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WOJCIECH ORGANIŒCIAK

Geneza i znaczenie
„Artyku³ów wojennych hetmañskich”
z 1609 roku

Celem artyku³u jest przedstawienie Ÿróde³ pochodzenia Artyku³ów wojennych hetmañskich authoritate sejmu aprobowanych z 1609 r. i ich miejsca
w systemie Ÿróde³ prawa wojskowego Rzeczypospolitej szlacheckiej. W dotychczasowej literaturze przedmiotu mo¿na odnaleŸæ zaledwie kilka prac zajmuj¹cych siê najwa¿niejsz¹ siedemnastowieczn¹ kodyfikacj¹ prawa wojskowego dawnej Rzeczypospolitej. Na czo³o wybija siê artyku³ J. Muszyñskiego pt. Zagadnienie s³u¿by wojskowej w „Artyku³ach wojennych hetmañskich” z 1609 roku1.
Dla prowadz¹cych badania interesuj¹cy okaza³ siê te¿ artyku³ M. Kukiela o wzajemnych relacjach pomiêdzy wojskowym prawem litewskim a koronnym2. Omawiane zagadnienie by³o równie¿ tematem pobie¿nych badañ autorów syntez i prac
monograficznych traktuj¹cych o dawnym wojskowym prawie karnym Rzeczypospolitej szlacheckiej, z których najwa¿niejszych ustaleñ dokonali S. Kutrzeba3
1
J. M u s z y ñ s k i: Zagadnienie s³u¿by wojskowej w Artyku³ach wojennych hetmañskich z 1609
roku. „Wojskowy Przegl¹d Prawniczy” [dalej: WPP] 1961, nr 1.
2
M. K u k i e l: Zagadka Artyku³ów wojennych z 1609 roku a wojskowe prawo karne Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. „Ateneum Wileñskie” 1934.
3
S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe od XV do XVIII wieku. Kraków 1937;
J. K a m i ñ s k i: Historia s¹downictwa wojskowego w dawnej Polsce. Warszawa 1928; M. P o d b i e r a: Wojskowy postêpek s¹dowy Polski przedrozbiorowej. Przyczynek do historii prawa i wojskowoœci polskiej. Poznañ 1925; Z. S k o c z e k: Polskie wojskowe prawo karne w koñcu XVI wieku.
WPP 1935, s. 109–128; J. R u n d s t e i n: Ksiêga wojskowa Krzysztofa Radziwi³³a hetmana polnego litewskiego 1618–1622. W: Pamiêtnik historyczno-prawny. Red. P. D ¹ b k o w s k i. T. 7. Z. 4.
Lwów 1929.
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w fundamentalnym do dziœ zbiorze ustaw i artyku³ów wojskowych oraz G. B³aszczyk4.
Dawne prawo wojskowe Rzeczypospolitej szlacheckiej to przede wszystkim
zbiór przepisów, które zawiera³y normy prawa karnego i administracyjnego. Regulowa³y g³ównie ¿ycie wewnêtrzne wojska, jego stosunek do ludnoœci cywilnej
oraz normy ustalaj¹ce sposób prowadzenia dzia³añ wojennych. Przepisy prawa
wojskowego obowi¹zywa³y w pierwszym rzêdzie pozostaj¹cych w aktualnej s³u¿bie
¿o³nierzy i woluntariuszy, o ile ci ostatni wyrazili na to zgodê, oraz ludnoœæ cywiln¹,
która porusza³a siê za wojskiem5.
Do najwa¿niejszych Ÿróde³ wojskowego prawa karnego materialnego Rzeczypospolitej szlacheckiej, oprócz Artyku³ów wojennych hetmañskich z 1609 r., nale¿y zaliczyæ Artyku³y wojskowe z 1775 r.6 Nie mniej wa¿nymi Ÿród³ami prawa
karnego wojskowego s¹ Artyku³y wojskowe króla Augusta II Sasa z 1697 r. lub
1698 r. oraz Artyku³y wojenne króla Augusta III Sasa, jak siê zdaje z 1749 r.7
Bardzo cenne Ÿród³o zarówno rodzime, jak i obce stanowi¹ wydawane w wiekach
XVII i XVIII zbiory artyku³ów wojskowych8 oraz regulaminy wojskowe, szczególnie te pochodz¹ce z drugiej po³owy XVIII w.9
Z kolei proces wojskowy w autoramencie cudzoziemskim regulowa³y takie Ÿród³a, jak: Constitutio criminalis Carolina z 1532 r., Ordynacja s¹dów wojskoG. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe i ich rola dla ustroju si³ zbrojnych i prawa wojskowego. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1979, T. 31, z. 2.
5
Encyklopedia wojskowa. Red. O. L a s k o w s k i. T. 1. Warszawa 1931, s. 133–134;
G. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe..., s. 101–103.
6
Volumina Legum [dalej: VL]. T. 2. Wyd. J. O h r y z k o. Petersburg 1859, s. 478–482; Artyku³y wojskowe z konstytucji wyjête. [b.m. i r.w.] – wydane przez konfederatów barskich po 5 sierpnia
1769 r.; Artyku³y wojskowe. Warszawa 1775.
7
Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ na Wawelu, Archiwum Podhoreckie Rzewuskich
[dalej: Podh.], dzia³ II, sygn. 172, s. 234–252; Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie [dalej: AGAD], Archiwum Radziwi³³ów [dalej: AR], dzia³ VII, sygn. 5 [bez paginacji]; S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. 292–297.
8
Artyku³y wojenne powag¹ Rzeczypospolitej, królów polskich i hetmanów Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego, ró¿nemi czasy ustanowione, teraz zaœ z rozkazu Jaœnie Oœwieconego ksi¹¿êcia jegomoœci Micha³a V Kazimierza Radziwi³³a, wojewody wileñskiego, hetmana wielkiego, przedrukowane.
Nieœwie¿ 1754; Artyku³y wojenne powag¹ Rzeczypospolitej, królów i hetmanów [...] po uczynionej
œcis³ej rewizji drukiem powtórzone. Elbl¹g 1755 (wydawc¹ by³ S. B r o d o w s k i); Artyku³y wojskowe najjaœniejszych królów polskich i hetmanów litewskich ustanowione z rozkazu hetmana Micha³a Kazimierza Paca. Wilno 1673; Artyku³y wojskowe z konstytucji wyjête...; J.Ch. L ü n i g: Corpus
iuris militaris des Heiligen Römischen Reichs. Leipzig 1723; Corpus iuris militaris novissimum.
Wyd. T. F r i t s c h. Leipzig 1724.
9
Do najwa¿niejszych nale¿a³oby zaliczyæ: Regulamin s³u¿by obozowej i garnizonowej dla regimentów pieszych. Warszawa 1775; Regulamin s³u¿by obozowej i garnizonowej dla regimentów
kawalerii. Warszawa 1775; Regulamin s³u¿by obozowej i garnizonowej dla ca³ego wojska Obojga
Narodów. Warszawa 1790; Regulamin egzecerunku dla brygad kawalerii narodowej i pu³ków
przedniej stra¿y wojska Obojga Narodów. Warszawa 1790.
4

Geneza i znaczenie „Artyku³ów wojennych hetmañskich” z 1609 r.

71

wych z czasów Jana Kazimierza, Porz¹dek s¹dów wojskowych Fryderyka króla pruskiego, jak siê zdaje, z 1712 r. oraz Proceder prawny wojskowy z 1775 r.10
Postêpowanie przed s¹dami wojskowymi autoramentu polskiego nie doczeka³o siê
szczegó³owego uregulowania prawnego. Jedynie niektóre z konstytucji wojennych,
g³ównie z lat 1590, 1591, 1593, 1601, 1609, 1764, oraz nieliczne przepisy artyku³ów wojskowych pozwalaj¹ na okreœlenie jego najwa¿niejszych cech, z których
wiele nawi¹zywa³o do procesu ziemskiego11. Warto pamiêtaæ, ¿e w oddzia³ach
pospolitego ruszenia proces wojskowy opiera³ siê przede wszystkim na zasadach
zawartych w konstytucji wojennej z 1621 r. oraz na zwyczaju12.
Punktem wyjœcia omawianego zagadnienia winno byæ krótkie omówienie historii
Ÿróde³ prawa wojskowego w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Bez ukazania bowiem
tych zagadnieñ nie wydaje siê mo¿liwe zrozumienie innych przedstawionych problemów13. Podejmuj¹c próbê ukazania Ÿróde³ pochodzenia Artyku³ów wojennych
hetmañskich z 1609 r., nie sposób tak¿e pomin¹æ kwestii obowi¹zywania prawa
w Rzeczypospolitej szlacheckiej, w tym szczególnie norm dawnego prawa wojskowego, z uwzglêdnieniem jego specyfiki (ró¿ne formacje – rodzime, obce; ró¿ne
rodzaje wojsk: artyleria, flota, piechota, jazda, kozacy rejestrowi czy oddzia³y konfederackie). Wspomniane partykularyzmy bardzo komplikuj¹, a niejednokrotnie
uniemo¿liwiaj¹ odpowiedŸ na wiele wa¿nych pytañ dotycz¹cych obowi¹zywania
prawa wojskowego w armii Rzeczypospolitej w wiekach XVI–XVIII14.
Proceder prawny wojskowy. Warszawa 1775, Podh., dzia³ II, sygn. 172, s. 453–526; J. K a m i ñ s k i: Historia s¹downictwa..., s. 74.
11
J. K a m i ñ s k i: Historia s¹downictwa..., s. 76–80.
12
VL, T. 3, s. 198–204.
13
Nale¿y zastrzec, i¿ poni¿sze uwagi maj¹ charakter ogólny, a niejednokrotnie tylko sygnalizuj¹ problem, a to z racji du¿ej liczby istniej¹cych Ÿróde³ prawa zarówno koronnego, jak i litewskiego oraz jego specyfiki.
14
Wyliczenie przyk³adowe: Porz¹dek i Artyku³y do konfederacji nale¿¹ce [Konfederacji Józefa Ciekliñskiego z dnia 7 stycznia 1612 r.]. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie [dalej: Czart.],
sygn. 107, s. 29–36. Nieznane S. Kutrzebie Artyku³y wojskowe dla oddzia³ów pospolitego ruszenia
ci¹gn¹cego w 1621 r. pod Chocim – Artyku³y wojenne, które bêd¹ wed³ug praw od nas podane, otr¹bione i do porz¹dku wojennego sposobione; maj¹ byæ od wszech stanów trzymane i zachowane.
To¿ siê ma i w ci¹gnieniu o artyku³ach i porz¹dkach kastelañskich rozumieæ. Biblioteka Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie [dalej: PAU Kr.], sygn. 2251/3, s. 233v.–234; Artyku³y konfederatów chocimskich z 1622 r. znane jako: Artikuli postanowione do konfedaratiej chocimskiej
¿o³nierskiej, które to stró¿em victiwego i dobrej s³awy naszej. Czart., sygn. 444, s. 228–230; Artyku³y wojskowe tzw. Zwi¹zku Œwiêconego z dnia 23 czerwca 1661 r., znane jako Fundament do
porz¹dku dobrego w dochodzeniu krwawego ¿o³du zas³u¿onego. Czart., sygn. 1957, s. 9–13;
Artyku³y wojskowe wojska litewskiego z dnia 20 wrzeœnia 1661 r., znane jako Artyku³y z Ko³a rycerskiego zgodnie wszystkich braci namówione przy zwi¹zku i przysiêdze dnia 20 IX 1661 roku
spisane, w: S.F. M e d e k s z a: Ksiêga pamiêtnicza wydarzeñ zasz³ych na Litwie 1664–1668. W:
„Scriptores Rerum Polonicarum”. T. 3. Kraków 1875, s. 231–234; Artyku³y tzw. Zwi¹zku Pobo¿nego z grudnia 1661 r., znane jako Artyku³y Zwi¹zku Wojska Kwarcianego tak Konnego, jako i pieszego (albo) pobo¿nego. Czart., sygn. 2015, s. 5–15; wreszcie Artyku³y wojskowe konfederacji Pio10
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Zbadania wymaga tak¿e zagadnienie pochodzenia wa¿niejszych aktów prawa
wojskowego, g³ównie zaœ tych, które powsta³y w wiekach XVI i XVII. Pozwoli³oby to bowiem na pe³niejsze wykazanie wp³ywów wczeœniejszych ustaw wojskowych na omawian¹ kodyfikacjê prawa wojskowego Rzeczypospolitej szlacheckiej,
w tym tak¿e na rozpoznanie oryginalnoœci b¹dŸ recepcji rodzimej i obcej myœli
prawniczej. Nale¿y jednak zastrzec, i¿ problem pochodzenia wa¿niejszych szesnastowiecznych kodyfikacji wojskowego prawa karnego Rzeczypospolitej szlacheckiej znacznie wykracza nie tylko poza ramy niniejszego opracowania, ale tak¿e
wymaga gruntownych wieloletnich, bardzo czasoch³onnych badañ porównawczych ró¿nych systemów praw wojskowych obowi¹zuj¹cych w nowo¿ytnej Europie. W zwi¹zku z tym przedstawiane w tym zakresie uwagi maj¹ niejednokrotnie
ograniczony, a miejscami wrêcz hipotetyczny charakter.
Na system dawnego prawa wojskowego Rzeczypospolitej szlacheckiej sk³ada³y
siê ró¿ne rodzajowo Ÿród³a. Pocz¹tkowo by³y to edykty i statuty królewskie, które w zasadzie mia³y charakter wieczysty15. Od XVI w. ustawodawstwo wojskowe zaczê³o stopniowo przechodziæ w rêce sejmu i urzêdu hetmañskiego. Uchwa³y sejmowe dotycz¹ce obowi¹zku wojskowego wydawa³ sejm, zazwyczaj z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ na okres danej wyprawy wojennej lub do nastêpnego sejmu. Wydaje
siê, ¿e ówczeœnie nie stosowano siê jeszcze w pe³ni do zasady lex posterior derogat priori. Faktem jest jednak szerokie u¿ywanie w dawnym prawie wojskowym zasady subsydiarnoœci. Dawa³a ona, choæ w praktyce nie zawsze konsekwentnie, pierwszeñstwo ustawie najnowszej, nie wykluczaj¹c jednak stosowania norm
wczeœniejszych16.
Ju¿ w XVI w. pojawi³y siê, wzorem prawa polskiego, zbiory zawieraj¹ce przepisy prawa wojskowego pochodz¹ce od ró¿nych ustawodawców. Nale¿y rozumieæ
tra Baranowskiego z 1696 r. Czart., sygn. 186, s. 217–219, 249–252; J. W i m m e r: B³a¿eja Lipowskiego pierwszy polski regulamin piechoty. „Studia i Materia³y do Historii Wojskowoœci” [dalej:
SMHW] 1976, T. 20, s. 335–357; Artyku³y wojskowe konfederatów barskich z 7 marca 1771 roku.
Wyd. W. K o n o p c z y ñ s k i. W: Konfederacja barska. Wybór tekstów. Kraków 1928, s. 109–111;
Artyku³y kaperskie, s. 93 i nast., w: S. B o d n i a k: Polska a Ba³tyk za ostatniego Jagiellona. Kórnik 1946.
15
S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. VII.
16
J. B a r d a c h: Historia pañstwa i prawa Polski. T. 2. Red. J. B a r d a c h. Warszawa 1966,
s. 377–379, 433–434; J. K a m i ñ s k i: Historia s¹downictwa..., s. 15. Dla pe³niejszego obrazu obowi¹zywania Ÿróde³ dawnego prawa wojskowego nale¿y zaznaczyæ, ¿e wa¿niejsze konstytucje wojenne by³y czêsto reasumowane przez kolejne uchwa³y sejmowe. W wyniku tego zwyczaju przepisy prawa wojskowego stanowione w XVII w. obowi¹zywa³y nawet do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e w XVIII w. powstawa³y nawet specjalne wyci¹gi
z Volumina Legum na potrzeby dowódców i s¹dów wojskowych. Hetmani odwo³ywali siê w czasach stanis³awowskich nawet do konstytucji szesnastowiecznych, czego klasycznym przyk³adem jest okres walki o zakres uprawnieñ urzêdu hetmañskiego z lat 1775–1776. Por. np. Podh.,
dzia³ I, sygn. 172; VL, T. 3, s. 198–204; H. G r a j e w s k i: Granice czasowe mocy obowi¹zuj¹cej
norm dawnego prawa polskiego. £ódŸ 1970, s. 77, 85, 120–121; A. L i t y ñ s k i: Przestêpstwa polityczne w polskim prawie karnym XVI–XVIII wieku. Katowice 1976, s. 148.
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tym samym, ¿e ich moc obowi¹zywania by³a w ten sposób rozszerzana nawet po
œmierci hetmana (ustawodawcy) czy zakoñczeniu danej kampanii wojennej17.
Niejako wieczyste obowi¹zywanie pewnych ustaw dawnego prawa wojskowego potwierdzone by³o przez umieszczenie ich w niektórych zbiorach polskich ustaw
– od £askiego pocz¹wszy, przez Przy³uskiego czy Herburta. Jak siê zdaje, wszystko
to wp³ywa³o na przed³u¿enie ich mocy obowi¹zuj¹cej18.
Dotychczasowe ustalenia wskazuj¹ na to, i¿ jedne z pierwszych wojskowych
aktów prawnych wyda³ Kazimierz Wielki w postaci edyktów wojskowych, które
jednak nie przetrwa³y do naszych czasów. Najstarszym spoœród znanych aktów
prawa wojskowego jest edykt W³adys³awa Jagie³³y z 1432 r. o przechodzie wojsk19.
Podobne akty wydawa³ jego m³odszy syn Kazimierz Jagielloñczyk w latach 1457,
1474. Wojskowa w³adza królewska za rz¹dów Jagiellonów – w zasadzie niekwestionowana – doprowadzi³a do wydania kilkunastu wa¿nych ordynacji i edyktów
wojskowych z lat 1509, 1512, 1534, 1537, 1557 i 1567. Traktowa³y one g³ównie
o porz¹dku w ci¹gnieniu pospolitego ruszenia i porz¹dku wojskowym w obozie20.
Wa¿nym elementem w procesie kszta³towania siê ustawodawstwa wojskowego
Rzeczypospolitej szlacheckiej by³ wzrost – szczególnie po 1527 r. – aktywnoœci
sejmu w stanowieniu prawa wojskowego. By³o to wynikiem zaktywizowania siê
politycznego szlachty, unormowania kwestii obrony Rusi – konstytucja o obronie potocznej, oraz nominacji Jana Tarnowskiego na urz¹d hetmana21. To w³aœnie za hetmañstwa Tarnowskiego dosz³o do wykszta³cenia siê w³adzy prawodawczej w³¹cznie z prawem wydawania przepisów karnych, z których najwa¿niejsze
s¹ artyku³y wojskowe znane jako Porz¹dek praw rycerskich z 1557 r., a tak¿e
uwagi i zalecenia w Consilium rationis bellice oraz Artyku³y rotmistrzom opowiadane 22 .
Warto zaznaczyæ, ¿e oprócz wymienionych du¿y wp³yw na siedemnastowieczne
ustawodawstwo wojskowe mia³y artyku³y hetmañskie Floriana Zebrzydowskiego
z 1561 r., które wyró¿niaj¹ siê miêdzy innymi bardzo syntetycznym, a jednoczeœnie
niemal pe³nym uregulowaniem wiêkszoœci zagadnieñ odnosz¹cych siê do s³u¿by
wojskowej, w tym g³ównie wymiaru sprawiedliwoœci23.
Do wa¿niejszych zmian w szesnastowiecznym prawie wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej dosz³o za panowania Stefana Batorego. W tym te¿ okresie
nast¹pi³y wa¿ne zmiany w zakresie funkcjonowania urzêdu hetmañskiego. Z naj17
Podh., dzia³ I, sygn. 131; PAU Kr., sygn. 154; Biblioteka Raczyñskich [dalej: B.Racz.], sygn.
3221 II.
18
S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. XXII–XXIII.
19
Ibidem, s. 1–6.
20
Ibidem, s. VIII i nast.; G. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe..., s. 85 i nast.
21
Z. S p i e r a l s k i: Jan Tarnowski 1488–1561. Warszawa 1977, s. 110–122, 390–396.
22
Wiêcej na ten temat: ibidem, s. 122 i nast.; G. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe..., s. 87
i nast.
23
S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. XI i nast., s. 92–114.

74

Wojciech Organiœciak

bardziej nas interesuj¹cej dziedziny wa¿ne jest to, i¿ z doby batoriañskiej pochodzi blisko 10 artyku³ów wojskowych, z których wiêkszoœæ powsta³a za spraw¹ kanclerza, a potem hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, z tym, ¿e niektóre
spoœród znanych, a drukowanych w zbiorze S. Kutrzeby artyku³ów wojskowych
uznawane s¹ jedynie za projekty24. Nale¿y podkreœliæ, i¿ ustawodawstwo wojskowe
Jana Zamoyskiego lub przypisywane jego osobie – nale¿y bowiem pamiêtaæ, i¿ Jan
Zamoyski by³ hetmanem dopiero od 1581 r. – nie by³o w swej randze jednakowe. Wiod¹ce i zasadnicze znaczenie mia³y artyku³y og³aszane przed kolejnymi wyprawami, tj. w Œwirze z 16 lipca 1579 r., w Studzianach z 3 sierpnia 1580 r. oraz
w Woroñcu z 10 sierpnia 1581 r. Analizy porównawcze wskazuj¹, i¿ artyku³y wojskowe przypisywane Janowi Zamoyskiemu z okresu wojen z Moskw¹ by³y po czêœci rozwiniêciem Porz¹dku praw rycerskich Jana Tarnowskiego25.
Za hetmañstwa Jana Zamoyskiego spotykamy siê tak¿e z publikacj¹ przepisów
uzupe³niaj¹cych obowi¹zuj¹ce kodyfikacje wojskowe, które ujmowane by³y w formie artyku³ów. Regulowa³y one na ogó³ ró¿ne zagadnienia czy aspekty zwi¹zane
ze s³u¿b¹ wojskow¹, np. przemarsz wojska, czego klasycznym przyk³adem jest
wydany przez Jana Zamoyskiego Porz¹dek w ci¹gnieniu z le¿26.
Z osob¹ Jana Zamoyskiego wi¹¿¹ siê nieznane S. Kutrzebie artyku³y wojskowe, a w zasadzie ich projekt, przeznaczone dla piechoty szlacheckiej, której ostatecznie nie uda³o siê stworzyæ, a znane jako Artyku³y Panom ¯o³nierzom pieszym
z Stanu Szlacheckiego podane, które im ka¿d¹ Niedzielê czytane byæ maj¹27.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ jeszcze u schy³ku XVI w., pomimo istniej¹cej ju¿ tradycji
og³aszania przez hetmanów artyku³ów wojskowych, pozycja urzêdu znacz¹co wzmocniona za hetmañstwa Jana Zamoyskiego nie by³a jeszcze ostatecznie ukszta³towana
w zakresie prawodawstwa i s¹downictwa wojskowego. Pod koniec XVI w. obserwujemy znacz¹cy wzrost aktywnoœci sejmu w zakresie stanowienia polskiego prawa wojskowego. Zjawisko to by³o nie tylko wynikiem wzrostu znaczenia wojsk
zaciê¿nych, ale tak¿e wypadkow¹ sporów politycznych, jakie rozgrywa³y siê pomiêdzy hetmanem Janem Zamoyskim a jego przeciwnikami politycznymi, w tym
tak¿e samym królem Zygmuntem III. Niema³e znaczenie mia³ w tych przeobra¿eniach równie¿ wzrost aktywnoœci w s³u¿bie pañstwowej œredniej szlachty28.
Ibidem, s. XIV i nast.; G. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe..., s. 89 i nast.
S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. XIV i nast.; G. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe..., s. 87–90. Zaznaczyæ te¿ nale¿y, i¿ w³adza s¹downicza hetmana nad obcymi zaci¹gami Niemców czy Wêgrów by³a ograniczona przez sêdziów i prawo wojskowe poszczególnych nacji. Jednak sprawy zwi¹zane z naruszeniem dyscypliny wojskowej podlega³y orzecznictwu hetmana, który rozpatrywa³ apelacje od wyroków sêdziów poszczególnych narodowoœci. H. K o t a r s k i: Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej (1576–1582). SMHW 1970,
R. 16, nr 2, s. 121 i nast.
26
S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. 160–162.
27
B.Racz., rkps 12, k. 215v.–217.
28
G. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe..., s. 90–91.
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Wyj¹tkow¹ rolê odegra³y konstytucje wojenne sejmu z 1590 r., które wydane
za spraw¹ Jana Zamoyskiego i jego zwolenników politycznych doprowadzi³y do
nadania hetmanowi pe³nej i niemal niczym nieograniczonej w³adzy nad wojskiem,
w tym tak¿e w zakresie prawodawstwa i jurysdykcji s¹dowej. Hetmañskie prawo
wydawania artyku³ów wojennych zosta³o formalnie uznane, a przepisom tym nadano moc uchwa³ sejmowych. Pomimo uchylenia tych konstytucji w nastêpnym roku,
te wyj¹tkowe uprawnienia urzêdu hetmañskiego, bêd¹ce przecie¿ w du¿ej mierze
efektem starañ i prac Jana Zamoyskiego, sta³y siê w przysz³oœci fundamentem
wzrostu w³adzy i znaczenia hetmanów w Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz ich
nadzwyczaj szerokich prerogatyw29.
Warto te¿ podkreœliæ, ¿e w okresie politycznej dzia³alnoœci Jana Zamoyskiego sejm wyda³ kilkanaœcie wa¿nych konstytucji wojennych. Niektóre z nich, jak
te z lat 1590, 1591, 1593, 1601, mia³y pierwszorzêdne znaczenie dla kszta³towania i rozwoju ustawodawstwa wojskowego, pozosta³e zaœ wiele kwestii uzupe³nia³y30.
Ostatnia dekada XVI w. przynios³a nieustann¹ walkê miêdzy samym Janem
Zamoyskim i jego obozem politycznym a wrogim stronnictwem. Spór rozgrywa³ siê
czêœciowo wokó³ kszta³tu i miejsca urzêdu hetmañskiego w systemie w³adzy politycznej pañstwa. Jednym z wa¿niejszych punktów spornych by³a moc prawna artyku³ów hetmañskich, co mia³o kolosalne znaczenie, poniewa¿ bardzo ostre sankcje pozwala³y hetmanowi na niespotykan¹ w s¹downictwie ziemskim swobodê
i niezale¿noœæ w s¹dzeniu i mog³y siê staæ œrodkiem walki politycznej, a nawet rozstrzygania sporów prywatnych31.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ za ¿ycia Jana Zamoyskiego spór o moc prawn¹ i ostateczny kszta³t prawodawstwa wojskowego nie zosta³ zakoñczony. Jednak rych³o po
œmierci hetmana prezentowane przez niego koncepcje zwyciê¿y³y i to w formie,
w jakiej wczeœniej prezentowa³ je wielki hetman i kanclerz. Otó¿ ju¿ w 1607 r.
uchwa³a sejmowa stanowi³a, ¿e nie nale¿y podawaæ w w¹tpliwoœæ przepisów prawnych og³oszonych przez hetmanów. Z kolei dwa lata póŸniej potwierdzono dawn¹
normê stanowi¹c¹ o tym, i¿ artyku³y hetmañskie maj¹ moc uchwa³ sejmowych. Co
wa¿niejsze, przypieczêtowano to wydaniem w formie konstytucji sejmowej Artyku³ów wojskowych hetmañskich authoritate sejmu aprobowanych z 1609 r.,
które – jak wykaza³y badania porównawcze – by³y niemal niezmienion¹ wersj¹
Artyku³ów wojskowych hetmana Jana Zamoyskiego z 1593 r. Tym samym zasadniczo zmieni³ siê status prawny artyku³ów hetmañskich. Od tego momentu sta³y siê
one aktem o naczelnym znaczeniu w wojskowym systemie prawnym Rzeczypospolitej szlacheckiej i najwy¿szej mocy prawnej32.
VL, T. 2, s. 308–309; G. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe..., s. 91.
G. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe..., s. 91.
31
VL, T. 2, s. 330–331; G. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe..., s. 91.
32
VL, T. 2, s. 448; G. B ³ a s z c z y k: Artyku³y wojskowe..., s. 91–92.
29
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Genezê koronnej kodyfikacji wojskowego prawa karnego z 1609 r. mo¿na wyjaœniæ na podstawie znajomoœci Artyku³ów wojskowych hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego z 1593 r. – na rok wydania wskazuje tu przede wszystkim art. 2, mówi¹cy o z³o¿eniu przysiêgi wed³ug konstytucji z 1593 r., i wzmianki
o wyjeŸdzie króla Zygmunta Wazy do Szwecji33. Artyku³y wojskowe Jana Zamoyskiego z 1593 r. po raz pierwszy opublikowa³ w swym zbiorze S. Kutrzeba, wskazuj¹c przy tym, i¿ ów pomnik prawa wojskowego zachowa³ siê w dwóch wersjach34. Pierwsza, bêd¹ca tekstem oryginalnym, bo nosz¹cym podpis samego Jana
Zamoyskiego, zachowa³a siê jedynie w czêœci, tj. od art. 57 do koñca, tzn. do art.
73. Dziêki istniej¹cej wspó³czesnej kopii uda³o siê S. Kutrzebie odtworzyæ pe³ny
tekst kodyfikacji prawa wojskowego z 1593 r. Nale¿y podkreœliæ, i¿ w archiwum
Zamoyskich S. Kutrzeba zdo³a³ odnaleŸæ tak¿e inne redakcje artyku³ów z 1593 r.,
niestety nie wszystkie z nich zachowa³y siê w pe³nym brzmieniu35.
Na obecnym etapie badañ mo¿na przypuszczaæ, i¿ Artyku³y wojskowe z 1593 r.
by³y podsumowaniem dotychczasowej prawodawczej dzia³alnoœci hetmana Jana
Zamoyskiego. Trybun ludu szlacheckiego przy tworzeniu kodyfikacji z 1593 r. pos³u¿y³ siê wczeœniejszymi artyku³ami wojskowymi, g³ównie z okresu wojen batoriañskich, na które mia³ niew¹tpliwy i przemo¿ny wp³yw. Warte podkreœlenia jest
miejscami niemal dos³owne podobieñstwo Artyku³ów wojskowych pochodz¹cych
z sierpnia 1580 r. do kodyfikacji z 1593 r.36
Nale¿y przypuszczaæ, i¿ ustalenie ewentualnego pierwowzoru Artyku³ów wojskowych Jana Zamoyskiego z 1593 r. wydaje siê ma³o prawdopodobne. Nie jest
natomiast wykluczone, i¿ odnajdzie siê jakieœ poœrednie ogniwo pomiêdzy artyku³ami z czasów wojen Stefana Batorego z Moskw¹ a przepisami z 1593 r. Je¿eli idzie
S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. 342.
Ibidem, s. XV, 340–341.
35
Ibidem, s. XV–XVI, 340–342.
36
Ibidem, s. XV. Oto przyk³adowe porównanie: Artyku³y przypisywane przez S. Kutrzebê
Janowi Zamoyskiemu, tzw. Artyku³y wszemu rycerstwu opowiadane, wydane w Studzianach dnia
3 sierpnia 1580 r. [dalej: Artyku³y z 1580 r.], art. XXXVIII: „S³ugi niczyjego, co z wojska uciek³,
nie maj¹ ¿adnego wywoziæ ani pomocy ku uciekaniu dawaæ, pod karaniem na gardle”. S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. 153, a art. 47 Artyku³ów hetmana Jana Zamoyskiego
z 1593 r. [dalej: Artyku³y z 1593 r.]: „S³ugê niczyjego, coby z wojska uciek³, nie maj¹ wywoziæ ani
pomocy ku uciekaniu dawaæ, pod karaniem na gardle”. S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y
wojskowe..., s. 347; Artyku³y z 1580 r., art. XXXVI: „Po wytr¹bieniu has³a szynkowaæ nikomu nie
maj¹, aby ha³asow w karczmach nie be³o, i nikogo z obozu przenocowaæ, aniej przyjmowaæ, i ognie
pogasiæ, zalaæ, pod srogim karaniem inak nie czyniæ; a ktoby gwa³tem kaza³ sobie dawaæ piæ albo
jakie gwa³ty czyni³ miêdzy karczmarzami, tak¿e te¿ bêdzie karan na gardle, jakoby te¿ w obozie
uczyni³”. S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. 153, a Artyku³y z 1593 r., art.
46: „Po wtr¹bieniu has³a nikomu szynkowaæ nie maj¹, aby ha³asow w karczmach nie by³o, i nikogo z obozu przenocowywaæ nie maj¹, i ognie pogasiæ, zalaæ, pod srogim karaniem. A ktoby gwa³tem kaza³ sobie dawaæ piæ albo jakie gwa³ty czyni³ miêdzy karczmarzami, tak¿e na gardle bêdzie
karan, jakoby to w obozie uczeni³”. S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. 347.
33
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o wczeœniejsze ustawodawstwo wojskowe, to nieco zapo¿yczeñ dokona³ hetman
Jan Zamoyski, choæ nie wiemy, czy dzia³o siê to wprost, czy jedynie poœrednio
z Porz¹dku praw rycerskich Jana Tarnowskiego z 1557 r.37
Obecnie mo¿na stwierdziæ, i¿ przeprowadzone badania porównawcze pozwalaj¹ na uznanie, i¿ Artyku³y wojskowe hetmana Jana Zamoyskiego z 1593 r.
stanowi³y wy³¹czn¹ podstawê Artyku³ów wojennych hetmañskich z 1609 r.,
a które to jako zatwierdzone i og³oszone przez sejm uzyska³y walor wieczyœcie obowi¹zuj¹cej kodyfikacji wojskowego prawa karnego Rzeczypospolitej szlacheckiej. Analiza porównawcza obu pomników prawa wojskowego wskazuje na to,
i¿ podstaw¹ przy tworzeniu artyku³ów hetmañskich na sejmie w 1609 r. by³a
tzw. pierwsza redakcja artyku³ów Zamoyskiego z 1593 r. Nie ulega te¿ w¹tpliwoœci, i¿ korzystano równie¿ z tzw. redakcji drugiej, z której recypowano kilka przepisów38.
Ramy niniejszego artyku³u nie pozwalaj¹ na szczegó³ow¹ analizê porównawcz¹
obu kodyfikacji, a zatem nale¿y ograniczyæ siê do najwa¿niejszych uwag w tym
zakresie. W pierwszej kolejnoœci nale¿y podkreœliæ, i¿ nowych przepisów w artyku³ach z 1609 r. w porównaniu z artyku³ami Jana Zamoyskiego znajdziemy naprawdê niewiele. I tak we wstêpie odnajdujemy czêœciowo inn¹ – co zupe³nie zrozumia³e – motywacjê ratio legis ustawodawcy. W zasadzie zupe³nie nowe s¹ przepisy o zakazie ³owienia i zabierania ryb (art. 14 cz. I), obszerny artyku³ o obieraniu przystawstwa (art. 16 cz. I) i artyku³ o karaniu usilstwa (art. 26 cz. I) oraz art.
38 cz. II o prowadzeniu aprowizacji. Wœród wa¿niejszych modyfikacji przepisów
Jana Zamoyskiego z 1593 r. w Artyku³ach wojennych hetmañskich z 1609 r.
nale¿y wskazaæ na przepisy: o wyje¿d¿aniu z wojska, o s³ugach w³asnych i obcych,
o przestêpstwach obyczajowych, pojedynkach, formowaniu szyku, zataczaniu obozu, rzeczach zgubionych, stosunku do obcych i s³u¿b hetmañskich. Z tego wzglêdu mo¿na stwierdziæ, i¿ przeprowadzona analiza porównawcza wykaza³a jednoznacznie, i¿ Artyku³y wojenne hetmañskie z 1609 r. by³y tak naprawdê Artyku³ami wojskowymi hetmana Jana Zamoyskiego z 1593 r.39 Bardzo nieliczne nowe
zapisy oraz kilka zabiegów redakcyjnych, polegaj¹cych na po³¹czeniu lub podziePor. np. cytowany w przypisie poprzednim art. 46 Artyku³ów z 1593 r. z art. 45 Porz¹dku praw rycerskich: „Po wytr¹bieniu has³a nie maj¹ nikomu nic szynkowaæ, ani wo³anie w karczmach aby nie by³o, i nikogo przez noc nocowaæ z obozu ani przymowaæ i ogieñ pogasiæ, pod srogim karaniem, i inak nie czyniæ; a ktoby gwa³tem sobie kaza³ daæ piæ albo jakie gwa³ty czyni³ miêdzy karczmami, tak¿e bêdzie karan na gardle jako w obozie”. S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. 70–71; por. te¿ cyt. w poprzednim przypisie art. 47 Artyku³ów hetmana Jana
Zamoyskiego z 1593 r. z art. 46 Porz¹dku praw rycerskich: „S³ugi niejedno, wojska i¿by uciek³,
nie maj¹ ¿adnemu ku uciekaniu pomocy ¿adnej dawaæ ani wywoziæ, pod srogim karaniem gard³a”.
S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. 71.
38
S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. XV–XVI, s. 340 i nast.
39
Analiza porównawcza Artyku³ów wojskowych hetmana Jana Zamoyskiego z 1593 r. – numeracja artyku³ów znakami rzymskimi wed³ug numerów nadanych w zbiorze S. K u t r z e b y: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. 241–251, oraz Artyku³ów wojennych hetmañskich z 1609 r.
37
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leniu niektórych przepisów, nie pozwalaj¹ uznaæ, i¿ w 1609 r. mieliœmy do czynienia z jak¹œ now¹ kodyfikacj¹. Nadanie przez sejm w 1609 r. Artyku³om wojskowym Jana Zamoyskiego z 1593 r. wieczystej mocy obowi¹zuj¹cej doprowadzi³o do
spetryfikowania wojskowej kodyfikacji wielkiego hetmana i kanclerza a¿ po czasy stanis³awowskie. Artyku³y wojskowe Jana Zamoyskiego z 1593 r., wystêpuj¹ce jako Artyku³y wojenne hetmañskie z 1609 r., by³y wielokrotnie przedrukowywane; znamy ich kilkanaœcie ró¿nych redakcji40. Uzupe³niaj¹c dotychczasowe
ustalenia w odniesieniu do kodyfikacji z 1609 r., nale¿y tak¿e wskazaæ, i¿ ostatni
przedruk Artyku³ów wojennych hetmañskich zosta³ dokonany z rozkazu w³adz
konfederacji barskiej, a nie jak dotychczas s¹dzono w 1755 r.41 Oznacza to, i¿ do
reform stanis³awowskich dzie³o wielkiego hetmana i kanclerza w postaci zatwierdzonej przez sejm w 1609 r. by³o najwa¿niejsz¹ kodyfikacj¹ wojskowego prawa
karnego Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ rz¹dy Wazów i Wettinów przynios³y rozwój prawa
wojskowego dla wojsk cudzoziemskiego autoramentu, który dokonywa³ siê g³ównie przez recepcjê przepisów szwedzkich oraz saskich i pruskich. Natomiast w oddzia³ach autoramentu narodowego niemal do koñca istnienia I Rzeczypospolitej
zachowano wczeœniejsze prawo wojskowe, w tym g³ównie Artyku³y wojenne
hetmañskie z 1609 r.42
– numeracja znakami arabskimi z podzia³em na czêœæ pierwsz¹ i drug¹ wed³ug numerów ze zbioru S. K u t r z e b y: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. 176–191.
Poszczególnym artyku³om czêœci pierwszej przepisów z 1609 r. odpowiada³y nastêpuj¹ce
przepisy Artyku³ów wojskowych Jana Zamoyskiego: Wstêp nieco zmodyfikowany, art. 1 = art. III,
2 = IV, 3 = V, 4 = VI, 5 = VII, 6 = VIII nieco zmodyfikowany, 7 = IX nieco zmodyfikowany, 8 = X
nieco zmodyfikowany, 9 = XI nieco zmodyfikowany, 10 = XII, 11 = XIII, 12 = XIV, 13 = XV, 14
brak odpowiednika, zapewne dopisany na sejmie, podobieñstwo do jednej z konstytucji, 15 = XVI,
16 brak odpowiednika, 17 = XVII, 18 = XVIII, 19 = XIX, 20 = XX, 21 = XXI, 22 = XXII,
23 = XXIII, 24 = XXIV nieco zmodyfikowany, 25 = XXV, ale tylko w czêœci, bo z pozosta³ej czêœci
art. XXV stworzono art. 26, 27 = XXVI, 28 = XXVII, 29 = XXVIII, 30 = XXIX nieco zmodyfikowany, 31 = XXX, 32 = XXXI, 33 = po³¹czenie trzech, tj. XXXII, XXXIII, XXXIV; sformu³owanie koñcz¹ce czêœæ pierwsz¹ Artyku³ów wojennych hetmañskich z 1609 r. jest czêœci¹ art. XXXV,
art. 1 czêœci drugiej artyku³ów z 1609 r. = XXXVI i XXXVII po³¹czenie dwóch, 2 = XXXVIII,
3 = XXXIX, 4 = XL, 5 = XLI, 6 = XLII, 7 = XLIII, 8 = XLIV, 9 = XLV, 10 = XLVI, 11 = XLVII,
12 = XLVIII nieco zmodyfikowany, 13 = XLIX, 14 = L, 15 = LI, 16 = LII nieco zmodyfikowany,
17 = LIII, 18 = LIV, 19 = LV, 20 = LVI, 21 = LVII czêœæ, pozosta³a czêœæ to art. 22, 23 = LVIII nieco zmodyfikowany, 24 = LIX, 25 = LX, 26 = LXI, 27 = LXII, 28 = LXIII, 29 = LXIV, 30 = LXV,
31 = LXVI, 32 = LXVII, 33 = LXVIII, 34 = LXIX, 35 = LXX, 36 = LXXI, 37 = LXXII, 38 brak odpowiednika, 39 – choæ w niektórych redakcjach zapis bez numeru = LXXIII.
40
Szeroko pisa³ o tym w swoim zbiorze S. Kutrzeba, co, jak s¹dzê, zwalnia mnie z podawania szczegó³ów. S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. XVII, 169–176.
41
Artyku³y wojskowe z konstytucji wyjête. [b.m. i d.w.] – wydane przez konfederatów barskich
po 5 sierpnia 1769 r.
42
Wiêcej na ten temat: W. O r g a n i œ c i a k: Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775. Katowice 2001, s. 46–63.
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Zreszt¹ upadek wojskowoœci Rzeczypospolitej szlacheckiej na pocz¹tku doby
saskiej jest widoczny równie¿ w sferze prawodawstwa wojskowego. Zarówno
w Koronie, jak i na Litwie niemal zupe³nie zanika wtedy rozwój prawa wojskowego,
co gorsza tak¿e dyscyplina wojskowa, a przys³owiowa „ostroœæ” wojskowego wymiaru sprawiedliwoœci staje siê g³ównie has³em, a nie rzeczywistoœci¹43.
Prawo wojskowe czasów saskich oraz doby stanis³awowskiej w Rzeczypospolitej szlacheckiej rozwija³o siê przede wszystkim na dwóch p³aszczyznach. Pierwsz¹ by³y zbiory najwa¿niejszych, a obowi¹zuj¹cych zgodnie z zasad¹ subsydiarnoœci
dawnych praw wojskowych, drug¹ natomiast – nowe ustawodawstwo wojskowe,
którego najwa¿niejszym osi¹gniêciem by³a niew¹tpliwie kodyfikacja prawa wojskowego z 1775 r.44
Nale¿y podkreœliæ, i¿ Artyku³y wojenne hetmañskie z 1609 r. mia³y tak¿e udzia³
w rozwoju prawa wojskowego czasów saskich. W po³owie XVIII w. ukaza³y siê
bowiem trzy wa¿ne wydawnictwa Ÿróde³ prawa wojskowego, na podstawie których mo¿na ustaliæ, które z tak licznie wydawanych w wiekach XVI i XVII artyku³ów wojskowych zachowa³y sw¹ moc obowi¹zuj¹c¹. Wniosek taki nasuwa znajduj¹ca siê w tych zbiorach sankcja hetmañska, która pozwala³a na stosowanie
przepisów znajduj¹cych siê w poni¿szych zbiorach. Pierwszy z nich wydany przez
audytora wojskowego Samuela Brodowskiego w 1753 r., by³ nie tylko zbiorem, ale
przede wszystkim bardzo obszernym kompendium wiedzy o prawie wojskowym
Rzeczypospolitej szlacheckiej. Podstaw¹ tego dzie³a znanego jako Corpus iuris
militaris Polonicum by³y w³aœnie Artyku³y wojskowe hetmañskie aprobowane
przez sejm w 1609 r. S. Brodowski zamieœci³ w nim imponuj¹c¹ analizê i zestawienie przepisów prawa wojskowego obowi¹zuj¹cych w Koronie. Przedstawi³ swe
omówienie, odwo³uj¹c siê do praw obcych, w tym g³ównie wojskowych, nie zapominaj¹c o praktyce i licznych przyk³adach45.
Kolejny typowy ju¿ zbiór prawa wojskowego wydano w 1754 r. w Nieœwie¿u, z polecenia hetmana wielkiego litewskiego Micha³a Kazimierza Radziwi³³a. Mia³
on bardzo obszerny tytu³, który zawiera³ miêdzy innymi uzasadnienie mówi¹ce o tym,
¿e „artyku³y wojenne powag¹ Rzeczypospolitej, królów i hetmanów W.Ks. Litewskiego ró¿nymi czasy ustanowione dlatego, i¿ tak ju¿ by³y w niepamiêci i niewiadomoœci zagrzebione, tak siê sta³y samemu nawet rycerstwu nieznajome, ¿e wielu okrom imienia tego: Artyku³y wojskowe, wiêcej o nich wiêcej w osobnoœci nie
wiedzia³o, dlaczego te¿ wiele przestêpstw grubego przeciw nim siê dzia³o”. Co ciekawe, w wydawnictwie tym dano pierwszeñstwo artyku³om aprobowanym przez
sejm w 1609 r., co komplikuje kwestie obowi¹zywania na Litwie artyku³ów wojskowych, przynajmniej w XVIII w. Na kolejnych miejscach opublikowano artyku³y
J. K i t o w i c z: Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III. Wstêp i objaœnienia M. J a n i k. Kraków 1925, s. 240–241.
44
Wiêcej na ten temat: W. O r g a n i œ c i a k: Kodeksy wojskowe..., s. 46–68.
45
S. B r o d o w s k i: Corpus iuris militaris Polonicum. Elbl¹g 1753.
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króla W³adys³awa IV dla cudzoziemskiego autoramentu, o których Brodowski pisa³, ¿e by³y wydane privata activitate, ordynacjê s¹dów wojskowych wydan¹ za
panowania króla Jana Kazimierza, artyku³y ¿o³nierskie hetmana litewskiego Grzegorza Chodkiewicza z 1566 r., artyku³y wojskowe Janusza Radziwi³³a i hetmana Micha³a Paca oraz regulamin hetmana litewskiego Micha³a Kazimierza Radziwi³³a
z 1746 r. Nale¿y wskazaæ, ¿e na koñcu zamieszczono excerpt ex Volumina legum
konstytucji titulo: militares et nobiles46.
W roku nastêpnym w Elbl¹gu ukaza³o siê nowe wydawnictwo, nosz¹ce tytu³
Artyku³y wojenne... (na koñcu z dodatkiem) po uczynionej œcis³ej rewizji... powtórzone. W porównaniu ze zbiorem z 1754 r. zmieniono uk³ad na chronologiczny. Na pierwszym miejscu znalaz³y siê artyku³y Chodkiewicza z 1566 r., a na drugim – artyku³y hetmañskie z 1609 r. Dodano tak¿e artyku³y W³adys³awa IV dla
artylerii i Augusta II z 1698 r.47
Nale¿y podkreœliæ, i¿ przedrukowywanie Artyku³ów wojskowych hetmañskich
z 1609 r. wp³ynê³o wydatnie na przed³u¿enie ich mocy obowi¹zuj¹cej. Ponadto
umieszczenie tekstu Artyku³ów wojskowych z 1609 r. w zbiorach litewskich oznacza, i¿ w po³owie XVIII w. przepisy koronne by³y tak¿e Ÿród³em prawa obowi¹zuj¹cym na Litwie.
Jeœli chodzi o obowi¹zywanie wojskowego prawa koronnego na Litwie, to nie
mamy w tej kwestii pe³nej jasnoœci. Dotychczasowe badania nakazuj¹ s¹dziæ, i¿
na Litwie istnia³a inna ni¿ w Koronie hierarchia przepisów prawa wojskowego.
W pierwszej kolejnoœci w³adze wojskowe kierowa³y siê postanowieniami kolejnych
statutów (stosowano je g³ównie w odniesieniu do oddzia³ów pospolitego ruszenia)
i konstytucji sejmowych, a dopiero w dalszej – artyku³ów wojskowych (g³ównie dla
oddzia³ów zaciê¿nych) wydawanych przez w³adców i hetmanów litewskich. Spoœród artyku³ów wojskowych najwa¿niejszymi pomnikami wojskowego prawa na
Litwie by³y wydane prawdopodobnie oko³o 1566 r. Artyku³y ¿o³nierskie hetmana Grzegorza Chodkiewicza oraz artyku³y wojskowe hetmanów Krzysztofa Radziwi³³a z 1635 r. i Janusza Radziwi³³a z 1648 r.48
Artyku³y wojenne powag¹ Rzeczypospolitej, królów i hetmanów W.Ks.Lit. ró¿nymi czasy ustanowione z rozkazania hetmana wielkiego litewskiego Micha³a Kazimierza Radziwi³³a. Nieœwie¿
1754.
47
Artyku³y wojenne powag¹ Rzeczypospolitej, królów i hetmanów... po uczynionej œcis³ej rewizji drukiem powtórzone. Wyd. S. B r o d o w s k i. Elbl¹g 1755.
48
Warto wspomnieæ, i¿ artyku³y G. Chodkiewicza z powodzeniem wspó³zawodniczy³y z koronnymi Artyku³ami hetmañskimi z 1609 r. o miano najwa¿niejszej kodyfikacji prawa wojskowego Rzeczypospolitej szlacheckiej. Co ciekawe, tak¿e w odniesieniu do znajomoœci polskiego
prawa wojskowego za granic¹. Jak wynika z obcych zbiorów prawa znanych jako Corpus iuris
militaris, które publikowano w XVII i XVIII stuleciu w Europie, artyku³y G. Chodkiewicza jeszcze w latach dwudziestych XVIII w. uznawane by³y za najwa¿niejsz¹ ustawê wojskow¹ Królestwa Polskiego. Zob.: AGAD, AR, dzia³ VII, sygn. 5. Popis pospolitego ruszenia w województwie miñskim z 10 grudnia 1734 r. S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe..., s. XVII–
XVIII, 127–138; M. K u k i e l: Zagadka..., s. 202–210; K. K o r a n y i: Z badañ nad polskimi
46
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Wydawanie przez hetmanów litewskich odrêbnych przepisów prawa wojskowego, szczególnie po 1609 r., œwiadczy nie tylko o sta³ym d¹¿eniu Litwy do utrzymywania odrêbnoœci tak¿e w tej sferze prawnej, ale równie¿ o dostrzeganiu nowych tendencji, jakie w zwi¹zku ze sta³ym rozwojem wojskowoœci ujawnia³y siê
w pierwszej po³owie XVII stulecia. Og³aszanie na Litwie artyku³ów wojskowych
po 1609 r. wskazuje, i¿ najprawdopodobniej nie uznawano tam mocy obowi¹zuj¹cej Artyku³ów wojennych hetmañskich z 1609 r., które mia³y, zgodnie z uchwa³¹ sejmow¹, moc ustawy wieczyœcie obowi¹zuj¹cej. O tym, i¿ na Litwie d¹¿ono
nawet do ustalenia artyku³ów obowi¹zuj¹cych wieczyœcie œwiadczy tzw. zbiór Paca,
w którym nadano moc wieczyœcie obowi¹zuj¹cych na Litwie artyku³om wojskowym Krzysztofa Radziwi³³a, oraz – jak nale¿y przypuszczaæ – projekt artyku³ów
wojskowych, który odnaleŸæ mo¿na w zbiorach Biblioteki Czartoryskich. Sk³ada³y siê one z trzech czêœci, z których pierwsza i trzecia odpowiada³y kodyfikacji
z 1609 r., a czêœæ druga sk³ada³a siê z dos³ownie powtórzonych (od art. 42 do 89)
Artyku³ów wojskowych Krzysztofa Radziwi³³a z 1635 r., co dobitnie œwiadczy
o wp³ywie na wojskowe ustawodawstwo litewskie kodyfikacji sejmowej z 1609 r.
Zreszt¹ najprawdopodobniej w zamyœle twórców ów projekt, sk³adaj¹cy siê w du¿ej
czêœci z Artyku³ów wojennych hetmañskich, mia³ stanowiæ litewski odpowiednik kodyfikacji koronnej og³oszonej przez sejm w 1609 r.49
Wœród reform w prawie wojskowym u schy³ku Rzeczypospolitej szlacheckiej
na plan pierwszy wysuwa siê kodyfikacja z 1775 r. Sk³ada³y siê na ni¹ Artyku³y
wojskowe, bêd¹ce zbiorem przepisów prawa karnego materialnego, oraz Proceder prawny wojskowy, który zawiera³ normy prawa procesowego i ustroju s¹dów
wojskowych. Niektóre rozwi¹zania Artyku³ów wojskowych oraz Procederu
prawnego wojskowego wyraŸnie nawi¹zuj¹ do myœli oœwieceniowych i idei humanitarnych. Najwa¿niejszym w pe³ni zrealizowanym postulatem doby Oœwiecenia by³o skodyfikowanie prawa wojskowego. Uda³o siê dziêki temu wprowadziæ
w prawie wojskowym zasadê nulla poena sine lege. Zmniejszono rolê zwyczaju, zasady subsydiarnoœci, a tak¿e niemal zupe³nie zerwano ze stosowaniem analogii. Niemal w pe³ni urzeczywistniono tak¿e zasadê równoœci wobec prawa. Przyjêto subiektywne przes³anki odpowiedzialnoœci, wprowadzono gwarancje zabezpieczaj¹ce osoby wojskowe przed samowolnym uwiêzieniem. Zmiany w systemie kar
w kodyfikacji z 1775 r. doprowadzi³y do jedynie czêœciowego wyeliminowania kary
œmierci, w miejsce której wprowadzono karê do¿ywotniego wiêzienia po³¹czonego z obowi¹zkiem pracy. Niemal zupe³nie wyeliminowano sankcje okrutne, hañi szwedzkimi artyku³ami wojskowymi XVII stulecia. W: Studia historyczne ku czci Stanis³awa Kutrzeby. T. 1. Kraków 1938, s. 269–273; S. K u t r z e b a: Polskie ustawy i artyku³y wojskowe...,
s. 232–260, 261–271; Por. te¿ H. W i s n e r: Dzia³alnoœæ wojskowa Janusza Radziwi³³a. „Rocznik
Bia³ostocki” 1973, s. 67; Artyku³y wojskowe za najjaœniejszych królów polskich i hetmanów W.Ks.L.
wojsku ustanowione wydane z rozkazu hetmana Micha³a Kazimierza Paca. Wilno 1673.
49
Czart., sygn. 2245, s. 11–28; M. K u k i e l: Zagadka..., s. 202–224.
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bi¹ce i arbitralne. Nie uda³o siê natomiast zast¹piæ krytykowanych przez wielu humanitarystów kar cielesnych innym, bardziej humanitarnym rodzajem sankcji50.
Przeprowadzone badania porównawcze wskazuj¹, i¿ wspomniane Artyku³y wojskowe z 1775 r. sta³y ju¿ na znacznie wy¿szym poziomie legislacyjnym ni¿ Artyku³y wojenne hetmañskie, choæ w wielu przepisach widaæ jeszcze analogie do
kodyfikacji z 1609 r.51
Koñcz¹c, nale¿y podkreœliæ, i¿ genezê koronnej kodyfikacji wojskowego prawa karnego z 1609 r. mo¿na wyjaœniæ na podstawie znajomoœci Artyku³ów wojskowych hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego z 1593 r., które by³y
podsumowaniem prawodawczej dzia³alnoœci hetmana Jana Zamoyskiego. Trybun
ludu szlacheckiego przy tworzeniu kodyfikacji z 1593 r. pos³u¿y³ siê bowiem wczeœniejszymi artyku³ami wojskowymi, g³ównie z okresu wojen batoriañskich. Je¿eli
idzie o wczeœniejsze ustawodawstwo wojskowe, to nieco zapo¿yczeñ dokona³ hetman Jan Zamoyski z Porz¹dku praw rycerskich Jana Tarnowskiego z 1557 r.
Przeprowadzone badania porównawcze pozwalaj¹ na uznanie, i¿ Artyku³y wojskowe hetmana Jana Zamoyskiego z 1593 r. stanowi³y wy³¹czn¹ podstawê Artyku³ów wojennych hetmañskich z 1609 r., które to jako zatwierdzone i og³oszone przez sejm uzyska³y walor wieczyœcie obowi¹zuj¹cej kodyfikacji wojskowego
prawa karnego Rzeczypospolitej szlacheckiej. Analiza porównawcza obu pomników
prawa wojskowego wskazuje na to, i¿ podstaw¹ tworzenia artyku³ów hetmañskich
na sejmie w 1609 r. by³a tzw. pierwsza redakcja artyku³ów Zamoyskiego z 1593 r.
Nie ulega te¿ w¹tpliwoœci, i¿ korzystano równie¿ z tzw. redakcji drugiej, z której
recypowano kilka przepisów. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ nowych przepisów w artyku³ach z 1609 r. w porównaniu z artyku³ami Jana Zamoyskiego by³o zaledwie
kilka, kilkanaœcie zaœ mia³o nieznacznie zmienion¹ redakcjê. Uzupe³niaj¹c dotychczasowe ustalenia w odniesieniu do kodyfikacji z 1609 r., nale¿y równie¿ wskazaæ,
i¿ ostatni przedruk Artyku³ów wojennych hetmañskich zosta³ dokonany z rozkazu
w³adz konfederacji barskiej, a nie jak dotychczas s¹dzono w 1755 r. Oznacza to,
i¿ do reform stanis³awowskich dzie³o wielkiego hetmana i kanclerza Jana Zamoyskiego w postaci zatwierdzonej przez sejm w 1609 r. by³o najwa¿niejsz¹ kodyfikacj¹
wojskowego prawa karnego Rzeczypospolitej szlacheckiej. Artyku³y wojenne
hetmañskie z 1609 r. mia³y tak¿e udzia³ w rozwoju prawa wojskowego czasów
saskich. W po³owie XVIII w. ukaza³y siê bowiem trzy wa¿ne zbiory Ÿróde³ prawa wojskowego. Pierwszy i najwa¿niejszy z nich, wydany przez audytora wojskowego Samuela Brodowskiego w 1753 r. pod nazw¹ Corpus iuris militaris Polonicum, by³ przede wszystkim bardzo obszernym kompendium wiedzy o prawie
wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej. Podstaw¹ tego dzie³a by³y w³aœnie Artyku³y wojskowe hetmañskie aprobowane przez sejm w 1609 r. Kolejne zbiory
wydano na Litwie i pomimo akcentowanej odrêbnoœci systemu prawnego Wielkiego
50
51

Wiêcej na ten temat: W. O r g a n i œ c i a k: Kodeksy wojskowe..., s. 91.
Ibidem, s. 29–41 i nast.
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Ksiêstwa, artyku³y z 1609 r. zajê³y w nich eksponowane miejsce. Nale¿y podkreœliæ, i¿ przedrukowywanie Artyku³ów wojskowych hetmañskich z 1609 r. wp³ynê³o wydatnie na przed³u¿enie ich mocy obowi¹zuj¹cej. Ponadto umieszczenie tekstu
Artyku³ów wojskowych z 1609 r. w zbiorach litewskich oznacza, i¿ w po³owie
XVIII w. przepisy koronne by³y tak¿e Ÿród³em prawa obowi¹zuj¹cym na Litwie.
Wiod¹ca rola Artyku³ów wojennych hetmañskich z 1609 r. zosta³a nieco
ograniczona przez reformy w prawie wojskowym doby stanis³awowskiej. Wœród
nich na plan pierwszy wysuwa siê kodyfikacja z 1775 r.
Sumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ kodyfikacja wojskowego prawa karnego z 1609 r.
dokonana przez sejm by³a recepcj¹ Artyku³ów wojskowych hetmana wielkiego
koronnego Jana Zamoyskiego z 1593 r. Nale¿y podkreœliæ, i¿ by³a to bardzo przemyœlana kodyfikacja, obejmuj¹ca niemal wszystkie sfery ¿ycia prawnego ówczesnego wojska. Warte zaakcentowania jest bardzo syntetyczne i niemal kompletne
ujêcie zagadnieñ odnosz¹cych siê do s³u¿by wojskowej, w tym g³ównie wymiaru
sprawiedliwoœci w armii Rzeczypospolitej szlacheckiej. Artyku³y wojskowe hetmañskie z 1609 r. oddzia³ywa³y nie tylko na póŸniejsze prawo wojskowe w Koronie, lecz tak¿e mia³y pewien wp³yw na ustawodawstwo wojskowe na Litwie.
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Genese und Bedeutung der Feldherrnkriegsartikel vom Jahr 1609
Zusammenfassung
Die Genese der Feldherrnkriegsartikel vom Jahr 1609 kann in Anlehnung an die 1593 veröffentlichte Militärartikel des Kronfeldherrn Jan Zamoyski erläutert werden, die eine bestimmte Zusammenfassung seiner gesetzgebenden Tätigkeit von der Epoche der Batorys Kriege waren. Einige Entlehnungen stammen von Jan Tarnowskis Werk Ritterrechtsordnung vom Jahr 1557 ab. Auf Grund
der durchgeführten Untersuchungen kann man sagen, dass die Militärartikel vom Feldherrn Zamoyski als einzige Grundlage der Feldherrnkriegsartikel betrachtet werden sollten. Die Feldherrnkriegsartikel wurden 1609 von Sejm bestätigt und veröffentlicht, und somit wurden sie zum wichtigsten
Militärkodifizierung des Strafrechtes bis zu der 1775 durchgeführten Reform des Militärstrafrechtes.
Die Feldherrnkriegsartikel haben auch zur Entwicklung des Militärrechtes in der sächsischen
Epoche beigetragen. Sie bildeten die Grundlage für drei wichtige Quellensammlungen von Militärgesetzen, die im Königsreich Polen und in Litauen herausgegeben wurden. Es soll hier betont werden, dass der Abdruck der Feldherrnkriegsartikel die Verlängerung ihrer bindenden Kraft positiv
beeinflusst hat. Die Veröffentlichung des Textes von 1609 in litauischen Sammlungen bedeutet, dass
in der Hälfte des 18.Jhs die Krönungsrechtsbestimmungen auch in Litauen als grundlegende Rechtsquelle galten.
Man muss sagen, dass Feldherrnkriegsartikel vom Jahr 1609 eine sehr überlegte, fast alle Gebiete des Rechtes von der damaligen Armee umfassende Kodifizierung waren. Die den Wehrdienst,
und besonders die Justiz in der Armee der Adelsrepublik Polen betreffenden Fragen waren sehr synthetisch und ganzheitlich aufgefasst.
6*
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The origin and significance of Artyku³y wojenne hetmañskie from 1609
Summary
The origin of Artyku³y wojenne hetmañskie from 1609 can be accounted for on the basis of the
knowledge of Artyku³y wojskowe from 1593 by Jan Zamoyski, the great Crown hetman, which summarized the legislative activity of hetman Jan Zamoyski from the period of Batory wars. He made
some borrowings from Porz¹dek praw rycerskich from 1557 by Jan Tarnowski. The research conducted allows for an acknowledgement that Artyku³y hetmañskie from 1593 by Jan Zamoyski were
the only basis for Artyku³y wojenne hetmañskie from 1609, which, accepted and announced by the
sejm, reached the value of the most important codification of the military criminal law as long as
the reform in the military law was introduced in 1775. Artyku³y wojenne hetmañskie from 1609 also
contributed to the development of the military law at the time of the Saxons. They were the basis
for three important source collections of the military law published in Korona and Lithuania. It
needs to be emphasised that their reprinting lengthened the period of their legal validity. Besides,
the inclusion of Artyku³y wojenne from 1609 in the Lithuanian collections indicates that the crown
regulations were also the source of the law legally binding in Lithuania in the mid-18th century.
It needs to be stressed that Artyku³y wojenne hetmañskie from 1609 constitutes a well-thought
out codification embracing almost all spheres of the legal life of the army at that time. What is worth
emphasising is a very synthetic and almost complete presentation of the issues concerning the military service, mainly the judiciary in the army of the Republic of the gentry.

