
4 M I S C E L L A N E A

до Київа на 16 липня 1768 р. Отож гадка А. Скальковського, 
що Зелїзняк втік в Київа перед 27 червня 1768 р., була-б 
простим непорозуміннем. Покласти-ж утечу Зелїзняка на червень 
1769 р., або ще на пізнїйший час, звістка А. Скальковського 
не дає жадної підстави. В такому разі ліпше справді* згодитись 
з другою гадкою автора, що коло Мигеї господарив иньший ва
тажок, який присвоїв собі популярне тоді призвище Зелїзняка.

Одесса. Олексїй Маркевич.

До участи Галичан в наполєонських війнах1).

Девятий полк піхоти утворено 1725 р. До року 1802 рекру
тував ся він з Нїмцїв і иньших народностий. В тім році пере
несено його до Галичини і часть уміщено в Перемишли, часть 
в Ярославі і в Дукли.

Від сього то часу, себ-то від року 1802 рекрутує ся сей полк 
в Галичині і то по найбільшій части з поміж Русинів, задля 
чого уважає ся він аж до нинї за чисто руськпй полк. Почес
ним властителем сього полку зістав в тім році* князь Адам Чар- 
торийский. Ось що написано про нього в сїй книзі:

О Вибрано з Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regiments Feld
marschall Carl Josef Graf Glerfayt de Croix, bearbeitet von seiner Er
richtung bis zum Jahre 1865 vom Hauptmann August Netoliczka; 
fortgesetzt bis zum Jahre 1866 vom Major Gustav Freiherr de Vico de 
Gumptich; durchgesehen und bis auf die Gegenwart ergänzt vom Alfred 
Ritter von Sypniewski k. u. k. Oberstlieutenant des Regiments. Jaro- 
slau 1894. Verlag des k. u. k. Infanterie Regiments Nr. 9.

Було-б пожадано, щоб резервові офіцири Русини, буваючи нри впра
вах війскових і звернули увагу па історії своїх полків і що важнійте 
занотували, так щоб можна було дати перегляд участи усїх галицьких 
Русинів у наполєонських війнах. Багато полків, що тепер чисто ма
дярські, чеські або німецькі, стояли деколи в Галичині і з наших селян 
рекрутувались. Отже навіть і на такі Regiments-Geschichten треба би 
звернути увагу.

Передовсім же пожаданим було б знати, яка участь була галиць
ких селян в наполєонських війнах при кавплєриї й артплєриї.

Наведених низше чисел страт не можна уважати за правдиві; не 
помилив ся-б ніхто, коли-б подвоїв сї числа, бо кожда така Regiments- 
Geschichte написана сторонничо, старає ся свій полк вихвалити і страти 
в людях подає невірно і недокладно. Нпр. така історія 77 полку опо
відає, що з цілої австрийської армії при окупациї Босни забито тільки 
коло 130 люда. — І. К.
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Adam Kasimir Fürst Czartoryski auf Klewan und Żuków, к. к. 
Feldmarschall, Ritter des goldenen Vliesses, war am 1. Dezember 1734 
zu Danzig, während der Belagerung dieser Stadt durch den General 
Munich, geboren. Durch Geburt, Reichtum und bedeutende Kenntnisse 
war er zu einer wichtigen Rolle in den Ereignissen seines Vaterlandes 
berufen. Da seine Bemühungen nach dem polnischen Throne fruchtlos 
blieben, lebte,er theils in Wien, theils auf seinen Gütern, zurückge
zogen von allen politischen Geschäften. Im Jahre 1812 ernannte ihn 
Napoleon zum Marschall. Vom Jahre 1815 lebte Czartoryski in Sie
niawa. Czartoryski hatte die vorzüglichsten Institute Europas bereist 
und eine segensvolle Liebe für die Wissenschaft und ihre Vertreter in 
seinem Herzen bewahrt. Als er Warschau zu seinem Aufenthalt ge
wählt, öffnete er seinen Salon allen, die sich durch Wissenschaft und 
Künste auszeichneten. So wurde sein Haus zu einer Schule der feinen 
Sitte und des veredelten Geschmackes für den jungen polnischen Adel. 
In seiner Grossmuth für die Gelehrten und Schriftsteller Hess er die 
besten Werke auf seine Kosten drucken. Durch sein ganzes Leben 
stand er im innigen Verkehre mit d^n hervorragenden Vertretern des 
Geistes und der Wissenschaft. Er schrieb Lustspiele. Im Jahre 1812 
verfasste er einen „sittlichen Katechismus für die Zöglinge des Cadetten- 
Institutes“, Erklärung verschiedener geselliger Tugenden und Vor
schriften der inneren Disciplin. Er war niemals Soldat, doch hatte ihn 
Kaiser Joseph II. 1782 zum Feldmarschall-Lieutenant ernannt. Im 
Jahre 1805 erfolgte seine Ernennung zum Feldzeugmeister, später — 
unbekannt wann — zum Feldmarschall und Ritter des goldenen Vliesses. 
Auch verlieh ihm Kaiser Joseph II. das Commando einer Garde-Com
pagnie, welche in Galizien aus dem Landes-Adel zur Errichtung ge
langte. Im Jahre 1802 zum Inhaber des Infanterie-Regiments Nr. 9 
ernannt, hat er in hervorragender Weise für das Regiment gesorgt. 
Er war nicht nur Inhaber, sondern ein Patriarch für die Officiere und 
deren Familien. Er spendete bedeutende Summen zur Förderung des 
Wohles eines jeden Einzelnen und widmete im Jahre 1808 den Betrag 
von 10.000 fl. C.-M. zur Errichtung einer Militärschule in Pest. Wäh
rend der Garnisonierung des Regiments in Jaroslau nahm er wieder
holt Gelegenheit, das Officier-Corps auf sein Schloss Sieniawa zu ziehen. 
Als im November 1820 das Regiment in Jaroslau den Marschbefehl 
nach Italien erhielt, verursachte der 86-jährige Feldmarschall dem 
Regiments-Commandanten einige Schwierigkeiten, da er sein Regiment 
nicht ziehen lassen wollte. Er starb am 20. März 1823, 89 Jahre alt, 
in Sieniawa.
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По приході полку до Галичини замінено досмертну службу 
військову на 16 літ. Полк сей тоді складав ся з 2574 людий. 
На підставі повисшого розпорядженя звільнено 731 люда, а на 
місце їх —  розуміє ся —  покликано стількож з Галичини, так 
що до року 1805 рядовими могли бути тілько самі галицькі 
селяне. До 1805 року вони муштрували ся й відпочивали. В цьвітни 
сього року одержав сей полк наказ машерувати через Кошицї до 
Пешту. В Пештї зістав другий баталїон яко залога, а иньші 
з початком жовтня прибули до Інсбруку і по короткім відпо
чинку пішли далї з полком Мітровського ч. 10, з 1 баталїоном 
Beaulieu ч. 58 і з пів шкадроною гузарів Блянкенштайна під 
Меммінїен, де стояла часть залоги під командою барона Шпан- 
їена. Французи облягли Меммінїен зі всіх сторін, так що ав
стрійське військо мусїло піддатись. Від фельдфебля в долину 
усіх вислано яко полонених до Франциї, а офіцерам по зложеню 
оружя позволено повернути, але з тим, що до кінця війни не 
будуть брати в ній жадної участи. Тільки 75 люда втекло й не 
мали щастя оглядати французьких вязниць.

По так „щасливій“ боротьбі чим скорше уряджувано в Пе- 
ремишли 5 баталїон з 4 компаніями. Другий баталїон одержав 
наказ поспішити під Відень, де якийсь час стеріг переходу 
через Дунай повисше Відня. В листопаді- внмашерував він на 
північ, де сполучив ся з росийськими військами. 2 грудня 1805 р. 
прийшло до страшної битви під Австерлїцом, де наш баталїон 
під проводом їрафа Орлядіні хоробро боров ся, за що опісля 
від їрафа Кольоврата одержав похвалу на письмі (ся похвала 
була вже оголошена в Записках т. XVII). Убитих під Австер
лїцом з 2 баталіону 9 полку мало бути 42 люда, а 180 ранено 
або забрано в неволю.

По австерлїцькій різни приділено недорізаних Галичан до 
бриїади R otterm und’a, що стояла в Verpocz. По Прешбурзькій 
угоді- подає Regiments-Geschichte, що 2 баталїон помашерував 
до Коморна, а иньші баталїони відослано до Перемишля, Яро
слава і Бохнї. Що сталось з полоненими під Меммінїеном, не 
згадує вона анї словечком.

Рік 1809. Дня 9 цьвітня 1809 оголошено австрийському 
війську такий Armee-Befehl: *)

*) Подаю сей наказ у виривках на поясненне, як тоді такі люди, як 
Фр. Шлеґель розуміли Vaterland. Фр. ІПлєґель був тоді в Відни ре
дактором .Armee-Zeitung“, отже всякі відозви й відклики правдоподібно 
укладав сам.
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Soldaten! Der Schutz des Vaterlandes ruft uns zu neuen Thaten. 
Solange es möglich war, den Frieden durch Aufopferungen zu erhal
ten und solange diese Aufopferungen verträglich waren mit der Ehre 
des Thrones, mit der Sicherheit des Staates und mit der Wohlfahrt 
der Völker, solange schwieg jede schmerzliche Empfindung in dem 
Herzen unseres gütigen Monarchen. Aber wenn alle Versuche fruchtlos 
sind, unsere glückliche Selbständigkeit gegen den unersättlichen Ehr
geiz eines fremden Eroberers zu bewahren; wenn Nationen um uns 
fallen und rechtmässige Regenten von dem Herzen ihrer Unterthanen 
losgerissen werden ; wenn endlich die Gefahr der allgemeinen Unter
jochung auch Oesterreichs gesegneten Staaten und ihren ruhigen, 
glücklichen Bewohnern droht, so fordert das Vaterland von uns seine 
Rettung und wir stehen zu seinem Schutze bereit.

Auf Euch, meine theueren Waffengefährten ruhen die Augen der 
Welt und Aller, die noch Sinn für National-Ehre und National-Eigen- 
thum haben. Ihr sollt die Schmach nicht theilen, W e r k z e u g e  d e r  
U n t e r d r ü c k u n g  zu werden. Ihr sollt nicht unter entfernten Him
melsstrichen die endlosen Kriege eines zerstörenden Ehrgeizes führen; 
Ihr werdet nie für fremdes Interesse und fremde Habsucht bluten; 
Euch wird der Fluch nie treffen, schuldlose Völker zu vernichten und 
auf den Leichen erschlagener Vaterlandsvertheidiger den Weg zum 
geraubten Throne einem Fremdling zu bahnen. Auf Euch wartet ein 
schöneres Loos! Die Freiheit Europas hat sich unter unsere Fahnen 
geflüchtet; Eure Siege werden ihre Fesseln lösen und Eure deutschen 
Brüder — jetzt noch in feindlichen Reihen — harren auf ihre Erlösung. 
Ihr gehet in rechtlichen. Kampf, sonst stünde ich nicht an Eurer 
Spitze !...,

Noch bleibt mir eine Erinnerung übrig; der wahre Soldat ist 
nur dem bewaffneten Feinde furchtbar; ihm dürfen die bürgerlichen 
Tugenden nicht fremd sein. Ausser dem Schlachtfelde, gegen den wehr
losen Bürger und Landmann ist er bescheiden, mitleidig und menschlich. 
Ich werde jeden muthwilligen Frevel um so strenger ahnden, als die 
Absicht unseres Monarchen nicht dahingeht, benachbarte Völker zu 
bedrücken, sondern sie von ihren Bedrückern zu befreien und mit. 
ihren Regenten ein festes Band zur Entwickelung einer dauerhaften 
Ruhe und zur Handhabung allgemeiner Wohlfahrt und Sicherheit zu 
knüpfen...

В битві під Дінцлїнїеном 19 цьвітня полк Чарторийского 
і Reuss-Greiz стояли на лівім крилі в отвертім поли. Французи 
звернули туди свою головну силу, думаючи дістати ся в сам 
центр австрийської армії. Прибули полки Кобурїа і архикнязя
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Людвіїа на поміч і разом удалось їм Французів відперти. Кілько 
людий убито, історія не подає, тільки згадує, що ранений був 
підполковник Мак-Елїбот.

В битві під Шнайдертом і Обер-Ляйхлїнїом 21 цьвітня об
ставлено найважнїйші позициї на лівім крилї полками Чарто- 
рийского і Reuss-Greiz’a, і вони устоялись до кінця битви. Числа 
убитих не подано.

Битва під Ехміль 22 цьвітня —  не говорить ся, де полк 
стояв і як боров ся, тілько що в тих двох битвах себто з 21 
і 22 цьвітня стратив дуже богато людий, а з 3 і 4 компанії 
спаслись перед смертоносним оружем Французів тільки 29 людий 
і то ті, що дістались у неволю.

Битва під Асперном 21 і 22 мая: Австрия мала 75.000 
людий і 238 гармат; де було найбільше небезпеченьство, туди пхали 
полки Чарторийского, архикн. Людвіїа і Кобурїа і з ними мав 
Наполеон найбільше клопоту. За се архикнязь Кароль прийшов 
21 мая до майора Mesemacre’a і наказав allen Individuen für 
die bewiesene Standhaftigkeit und Tapferkeit in seinem Namen 
zu danken. Страти 9 полку в тих двох днях були такі: убитих 
331 рядових, 1 Fähnrich Василевський, ранених 23 офіцирів, 
380 рядових, а щезло без сліду 228 люда; з 4 корпусу смертию 
полягло 1459, ранених було 3269, забраних у неволю 813.

Битва під,Ваірамом 5 лииня—  з 9 полку брала тілько участь 
„Grenadier-Division“ ; убитих 17, ранених 32.

Битва під Зноймом 10 і 11 липня: убито офіцирів 5, ря
дових 111, ранених 86, полонених 81. •

В році' 1810 і 1811 таборує 9 полк в Кошицях на Угор
щині'.

Рік 1812. Наслідком союзу Австриї з Франциєю мала Ав
стрия поставити 30.000 війська проти Росиї. Длятого зараз 
з початком року 1812 дістав 9 полк наказ машерувати з Угор
щини до Галичини. Князь ИІварценберґ був головним началь
ником австрийського війська, а полевий маршалок князь Райс 
начальником залоги в Галичині. Д. 9 червня наказав Наполеон 
Австриякам здобути Люблін. Галицька залога, що стояла коло 
Львова, поспішила також під Люблін. 6 серпня спіткав ся 2 ба- 
талїон з Росиянами під „Картуша Береза“. Чи мав полк які страти, 
Історія мовчить. Так само мовчить і про битви під Schnewitze, 
Городечкою, Піддубнем і Мокрянами.
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Битва під Старою Вішвою 25 серпня —  з 9 полку, з одного 
пограничного угорского і з 7 баталіону стрільців упало 170 
люда разом.

В битві під „W izolky“ загинуло 40 рядових, а 2 офіцери 
дістались у неволю; за те дістав 9 полк ось яку похвалу:

Das 2 Bataillon von Kothulinski u,nd jenes von Czartoryski for
mierten Bataillonsmassen, das 1 Bataillon Kothulinski aber 3 Divisions
massen, und schlugen sich so mitten durch die russische Gavallerie, 
welche mich schon im Rücken mit Kanonen beschoss, durch. Ich bin 
zur Steuer der Wahrheit und Standhaftigkeit dieser Truppen und die 
militärische Umsicht der--betreffenden Massen-Commandanten hohen 
Ortes anzurühmen. Andrässy m. p. Generalmajor.

В дальших битвах не брав 9 полк участи. До 18 грудня 
таборував він під Слонимом безчинно. 21 грудня знаходить ся 
полк у Заплатові, а від 29 грудня 1812 р. таборує в „Вискові“ 
і в иньших місцевостях, не знаючи, куди дітись.

Рік 1813. В битві під Дрезном 26 і 27 серпня загинуло 
7 людий, а 20 було ранених.

Битва під Кульмом —  битву розпочали Росияни. На поміч 
їм висилає Шварценберї дивізию Collored’a, в котрій був також 
9 полк. ЗО серпня о 5 годині вибирає ся ся дивізия з табору 
під Dux і в поспішних маршах через Теплиці і Соболлєбен 
прибуває до Карловець (Karwitz). 9 полк занимає занимає сейчас 
Карловицї (Karwitz). Опісля разом з полком de Ligne випирає 
Французів з Арбезав невважаючи на пекольний неприятельский 
огонь. Справозданнє з сеї окупациї звучить так:

Die Division Н. Golloredo, welche das schöne Los traf, durch die 
Erstürmung von Arbesaw in einem so entscheidenden Momente das 
Meiste zum Siege beigetragen zu haben, eroberte das gesammte Ge
schütz des französischen Corps: 81 Kanonen, 2 Adler, 2 Fahnen, alle 
Equipagen und Fuhrwerke. Die Zahl der Gefangenen betrug mehr als 
10.000, unter welchen sich die Generale Vandamme, Haxo und Quiot 
befanden, 5.000 Franzosen bedeckten das Schlachtfeld.

Страти: рядових убито 13, ранено 45, згинуло без сліду 29.
Битва під Арбезав 17 вересня: з рядових убито 10, ра

нено 27 і 2 офіцирів, згинуло без сліду 29.
Різня народів під Липском —  під Іипском в першім дни 

борби 9 полку не було, тілько другого дня примашерував, на 
третий день держав в ріжних місцях сторожу; але все таки

2Запивки Наук. Тов. ім. Шевченка т.. XLV.
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забитих було: 1 офіцир, 9 рядових, ранених: 1 офіцир, 96 ря
дових, а згинуло без сліду 33 рядових.

Рік 1814. Битва під M aisonsblanches 4 лютого —  яку 
задачу мав, як боров ся і що доконав 9 полк, в тій Історії не 
згадуесь, як рівно-ж і про страти в полку нічого не говорить ся.

Битва під Масоп 11 мардя — Історія оповідає, що das 
Regiment (Nr. 9) hatte in dieser Affaire keinen Verlust.

Битва під St. Georges і Ville franche 18 марця —  в тій 
битві передовсім дуже хоробро списали ся_2^3 і 4 баталїони: 
через довший час усували ся ті баталїошГназад перед Францу
зами. Нараз звернулись з криком H urrah на неприятеля, гнались 
за ним довший час, аж поки не станули на поблизьких горбках, 
з котрих удало їм ся Французів зігнати. Історія оповідає, щ о: 
„Unzählige Male riefen die vorbeim arschierenden T ruppen : 
„Vivat Czartoryski!“ і що „Es wurde nicht nu r in der Relation, 
sondern auch in den französischen Zeitungen seiner Leistun
gen wegen rühm lichst e rw ähu t“.

Відзначились між иньшими:
Gorporal Odorowski. Dieser trug durch sein muthiges Betragen, 

sowie durch seine animierenden Zurufe sehr viel dazu bei, dass die 
bereits abgeschnitlene halbe 2 Compagnie noch glücklich das 2 Batail
lon erreichen konnte. Kaum zu demselben eingerückt, wurde er 'durch 
■eine Kanonenkugel getödtet.

Gemeiner Iwan Boruszek. Obschon erst einige Monate Soldat, 
commandierte er in der Plänkler Kette • einige Mann, die sich an ihn 
anschlossen, ging stets entschlossen voran und brachte durch sein 
herzhaftes Benehmen einen Theil der feindlichen Plänkler zum Weichen. 
Er wurde mit zwei Dukaten beschenkt.

Смертію полягло: офіцирів 3, рядових 6, ранених 45, зги
нуло без сліду 42.

На другий день, себто 19 марта прийшов до 4 баталіону 
9 полку G eneralm ajor Josef Graf Salins і по чеськії *) ось що 
сказав до жовнярів:

„Soldaten! Ich habe graue Haare, bin schon ein alter Diener, 
der vielen Kriegsscenen beiwohnte, aber so junge und doch so brave, 
unerschrockene Soldaten, als welche Ihr Euch gestern in diesem sie-

]) Ce найбільший доказ, що 9 полк був тогди вже чисто україн
ський і ие було в НІН Німців.
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benstündigen hartnäckigen Kampfe gezeigt, habe ich nie gesehen und 
diese schöne Waffenthat ist ein unvergessliches, theuerstes Angebinde 
zu meinem heutigen Namenstag. Hoch das brave Regiment Czarto
ryski ! “

Битва під Limonest 20 марця— страти: 8 забитих, 20 ра
нених а 10 згинуло без слїду.

Облога H üningen: комендантом облоги був баварський G e
neral-L ieutenant Baron Zoller. Між иньшими відзначились слі
дуючі :

Gefreiter Peter Malinowski. Eine sehr starke französische Patro
uille überfiel diesen mit 4 Mann auf dem äussersten Piquet stehenden 
Gefreiter bei finsterer Nacht, nahm 2 Mann gefangen und wollte wei
ter Vordringen. Da warf sich Malinowski mit den anderen 2 Mann auf 
die feindliche Patrouille, befreite und bewaffnete die 2 Gefangenen und 
trieb den Feind in die Flucht.

Gefreiter Iwan Pawliszyn. Dieser zeichnete sich durch seine aus
nehmende Todesverachtung und Tapferkeit bei der Erstürmung der 
Sternschanze, bei welcher Gelegenheit er sich unter dem Freiwilligen 
befand, auffallend aus.

Похвала писемна звучала так:
An den kais. öst. Herrn Major Grafen Orladini, Commandern* des 

1 Bataillons лют Infanterie-Regiment Fürst Czartoryski Nro 9.
„Durch die Ausdauer, Thätigkeit, Entschlossenheit und den besten 

Willen, mit welchem das Bataillon vom 4 Februar an bis auf den heu
tigen Tag den vielfachen Beschwerden eines durch den harten Winter 
sehr erschwerten Trancheedienstes, dem Feinde stets mit grösster Ent
schlossenheit trotzend, den mühevollen Belagerungsdienst mit aller 
Auszeichnung und Ausdauer, die so sehr den Geist des braven Solda
ten charakterisiert, — ertrug, — veranlasst mich Euer Hochgeboren 
für die so ausgezeichnete Art, mit welcher Hochdieselben, dann sämmt- 
liche Herren Officiers, Unterofficiers und Soldaten des unterhabenden 
Bataillons bei allen diesen Gelegenheiten dienten, meines innigsten 
Dankes und der ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.

Der königl. bayrische Divisions-General Baron Zoller m. p.
Рік 1815. В тім році мусів 9 полк також вибиратись в по

хід з Угорщини, де був уміщений. Штаб і 2 перші бата- 
лїони бачимо 22 червня р Відни. Відти полк спішить через 
Швайцарію у Францію. Але заким дістались до Франциї, вже 
було давно по битві під Ватерльо.

Подав Іван Кобилецький.


