X 1730 r. zawiera nowe nazwiska: J. R. v. Pohlswing, F. Stani

szewski, S. Kownacki, F. Dunin, S. Dofresim, A. Kościuszko, J. Maleszewski, 
R. Slicznowski {?), F. W. Korff, St. Gadomski, L. A. v. Kłos, K. Miłkowski, A. Pła
checki, K. Chmielewski, B. baron de Puget, J. Miroszewski, M. Głuchowski,
A. Orzechowski, A. Karwowski, M. Chrząstowski, A. Piotrowicz, S. Detilli, A. Zło

ciński. Bez wskazania daty notatka: ,,JKM przyjęła w Warszawie dwóch Swię

cickich z· Wielkopolski i dwóch Brincków z Kurlandii". Ponieważ inny wykaz

z października wymienia liczbę 76 muszkieterów - należy uznać, że nowo przyjęci
przez króla wypełnili limit 80 miejsc. W ten sposób dysponujemy nazwiskami
80 muszkieterów, jednak jest to lista daleka od kompletności, nie uwzględnia bo-
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brak nazwisk muszkieterów, w dokumentach są tylko zmiany personal
ne związane z awansami i przesunięciami. 

Właściwe dowodzenie spadło na barki podpułkownika Pircha, który 
zawiadował wszystkimi sprawami wewnętrznymi oddziału. Książę Lu
bomirski zachował starania o muszkieterów, reprezentował ich interesy 
przed królem, występował o awanse, a nawet z powodu kłopotów f inan
sowych musiał zaciągnąć pożyczkę na ich potrzeby w 1732 r. w wy
sokości 1495 tal. Po kilku latach miał z tego powodu przykry proces, 
zakończony w 1735 r. przegraną na rzecz żony po zmarłym wierzycielu, 
gen. Filaine. O Potockim nie ma wzmianek w dokumentach; kancelarią 
najwidoczniej nie zajmował się, ograniczając się do służby, bo w wyka
zach figuruje jednak do 1733 r. Lubomirski często przebywał w Dreź
nie, zawsze gdy udawał się tam August II. Wbrew twierdzeniom Bar
toszewicza muszkieterowie królowi w tych podróżach nie towarzyszyli. 
Natomiast takie podróże odbywała stale któraś z kompanii owych olbrzy
mich grenadierów z regimentu gwardii przybocznej. 

Ze wszystkiego, co można by powiedzieć o grandmuszkieterach, nie 
daje się utrzymać oskarżenie o panowaniu ducha niemieckiego w kom
panii, podobnie jak nieprawdziwe okazały się informacje Bartoszewi
cza o pełnym zniemczeniu ich komendanta. Zaprzeczyć trzeba także in
synuacjom A. Haliczowej, która sformułowała na podstawie szkicu Bar
toszewicza opinię o muszkieterach pozbawioną najmniejszych pod

staw 1s. Krytykowany przez nią zakres przygotowania intelektualnego 
nie jest znany, nie zachowały się bowiem żadne dokumenty dotyczące 
tej kwestii. Pozostają do dyspozycji uwagi zawarte w regulaminie 
i wspomnienia Matuszewicza 11. Wiemy, że sztuki artyleryjskiej uczył 
ich Fryderyk v. Warneck, kapitan artylerii koronnej, awansowany 
w związku z tym na majora, szermierki zaś niejaki Farinazi. Sądząc 
po postawie muszkieterów w okresie bezkrólewia zasady wychowawcze 
Lubomirskiego święciły triumfy. 

Opisane przez Bartoszewicza, na podstawie wspomnień M. Matusze
wicza, ostatnie tygodnie normalnej służby muszkieterów wymagają pew
nego uzupełnienia. Zaraz po odprawieniu zwłok Augusta II do Krako
wa nastąpiły zmiany w obsadzie stanowisk oficerskich. Ze służby zre
zygnował Potocki, jego funkcje przejął Pirch, którego zastąpił dotych-

wiem rezygnacji i przyjęć nowych muszkieterów. Na tej liście urywają się wykazy 
imienne. 

10 Por. A. Hal i c z  o w a, Próba utworzenia przez Augusta II Korpusu Ka

detów dla Polaków (ZNU Łódzkiego, s. I, z. 40, s. 87-91). 
11 W ślad za Matuszewiczem można uzupełnić listę przedmiotów wymienio

nych w regulaminie: naukę języków francuskiego, niemieckiego, architekturę woj
skową, fechtunek, woltyżerkę, taniec i naukę jazdy konnej. Byłby to więc pro
gram niemal identyczny (brak geografii i arytmetyki) z programem obowiązują
cym w drezdeńskim korpusie po reformie Wackerbratha. 
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czasowy audytor Vitzthum v. Eckstadt, awansowany w kwietniu na pod
pułkownika i zarazem pierwszego porucznika muszkieterów. 

Relacja Matuszewicza o rozterkach muszkieterów brzmi dość praw-. 

dopodobnie is. Część z nich po złożeniu przysięgi na wierność Rzeczy
pospolitej opuściła natychmiast szeregi kompanii, zrywając z nią wsze!-. 
ki kontakt. 26 muszkieterów i 3 oficerów postąpiło zgodnie z przepi
sami - poprosili o „abszyt", którego im udzielono w końcu lipca. 
1733 r. 1s Garstka wyruszyła do Drezna, gdzie decyzją Fryderyka Au

gusta zachowano ich na żołdzie saskim, ale decyzją z 1 VIII tego roku 

wstrzymano nabór na opróżnione miejsca. Być może chciał nadal posłu-. 
giwać się kompanią jako atutem przyciągającym mu stronników. 

Tymczasem - ponieważ muszkieterowie posiadali odpowiednie przy
gotowanie wojskowe - zostali skierowani do różnych pułków przygo
towujących się do wymarszu do Polski. Kres grandmuszkieterów nastą
pił w 1734 r. - znajdowało się wówczas w Dreźnie 17 muszkieterów pod. 
dowództwem pułkownika Pircha i komendą nadal ks. Lubomirskiego. 
W Polsce przy armii saskiej przebywało 13 muszkieterów pełniąc służ-. 
bę w pułku szwoleżerów. Sądząc po nazwiskach, byli to Kurlandczycy
i jeden Polak - I. Bratkowski. 

Na tym wykazie kończą się dokumenty związane z oddziałem grand
muszkieterów. Za panowania Augusta III młodzież polska otrzymała 
możliwość kształcenia się w drezdeńskiej Akademii Rycerskiej, z czego 
wielu skorzystało. 

Bartoszewicz potraktował dzieje grandmuszkieterów z pobłażliwoś
cią proporcjonalną do pomyłki, jaką na skutek błędnych informacji po
pełnił. Najistotniejszy rozdział z ich historii pozostaje nadal nieznany. 
Chodzi o okres pobytu w Warszawie od września 1730 do kwietnia 1733 r.,_ 
kiedy nastąpiło ostateczne ukształtowanie się oddziału jako akademii 
wojskowej. Ze wspomnień Matuszewicza, po latach już zatartych i stąd 
w niektórych szczegółach błędnych, wynika jednak, że taki właśnie 
charakter formacji był przestrzegany, a postępy w nauce, dobrze wi
dziane przez dowództwo, były podstawą awansów. Z uwagi na krótki 
okres istnienia trudno mówić o jego wpływie na przygotowanie kadr 
dla armii polskiej. Daleko ciekawsze wydaje się to, że ów oddział stał 
się modelem pewnego typu szkoły kształcącej obywateli światłych, ma
jących służyć ojczyźnie, przygotowywanych według wskazań wczesne
go Oświecenia. Z tej perspektywy istnienie grandmuszkieterów przez 
blisko 4 lata staje się faktem znaczącym. I nie chodzi tylko o to, że 
Szkoła Rycerska miała poprzedniczkę na ziemiach polskich, po której 
przejęła pewne wzory. Mam na myśli to, że owa poprzedniczka była 

is Ma t  u s z ew i c z, op. cit., s. 13.

19 Dokumenty poświadczające odejście z kompanii noszą datę 31 VII 1733 r.,, 

co zapewne nie pokrywa się z datą faktycznego odejścia. Przejęcie muszkieterów

przez kasę drezdeńską nosi datę 1 XI 1733 r. 
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pewnym faktem kulturowym . o sze!szym �naczeniu. Twórca . oddziału, 
ks. Lubomirski, należał do tej .grupy ludzi Oświeceni�, którzy podjęli 
próbę realizacji jego założeń. Mokronowski zaś urasta do roli symbolu 
pokolenia wychodzącego z sarmatyzm':!. 

Już tylko na marginesie nasuwa się uwaga o powiązaniach grand
muszkieterów z wolnomularstwem.· Hr. Rutowski, spod którego ko
mendy przyszło wielu młodych Polaków do oddziału, znany jest jako 
założyciel pierwszej loży masońskiej w Dreźnie (1738). Cóż znaczyły 
symbole wolnomularskie na sztandarze wręczonym oddziałowi podczas 
kampamentu wilanowskiego w 1732 r. i hafty na kubrakach muszkiete
rów? 




