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MARIAN J. LECH 

MILICJE RADZIWIŁŁÓW JAKO ORĘŻ FEUDAŁÓW W WALCE 

Z RUCHAMI CHŁOPSKIMI NA BIAŁORUSI I LITWIE 

MMm1u;MM Pa,n;3MBJ1JIJIOB, KaK opy:m:Me B 6oph6e c KpecTbSIHCKMMM ,n;BM:m:eHMSIMM 
B JIMTBe M BeJiopyccMM 

The Militias of the Radziwiłłs in their Struggle against Peasants' Movements 
in Lithuania and White Russia 

W połowie XVHI w. rozMad feudalnej Rzeczypospolitej szlacheckiej 
uwidoczniJł się w całej pe:łni. Zanikały centralne wfadze. Nie pracował 
Sejm, zerwano Trylbuna'ł Koronny w Piotrkbwie i paraliżowano sądow
nictwo, ograniczano władzę ikrbla i ministrów, stale przy.pisując im skłon
ności do albsolutum dominium. Wojsko', które zresztą rady dać nie mogło 
w walkach z chłopami - schodziło do rolii narzęd:Gta w rozgrywkach par
tialnych między magnackimi frakcjami 1 . 

Jednocześnie jednak, trwała i na1rast1aiła fala walk chłopstkich. Masy 
uciskanego chłopstwa porywa~y się do walki już nie tylko na Ukrainie 2 

czy Litwie i Biiałorusi 3 , ale. i w rtlzennej Polsce - na Kurtpiowszczyź
nie 4 i stale niespo!lmjnym Podhalu 5 • Huchy te są tak silne, 'Że z trudem 
tylko udaje się je opanować w kraju. Jednak już na Ukrainie o opanowa
niu tyioh ruchów nie ma mowy: waJliki ciągną się tu całymi latami. 

Niebezpi~czeńs:two wojny chłopskiej, które zawisło nad szlachtą, ka
zało jej szukać innych moż1łirwoś'Ci zalbez.pieczenia swego mienia i życia, 
aparat państwowy nie lbył bowiem zdolny do normalnego funkcjonowa-

1 Dobę saską w dziejach Polski opracował dokładnie: W. Ko n op czyń ski, 
Polska w dobie wojny siedmioletniej, t. I, II, Kraków 1909, 1912. 

2 Walki chłopstwa z uciskiem feudalnym szczegółowo opisano w różnych 
miejscach. Por. „Istorija Ukrainskoj SSR", Kijów 1953. 

3 M. J. Lech, Powstanie chłopów białoruskich w starostwie krzyczewskim, 
„Przegląd Historyczny" 1960, str. 314 i nast.; Te n że, Wojsko W. Ks. Litewskiego 
w dobie saskiej w walce z ruchami chłopskimi na Białorusi, „Rocznik Białostoc
ki", t. II (1961), str. 101-140. 

4 J. Gier owski, Stłumienie powstania chłopów kurpiowskich, „Przegląd 
Historyczny", 1953, str. 30 i nast. 

5 M. F r a n c i ć, Powstanie chłopskie w starostwie libuskim i sąsiednich 
królewszczyznach rw połowie XVIII! w. „Kwartalnik Historyczny" t. 611 (1954), 
nr 2, str. 130-164. 

[33] 
3 Rocznik Białostocki 
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nia. Tworzono na ,gw.ałt nowe formy, które mogły~by uchronić panującą 

warstwę od kat,astrofy. For,mą taką m.iały ibyć - i były - wO'jska pry
watne magnatów. 

Formą prawną istnienia 'W wolnej Rzpl'iltej wojsk prywatnych !były 

w XVIII w. trzy w:ielkie ordynacje, 'Zalłożone jeszcze w XVI i XVII w., 

obowiązane do utrzymywania wojska na oibronę kraju 6 , co sprowadzało 

się w koń.cu do używ1ania tego wojska w interes!ie właścicieli ordynacji. 

Były to ordynacje zamojska i ostrogska w Koronie i trzy ·wielkie ordy

nacje Radziwiłłów na; Litwie: nieś:wieska, kiecka i ołyeka, połączone właś

nie w owym czasie w dwie: nieświeską i kleciką~ w skład której wchodziła 

oły,cka. Poza tym jednak wlasne wojska - i to nieraz znaczne oddz:i!ały -

utrzymywało prawem kaduka wielu innych magnatów 7 . 

Ordynacja Radz.iwH1łów stworzyła j.aiko sHę zbrojną tzw. ziemian or

dynackich. Znamy ich status prawny z ,tulepszonego" przez księcia Micha

ła 1Kazimierza w 1745 r. st,atutu ordynacji, stworzonego przez księcia 

"Sierotkę" w 1586 r. Byli oni dbawiązani do służby w-ojskowej pod ko

mendą kolejnego ordynata - Radziwiłła. Każdy taki ziemianin otrzymy

wał po 1pięć włók "miary ZWJlCZJajnej litewskiej" ziemi, ·z ·czego- stawał 

z koniem. i oporządzeniilem {para pjstoletów, karalbin, s:zaibla, "suknia", 

Kulbaka) do służJby- osobiście lub przez zastępcę. Pod:legali oni sądow

nictwu Radz.iwilłłów. Nie mogli dysponować otrzy:manym gruntem, nie 

mogli go np. sprzedawać -uczynić rto mógł tylko !książę. z ,a uchylhienie 

w słu:?Jbie pańskiej .ziemianin "1krozak" tracił grunt. W czasie pełnilenia 

słmżJby utrzymywali się z własnych funduszy. Drorbiazgowe przeptsy 

określały abowiąZlki ziemianina i sposób postępowania z gruntem na wy

padek jego śmiercd! 8 • 

Poza ~masą "kozaków" ordynackich, których ilośei ustalić nie zdoła

liśmy, ·z wlośd żółk,ie:wslkiej, ~ księstwa ołyckiego, z Rachmanowa, Łach

wy, z księstwa nieświeskiergo i hraJbstw.a mirsikiego pobierana była od 

włościan tzw. "I'Iajtarszezyzna" na utrzymanie wojska 9 , co stwarzało no

we moż1iw01śd rekrutowania żołnierzy najemnych. 

Opr,ócz tych dwoch sta'łych poz.yrcji zaciągano jeszcze woj:sko tzw. 

nadworne. U ość jego w różnych czasach bylła rbżna, zależnie od potrzeby. , 

·Połączeniem tych dwóch e~lemen:tów- wojska ordynackiergo i własne

go, pańslk!iego, werbowanego na doraźny użytek - Jbyły ·milicje XVIII

wiecznych R a d z i w i ł ł ów. Ponieważ odegrały one złowrogą rolę 

w tłumieniu powstań chłopskich, warto się ni,mi zająć szerzej. 

6 K. Dębski, Wojska nadworne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Mic
kiewicza w Poznaniu'', Poznań 19,56, z . .1, str. 49-96; B. T a u ·rogi ń ski, Z dzie
jów Nieświeża, Warszawa 1937, str. 187 i nast. 

7 J. Ki t o w i c z, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1953 
str. 387 i nast. ' 

8 B. T a u rogi ń ski, Z dziejów Nieświeża, o.c., str. 70 i nast. 
9 Archiwum Radziwiłłów, Dr. VII, 306. 
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Nie mamy o nich zlbyt licznych przekazów 10, a i te,. które są, obrosły 

legendą na tyle, że tylko żmudna praca może pozwolić na odróżnienie 

prawdy od bluffu czy .chwallby. Specj,alnie przesadzana jest liczba ludz;i 

w tych ·milicjach służących. J. Ki t o w i c ·z. mówi o kilkunastu tysią

cach, E. Kot ł u fb aj skromniej - o sześeiu tysiącach, ale tylko o mi

licji !księcia Hieronima F1ol'liana. B. T a u r o g i ń s k i, pisząc swój pane

giryk na cześć Radziwiłłów, mówi o dziesięciu tysiącach. Ten ostatni 

jedna'k, kiedy przechodzi do konkretnych wyliczeń - dolicza si,ę tylko 

1600 ludzi. Użycie mi,iicji w walikach z ruchami chłopsk:kmi zostało już 

częściowo opracowane 11 . Użycie jej w wa'lkach o ŻółkiPwszczyznę z T.ar

ł'ami w l 7 44 r. opracował M. S ik i lb i ń s k i 12 . 

Wszystk1te te opracowania nie zajęły się jednak w ogóle sprawami 

wewnątrzorganizacyjnymi milicji. Tymczasem archiwum nieświeskie Ra

dziwiłłów, przeehowywa'ne w Archiwum Gł-ównym Akt Dawnych w War

szawie 1 3 , kryje całe złoża ory1ginalnych d()ikumentów, które pozwalają 

na 'pełne opra1corwanie tematu. ·Dzia~ VII tego Archiwum - akta wojsko

we - zawiera tabele i rang, iJ sztamHs,ty milicji, tabele lenungowe, akta 

sądów ·wojsikowy.ch, alkt wyekwipowania arsena'łów i oddz:iałów. Te ostat

nie są uzupełniane przez akta działu XXVI - akta :Skarbców radziwił

łowskich. Do spraw użycia ,milicji i jej żyda wewnętrznego podstawowy 

materiał dają korespondencja RadZJirwiłłów w dziale IV ·] korespondencja 

nadsyłana do Hadziwiłłów ·w dziale V. 

* 
Historia milicji Radziwiłłów nierozerwalnie wiąże się z osobami ich 

twórców i ·użytkowników. 

N ajshlniejsza i najlepiej zorganizowana ibyła mi~kja księcia Hieroni-

ma Floriana. Po powrocie do kraju z wojaży za1granieznych \V 1735 r. 

i po uregulowaniu spraw majątkowych postanowił on - na wzór ksią

żąt zaJgranicznych zapewne - stworzyć własne wojsko . .Pods:tawą do 

utworzenia tego wojska stały się · nielkzne oddziały pół-sług, pół-żołnie

lfzy, stojące w Bia~j i Słuciku (t>ikoło 450 ludzi ra,zem). Po~a tym od ra

·zu zwrócili uwagę ·i! on, i jego doradcy na ·wspomnianych już !kozaków 

ordynackich. Li·czono, że jest kh około tysiąca i że ·wiecznie huntuj ące 

się włośei, zwłaszcza starostwo krzyc.zews!kie, łatwe, ich utrzymają na 

10 J. Ki t o w i c z, Opis obyczajów ... , o.c.,; E. Kotłub aj, Galeria nieświeska 

portretów Radziwiłłowskich, Wilno 1857; B. T a u r o g i ń s ki, Z dziejów Nie

świeża, o.c., str. 190 i nast. 
11 M. J. L e c h , Powstanie chłopów białoruskich ... , o.c. 
12 M. Ski b i ń ski, Europa i Polska w dobie wojny o sukcesję austriacką 

w latach 1740-1744, Kraków, t. l, 1912, str. 384 i nast.; t. 2, 1913, str. 557 i nast. 

Wiadomości o walkach milicji w konfederacji barskiej. Wyłuskać można 

z W. K o n o p czyń s k i e g o, Konfederacja barska, Warszawa 1936, 1938. 
13 Dalej w skrócie AR. 

3* 
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swój kostz.t, chcąc zapewnić sobie bezpreezenstwo 14• N.ite odrzucając tych 

!projektów i czerpiąc pe1ną garścdą z tego rezerwuaru materialu lud~kie

lgo, jakim byli kozacy, książę utworzył Jednak oddziały własnego pomy~ 

iłu. Przede wszyst!ki'm na wzbr pruStK~ch utworzył chorągwie huzarów, 

które miały spełniać rolę ·żandarment. ChorągMJie te tworzył rotmistrz 

B er i n g e r. Praoował nad tym od ·marca 1741 r., ścią1gając oficerów 

z Prus, konie z Ulkr,ainy, Kijowa i z, Zelwy, bróń z Królewca, a z .arsena

łów radziwiłłowsikich mundury, szkoląc rekrutów, piszą1c artykuły wojs

kowe dla ~ołnierzy 15 • Bering er też został następnie po K o e n i g1 s e c

k u, komendantem całej milicji księcia Hieronima. 

N as tępnie powstały kompanie piechoty. Utworzono na ·wz.ół' prus!roi 

k9,mpanię grandmuszkieterów 16 i kompanie grenadi&skie i ~muszkie

terskie. Poz.a tym w skł·ad milicj·i wchodziły oddzia~y kozaków ordynac

Ikich i piechoty orxiynaokiej wybranieckiej. W latach najwi~kszego roz

woju (~maj 1753 r.) milicja ta liczyła 1854 ludzi 17. 

Po śmierei iksięcia w maju 1760 r. milicja ta przeszla na własność księ

cia Mi.cha1ła Kazimierza "Rybeńko", hetmana wielikiego W. Ks.. LM. Ten 

zredukował ją znaezn:ile, tak że olba 1garnizony podstawowe, .bielski i słuc

ki, liczyły razem tylko 545 ludzi 18 . 

Jednoc-ześnie z milicją 1kSięcia Hlieronima Floriana istniała także mi

licja księcia Michał;a Kazintierza. Książe Micha'ł Kazimierz oibjął ordy

nację nieświeską w sierpniu 1719 r. 19 Zastane garn1zony uporządko'" 

wa·ł, wydając w 1745 r. "uleJpszenie" statutu ordynacji "Sierotki" 20• Ma

jąc j edna!k możność jaiko hetman Wie,lfld Wielkiego Księstwa L~tewskie

go - dysponowania wojskiem komputowym litewski,m, wł~aSn.ej mtlieji 

specjalnie nie J'OzJbudowa~. W 1739 r. jest tu 23'4 ludzi, a w momencie 

największego rozwoju - w paźdŻierniku 1754 r. - 508 ludzi, rozmiesz

czonych w 18 garnizonach 21 . Komendantami tej milicji byli kolejn~x Fry

deryk August B e ck er, AntonJ:U Tadeusz P i o t r o w i c z, Salomon 

Seyfert i Prandota-Trzeiński, który dosłużył się nawet 

stoQpni.a genBDał-majora. 
Jednocześnie z tymi m:illicjami istniała jeszcze milicja księcia Allbrech

ta, stryjecznego brata obu omawianych książąt, starosty rzeezyc\kiego, 

w :paźdzl:i:erniku 1750 r. liczącą 77 ludzi 22 , a używana do ciągłych wojen 

z sąsiada:mi 23 • Należy przy tym pamiętać, że liczebność wojska kompu-

14 AR, VII, 269. 
15 AR, VII, 304, 571. 
16 E. K o tłu b aj, Galeria nieświeska ... , o.c., str. 425. 

17 AR, VII, 477. 
18 AR, VII, 523. 
19 E. Kotłub aj, Galeria rnieś-wie,ska ... , o.c., str. 435. 

20 B. T a u rogi ń ski, Z dziejów Nieświeża, o.c., str. 70. 
21 AR, VII, 523. 
22 AR, VII, 563. 
23 E. K o tłu b a 'j, Galeria nieświeska ... , o. c., str. 368. 
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t owego W. Ks. Li t. w tym samym czasie wynosiła około 4 tysięcy 

ludzi 24• 

Po ś:nr:iJerd .Michała Kazimierza przejął jego milicję syn, Karol Sta

nisław "Panie KIQIChan'ku". Ten w momencie: największego rozw-oju 

w 1789 r. utrzymywa'ł 2130 Judzi 2 5. 

W okresie wielkich rewolucyjnych przemian, które się rozpocz·ęły 

w cz.asie Sej.mu Czteroletniego w 1791 r., milicjH RadziwHfów została 

jako 8 regiment litewski włączona w skład wojsk riDomputorwych Rzeczy

pospolitej 213 • Regiment ten ·w czerwcu 11791 r. hczył 1402 ludzi. 

* 

Organizacja i liczebność milicji Radziwiłrłów przedstawiały się na

stępująeo: 

Milicja Hieroni·ma F~loriana według "TabeHi całej milicji. .. " w .stycz

niu 1751 r. liczył'a 01gółe'm 17'50 ludzi. Sk'ładał się n.a1 to: 

- garnizon siluelki -w którym były 3 ooo1by sztabu, 9 untersztabu, 

8 ludzi artyleTii, kompania grandmuszikieterów - 46 ludz:i, cztery kom

pani€ infanterii 348 ludzi, chorągiew janczarsika - 88 ludzi i kompania 

wybraniecka - 186 ludzi, r.azem 688 ludzi, w czy,m 571 żołnierrzy. 

- gHrnizon blialski - 2 osi(jby sztabu, 1 untersztabu, 19 ludzi arty

lerii, kompania grenadierów - 95 ludzi, trzy kompanie mus:ZJkieterskie, 

razem 272 ludzi i 27 ludzi rajtaQ1H - razem 389 ludzd, w czym 321 żoł

nierzy. 
- kawaleria - kompania huzarów 79 :ludzi 'i 6 chorągwi ordynac

kich kozaków, razem liczących 567 ludzi. 

Ciekawe jednak, że kiedy w kwietniu 1753 r. Hieronim Florian gkłada 

raport hetmanorw!i, bratu swemu Michałowi Kazimierzowi, .podaje 1lość 

milicji :na 3046 )udzi. Według tego raportu miało tu 1być wówczas 44 lu

dzi artylerii, 256 janczarów, 1029 ·ludzi piechoty zg:rupowanej w ·pięciu 

kompaniarch, dalej w kawa'lerili: chorągiew wybranieerka - 349 ludzi, hu

zarów- 82, rajtarów- 33, ikoz.aków- 1136 27 • Kiedy z.a:ś około 1750 r. 

podaje "kt>mput mojej nl~żej podpisanego milkji", mówi nawet o 3427 'lu

dziach, na co składać się miało: czarnych buZJarów lejbgardy 224, infan

tedi 4040, błękitnych huzarów 113, białych huzarów 113, krotów 224, 

kozalków - 600 ludzi 2 8 • 

Rozpiętość liczb __;.. zastanawi,ająca. ,Dla wyj1aśnienia tego 'problemu 

24 M. J. L e c h, Autorament cudzoziemski wojsk Wielkiego Księstwa Litew

skiego w epoce saskiej, "Studia i materiały do historii wojskowości", t. VII 

(w druku). 
25 AR, VII, 623. 
26 T. Kor z o n, Wewnętrzne dzieje Folski za Stanisława Augusta, t. V, Kra

ków 1897, str. 59 i 6.7. 
27 AR, VII, 45Ó. 
28 AR, VII, 614. 
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sięgnijmy po raporty miHcji, przekazywane ·w tym czas1ie do jej właści

ciela. Raporty dzienne garnizonu bialskiego w kwietniu 1750 r. wyka

zuj.ą: 409 ludzi piechoty, 19 ludzi •a!rtylerii, 57 ludzi janczar•ówJ oraz 96 lu

dzi huzarów, 30 rajtwrów i 43 kozaków - razem 654 ludzi 2 9 • 

W ty'm czasie było w S~ucku 937 ludzi, w czym 6 osób sztabu, 18 un

tersztalbu, 28 ludzi artylerii, 723 ludzi piechoty w czterech kompaniach 

oraz kompania wyJbranieoka - 162 ludzi 30 • R:azem w oibu garnizo

nach- 1591 ludzi. 

W styczniu zaś 1754 r., a więc w okresie na:jhliżstzym raportu do 

hetmana ·z kwiet:n1ia 1753 r., jest w Białej nawet tylko 369 ludzi - 2 OlSO

by szt~bu, 13 arty!lerii, 290 infanterii, 14 huzarów, 26 rajtarii i 24 koza

ków 31 . Może reszta jest w Słucku? Ale w ciągu lat 1739-1750 garni~on 

Słucka nie wynosił wię·cej niż. 450-1000 ludzi. Zaś w maju 1753 r. jest 

w 8łucku 1485 ludzi, z czego· 3 osoby sztabu, 9 untersztabu, 22 ludzi ar

tylerii, 131 janczarów, ·517 piechoty w 5 kompaniach, 174 ludzi chorąg

wi wybranieckiej, 41 ludzi husa'rii i a~ 563 kozaków. Raze•m więc ~ obu 

garnizona.ch jest 1854 ludizi. Pięć lat później, w kwietniu 1756 r., jest: tu 

nawet tyl'ko 1091, 'ludzt 32• 

Mówimy cały czas o ludziach, iktórzy należą stale do garnizonów bial

skiego i słuckiego, nie biorąc pod uwagę faiktu, że część z nich jest ko

menderowana. Jednak liczby ty.ch komend nie przelkraczały stu kilku

dziesięciu ·ludzi. :Można więc powiedzieć z całą pewnością, .że książę 

podczaszy bluffował- podaw:ał w raporrtaeh do hetmana stan ludzi nie

zgodny ~e stanem rzeczywistym. Trz.eba jednak jednocześnie uwzględnić 

fakt istnienia masy kozaków, rezerwuar siły, z którego stale można było 

czerpać ludzi. Poza tym w razie potrzeby, jak np. w wypadku wojny chłop

skiej w starostwd!e krzyczewski1m, Hieronim FloTian zaciągnął nowych 

rekrutów oraz zak'upił proch i broń w KróJew:cu, co kosztowało go około 

200 tys. złotych 33. 

Organizacja oddziałów mi1licji Hieronima Floriana w luty1n 1751 r. 

a wię·c ·w momencie pełnego ~o.z:kwitu przedstawiała się następująco: 

W Słucku: ze sztabu mamy tu generał-adiutanta, adiutanta i ober

felczera; z untersztabu - sztalhslfuriera i 8 hoboistów. W artylerii jest 

2 kaprali i 6 gemejnów, w kompanii gr,andmuszkieterskiej - kapitan, 

3 kaprali i 42 ~żołnierzy. W czterech kompaniach infanterii jest jeden 

kapitan, czterech poruczników, chorr.ąż.y, 7 sierżantów, 2 podchorążych, 

14 kaprali, 3 fe'lczerów, 18 feifrów i doboszów i 298 .żołnierzy. W cho

rągwi jancz,arskiej jest porucznik, chorąży, 2 sierżantów, pisarz, 2 ka-

29 AR, VII, 437. 
30 AR, VIII, 476. 
31 AR. VII, 437. 
32 AR, VII, 477. 
33 AR, \.TU, teka 11, koperta 128. 
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praJ.i, felczer, 24 lud:zJiJ janczarskiej muzyki i 56 żołnierzy. W kompanii 

w~branieckiej - kapitan, porucznik, sierżant, IPOdchorąży, 6 kaprali, 

7 feifrów i doboszów i 169 ·żołnierzy. 

W Białej: ze sztabu mamy tu majora-komendanta, addutanta; .z unter

szt~bu - profosa. W artylerii - choTążego, 2 kaprali i 16 żołni€Tz.y. 

Kompania .grenadilerska ma kapitana, 2 ·chO'rążych, sierżanta, 7 kaprali, 

felczera, 5 feifrów i dobos.zy i 78 ·żołnierzy. Trzy kompanie muszkieter

Skie ma•ją: 2 !kapitanów·, 3 porucznilków, 2 ehorążyoh, 3 sierżantów, 3 pod

chorążych, 16 kapraJi, 3 fekzer-ów, 13 feifrów i do!bos:zów i 227 żołnie

rzy. Chorągiew rajtarii w BiJa,łej ma wachmistrza i 26 żołnierzy. Kawa

leria księcia Hieronima skladaJa S1ię: 

- z koo:n~panii huzarskiej, w której słU!ży'li: rotmistrz, 2 poruczników, 

kornet wachmistrz, podchoJ":ąży, 6 kaprali, paukier, 2 trębaczy, felczer, 

WOŹllliJca i 62 :Ż:ołnierzy. 

- z sześciu chorągwi ordynackich, zwanych gdzie indziej kozakami, 

gdzie było: 5 porucznilków, 3 chorążych, 2 namiestników, 40 kaprali, 

2 paukierów i 515 żo:łn~erz.y 34• ·W 1748 r. w lutym znajdujemy w Białej 

dwa szwadrony husarii, mające razem 235 ludzi; stan iloś·ciowy jednak 

systematycznie w nich się zmniejsza, lby dojść w końcu do znanych nam 

liez1b 35. • 

W 1751 r. 24 kozalków znajduje się także w Białej: 36 • W latach póź

niejszych organizacja ta pozostaje niezmienna. 

Milicja lVIichała Kazimierza w maju 1739 r. składała się z 234 ludzi, 

w czytm 3 poruczników, 4 chorążych, Olbeflfeierwerksierżanta, 6 kaprali, 

12 ,,giJfreiterów", 4 doiboszy, 5 fe:łfrów, 187 ·grenadierów i 10 kanonierów. 

Ludzie ci rozmileszezenli są w 6 garnizonach w sposób następują.cy: 

w nieświeski'm - 2 porucz:nilków, chorąży, 3 podoficerów, feifer, 

· 10 kanonierów i 23 grenadierów - razem 40 ludzi; w ołyckim: porucz

nik, chorą:ży, 6 podoficerów, 2 ddbos:zy, 2 feifrów, 64 grenadierów - 76 

ludZJi; w kurask~m: chorąży, 2 podoficerów, 22 grenadierów - 25 :ludzi; 

w łachewskim: 4 podo[1cerów, fei1fer, dobosz i 21 ~gren.adieTów - 27 lu

dzi; w mirski,m: ehor.ąży, 3 pod(jficerów, dobosz i 22 .grenadierów - 27 

Judzi; w kopyskim: 3 po~oficerów i 22 grenadierów - 25 ludzi. 

Reszta na rozma1tyeh . posługach. 

W 1:iatopadzie 1740 r. ilość garnizonów pozOIStaje rriezmienna. Nie

zm.ienna pozostaje Hcztba ludzi w garniz:onach, tylko za,mia.st 187 grena

dierów mamy ter1az 35 grenadierów i 161 muszkieterów. \V następ

nych latach rlość ludzi w ,garnizonach wynosi: w listopadzie 1742 r. -

267 i w listopadzie 1743 r. - 297 przy 249 ·żołndJ€TZ:aoh. w grudniu 1744 r. 

34 AR, VII, 450. 
35 AR, VII, 437. 
36 AR, VII, 505. 
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wzrasta do 337, w czym 285 .żołnierzy. Wiąże się to z prowadzoną właś
nie niedawno, bo w lutym, wojną o Żółkiewszczyznę .z Tarłami. Wtedy 
też pojawiają się now'e1 garnizony - Żółkiewski, w !którym sta,cjonuje 50 
ludzi {major, porucznik, chorąży, 3 podoficerów, dobos:z, 2 kanonierów 
i 40 żołnierzy), oraz szawelski {2H 1ludz;i) i kopyski (27 ludzi). W lutym 
1753 r. i'lość garnizonów wzrasta do 11, pojawiają się bowiem: garniz·on 
ukraiński z 91 ludźmi1, w .czy,m major, porucznik, ch-orąży, 4 podofice
rów, l feHer, 3 dohos,z:ów i 80 żołnierzy, .oraz rochmanowski - niewielki, 
sk'ładający się z podoficera i 12 żołnierzy, najwidoczniej kompenda. Ogó:
na ilość ludzi w tym miesltącu wzrasta do 44-8, w czym 376 żołnierzy. 
W październiku 1754 r. opróez już znanych pojawiają się nowe garni
~ony-komendy: ·żmig:rodzka i jampolsika :z 2,5 ludźmi każrla i białokry

nioka z 12 lud:Z>mi. Og:ółem jest teraz 508 ludzi, w czym 435 żołnierzy. 

Następne lata nie przynoszą większych zmian i jeszcze ·w październiku 
1759 r. ·mamy w: .milicji Michała K.azimierzaJ 417 ludzi, w czym 357 żoł~ 
nierz

1
y w 13 garnizonach, które ostatecznie ustaliły się w Ołyoe, Żółkwi, 

Ni.eś1wieżu, Kopysd.u, Sz:awl1ach, K!Oil'eliezach, Milrż:e, Ła:chw1ie, Kurażu, 

Ralchma'nowie (?), Jampolu, Białokrylllicy i Żmig:rodzie. 
W maju 1761 r. występuje po raz pie'rws:zy korpus pionierów - 72 

ludzi, w czym 3 chorążych, !kapral i 68 żołnierzy 37 • 

Po śmierci Hieronima w maju 1760 r. milicję jego, jak już mówi
Jtiśmy, przejął "Rybe:ńk.o". Zres:ztą :pr:zejawia się to w rapoTtach przesyła
nych "Ryibeńce" późnb, - bo dopiero w kwietniu 1761 r., gdzie wystę
pują garnizony s:łuclk:i i !bialski oraz !bielicki - dawniej H1eronimow:e. 

Ostatecznie wlięc ma ksią·żę hetman Mkhał Kazimierz w 14 garnizo
nach - s:łuck~im, ż:ółkiewsikl~m, ołyckim, nieświeskim, hialslkim, rachma
nowskim, ·mi'rs!ldm, !koreliclkim, łachews:kim, kuraslkim, szawelslkim, ko ... 
,pyslk,im, bieHciki'm i 'Ż:migrodzkim - w dniu 11 kwlietnia 1761 :roku -
1003 ludz,i piechoty, artylerii i korpusu pionierów; a w 4 chorągw:iach 
jazdy- buńczucznej, huzarów, jancz.arów i kozafkóiW s:łucikieh - 381 lu
dl'Ji. Ra'zem więc było 1384 ludzi. Ponieważ jednak "komplet" ludzi mi
licji pieszej ~powinien wynosić 1031 os:ób, otrzymujemy liczbę 1412 ludzi. 

W 1iczlbie tej n11ieści się: 
Pieehota: 3 osoby w· sztabie- pułkownik, podpułkownik i major; 28 

ohero:i)icerów: 6 kapitanów, 4 polfuezników, audito[' z rangą porucznika, 
16 chorążych, adiutant z rangą chorą·że.go; ~podoficerów: 15 sierżantów, 

7 podchorążych, 22 kapralów - razem 44 osolby; w muzyce: 7 hoibois:tów, 
17 ·feifrów, 22 doboszów - 46 ludzi; słuŻJby: l felczer i 4 furierów; 
w artylerii: szty!kjunkier, sierżant, kapral i 38 puszkarzy - razem 41 
osób ; 70 osobowy korpus. pionierów oraz 764 żołnietrzy. Zaznaczyć trzeba, 
że hetman Michał Kazimierz nie mriał jazdy w skladz;ie swojej milicji 

37 AR, XVI, 523. 
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kontentując się jazdą komputową. Pojawia się ona dopi€ro po prz·ejędu 

garnizonów Hieroni,ma Floriana. 

Jest tu wówczas: chorągi€w buńczuczna: rotmistrz, po~ucznik, chorą

ży, 6 towarzystwa, 2 trębaczów i 6·0 pocztowych - razem 71 ludz,: ; c:ho

rąg:iew huzarów: 2 poruczników, 2 kornetów, 2 wachmli!strzów, podcho

rąży, kwatermistrz, 6 kaprali, paukieT, 2 trębaczów, feifer, kowal, ry

marz i l,QO żołnierzy ____. raze~m 120 ludzi; chorągiew janczarska: rot

mistrz, poruczniik, .2 chorążych, 2 czausów podchorąży, kwatermistrz, 

6 kaprali, 19 ludzi ikapeH i do1boszów i 100 żołnli.erzy - razem 133 oooby; 

kozacy słuccy: jest tu 3 kaprali i 54 kozaków - razem 57 osó1b. 

Poza tym wymi€1niana jest komenda przy księciu Krajczym, złożona 

z podc)1orą~.ego i 6 ·żolłnierzy. Do milicji ·wlicza się też 3 szwajcarów przy 

pałacach lwowskich. Największym teraz gamizon€m milicji Mi,chała Ka

zimierza: jest dawny Hieronimewy garnizon słucki. Powinno tu być 362, 

jest jednak 337 ludzi. Znajduje się tu w sztaibie puł!k(.·'l'wnik, 3 kapitanów, 

3 1po:rucznilków, 3 chorążych, adiutant, 33 ludZii podoficerów ,i służb oraz 

275 .żołnierzy piechoty. Po,za tym 18 ludzi aa:-tylerii z całym artyleryjs

kim sztabem. Następnym co db wielkości jest garnizon nieś1wies!ki ·- 116 

ludzi, w czym kapitanJ, audytor, 3 chor.ąiżyoh, 7 ludzi podo[icerów i słu:żb 

i 32 żołnierzy. T'u stoi korpus pionierów, liczący 70 ludzi, oraz 10 ludzi 

a'rtylerii. Dal€j idą garnizony: ołyaki - 93 ludzi, w tym 80 żołnierzy; 

bialsk;i 83 ludzi, ·w tym 60 ·żołnierzy; bielickiL __. 80 ludzi, W' tym 72 żoł

nierzy; raohmanowski - 54 ludzi, w czym. 48 żołnierzy; Żółkiewski -

51 ludzi, 41 włnierzy; szawelslki - 30 lud:ti, 24 żołnierzy; łaohiewskri. ,--

29 ludzi, 24 'Żołnierzy; mirski i kopyski po 28 ludzi, w czym 24 żołnierzy 

i .żmigrodzki, kore~icki ·i kuraski - po 25 'ludzi, w c1zym po 24 żołnierzy. 

Uderza fakt, że poza wielkimi garni!zonami - słucki•m, ni€świeskim, 

bialskim i ołyckirm - lub takimi, które jak żółkiewsiki stanowiły teren 

niedawno zdobyty i za:grożony, inne garnizony są liczelbnie jednakowe, 

po 24 ludzi. 
Artyler,ia oprócz Słucka i N:ieś·wieża konsystuje jeszcze . w Białej -

9 puszkarzy 'i w Ołyce ·i Zółkwi - po 2 puszJkarzy. 

Ten raz ustalony :stan rz€czy ulega tylko nieznacznym 21mianom. 

A więc w sierpniu 1761 r. mamy 1386 osólb, w czym 760 żołnierzy pie

choty, we wrześniu 1761 r. - 1415 ludzi, w czym 786 żołnierzy piecho

ty, tyle•ż •W styczniu i kwietniu 17612 r.,. w maju - 1412 osób aż. do 

śmierci hetmana wielkiego W. Ks. Lit. Mkhała Kazimierza "RJlbeńki" 

Radziwiłła. 

W dobie przygotowań do wi~lkich rozgrywek politycznych, w latach 

ostatniego lbe~królewtia, ·wzrasta też ilość mi'licji. W listopadzie 1762 ;r., 

a ·więc w czasie, ki€dy i magnacką ·fortunę Radziwiłłów, i ich milicję 

przejął !książę Karol StaniS'ław "Panie 'Kochanku", mamy ogółem w milicji 
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1727 osób. W piechoc1ie: sztabsoficerów jest teraz 5 osób, olberoficerrów 
59, słuŻ1b, muzykij podoficerów- 190 oraz 1317 żołnierzy; poza tym ma
my jeszcze 41 ludzri liczący ikorrpus artylerii, 72-osolbowy korpus pionie
rów oraz 138 ludzi janczarów. W jeździe mamy: 82-osobową cho~ągiew 
drag10ńską, 71-·ooobową buńczuczną, 73-osobową strzelców, 2 szwadr.ony 
huzarów - 120- i 93-osobowy, 2. chorągwie kozackie - słucka 57 ludzi 
i bialska 7 ludzi. Jazda służy na 448 koniach. 

Ilość garnizonów w·z:rasta. Oprócz już znanych pojawiają się: lwow
ski i sławatydkL Najlwiększy jest nadal garnizon słucki - 3>61 osób, 
w tym 300 żołnierzy, i nieświeski - 223 oooby, w czym janczarzy; dalej 
idzie ołyekli -- 94 luldzi, b~alslki - 85, bielicki - 81, rachmanowski -
54 ludzi. Pionierzy i jazda stali taikże w N~eświeżu. Liezlby miUcji wzras
tają jeszcze w· grudniu 1762 r. do l:ic:zJby 1798 ludzi, w ezym 1500 żo-ł
nierzy, w styczniu 1763 r. do 19·98 ludzi, w c'Zym 1683 żołnierzy 38• 

Dla lepsze~:o, sprawniejszego .administrowania ca~ością podzielono 
wówczas milicję na dwa batarliony: Wołyński i litewski. W skład wołyń
skiego weszły ~gar:niwny i komendy: ·żółkiewSJka, ołycka, rachmanowska, 
janrpolSika, kuraska, w grudniu 176i2 r. równ!ież 1garnizon białokrynick1i, 
żmigrodzk:i, w· kwietniu 1764 r. szumsk't - razem 278 ludzi, w czym. 234 
żołnierzy szeregowych. Poza tym do wołyńskiego batalionu piechoty 
zaliczano jesu:ze chorągiew tatarską w sile 28 ludzi i chorągiew· ".s:erwi
r.owsk:ą'' jazdy - 31 ludzi oraz trzech szwajcarów. W kwietniu 1764 r. 
jest tu 328 ludzi piechoty 39 . Pozostałe komendy i g~arnizony zostały za
licwne w skład batałionu litewskiego. W Hlpcu 1768 r. znajdujemy w mi
licji 26...,osdbowy korpus .~ade1tów, który we· wrze1ś:niu 1788 r. ma nawet 
35 ludzi 40• 1 

Po 'pełnym burz okresie po l 772 r. n1astąp'ilł dkres WZJględnego spokoju. 
W czasach pełn~j już stalbiliz.acji, w latach 1784-1790, stan organizacyj
ny i lieZ1bowy mil1kji przedstawiał się na:.stę1pująco: 

W sierpniu 1784 r. Hosć ludzi 1w .mmkji wynosi 1596. Nie ·ma tu już 
ś'ladu po garnizonach ez.y batal.ionach, z. "TaibeHi" ·Z wrześn:La 1784 r. 
dowiadujemy się jedna!k, że 2 kompanie piechoty - jtrzecia i szósta -
noszą nazwę s!łuckich, jedna jeiSt "hiellick1a" :i! jeldna łachwowska. Te kom
panie dopiero od l·:lpc:a. 1785 r. tnoszą nazwy swoich ka'pitanów. W lutym 
1786 r. znikają z wykazów miEeji dba szwadrony dragonii. W lipcu 1787 r. 
pojaw:ia się korpus strzeloów, Nczący w swym składzie 2 poruczników, 
chorążegp· , waehmistrza, fudera, 4 k:apra1i, felczera, 4 feirfrów, '4 dobo
szów i 194 "gimeynów" - Tiazettl 213 ludzi. Mamy tu teT.az .artylerię, 

38 AR, VII, 523. 
39 AR, VII, 527. 
40 AR, VII, 559. 
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chorągiew ordynacką, sz.wadron dra1gonii, 6 kompanii "infanterii", cho

rągiew słuckkrh i chorągiew zi€mian kojdanowskich 41 . 

W sztalbie pieehloty mamy pułkownika (w oikres'ie największej świet

ności, w 1763 .r. jest tu generał-major), .majora, kapitana, będąceg;o kwa

termistrzem milicji, 2 adiutantów i regimentfekz.e'Iia oraz 10 hoboistów 

i regimentd01bosza. W samej milicjli jest 11 rotmistrzów i kapitanów, 

12 porucz:n~ków, 14 chorążych, 83 namiestników i towarzystwa w cho

rągwi ordyna.ckiej, 11 wachmistrzów i sier:żantów, .7 podchorążych, 6 kwa

termistrzów i furierów, 32 kaprali, 5 kanonierów w pierWszej kompanii 

piechoty, 6 felczerów, 10 trębaczów, 2 paukierów, 10 f€'ifrów, :11 dobo

szów, l rbuchsmaeher, czyli rusznikarz oraz 1'255 żołnierzy. Artyleria 

ma w swym skła:dzie kapitana, porucznika, chorążego' , .2 sierżantów, 

l podchorążego, furiera:, 2 \kiapralów, felczera, feifra, 2 doboszy i 169 żoł

nierzy - razem 182 ludzi 42 . Chorągiew 9rdyna.eji ma rotmistrza, 2 po

ruczników, 2 chorążych, 83 towarzystwa, 4 tręlbacz·ÓW i paukiera - ra

zem 93 ooolby. Dwa szwadrony dragonii Uczą: 2 kapitanów, 2 poruczni

ków, 4 ohorą'żych, 2 wachmistrzów, 2 podchorążych, 3 furierów, 11 ka

prali, 2 felczerów, 2 tręlbaczów, l "buchlsmachera" - rusznikarza, 196 

żołnierzy ~ razem 2:28 osó!b. 

Sztalb sześ:ciu kompanii piechoty składalł się z: pułko·wnika, majora, 

kapitana- regimentkW'atermistrz:a, adiutanta, regiment1fekzera, 10 hOibo

istów i regimentdobOisza. W kompaniach' ·zaś było: 6 kapitanów., 4 po

ruezników, 7 chorążych, 5 sierżantów, 2 furierów-w pierwszej ,i czwar

tej kompanii, 10 kaprali, 5 kanonierów wliczanych do pierwszej kompanii, 

3 felczerów, 9 feifrów, 9 d01bo.szów i 807 żołnierzy - razem 690 lu

dzi. Przy czym trzelba zaznaczyć, że kompanie nie są jedna

kowe: pierwsza ma 150 ludzi, druga - 172, trzecia - 162, czwarta -

t)lillkb 76, .piąta - 169, szósta - 157 ludzli. Chorągiew· .ziemi:an słuc

kich ma r~tmistrza, 3 poruc~ników, 2 wachmistrzów, podchorążego, 9 ka~ 

pra1lów, 4 trębaczów, paukiera i 183 żołnierzy - razem 207 ludz:i. Chorą"' 

giew kojdanowska, ;mi'rno że zapisana w r€'gest'rze, nie podaje żadnych 

liJc:zJb. Te poznajemy dopiero z "Talbel'li" z wrze1śnia 1784 r. Jest tu wtedy 

2 poruczników, wachmistrz, 11 kapraili i 223 żołnierzy. 

W 1784 r. liczba :ludzi w miHeji doehodzi do 1890, następnie spada, 

by we wrześniu 1787 r. osiągnąć 1668 ludzi, potem wraca do przecięt

nej - okdło 1720 ludzi. Gwałtowny skok następuje w 1naju 1789 r. 

w związku z nowymi ważnymi wydarzeniami politycznymi w kraju. 

41 AR, VII, 623. 
42 W dobie najtwiększej świetności, w 1768 r. 'w lipcu, miała 343 ludzi, dzie

liła się na dwie kompanie, dowodzona była przez podpułkownika. W skład jej 

wówczas wchodził także korpus kadetów, który teraz nie jest wymieniony. AR, 

VII, 559. O korpusie strzelców, który może być ciekawy, jeśli był nową formą tak

tyczną, niestety, więcej nic nie wiemy. 
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Cała milicja lkzy wówc'Zas 2130 ludzi, w czym i!lość ludz~i w artylerii 

wzrasta do 266, piechoty - 901 ,'ludzi, chorągwi zi·ermian słuckich -

231 .ludzi i chorągwi ziemian kajdanowskikh - ·216 .Judzi. 

Z liczb tych wynika, że liczebności starych kompanii specjalnie nie 

zwiększono. Aukcja wynikła z pojawienia się korpusu :strzeków, liczą

cego 422 ludzi. W następnych miesiącach ilość milkji znów się stabili

zuje na dawnym poziomie, .a wIutym 1791 r. ·mall?-y tu tylko 1526 ludzi 43 . 

Poza Hieronimem ~lorianem i Michałem Ka:zJimierz.em utrzymywał 

tak1że niewielki oddział i A1brecht Radziwirłł, starosta rzeezydd. W paź

dzierniku 1750 r. w tzw. "dr:agonii" m.a on 77 ludzi, ·w czym 3 ·oficerów, 

14 podoflic€TÓW, s:łuŻib i rmuzy~d i 60 ro·łnierzy 44• 

* 

Zasoby cekhauzów Hadziwiłłowskieh były następujące: 

W arsenałach Micha1ła K.azimierza są razem 93 armaty, 11 moźdz:ierzy, 

209 bomJb, 215·0 !kul, 238 !kartaczy, 161 granatów i 132 "daibe,lhalków'' 4 5. 

Arsenały Hi~eronima Floriana: 

W Słueku jest w sie~pniu 1760 r. 29 armat "mosię·żnych" i 25 żelaz

nyeh oraz 12 moździerzy. Artyleria ta mieści się w Starym i Nowym 

Zamku oraz w bramach miejskich 46 • W Białej w maju 1760 r. były 

32 armaty z całym do nich przyborem 4 7 • Razem w olbu arsenałach Hiero

nima F1oriana ·mamy 98 luf, których zaplecze stanowi bogaty w prochy 

i broń arsenał. W .arsenale ni€świeck:im jest w 1768 r. dkoło 1000 sztuk 

różnej dobrej broni palnej 48 , w Słucku w 1765 r.- tyleż 49 • A Hieronim 

43 AR, VII, 623. 
44 AR, VII, 563. 
45 AR, VII, 641. W cekhauzie nieświeskim było w marcu 1734 r. 409 sztuk 

strzelby, a w 1753 r.: 30 armat, w czym 2 spiżowe, 12-funtowe, l spiżowa 9-fun
towa, l żelazna 5-funtowa, 6 takichże 31/2-funtowych, 3 spiżowe 71/2-funtowe, 
l skórzana l-funtowa i 13 spiżowych 1-funtówek; 7 moździerzy: l - 4S-funtowy, 
l - 24-funtowy, 2 - lO-funtowe, l - 5-funtowy i 2 - 2-funtowe; 3 bomy - 2 
żelazne 15-funtowe i l spiżowa lO-funtowa; kul armatnich 533, z czego 270 - 3-
funtowych, 179- 2-funtowych, S43/4-funtowych oraz 54 blaszane i 150 drewnianych 
kartaczy. 

W cekhauzie ołyckimJ w styczniu 1753 r. mamy: 23 armaty spiżowe: 4 - 6-fun
towe, 3 - 4-funtowe i 12 - 3-funtowych oraz 370 kul armatnich, w czym 130 -
3-funtowych, 120' - 2-funtowych i 120 - l-funtowych. 

A arsenale łachiewskim: 17 armat, w czym 4 spiżowe S-funtowe, 2 żelazne 
S-funtowe, 2 spiżowe 3-funtowe, 3 śmigownice spiżowe 2-funtowe, 2 falkonety że
lazne "wcale popsute" i 4 żelazne armatki 31/rfuntowe; 2 możdzierze - 4 i 1172 -

funtowy; 206 bomb, z czego 1S5 - 2S-funtowych i 21 - 13-funtowych; 572 kul 
armatnich, 34 kartacze blaszane - ładowane. Tu także zapisano 102 beczek pro
chu, 30 beczek saletry, 2S beczek siarki i 74 szyny ołowiu. 

W arsenale Żółkiewskim mamy: 22 armaty: 5 - 6-funtowych, 2 - 9-funto
we, 12 - 3-funtowych, l - 2-funtowa, l - 1/2-funtowa, l - l-funtowa "zruino
wana", 2 moździerze i 675 kul, 707 granatów, 92 strzelby. 

46 AR, XXVI, 50S. 
47 AR, XXV, 493. 
48 AR, VII, 641. . 
49 AR, XXVI, 541. 
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Florian dokupywał jeszcze a1"maty, na 1przykła'd w październiku 1747 r. 

kupił ich jedenaśc~ie od Stanisława LUibomirskiego 50• Pułkownik artylerii 

Miehała Kazilmierz.a, Sa1lomon Seyfert, jeźdz1ł w czerwcu 1757 r. do 

Królewca po armaty 51. 

* 
Skład spo~eczny i narodowy miHcji Hieronima Floriana poznajemy 

ze Sztammlist przesyłanych z jego .garnizonów. Wśród in:fanterii stojącej 

w fortecy słuckiej w 1750 r. na 10 nazw:isik sztabu mamy 4 nazwiska 

obce - ·ma•jora komendanta, wszystkich trzech kapi:ta~nów oraz felczera. 

Wszyscy po~ostaH są j€1dnak szlachtą polską. Unterszta:b - na 32 osoby 

dane mamy dla 26 osó!b. Z tego z "Morawy'' pochodzi 11 oooba, z Prus - 2, 

z Kurlandii - 3, z Korony - 2, res1z.ta ·z Białorusi i :Uttwy. Szlachty 

jest 9 osób, miesz1czan - 5, dal~j l popowicz i l wylbraniec. Muzyka -

fej•fry i dobosze: na 16 osób 15 pochodzi z Bia'łorusi, jeden zaś z woje

wództwa sandomierskiego. Jest tu 2 szlachty, 11 mieszczan i 2 "synów 

żołniersk'ich". Wśród 277 żołnierzy jest 5 z Rosji, '4 •z Korony i l ·z Kur

landii. Reszta z Litwy i Białorusi, z dóbr Radziwiłłow:skkh oraz z miast 

i zaścian'ków. Jest wśród nkh 197 chłopów "prostej kondycji", 40 miesz

czan i 16 szlachty 5 2 . 

Wśród piechoty stacjonującej w Białej sytuacja przedsta·wia się na

. stępuj.ąco: 

w chorągwi grenadierów wszyscy trzej oficerowie są dbooikrajowcami; 

w untersztabie na 10 osób 2 j•e:st z Korany, 2 z Inflant, l ·z Rosji 

i l z Prus, powstali z Litwy . . Jest tu 8 •mieszc:zan i 2 szlachty. Wśród 

7 osób muzyik'i 4 jest z Litwy, l z Białorusi, l z Rosji 'i l z Korony. 

Wśród 99 "grenadierów" 80 pochodzi z Litwy, 10 z Korony, 4 z Prus 

i 5 ·z Rosji. Chłopów jest tu 56, $zlachty 6, reszta to mieszczanie. W ty

powej dla kompanii musz:kietersk:kh - trzeciej kompanii - wśród 

4 ofiCerów, 3 jest olbcdkrajowców, l z Polski. Z 14 ludzi unterprimaplany 

(podoficerów) 2 jest z N'iemiec, resZ!ta z Białorusi i Litwy, przy tym 

5 szlachty, 4 mieszczan i 5 chłopów. Wśród 96 żołnierzy, 2 jest z Ko

rony, 2 z Rosji, reszta z Litwy ;i Białorusi, w tym chłopów- 49, miesz

czan - 36, s:zla1chty - 11. 

W kompanii huzarów, Ji.czącej 104 ludzi, ,mamy w Hpcu 1749 r. wśród 

4 oficerów, 2 Węgrów, l z •Inrflant i l jest .z ·województwa płockiego, ale 

takrż,e nosi obce nazw'isko. Na 16 ludzi unterpri1mapla:ny mamy 3 Niem

ców, Inf.lantezyka, Węgra, 5 ludzi z ·Korony i 6 z Litwy. Wśród 83 ludzi 

hu:z;arbw marmy '2 :ludzi z Niemiec, 5 Węgrów, 2 z Rosji, Inflantezyka, 

50 AR, XXVI, 370. 
51 AR, V, 14J:.7i8. W tym samym czasie - artyle~ia komputowa wojsk. W.X.Lit. 

liczyła ... 10 armat. AR, VII, 64. 
52 AR, VII, 480. 
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Włocha, 32 ludz~i z Korony, poza tym trafiają się tu także i góra1le. Dla 
huzarów nie podawano "kondycji". 

Trzeba zaznaczyć, że we wszystkich tych branych przy:kładow<) .for
m.acjaeh służą ludzie w średnim wieiku. Przeciętna dolna granica wieku 
grenadierów jest 25 lat, nastarsi ·mają po lat 40; ale już w kompanii 
muszkieterskiej granica wieku jest nieco wyższa i waha się od 25 do 30 
lat, a w huzarskiej - od 210 także do 30 ·z akcentem na 20-25 lat. 

JeśE chodzi o ilość lat służby, to wśród huzarów przytłaczającą prze
w.agę ilośeiową maj .ą ludzie, którzy :służyli do 5 lat, nieliczni tylko służyli 
więcej, do 10 'lat. Ta sama sytuacja jest 1i w kompanii muszikietersk:iej. 
Ludzie służą tu po 3, 4, 5 lat. W grenadierskiej natomiast granica ta 
przedłuża się do 10-15 l·at 53 . Tłum.aezenie jest proste - milicje dopiero 
zaczęto ·wówczas rozlbudorwywać. 

W milicji M'ichała Kazimier:za w ro:Irl.ach znajdujemy wśPód n:azwisik 
żołnierzy same nazw:isika białoruslkie, chłopslkie, doibitnie podkreś.lo'ne 

imionami: W.asyl, Trochim, Kiryło. Wśrótd oficerów natomiast prze
w.a:ż.ają nazwiska obce: Sainth1i!]ler, Borge, Puhlszteyn, Hill. Taka sytuacja 
trwa od lat - według badanych materiałów od 1739 do 1763 r., przy 
tym dopiero około 1750 r. wś:ród o[ieerbw ilość ludzi o nazwiskach pol
skich zaczyna dorównywać ilości nazwisk ofbcych 54• Za masą nazwisk 
chłopskich logicznie musiała iść ich przynależność klasowa. 

W miHcji Karo[a Stanisława w 1785 r. wśród oficerór<vv na 48 nazwisk . 
mamy tylko 9 nazwisk obcych, w pięć lat później jest kh tylko 4 na 36 
nazwisk 55 . 

Hotmistrz Berringer, twórca chorątgWi huz.arsikieh, Ulłorżył dla Hieronima 
Floriana artykuły wojslkowe. Foczątikowo tniały one formę mowy do 
składających przysięgę nowo zw·er!bo1wany~eh żołnierzy. Następnie po
rządnie je spisano i przepisywano kilkakrotnie 56 • Artykuły wojskowe~ 

odczytywane przysięga'ją·cym :rekrutom, zaczynały się od ·wyhczen:ia ty
tułów księcia Hieronirma Floriana, portem nas1tępowało wezwanie do przy
si·ęgi, a dalej ko1ląjno artykuły. 

Pierwszy z nich wzywał :żołnierzy do pobożności, do uczęszczania na 
nabożeństwa i przestrzegania przylkrazań. Po Bogu - następowała w dal
szej hierarch:ii osoba księda, któremu ·żołnierze mieli być posłuszni 

i wierni, nie m'ieli prawa wiązać się z nieprzyjaciółmi jego~, musiel1i wy
jawiać wszelkie spiski; mieli bronić dóbr jego i jego wiernych poddanych 
we wszy1Stkich okolkz:nośdach. Dalej W'zywano do posłuszeństwa ofice
rom książęcyrm, a nawet ksią1żęcym ofkjalistom, którym zlecone będzie 
dysponowanie wojskiem. Żołnierz powinien pamiętać o ostrożnym obcho-

53 AR, VII, 435. 
54 AR, VII, 523. 
55 AR, VII, 623. 
56 AR. V. 571. 
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dzeniu się z bronią, powtnien uczdwie pełnić wartę, nie schodzić z nleJ 

samowolnie, nie uchylać się od ·marszu :i służby, nie dezerter~ować, nie 

znosić się z nieprzyjaciele1m., nie spiskować, przeciwko alfieerom nie 

buntować się. Zakazane lbyły pojedynki, hałasy, burdy, ' zalbronione było 

pr,zebywanie w (Jibozie "kurew, .concu\bin i :innych podejrzanych białych

głów". Roz!bój i gwałt mi!ały być karane śmiercią. Na kwaterach .ż,ołnierz 

powinien się spokojnie zachowywać, od gosipodarzy niczego nie wymagać 

i kontentować się lenungami. Żołnierz miał dbać o broń i mundur, pil

nować i "chędożyć" często. Nie walno mu rujnować k{)LŚci{)lłów, klaszto

rów, szikół, ratuszy, młynów, domów i narzędzi domowych. Dalej wzbra

niano pijaństwa i na!ka·zywano oddawać jeńców. Prz.ysię:gał ·żołnierz Panu 

Bogu i wszystkim świętym przeczytane artykuły zachowywać. 

Późnie1j aJ'tykuły te kilkakrotnie przepisywano, powDdująe się tym, 

że książę... (tu wylicz.ano wszystkie tytuły) ze 11 ... wstrętem dowiaduje 

się, że niektórzy żołnierzy artykuły wojenne ·przest·ępują". Przy tych 

przepisywaniach nie z:mierri·ano treści zasadniczej, a jedynie :rozwijano 

poszczególne myśli. Nowością jest tylko wyznaezanie kary z:a przestęp

stwa. Za brak pabożnośoi - !bieganie przez rózgi, za bałwochwalstwo -

śmierć, za nieposłuszeństwo iksięciu :i spiski przeciwko niemu - śmierć, 

"za upór i !burczenie !komendzie" - ś~mierć, za nierespektowanie stopnia -

bieganie przez rózg;i, za złe .abchodznie się z lbronią - !bieganie przez 

róz1gi, za . pojedynki - ś:mierć, ~a uchylanie się od służby - bieganie 

przez ró.21gi, z:a ·zanielclJbanie warty - Ś'mierć. .śmierć groziła talkże 

za dezercję i ucieczkę przed nieprzyjacielem. Za rgwa,łt na nie<wieście 

·i· bigamię - Ś\mierć, i to prz.ez s'pa1lenie. Zresztą śluby zawierać mógł 

żołnierz tylko .za zgodą swojej komendy. Inna nowość w tych artyku

łach - ·to tekst przysięgi. JesH przedt•em przysięgano Bogu dotrzymywać 

art~kulów wojslkowych, to te~az przysięgano Bogu służyć wiernie !księciu .. 

Tak przysięgali :również ofice'ro~ie. 

Książę Mkhał Ka-ztmierz zadowoilił się przejęciem artykułów ·wojsko

wych swego brr.ata i nie stwor~zył własnych. Zmieniono tylko tytulatur·ę 

i 1miona suzerena. Talkiże i Karol Stanisław ciągle jesz~ze "'Ze wstrętem się 

dowiadyw:a1", że ·żolłnierze przestępu~ją art~kuły i: posługiwał się, tak jak 

i ojciec, artykułami ·wojskowymi stryja 57• 

* 

W . maju 1747 r. ufundował książę Iviiehal Kaz,imierz w Nieświeżu 

kiOlipus kadetów. Nie był to zalkład sensu strilcte: woj.stkowe, raczej rodzaj 

szkoły średniej. M·tał on składać się :z dwunastu lkadetów-uezniów; oprócz 

57 AR, VII, 260. Artykuły te przepisał B. T a u r o giń s ki z dziejów Nie

świeża , o. c., str. 190 i nast., mylnie przypisując ich autorstwo' księciu Karolowi · 

"Panie Kochanku". 
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tego miał 'być dyrektor zalkładu, "metrowie" do nauk i innych "exercy

cjów", a do posługi kiadetom - pięciu czeladników, 'jeden sier1ż~ant, jeden 

dobosz i 'Żołnierz. W listopadzie 1751 r. było 13 kadetów. Nazwiska ich: 

Piaskowski, Giedrojć, Koyko, Kamińs!ki, Dąhski, Szlagier, Chorms!ki, Pe

rotta, Żuhowslki, Biaiłłozur, Jabłońscy Kazi,mierz i Józef i sierż.ant 

Ruzews!ki. Dyrektorem Akademii został dko~o 1750 r. 'porucznik: Fry

czyński. Przyjmowano do Ak,ademii 14-letnich chłopców, naulka miała 

trwać 6-7 lat. Pierwszą troską dyrektora miało być wychowanie kade

tów w "hOijaźni Bożej", pilnowanie pacierzy, uczęszcz:anie na mszę, do 

spowiedzi i komunii w ka~de święto. Dzień pracy kadetów zaczynał się 

pdbudką o godz 5 z rana, następnie msza, o godz. 8 miały się zaczynać · 

lelkcje, o 12 hył olbiarl, podczas które1gio jerlen 'Z kadetów miaa ezytać 

gaz.ety \krajowe lub dbce; od drugiej aż po pół do siódmej znów naUI~a 

i repetycja; o si,ódmej !kolacja i ~ dziewią te'j ws1zyscy . szU spać. 
Kadeci mieli się . uczyć języków: francuskiego, niemieckLego, łacińskie

go i rosyjskiego, dalej rysunków, geometrii i matematyk;i , architektury 

"'cywilnej i militarnetj''. Pi:lnte też !przestrzegano lekcji religii. Faza tym 

uczyć się :mieH jazdy konnej, fechtunlku i tańeów. Dyrektor obowiązany 

był wylk,ładać prawo ojczyste, czytać statuty i konstytucje, nauczać historii 

powszechnej i krajowej. W "konwersacjach" między oobą i na 1ekcjach 

mieli używać tylko dbc~go 1języka. · 

W Akademii przestrzegano srogiej dys~cypliny, kadeci odbywali służ

bę wartowniczą, wszystko miało się d~iać na odgłos welibla. Już. pierwsre 

raporty dyrektora szkoły, Jakuba Hluszewieza, z lipca 1747 r. sygna

lizują trudności: kadet Wołlkowicz. nie chce się pad(fać srogiej dyscy

plinie, kadet ~ZakrzewSki "do 1grun:tu zelpsuty", ,inni "nie czynią pow,innośei 

swojej''. W 1750 i 1751 r. zjeżd~ały do Nieświe'ża komLsje "wysadzane" 

przez hetmana dla !kontroli nauiki w Akademii. Wszyscy nauczydele 

uskarżali się przed ni'm,i na lenistwo i niezdyscyplinowanie kadetów, 

a po rozmowach z samymi kadetami okazywało stę, ;że niewie,le oni umieją, 

zwłaszcza ·rzuca się w oczy brak jakiohkolwieik wiadomośd z historii, 

oraz prawa, i to u prawie wszystkich uczniów. Bardzo słaho też władali 

językami obcymi. Mimo to jednalk raporty komisji ibrz;mią, optymistycz

nie: dopatrują się znacznegt>, postępu w czasie kole'jnych swych w Aka
demii .bytności. 

Kontynuuj .ąe ojcowskie tradycje, chcąc jednocześnie ująć sobie 

szlachtę, a i !królowi w Warszawie nLe dać się ubiec, fundowa'ł Sz~ołę 

Rycerską 'iJ ~Karol Stanisław. Celem tej imprezy ofiejalnie miało być 

"wsławienie i pomoc Ojczyźnie", zwłasz·cza w momencie, kiedy "umiejęt

ność sztuki wojennej jest oa~kowicie zaniedbana". Należy więc pod:źwig

nąć tę umiejętność - pisał w przemówieniu programowym dyrektor 

tej szkoły - ".bez niej 'bowiem ani sława ojczyzny utrzymana, ani całość 
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jej obroniona, ani wrodzone polskie męstwo wydoskonalone być nie 

może". Zastrzega się od razu mówca, nie chcąc u~arż.ać szlrachty, że w-a

leczność przodków •Obywała się bez nauk, ale też dowodzi, że o wiele 

lepiej dzielność ta służyć będzie ojczyźnie, gdy ·będzie wydoskonalona. 

Do nauczania kHdetów użyto oficerów, którzy wyk:łradać mieli geome

trię, mechanikę, architekturę, rysunki i języki obce 58 • O ile korpus 

kadetów Michała Kazimierza był raczej sztkołą śn;dnią, o t)l1le istniejący 

rbwnocześnie takiż Korpus Hieronima Floriana ·zakładał sobie z góry 

jak:o cel kształcenia oficerów. Przypisainy był do artylerii. W rapor

tach artylerii mamy Taporty kadetów 59. Korpus ten skladać się miał 

z poddanych księcia, któremu uprzykrzyły srię kłopoty z otfkerrami ze 

szlachty, gdyż trudno mu było \Sądzić i skazywać "urodzonego". Korpus 

stacjonowarł z początku w Białej, następnie w Słucku 60 . 

Jeszcze ·w 17 32 r. budżet - wydatki na mrlic'ję słucką Hieronima 

Floriana wynosił: na chorągiew garnizonową - złp 8185 gr 18 (46 żołnie

rzy, 12 podoficerów i służ:b); "przy .garnizonie będącym osobom" (inżynier 

i dyrektor arsenału, adiutant, pięciu puszkarzy) - złp. 2218 gr 24 i na 

oficerów przy wybrańcach 100 złp - raz.e'm 11~434 złp. Po gwałtownej 

roz\budowie milicji w latach 1740-1742 suma tra wynosiła już 164.158 złp, 

a czynsze puszczone ludziom wybranieckirm kosztowały kasę księcia 

dodatkowo 2 tys. z~p. 6l Sumy ·wydatków na m.i'ltcję wzrmsrta:ły, oczywi:ście, 

wraz 'Z jego rozbudową, pensje jednak pozostawały te same. 

Bud~et na milicję rMieha·ła Kazimierza ·w kwietniu 1752 r. zamykał 

.się po strolllie "\Pe~rceiP.ty" .sumę ~~łrp 20.5 70 gr 24 szel. 2 6 2
• 

58 AR, VII, 268. B. T a u r o g i ń s ki, podaje pełny tekst statutu kadetów Mi-

chała Kazimierza, Z dziejów Nieświeża, o.c., str. 92 i nast. 
59 AR, VII, 659. 
60 E. Kotłub aj , Galeria nieświe·Srka ... , o.c., str. 426. 

61 AR, VII, 299. W piechocie brali wówczas: kapitan 800, porucznik 500, chorąży 

400, sierżant 216, felczer 144, tyleż kapral i puszkarze, żołnierze - po 96 złp. 

W huzarii brali wówczas: rotmistrz 1500, porucznik 800, kornet 600, oberfelczer 

600, wachmistrz 288, kwatermistrz, tyleż kapral i paukier, trębacz 288, kowal i siod
larz po 180, woźnica 108 i żołnierze-huzarzy po l 44 złp. Poza tym na mundur każ

dego huzara wydawano rocznie 107 złp. Podwyższono też gaże niektórym ofice

rom piechoty: np. porucznik · bierze 600, chorąży 500. Mundur jednego żołnierza 

kosztował rocznie 50 złp. W sztabie: major brał 1600 złp, oberfelczer 600, sztabs
furier 216. 

62 AR, VII, 310. Z tej "rajtar szczyzny" expensowano: pułkownik Seyfert brał 
gaży rocznej 3000, obersztlejtnant 1:500 i 2 kapitanowie po 800 złp każdy, porucznicy 

po 600, chorążowie po 6 00, sierżanci po 208 złp, podchorążowie po 182, tkarprale po 

157, wałowniczy w Ołyce - 208 zbp, szwajcarzy IPO 104 złp , tyleż dobosze :i żołnierze; 

puszkarze brali po 130 złp rocznie. Żołnierze wyliczeni są tylko dla Żółkwi; resz

ta gemajnów to chłopi, którym się nie płaci lenungów. 

4 Rocznik Białostocki 
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Na tę "perceptę" .składały się: 

z Żółkwi "cum atiinetiis" ratajszczyzny :rocznej 
z księstwa ołyck1iego 

z Racbrnanowa 
z Łachwy 
z księstwa nieświeskiego 
z hralbstwa mirsikiego z Koreliczarni i Świerzniem 

12.932 
3.195 4 

380 
738 

1.000 
2.325 20 2 

suma 'percepty 2·0.570 24 2 

"Rajtarszczyzna" w 1782 r. dawała już ty]ko złp 4558 gr 14 63 i obracana 
była w całości na pół-gażę pułkowniczą, 2 g:a'że kapitanów i jednego 
sierżanta. Z ra•jtarszezyzny ·wydano już od mar.ca 1735 r. do ezerwca 
1736 r. na 22-40 ludzi żołnierzy i podoficerów i na 2 ofkerów ak. 150 
do 200 złp tygodniowa 64• Jednocześnie trze!ba przypomnieć, 1że budżet 
wojskowy W. K. Lit. wynosił 2.046.000 złp. Tak więc za sumy nieporów
nywc:dnie mniejsze Radzilw:iłłowie mieli wojskta o połowę w1prawdzie 
mniej liczne, ale za to sprawniejsze i im ca~łkowicie oddane 6 5 • 

Ksią·żę Karol Stanisław w listopadzie 1763 r. p1acił 21202 osobom 
swojej ·milicji: Z:a!płaty, ga·ż i 1enun:gów :na cały rok złp 311.215 gr 27113, 
beymonderunku ~złp 41.416 gr 6, co wynosiło razem złp 352.632 gr 3113. 
Nie dostawało do kom;ple1u 336 osób, na których w budżecie lksiątż.ęcym 

przeznaczono zapłaty rocznej złp 32.201 gr 18, a na beymonderunek -
złp 7938 gr 24, ~azero złp '40.140 gr 12. Ogólna suma budżetu na milicję 
zamykała się 1iczJbą 392.772 z~pl gr 151/a. 

Szwadron dragonii !księcia Karola Stanisława, liczą·cy 1291 ludzi, brał 
lenungów złp 31.'201 gr 22, na tbeymonderunek złp 5418 gr 24 - razem 
złp 36.620 gr 16. Do kompletu nie dostawało 72 ludzi. 

Szwadrony huzarów: pierwszy- na 179 ludzi !brał rocznie złp 34.002 
gr 28, .a na beymonderunek złp 5628 gr 12 - razem Z:łp 39.631 gr 10. 
Do kompletu 1bralkow1atło 16 'ludzi. Drlllgi na 170 ludzi (do kompletu nie 
dostawało 25 ludzi) brał złp 31.209 gr 2, a na przymundurek złp 5348 
gr 12 -razem :złp 36.557 gr 14. 

Kompanie strzelców: pierwsza - na 105 .'Judzi {6 'brakuje do komple
tu) tbrała złp 22.288 gr 12, na bejtmonderu1nek złp 29.29 gr 24, razem 
złp 25.218 gr 6; drug~a -4 na 94 OlSoby - z'ł1p 5702, na ·monderune'k -
złp 120 gr 24, r~azem złp 5822 gr 24. 

Garnizony: słuciki - na 369 ludzi lbrał z·łp 30.018 gr 8, na :bey.mon
derunek z1łp 5856- razem złp 35.874 gr 8; ·żółkiewski -na 136 ludzi -
gaży i heymonderunku 25.486 ·złp; ołycki -na 145 ludzi razem 10.752 złp; 

63 AR, VII, 305. 
64 AR, VII, 306. 
65 Volumina Legurn t. VJ, Petersburg 1860, str. 181 i nast. 
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nieś·wiesiki na 261 osób - złp 35.376 gr 28; łachewskli - na 35 osÓib 

2146 złp; bielski - n.a 162 osoby - 9634 złp; hielicki - na 109 osób 

złp 7183 .gr 14; Szaw€:1Ski - n.a 30 osób 486'4 złp. 
Chorągiew janczarsk1a - na 173 os01by (39 nie dostaje do kompletu) 

dostaje złp 29.179 gr 31/a g'aJży i 2072 na przymonderunek - razem zł:p · 

31.251 gr 31/a. Choł'.ągiew tatarska na 105 osób ,brała 46.214 złp. 

Zaznaczyć trzeba, lie ~w drugiej kompanii str.zele1ckiej i w garnizo

nach - z wyjątkiem żółkiews!kiego i szawels!kiego - ŻlO~nierze-gemejni 

są oznacza·ni jako "gruntowi" i nie biorą gaż ni 1enungów, lecz j·edy:nie 

beymonderunelk. 

* 
Milicje używane !były p~zy załatwlaniu najrozmaitszych spraw 1 In

teresów pańSkich, przy czym skala ważności tych interesów była !bardzo 

rozległa: od wykonywania prostych czynności .gospodarskich aż po wojny 

prywatne i walki z .chłopami. Obarakterystyczny przy tym :jest fakt, że 

i dowódcy milicji są jednocześnie książęcymi sługami czy gulbernator~ami, 

t·zn. zarządzającymi majątków. 
Koenigse,ck, dowódca milicji księcia Hieronima Floriana, ·jest gulber

natorem słuckim. Jego listy przepełnione są szczegółowymi raportm.ni 

gospodarkimi: pilnuje zsypu i transportu zboża, m-łocki, zarządza książęcą 

psiarnią; kieruje "fabryk,ą" urzecką (huta szkła i wytwórnia luster), 

wysyła tam ludzi i surowce, ·pi'lnuje procesu technologicznego; kieruje 

stołem . !książęcym - sprowadza wino i sól; inwentaryzuje garderobę 

książęcą i jest także !kSiążęcym łowczym., a więc przygotowuje polowania. 

W Słucku dozoruje reperacj,i chodników, wprowadza ostre restrykcje 

przeciwko rozwojowi jurydytk w mieście, nie ·pozwala reperować .znisz

czonych domów. A jednooześnie werlbuje ludzi do milicji, sprowadza 

konie dla huzarbw BeringeTa 66 • Dowódca huza;rów Beringer razem ze 

swoimi huzarami, zap~awionymi do 'ŻandarmSkiej służby, konwojuje 

wozy z garderobą książęcą, organi:zuje polow'ania i maszkar·ady, kupuje 

portrety ce:s:arza austriackiego, zamawia portret księcia Hieronima Flo

riana u słynnego· ma•l·arza z Włoch, zakupuje· miedzianą blachę, welibuje 

młynarzy 67 . 

Hieronłm Prandota-Tr 'zciń ski, który w milicji księcia :Mi

chała Kazimierza dos•łuż.ył się stopnia. .generała-majora, także, jest przede 

wszystkim sługą ksiąlięcym, nie wojsikowym. Kieruje on całym rozle

głym gospodarstwem - olbrzymimi majątkami na Wołyniu i Ukrainie, 

r 66 Koenigseck do H. F. Radziwiłła, AR, V, 7127. O hucie szkła w Urzeczu; 
Z. K a m i e ń s k a, Fachowcy cudzoziemscy w manufakturach magnackich, "Prze
gląd Historyczny", t. 43, 195·2, str. 518-5351

• 

67 B e r i n g e r do Hieronima Floriana R a d z i w i ł ł a, AR, V, 115. Huzarzy 
używani byli przede wszystkim do chwytania zbiegłych żołnierzy milicji, do wy
konywania wyroków, do służby specjalnej przy księciu. 

4* 
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W1glądająe w najdrobniejsze s:zez.egóły (np. transport gorzałki raehma

nowskiej). Poz;a tym jednak jest on także zaufanym człowielk,iem księda . 

Prow.adZJi całą paUtykę sej,mikow.ą, kupuje nowe majątki, prowadzi 

sprawy z palestrą twow!S!ką i jeździ w poselstwa do znaozniejszy.ch do

mów 68• P i· o t r o w i c z., inny oficer garnizonowy, prowadzi jednocześ

nie rem·onty budowli książęcych i dozoruje wybieranie intraty 69. H i 11: 

kapitan, którego skierowano do zdławienia 'powstania w Kamieńsz,cz.yźnie 

zarządza w Nieświe·żu piw'll':Ueą !książęcą, :spichlerzem., kuchnią, gardero

bą- ·ale też jedno,cześnie· i ar:s;enałem 70• 

Trooba za~znaczyć, że do wszys:tk,ich tych prac oficer-owie ci używali 

ż.ołnierz.y milicyjnyeh: 1żołnierz pilnował psiarni i ksią,żę·cej g.arderoiby 

żołrrier·z konwojował transporty ·gorzałki, soili, zboża i surowców dla hut 

żołnierz chwyta'ł Z:wierzynę w sieci na p6źni€:jsze książęce polowaruR 

eskortował książęcych urzędnikbw, jeździł jalko osłona na sejmiki i try

bunały. 

Szer;dkie zastosow:a:nie zn:a'lazł.a miJi.C'ja w wojnach prywatnych Radzi

wiłłów 'Z innymi feudałami. Znany jest fakt, że książę Hieronim Fl·orian 

był w stanie permanentnej wojny z C z ,a r toryskim 71 i S a p i e

h a m i 7 2 • Książę Michał Kazimierz. prowaldził wojnę · z Janem T a r ł ą 

wojewodą sandomierslkim, o Żółkiewszczy·znę, spadek ·po S o b i e s k i e h 

Ziemie te przyznano wyrok1iem Trybunału R~adziwiHorwi. Tarło jednak 

w zimie l 7 43/44 r. dbs:adził je swoim woj.s!kie~m. Działania wojenne roz

poczęły się od niedopuszozenia w· lutym 1.744 r. do intrmnisji Radziwiłła 

w dolbrach Kulikow:slkiJch. RadziwHł zareagował na to ofensywą swoier 

woj.sik - na Kulików; następnie zajęto u1fortyfikowany, a:le opuszczony 

przez ludzi Tarły Ku'kizów, dalej zaś Jaryczów. Z1aczęło się oblężeni-E 

Złoczowa, dokąd schroniły się wojska Tarły. Poza tym trwały jeszcztE 

u tarezki w pol u. M'iasto i zamek złoczorwski zajęto wreszcie po sześdo

tygodniowym oblężeniu 7 3. Dolbr:a przeszły we wh1danie Radz.iwiłłów . 

W wojnie domowej z innymi magnatami użył swej milicji tak~E 

książ·ę K·arol Stanisław podczas ostatniego bezikr.óloewi.a w 1764 r. Najeż

dżał on wówczas d<Jbra przeciwników politycznych - Czartoryskich, pali] 

ich miasta, uprowadzał ludz:i. Doś·dg:nięty i z.aatalkowany przez wojska 

rosyjsikie i komputowe litewskie, ZOISitał rozgromiony pod Slonimero 

i musiał ~chodzić ·z kr:a'ju. Nieśwież zosta1ł zd01byty po kr·ótkim oblężeniu : 

a ·milicję rozbrojono i roZJformorw.ano 74 . Zrelkonstruował ją książę dopierc 

po swym powrocie do kraju. 

68 H. T r z c i ń ski do M. K. Rad z i wił ł a, AR, V, 16483. 
69 P i o t r o w i c z do M. K. Rad z i wił ł a, AR, V, 11739. 
70 H i 11 do M. K. Rad z i wił ł a, AR, V, 5194. 
71 E. Kotłub aj, Galeria nieświeska ... , o.c. , str. 42:7. 
72 AR, IV, teka 11, koperta 127. 
73 M. Ski b i ń ski, Europa i Polska ... , o.c., t. I, str. 403; t. II, str. 560 i nast. 
74 B. T a u rogi ń s ki, Z dziejów Nieświeża, o.c., str. 111. 
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N adohodzi okres konfederacji lbar~iej. Ka!rol Radziwiłł w lipcu 1768 r. 

proponuje barzanom dostar-czenie 6 tys. ludzi w zamian za dotacje 

12 tys. czerwonych złotych. W pa,ździerniku tegoż roku jego milicja, 

jakoby zbuntowana pr;zedwko rozkazom księcia - który asekurował się 

w ten :spo1só1b przed dotychezasowym przyjacielem polityczny1m, Rosją -

zaata:kowala wraz :z oddziałem ikonfederatów osz,miańJSikkh wojska rosyj

skie około wsi Łan. Odrzuceni przez Rosjan, m\i!licje i tkonlfederaci gr·o

ma1dzą się w Nieświeżu, ś:ciągając na to miasto skoncentrowany atak 

klliku kolumn rosyjsk:ich. Książę czym prędzej kapituluje. Nieśwież 

zostaje obsadzony prze·z Rosjan, mHicja zredukowana do 560 ludzi ·z arty

lerią. Ten właśnie oddzli!al oddał książę, (~a:z jeszeZ€ ryzykując omamiony 

perspektywą ewentualnych wysokich godnOiści we wiadzach 'konfederacji,) 

partyzantowi konfedera,ckiemu B i er z y ń ski e 1m u. Bi·erzyński użył 

tych mili-cji w n~eszczęś'liwe'j d'la sielbie bitwie pod Białymstokiem 

w 1ipcu 1769 r. MiJi.cje książęce ·przechodzą następnie w kwietniu 1771 r. 

pod dowództwo innego partyzanta konfederackiego, M i ą c z y ń s \k i -e

g o, a później :biorą udziatł w walkach na terenie całego kraju. Oficerowi~e 

tych milicji, S z y ·C i Dr o s d, odznaczyli się jako jedni ·ze znaczniej

szych dowódców konfederackich 75 • Następnie jednak, jUJŻ po powrocie 

księcia do kraju, mi'l'kja zaezęła p~łnić już tylko .zwylkłą, znaną nam 

słuilbę pół-pachołków, pół~wojska: eskorty, służba ·policyjna w m.a.j .ąt

kach, rozwożenie poczty. W listopadzie 1779 r. milicja dokonuje na r ozkaz 

księcia aktu wysiedlenia ·żydów 'Z domów poł>QlŻ•onych przy rynku Ni·e

świeża i polbliskich uliczek do wyznaczonego im k1wartału 7 6 • W czasie 

. wojny w 1792 r. regiment VIII, który powstał z resztek oddziałów mili

cyjnych i pościągane z okolic oddziały jazdy tej milicji zamknęły się 

w twierdzy nieświeckiej, broniąc jej pr,zed następującymi Rosjanami. 

Jednak po k.ilku dniach walk komendant garnizonu Domind.k D e d er k o 

poddał NieŚIWież 7 7. 

Jednak to wojsko utTzymywane było do innych celów niż. konw-ojo

wanie ·wozów z garderobą czy pilnowa:nli;a psiarni. Strach feudałów przed 

powstaniami chłopskimi z.muszał ich do jak największych wysiłków dla 

utrzymania spokoju we wsiach i starcstwa1ch. J<eśli żołni<erz pi'lnował 

psiarni, to tylko dlatego, by chleiba kslią·żęce:go darmo nie jadł w c'zasach 

względneW> spokoju. Stale natomiast wojsko to nastawione było na pilno

wanie feudalnego porządku, na wa'lkę .z chłopami. Przy tym d "pokojo

wi" ofkerowie Qbo służący na poikoj·ach) zmienirają się w· sprawne narzę

dzia ucisku. 

75 W. K o n o p czyń ski, Konfederacja barska, Warszawa t. I-II, 1936, 1938 ; 

także i B. T a u rogi ń ski, ale błędnie, Z dziejów Nieświeża, o. c., str. 112 i nast. 

76 AR, VII, 263. 
77 A. W o l a ń s; ki, Wojna polsko-rosyjska 1792, t. 2 kampania litewska, Poz

nań 1922, str. 191. 
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Ryc. l. Ośrodki walk chłopskich z milicjami Radziwlilłłów na obszarze Wielkiego Księstwa Li· 
tewskiego i Korony. 

Znane dzieje powstania chłopów !białoruskich w starostwie kry
czewskim 78• Prz1ez cztery lata - od 1740 do 1744 r. - walczyli oni 
ZJbr·ojnie pod wodzą W o szczy ł ł y przeciw ksią1żę·cej administracji. 
Aby stłumić to powstanie:, Hieroni'm Florian Radziwiłł dokonał ogrom
nego wys!i~ku Zlbrojnego i finansowego: ztawerbow:ał nowych rekrutó-w, 
a z Kr6lewca spTiowadził amunkję i proch. Ta "potrzeba kriczewska" -

78 M. J. L e c h, Powstanie chłopów ... , o.c., i inni; E. Kotłub aj, Galeria 
nieświeska .... o.c., str. 425 i nast. 

---~~-~---~-· ~·~~ 
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ja1}{1 już mówiJ!iśmy ___, kosztowała go dkoło 200 tys. z'łp 79 • Do Kryczewa 

wysłano wówczas ponad 300 ludzi z 6 :armatami, zaopatrzonymi w amu

nicję: 100 kartaczy, 40 granatów że'laznych, 50 granatów szklanych, 

15 "winogradu" or'a'z 3 kamienie prochu. Nie skończyło się to jednak na 

jednorazowym wysiłku. Jes:zcze ·w cze:rwcu teg01ż rOiku stoi w Krycz.e!wllie 

pod wodzą Koenigsedk'a 298 ludz;i zgrupowanych w czterech cho~ą:g

wiach 80• Czułym uchem chwytał zawsze Hieronim. Ralclziwiłł wieści 

z niespolkojnego Kry(!·ziewa i w ra·zie potr~zeby dosyłał tam ludzi. 1Komen!dy 

te mi1ały co robić w Kryczewie. Boi się ksią'Żę, ·że chłopstwo odbije poj

manych przywódców powstania, więc nakazu'je kh stracić 81 . Powstańcy 

usz:1i częściowo za .gr:anicę do Rosji, sta!le w:ięc trzelba było znosić się 

z komenda,mi rosyjskimJ:iJ, alby wspólnie przffiladować Z\brojnych :zbiegów. 

Star,o.stwo zresztą ·w~ale nie jest os~t!abecznie uspokojone. Duża grupa 

"szysz·ów" dokonała napadu na Ohooimsk, rabowała miasto i dwór na

miestnika i ustąpiła dc:Ypiero prz1ed durżym, bo składaJącym się z dkoło 

150 ludzi oddziałem, wysłanym z Kryczewa. Trzeba było w Chocimsku 

zostawić duży oddział kozaków. "Szyszbw" wzięto do niewoli i stracono 

w Kryczewie. Granicy rosyjskiej :sta!le musiały pilnować patrole kozackie:. 

We wsiach nawet stawały komendy po !kilku żołnierzy dla "poczty", 'a!le 

i w , celu pilnowania spokoju. Zlbroj·ną ręką rewindykuje się ·mienie 

i ludzi, iktó]}zy w czasie walik us.z[li do wsi sąsiednich, i o luidz.i tych toczy 

się ze szlachtą olkolic:zną długie boje. Zbiór czynszów i oclibywanie pań

szczyzny stale wymagają eskotrty wdjskowe'j. Słowem - ·milicja w sta

rostwie jest w stanie ostrego pdgotowi~a bojoweg:O 82 • W ·zamlku w lochach 

i w więzieniach siedz.ą dziesiątki 1udZli, wztętych do niewoli w c:zasie 

walk. Za Sożem na :szu!bienkach jeszeze w Hpcu (od marca) wiszą dała 

schwytanych powst,ańcbw. Ludność iburzy się ciąg'le. 

Mi:licj a księcta MJi~hała Kazimierza wz~ięła walny udział w rozg)}o

mieniu powstania w Kamieńszez.yźnie. Nie 1będzie,my tu powtarzać znanego 

już opisu ss, trzelba tyi'ko jesztze ra'z podkr·eślić, że wojsko komputowe 

w tych 'Wa'lkaeh .oka1z1ało się nie1 do użytku i że głównego dzieła dokonała 

79 AR, IV, teka 11, koperta 128. 
80 AR, VII, 500. Był tu wówczas: major, 2 kapitanów, 3 poruczników, adi~t~nt, 

3 chorążych, 3 sierżantów, 2 furierów, 2 podchorążych, 3 felczerów, 7 hob~1stow, 

12 kaprali, 4 fejfrów, 7 doboszy, 24 "gifrejterów" i 211 żołnierzy, a z artylen1 pod

oficer, 4 puszkarzy i 4 "handlagrów". Rok później, w lutym 1745 r. było tu 113 

ludzi, a w listopadzie 1745 r. - 105 ludzi. Jeszcze w czerwcu 1756 r. stało w Kry

czewie 78 ludzi, w czym kapitan, 2 kaprali, furier, feifer, dobosz, 40 "muszkie

terów" i 24 kozaków. 
81 AR, IV, teka 11, koperta. 
82 AR, V, 115. B er i n g er do H. F. Rad z i wił ł a; AR, V, 7127, K o

e n i g s e c k do tegoż. 
83 M. J. L e c h, Powstanie chłopskie ... , o.c., i E. Kotłub aj, Galeria nie

świeska ...• o.c .• str. 456. 
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właśnie miliicja. W Kamileńsz,czyźnie dowodził milicją !kapitan Hill, ten 
sam, który dysponował kuchnią i piwnicą książęcą w Nieświeżu. 

Trzecią operacją na większą .skalę, przedsięwziętą prz€'Z ~milicje obu 
klsiążąt, 'była wojna o Chalecz. ,Jes~cze raz z całą wyrazistością wystąpiły 
w nie'j ·cechy obu znanych wojen chłopskich - w Krycze1wi-e i Kamień
szczyźnie. I tu ~aezęło się od wojny dwu feudałów-. I tu wojna toczyła 
się na gruncie ·wrzenia rewolucyjnego chłopów. I tu jeden z feudałów 
użył chłopów jako narzędzia do rozprawienia się z prz.ecrwnikiem. I tu 
wojsku komputowemu nie udało się zlikwidować powstania. I tu w końcu 
rol'Jgromiła krwcuwo poMTstani€ dopiero milicja książęca. Ale nie upr·zedZiaj
my wypadkbw. 

Alibrecht Radziwtłł, :stryjeczny lbrat obu znanych nam książąt, ożenił 
się był z Chaleoką, 'podkomorzanką rz.ec'zy1cką. Wynikły spory o dolbra 
posagowe - Chaleez, Żłobin i ,inne. Prawowano się długo w tryibunale, 
aż wreszcie doszło do rozprawy zibroijnej 84. Trzeba przy tym pamiętać, 
że Rzeczyca i Cha1leez od lat były terenem stałego W"r,zenia chłopstwa. 
Poza tym zza blislkie'j ,granicy rosyjsk1iej przedzierały się wieiakratnie 
gromady zbrojnych "szy:szbw". Ohaleccy ~zaweribow.ali około 80 ·ludzi 
spośród hajdamaików i szyszów- jak :mu to ~wyrzuca k.s:ią:żę Albrecht
napadli na s:pome majątlk1i i obsadzili je. Za1jazdy tak1e ·zdarzały się 
wówczas często, więc tera•z nie byłoby w tym nic: dziwnego, gdyhy nie 
ogromna ska.I~a przedStęw·zięcia Chaleckich-zajęli oniJ całe duże doibra
i falkt, że w walkach użyto chłopstwa. R1adziwiłł •zwrócił się do swego 
kuzyna - hetmana o pomoc. ,w Rz.eczydde skierowano chorągwie kom
putowe jamy str.aiŻy PrzeO.niej 85 . Mowa ~jest narwet D 15 chorągwiach 
tatarskich pod komendą rotmistrza S 1Z w a ·r c a - B Hi r a n o w s k ,i e g o 8 6

• 

Próoz t~go z Nieświeża i Kopysi nadesz·ła milicja księcia hetmana z armar 
tarni. W akcji wzięli udział także ·chłopi z dóbr Radziwiłł-ów. Cała ta 
ar,mada została dednalk rozg:romiona pr1zez Obaleckich w lipcu 1750 r. na 
skutek zdrady - jak twierdzi kstą:żę: A:llbreeht - dowódcy milicji, porucz
nika Kochanowsilctego, który w pewnym ~mopmencie rwycofa·ł mi
licję z wa'liki. Wylkorzystuj.ąc moment odchodzenia 'i przegrupowywania 
milicji Chaleccy natarl:i i lbitwę zamienili w rzeź bez\bronnetgo żołnierza, 
jak opowiada książę Albrecht. w; kilka ·miesięcy później, w październiku 
1750 T., Cha,leccy idąe dalej, zajęli przy pomocy 1Z'awerbo'W:anych "kup 
hultajstwa" Cha11ecz i ostatecznJie już. wyrzucili Radziwiłłów ze staro
stwa. Teraz. napastnicy triumfowali. Protestowali s1ię w za'jętym :grodzie 
rzeczyekim pTzeciwko hetmanQIWi wie'likiemu W. Ks. Lit., iŻe ich najechał 

84 AR, IV, teka 2, koperty 14, 15, 16 - Listy Albrechta Radziwiłła. Także 
o tym E. Kotłub aj, Galeria :nieświeska ... , o.c., str. 3H6, ale bardzo lakonicznie. 

85 AR, VII, l, 2, 3, 3a. 
86 AR, IV, teka 2, koperty 14, 15, 16. 
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z pięciuset ludźmi, że gw:ałty im zadawał, ,że chciał >ich zntsz,czyć. Pozywali 

go też przed Trybunał. 

A~brecht "tuła się" te1raz po innych swoich majątkach i bombarduje 

obu swoich kuzynów, właśddeH ~milicji, listami z prośbami o pomoc. 

UralbiJa przy tym odpowiednio ich opinię, strasząc ich "rebelią" hajda

macką, opowiada o kHkudzieisiędoosobowyoh oddziałach hajda,macldch, 

o Tlaibunlkach. Sz:ydło wychodzi z. ·worka wtedy, 'kiedy w'prost ·pisze do 

hetmana, by przysłał mu .ze 200 ludzi piechoty i armaty "pod pretek:st.e ~m 

uśmierzenia hajdamalków·", ho podkomarzyc Chalecki znów gotów jest 

do nowych "violencji", :znów w·erlbuje ludzi. Wr:esz·clte ·w .maju 1751 r. 

po długkh molestacjach nadchodzi do Hzeezyey ·milicja ksią·żąt Hieronima 

F'loriana i hetmana Michała K.az.rmierza. J uiŻ 12 'ma;ja następuj•e ofensyw!a 

na HłuSk i Rzeczycę. Z jednej strony ksią·.żę Albrecht jest rad, ho prze

cież "18 tysięcy woszczyUowy,eh legł-o, tego ledwo na śniadanie starczy f< 
7

, 

z drugiej jednak strony boi się, że pr'zy tak:iej ofensywie "intraty poginą", 

prosi więc księcia Hieronima, by pozwolił, alby przedtem, zani'm gdzielk·ol

wiek wejdzie wojsko, posłać tam ur'zędniika książęcego, który iby !Zreje

strowa:ł wszystkie ruchomości ·i nieruchomości. T~rzeba te1ż, przykazać 

wojsku wielką dyseyp'linę, by się zajeżdżanym doibrom nic nie stało. 

Poza tym już po pierWSizy,ch potyczkach, kiedy wzięto do niewoli kilku

nastu chłopów, Alibrecht prosi o ich wyd:an!ie, ponieważ siłą byli przez 

Chaleckich do waTki pędzeni, a co ważnie1j ~sze - nie będzie miał kto 

robić w polu, jeśli s:ię 'ich straci. 
Wreszde pod datą 28 ·maja 1751 T. opowiada książę Albrecht o wspa

niałej victwii nad wojsikami Oha'lec'kich kolo Chak·za. Więcej niż !Stu 

"szyszów" legło trupem (ale ·między ni•mi i dwu :szlachty, którzy w walce 

brali udział - P 1 e s k t i Trocki), a ze stu wz,ięto w niewolę (m. in. 

taikż•e kilku szlachty). Kil!kuset zwycię1żonyeh miało utonąć przeprawiając 

się w ·crzasie ucieezlki lpTzez rzekę. 1Straty milicji orgrankzyły się do jed

ne1go 1kozak1a pastrze1lonego w nogę i jedneig.o zabiteg•o piechura, "który 

sam nieostrożnie dostał :się na s!pis:ę .kozaka horodowego". Batalia trwała 

pięć godzin - .cod piątej rano do dziesiątej. Miał podolbno Chaleelki trzy 

tysiące ludzi, a ufortyfikow:arł Chałez trzema okopa·mi.. Z wałów Ohalcza 

strzelano do wojsk m!~licyjnych z 3 armat. 

W toku dalsze1j ofensywy zajęto już 31 maja Żłobin i inne majątki. 

Książęta Hierontm Florian i Michał Kazimierz, uważa1ją·c sprawę z:a 

zakońcwną, chcieli milicje wycofać, ale Alibrecht prosił ich na wszystlko, 

zaklinając na własną żonę i dziatiki, by po·Zictstaw.ili mu ludzi. N aj większą 

obawą napawa go "·mała :mur.aszka, oo mię gryzie" (mrówka -

87 Chodzi o zdławienie powstania chłopów w starostwie krzyczewskim. Hiero
nim Florian W swym pamiętniku także podaje liczbę 18 tysięcy zabitych w walce 
chłopów. Wykazaliśmy już, że był to bluff: powstańców nigdy nie mogło być wię
cej niż około 1000 ludzi; M. J. L e c h, Powstanie chłopów ... , o.c. 
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M. J. Lech) - MuraszJko. Ten wódz. "kup hultajskich" zdołał UJSC z po
gr-omu pod Ohal~'zem. Fostrzelony w nogę, przepłynął 'jednak wpław Soż 
i znów zaczął g,romadz:ić koło siebie rozproszone oddziały. Jednocześnie 
ta;kże zaczęli znów wel'lbować ludzi Chaleecy. Sprawę zakończyło schwy
tanie Muras:zki 11 czerwca 1751 r. i odstawienie go osolbi!śde przez kSiięcia 
do trybunału. 23 innych "hersztów" - dowódców wojs:k Chaleckich -
odesłano pod konwojem do Słucka. W Chalc1ZU na "praesidium" zostało 
około 50 kozaków grodowych. Ksią1żę Albrecht bał się jednak zostać 

w niespokojnych stronach i wyjechał wraz z wojskiem 88 • 

* 
Milicja Radziwd:łł.ów de) brze, j a!k widzieliśmy, zasłużyła się feudałom, 

uciskającym. chłopów białoruskich i litewskich. W momencie kiedy woj
sko komputowe nie było zdoih1e do użycia- ona je zastąpiła w gromieniu 
powstań ehłopsikich. 

KPATKOE COJ{EPJKAHHE 

B Pe~Mnocnom1Toti: caKcoHcKoro nepMo.n;a, OBJiaJ3eHHOti: noJIHOti: aHap.xMeti:, rocy

,n;apcTBeHHhiti: annapaT 6biJI ,ZJ;O TOrO napaJIM30BaH, ~TO OH BCe Xy:>Ke MCnOJIHHJI CBOH 

OCHOBHhie cPYHK~JIIJII oxpaHhi opraHM3a~MJII yrHeTeHJIIH M 3KCnJIOaTa~MM KpeCTh

HHCKJ1X Mace KJiaCCOM <iJeo,n:aJIOB. 3TO OTHOCMTCH OC06eHHO K BeJIJIIKOMY KHH:>KeCTBY 

JIMTBCKOMy, r.n;e, HanpMMep, BOti:CKO 6hmo HeMHO~McJieHHOe M pa3.n;po6JieHHOe. BBM,ZJ;Y 

Kpati:Heti: onaCHOCTJII - B03pacTaiO~eti: BOJIHbi KpeCThHHCKMX 6yHTOB, <iJeo,n:aJihi 06pa

TMJIMCb K HeJIICITOJib30BaHHOMy ,ZJ;O CMX rrop B 6oJiee liiMpOKOM pa3Mepe pe3epBy CMJI, 

KOTOpbJe COCTaBJIHJIM MMJIM~MM MarHaTOB. 

Cy~ecTBOBaBlllMe B noJihCKOti: KopoHe MMJIM~MM 3aMOCTCKOro M ocTpO:>KcKoro 

Mati:opaTa ChirpaJIM TOJibKO MeCTHYIO pOJib. BMeCTO TOro, MMeHHO BBM,ZJ;y BnOJIHe OC0-

6eHHOrO rrOJIO:>KeHMH, cy~eCTBOBaBlllero B BeJIMKOM KHH:>KeCTBe J!MTOBCKOM, 60JihlllYIO 

pOJih ChirpaJIM 3,n:ech MMJIM~MM Mati:opaTa Pa,n:3MBMJI.TIOB. MMeBlllMecH .n;o CMX nop 

C006~eHJIIH OTHOCMTeJihHO 3TMX MMJIMI.l;MM 6hiJIM BeCbMa CKY,Zl;Hhi, OHM OrpaHM~MBa
JIJIICb MHOrOKpaTHbiM nOBTOpeHMeM JiereH,ZJ;hi 06 OTpJI,ZJ;aX, COCTOHBlllJIIX HK06bi M3 CBhi

rne ,n:ecHTKa ThiCH~ ~eJIOBeK M pa3Me~eHHhiX B 6apcKMX pe3M,ZJ;eHIJ;MHX. HoBeti:lllMe 

MCCJie,ZJ;OBaHMH npMHeCJIM 60Jiee MHTepeCHhie ,ZJ;aHHbie. 

RaM M3BecTHhi MMJIMIJ;MM Tpex Pa,n:3MBMJIJIOB: MepoHMMa <PJiopMaHa, opraHM30-

BaHHaH OKOJIO 1740 ro,n:a M Cy~eCTBOBaBlllaH ,Zl;O CMepTM CBOero OCHOBaTeJIH B Mae 

1760 ro.n;a; MMxaMJia Ka3MMMpa, opraHM30BaHHaH OKOJIO 1720 ro.n;a, no.n;KpenJieHHaH 

rrepexo.n;oM rryTeM HacJie,n:cTBa MMJIMIJ;MM MepoHMMa <PJiopMaHa; HaKoHeu; KapoJIH CTa

HMcJiaBa "IlaHe· KoxaHKy"; B 1791 ro,n:y 3Ta MMJIMIJ;MH 6hiJia BKJIIO~eHa B COCTaB pe

ryJIHpHbiX Boti:cK Pe~MnocnoJIMTOti:. 

'tJMcJieHHOCTh Ha3BaHHhiX Bhillle MMJIMIJ;Mti: 6hiJia cJie,n:yiO~aH: y MepOHMMa <PJio

pMaHa B pa3Hbie rrepMO,ZJ;bi MMeJIMCb OT 1000 ,ZJ;O 1800 ~eJIOBeK (TaKMM o6pa30M OH XOTeJI 

BBeCTM B 3a6Jiy:>K,ZJ;eHMe, KOr,ZJ;a nMCaJI O llleCTM TbiCH~aX ~eJIOBeK), pa3Me~eHHhiX 

B ,n:Byx rapHM30Hax; y MMxaMJia Ka3MBMpa - OT 200 .n; o 1400 ~eJIOBeK (KaK BeJIMKJIIti: 

88 AR. IV, teka 2, koperty 14, 15, 16. 
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reTMaH BeJHIKOro KH.RLKeCTBa JIMTOBCKOro, OH MMeJI rrpaBO IIOJib30BaTbC.R "KOMIIy

TOBhiM" BO:i1:CKOM), pa3Me~eHHbiX B 14 rapHM30Hax; y KapOJI.R CTaHMcJiaBa - OKOJIO 

1500 qeJIOBeK. Mbi ~OJILKHbi rrpM 3TOM rrOMHMTb, "<!TO "<IMCJieHHOCTb "KOMIIYTOBoro" 

Bo:i1:cKa BeJIMKoro KH.RLKeCTBa JIMTOBcKoro cocTaBJI.RJia OKOJIO 4 TbiC.R"<I qeJIOBeK. 

B apTMJIJiepMM Pa~3MBMJIJIOB 6biJIO OKOJIO 160 nyweK, MeLK~y TeM B "KOMIIYTOBO:i1:" 

apTMJIJiepMM - Bcero Ha Bcero 10 (!) nyweK. 

COQMaJibHbiM COCTaB MMJIMQMM 6biJI ~McPcPepeH:qMpOBaHHbi:i1:: IIO CKOJibKY B MM

JIMQM.RX J1epOHMMa ~JIOpMaHa, OC06eHHO B rycapCKMX OTp.R~ax, CJIYLKMT "<IYLKO:i1: 3Jie

MeHT, TO B rreXOTe 3TO:i1: MMJIMQMM Mbl BCTpeqaeM 6eJIOpyCCKMX M JIMTOBCKMX KpeCTb.RH 

M3 KH:,RLKeCKMX IIOMeCTMM. 3TO IIOBTOp.ReTC.R TOLKe B OCTaJibHbiX MMJIMQM.RX. 

COJI~aT MMJIMQMM BOCIIMTbiBaJIM M y~epLKMBaJIM B CJieiiOM IIOBMHOBeHMM IIpMKa3aM 

KH.R3.R. B OTp.R~ax B~eJIM LKeJie3HYIO ~MCQMIIJIMHy. 3a KaLK~biM rrpOCTYIIOK CTpOrO 

HaKa3biBaJIM: CMepTbiO MJIM MCT.R3aHM.RMM. 3TH BOIIpOCbl 6biJIM peryJIMpOBaHbi TaK 

Ha3biBaeMbiMM BOeHHbiMM CTaTb.RMM, yCTaHOBJieHHbiMM OCHOBaTeJieM rycapCKMX OTp.R

~OB KH.R3.R J1epOHMMa ~JIOpMaHa, pOTMMCTpOM BepMHrepOM. C :qeJibiO opraHM30BaTb 

CJieiiO IIOCJIYWHbie Ka~pbi OcPMQepOB o6pa30BaJIM Ka~eTCKMe KOpnyChi B MM. HecBeLK 

lil B.RJia. 

Ha CBOIO MMJIMQMIO KH.R3b J1epOHMM ~JIOpMaH M3paCXO~OBaJI B 1732 r. 14.434 IIOJib

CKMX 3JIOTbiX; HO B 1740 r. - yLKe 164.158 II. 3JI. MMXaM.JI Ka3MMMp M3pacxO~OBaJI 

Ha Ty LKe :qeJib OKOJIO 20.000 II. 3JI., O~HaKO B ero MMJIMQMM He IIJiaTMJIM TaK Ha3biBa

eMbiX "JieHyHroB", T. e. coJI~aTcKoro LKa.rroBaHM.R. KapOJib CTaHMCJiaB B 1763 ro~y 

yrrJiaTMJI MMJIMQMM 311.215 rr. 3JI. IIo cpaBHeHMIO, 6IO~LKeT "KOMIIyTOBbiX" BO:i1:cK BeJIM

Koro KH.RLKeCTBa J!MTOBCKOrO COCTaBJI.RJI CyMMY 2.046.000 II. 3JI., TO eCTb, IIpM M3pac

XO~OBaHMM ropa3~o MeHbWMX cyMM, B pacrrop.RLKeHMM Pa~3MBMJIJIOB Haxo~MJiacb 

apMM.R B CaMOM ~eJie Ha IIOJIOBMHY MeHbWe, HO 3aTO HecpaBHMTeJibHO MCIIpaBHee. 

MMJIMQM.R BO BpeM.R MMpa 6hiJia MCIIOJib30BaHa ~JI.R X03.RMCTBeHHbiX CJiyLK6: COJI

~aTbl CTeperJIM KH.RLKeCKYIO rrcapHIO MJIM CCbiiiKY 3epHa, OcPMQepbi 3aBe~biBaJIM Kyx

He:i1: M KH.RLKeCKMM rrorpe60M. 0~HaKO OHa CJIYLKMJia CBOMM rOCIIO~aM TaKLKe M KpOBbiO, 

oco6eHHO BO BpeM.R qacTHbiX BO:i1:H. TaKMe BO:i1:Hbi BeJI J1epoHMM ~JiopMaH c Carre

raMM M l:JapTopbr:i1:cKMMM, MMxaMJI Ka3MMMP c TapJiaMM - M3-3a .LKoJIKeB~M3Hhi, 

KapOJib CTaHMCJiaB C l:JapTbiMCKMMM - BO BpeM.R IIOCJie~Hero MeLK~y:qapCTBM.R. 0Ha 

6hiJia TaKLKe MCIIOJib30BaHa BO BpeM.R BapCKOM KOHcPe~epaQMM. 

IlpMrO~HOCTb MMJIMQMM OC06eHHO 06HapyLKMJiaCb BO BpeM.R KpeCTbaHCKMX 6yHT0B: 

B KpM"<IeBCKOM CTapocTBe, B KaMeH~M3He M B 6o.Rx y XaJieqa, r~e OHa CTOJIKHyJiacb 

c OTP.R~aMM ~o6poBOJibQeB, Bep6oBaHHbiX XaJieQKMMM cpe~M MecTHoro peBoJIIOQMOHM-

3MpoBaHHoro KpecTb.RHCTBa M HaxJihiHyBwMx M3 YKpaMHbi ra:i1:~aMaKOB. Bo Bcex 3TMX 

CJiyqa.RX MMJIMQM.R IIpO.RBMJia CBOIO rrpOBOpHOCTb M nepeBeC Ha~ "KOMIIYTOBbTM" 

BOMCKOM. 

SUMMARY 

When during the reign of the kings of the Saxon dynasty Poland was in 

a state ·of anarchy, her State apparatus was so desorganised that it was more 

and more unable to execute its basie function i.e. the protection of the class of 

lords who oppressed and exploited their peasants. It refers particularly to the 

Great Duchy of Lithuania where the army was not numerous and dispersed. As 

peasants' wars, mortally dangerous for the lords, were constantly increasing, they 

reached out for other reserves of their power, for their militias of which too 

little use had been made. 
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The militias of the Zamoyski and the Ostrogski families, existing in the 
Crown of Poland, played only a local role. But in view of the special situation 
existing in the Great Duchy of Lithuania, the Radziwiłłs' militia bad a great 
importance. So far information on them was scanty; there was a story of "several 
thousand detachments" ąuartered in lords' residences. But recent research yielded 
more interesting data. 

v\'e know the militias of three Hadziwiłłs: that of Hieronim Florian organised 
about 1740 and existing to the dec.~th o~ its crP.atc>r in May 1760, further that of 
Michał Kazimierz <Michael Caf1m1r) crganised about 1720, strengthened by the 
inherited militia c f Hieronim Flori2n ar..cl finally that of Karol Stanisław "Panie 
Kochanku" (Charles Stanislav). In 1791, the latter was incorporated into the regular 
army of the rt.epublic of Poland. 

The number ·of the members of the militias was as follows: Hie,ronim F-lorian 
had in various periods 1000-1800 men stationed in two garrisons, (when he was 
writing about six thousand people it \vas a bluff), Mi<'hał Kazimierz had from 
200 to 1400 men in 14 garrisons (as the Chief Commancter of the army of the Great 
Duchy of LithLtania he was able to use the ~ervice s ci the regular army); Karol 
StCliilisław disposed of about 1500 men. We must ·remember that in the years f,rom 
1717 to 1763 the regular army of the Great Duchy of Lithuania consisted of about 
four thousand men. The Radziwiłłs' artillery amounted to about 160 barrels, 
whereas that of the regular army to 10 barrels. 

The militias varied in their sodal composition: in Duke Hieronim "Florian's 
militia, particularfy in the hussars' squadrons, served immigrants from outside 
the Duchy, whereas ,in its infantry there were Whiterussian an Lithuanian peasants 
from the ducal estates. The same situation prevailed in the other militias. 

Their soldiers were kept in blind obedienee. Iron di.scipline was i1ntroduced 
into the troops. Acoording to the so-called war-articles, the author of which 
was Captain .of cavalry Beringer, organiser of Duke Hieronim Florian's hussars' 
squadrons, the militiamen were severly punished for any offence (capital punish
ment or torture). Cadets' oorps were organi1sed at Nieświerz and at Biała to br.ing 
up an obedient staff of officers. 

In 1732 Hieronim Florian spent on his militia z~s. 14,434, in 1740 - 164,1518 złs; 

lVIichał Kazimierz spent for this purpose about twenty thousand zlotys but in his 
militia served his serfs, without payment. In 1763 Karol Stanisław paid to his 
militia 311,215 zlotys. For comparison: the budget of the regular army of the Great 
Duchy of Lithuania amounted to 204,00,0 złs, thus for an imcomparably smaller 
sum, the Radziwiłłs had their own army, one half less numerous but much more 
efficient. 

During peace time, the militia was used for house services; soldiers looked 
after the ducal kennel and the storing of corn, officers managed the ducal kitchen 
and cellar. Yet they also shed for their masters their blood, especially in private 
wars. Hieronim Florian ~waged .such wars with the Sapieha',s and the Czartoryski's 
families, Michał Kazimierz - with th~ Tarło's for the Żółkiewski's inheritance, 
Karol Stanisław - with the Czartoryski's famiły during the last interegnum. Use 
was made of the militias during the Bar Confederacy. 

They were especially useful for their lords during peasants' wars in the sta
rostvo of Krzyczewo, in the Kamieniec region and during the struggles for Cha
lecz, when they were fighting with the hosts recruited by the Chalecki family 
from among local revolted peasants and "haydamacks" inflowing from Ukraine. 
In all these cases they showed their superiority over the regular army. 


