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WSTĘP BIBLIOGRAFICZNY

Podejmując badania nad problematyką wojny 1812 roku, należy się 
zapoznać z pracą Johna C. Fredriksena, Resource Guide for the War of 
1812, Los Angeles 1979. To znakomity przewodnik po archiwach i bi
bliotekach znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych i Kana
dy, posiadających w swoich zbiorach zasoby dotyczące przedmiotowej 
wojny. Ten sam autor wydał bibliografię pamiętników i relacji naocz
nych świadków z okresu konfliktu: War of 1812 Eyewitness Accounts, 
An Annotated Bibliography, Westport 1997. Idąc za jej wskazówkami, 
jak i podążając za wstępną kwerendą archiwalną, wyselekcjonowano 
zbiór archiwaliów, dokumentów, pamiętników i opracowań dający pod
stawę do omówienia zagadnień konfliktu. 

Fundamentalnym materiałem źródłowym są archiwalia obejmują
ce korespondencję wojenną sekretarzy wojny i floty USA z podległymi 
im dowódcami. Materiały te znajdują się w National Archives and Re
cord Administration w Waszyngtonie i obejmują one: US Department 
of War, Letters Received by the Secretary of War, Registered Series, 1801- 
1870, US Department of War, Letters Received by the Secretary of War, 
Unregistered Series, 1801-1861, US Department of War, Letters Sent by 
the Secretary of War Relating to Military Affairs, 1800-1889, US De
partment of the Navy, Letters Received by the Secretary of the Navy: Cap
tains Letters, 1805-1885. US Department of the State, Records of Ne
gotiations Connected with the Treaty of Ghent 1813-1815. Autor ko
rzystał głównie z materiałów znajdujących się na mikrofilmach w Na
tional Archives of Great Lakes Region w Chicago. Podczas pobytu 
w Nowym Orleanie zapoznał się z materiałami znajdującymi się w The 
New Orleans Historical Collections, Williams Research Center, gdzie 
badał rękopisy dotyczące bitwy pod Nowym Orleanem. Szczególnie 
wartościowe były materiały Villere Papers, 1813-1814 i William Car
roll Tennessee Militia Letters, 1814, 1815. W zbiorach Chicago Histori
cal Society znajdują się rękopisy gen. Anthony’ego Wayne’a, gen. Ja
mesa Wilkinsona i gen. Andrew Jacksona, zawierające koresponden
cję, raporty wojskowe i traktaty z Indianami. 
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V/ Kanadzie prowadzono badania w National Archives of Canada 
w Ottawie, głównie w zbiorach British Military and Naval Records i Mi
litia and Defence, War 1812. Materiały te pozwalają prześledzić dzia
łania armii brytyjskiej i milicji kanadyjskiej podczas wojny. W Toronto 
z kolei badania prowadzono w Ontario Archives, w Strachan Papers, 
gdzie znajdują się materiały dotyczące udziału Indian w tej wojnie po 
stronie brytyjskiej.

Badania archiwaliów brytyjskich zostały przeprowadzone w Public 
Record Office w Londynie. Najważniejsze materiały dotyczące wojny, 
znajdują się w zespołach War Office, Colonial Office, Foreign Office i Ad
miralty Papers.

Ciekawe materiały archiwalne znajdują się w Bibliotece ks. Czarto
ryskich Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie przechowywanych 
jest 10 listów Thomasa Jeffersona z lat 1801-1814. Dwa listy obejmu
ją okres prezydentury Jeffersona, pozostałe są pisane już po zakończe
niu kadencji. Oprócz spraw osobistych, Jefferson porusza w nich rów
nież doniosłe kwestie polityczne, w tym sprawę embarga i kondycji ar
mii amerykańskiej. Listy pisane po zakończeniu kadencji rzucają świa
tło na okres w historii Stanów Zjednoczonych poprzedzający wybuch 
wojny 1812 r., ukazują entuzjazm i pewność Jeffersona co do szybkie
go i łatwego zwycięstwa, typowy również dla amerykańskich kręgów 
rządowych. Z listów pisanych podczas wojny przebija przygnębienie 
i rozczarowanie przebiegiem kampanii oraz trudną sytuacją gospodar
czą w USA.

Ważnym źródłem są: The Debates and Proceedings in the Congress of 
the United States with an Appendix Containing Important State Papers 
and Public Documents and All the Laws of a Public Nature, 1789-1824, 
Washington 1834-1856 - znane w literaturze jako Annals of Congress, 
1789-1824 wydane drukiem w 42 tomach. Przedmiotem zaintereso
wań autora były przede wszystkim debaty toczone podczas pierwszej 
sesji Kongresu 12 kadencji, obejmującej lata od 4 listopada 1811 do 
6 lipca 1812 r., zwanego w historiografii „wojennym kongresem”. 
Mimo że wiele debat i przemówień w Kongresie nie zostało zarejestro
wanych, to i tak jest to kapitalne źródło obrazujące prace amerykań
skiego parlamentu i pozwalające zrozumieć mechanizmy i atmosferę 
działań politycznych prowadzących do wojny, argumentację Jastrzębi, 
jak też będących w opozycji federalistów, a w końcu argumentację ad
ministracji prezydenta Madisona, wprowadzającą kraj na drogę kon
fliktu zbrojnego.
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W sprawach wojskowych niezastąpionym źródłem były American 
State Papers, Documents Legislative and Executive, ofthe Congress ofthe 
United States, wydane drukiem w 38 tomach w latach 1832-1861, 
w szczególności Military Affairs, tom I, obejmujący lata od 3 marca 
1789 do 3 marca 1819 r. Autor korzystał również z ASP, Naval Affairs, 
t. I, ASP, Indian Affairs, t. II i ASP, Foreign Affairs, t. III. Na podstawie 
dokumentów zawartych w Military Affairs można prześledzić powsta
wanie armii amerykańskiej, jej strukturę, liczebność, zaopatrzenie, 
uzbrojenie, a także początki przemysłu zbrojeniowego i akademii woj
skowej w West Point. Dla badań samego przebiegu wojny cenna jest 
zawarta w dokumentach częściowa korespondencja pomiędzy sekreta
rzami wojny a dowódcami poszczególnych armii. Opierając się na do
kumentach zawartych w ASP, Naval Affairs, można prześledzić tworze
nie się od podstaw floty wojennej Stanów Zjednoczonych, jak też uzy
skać informacje o udziale US Navy w wojnie - na podstawie korespon
dencji między sekretarzem floty a kapitanami okrętów. W ASP, Indian 
Affairs można zbadać traktaty zawierane z Indianami w latach 1789- 
1815. Badając ASP, Foreign Affairs, można prześledzić kulisy negocjacji 
dyplomatycznych, mających na celu zawarcie pokoju kończącego woj
nę. Bardzo ważny jest wybór amerykańskich tekstów źródłowych, do
tyczących korespondencji wojennej, dokonany przez Johna Brannana, 
Official Leiters of the Military and Naval Officers of the United States, 
during the War with Great Britain in the Years 1812, 13, 14, & 15, Wa
shington 1823, Williama S. Dudleya i Michaela J. Crawforda, The Na
val War of 1812, A Documentary History, t. I, Washington 1985. Brytyj
skie dokumenty ukazały się w pracach: Williama Wooda, Select British 
Documents of the Canadian War of 1812, 3 t., Toronto 1920-1928, Er
nesta Cruikshanka, The Documentary History of Campaign on the Nia
gara Frontier, Weiland, Ontario 1908.

Ważnym uzupełnieniem dokumentów jest prasa, która oddaje stosu
nek różnych sił politycznych do wojny i paletę poglądów w zależności 
od opcji politycznych, z jakimi sympatyzuje dana gazeta, i od rejonu 
kraju, w którym się ukazuje. National Intelligencer był gazetą rządową 
i z niego można uzyskać informacje o stanowisku administracji Białego 
Domu oraz znaleźć oficjalne dokumenty i biuletyny wojskowe. Niles Re
gister był republikańską gazetą, która również specjalizowała się w pu
blikowaniu dokumentów rządowych, artykułów z innych gazet oraz pro
wadziła ożywioną polemikę z prasą opozycji, broniąc linii politycznej 
Waszyngtonu. Z prasy przeciwnych wojnie federalistów wybrano New- 
-England Palladium z Bostonu. Z prasy brytyjskiej przytoczono artykuły 
wybrane z The Times wydawanego w Londynie.
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Pamiętniki oficerów przynoszą wiele informacji i oddają atmosferę 
tamtych lat: Generals Harrison and Winchester during the winter of 
1812-1813 together with some particulars relating to the Surrender of 
Fort Bowyer, Lexington 1818, Williama Huila, Memoirs of the Campa
ign of the Northwest Army, Boston 1824, Jamesa Wilkinsona, Memoirs 
of My Own Times, Philadelphia 1816.

Ważną pozycją do badań operacji brytyjskiej na południu USA 
i przygotowań obrony Nowego Orleanu oraz nad późniejszą bitwą jest 
znakomita praca francuskiego oficera, będącego naczelnym inżynie
rem armii Jacksona - Lacarriere’a Latoura, Historical Memoir of the War 
in West Florida and Louisiana, Philadelphia 1816. W tym dziele znaj
dujemy pełny opis wypadków kampanii brytyjskiej przeciwko Nowe
mu Orleanowi, rozkazy Jacksona dotyczące przygotowania do obrony 
miasta, szczegółowy opis realiów obrony, jak też wątpliwości i waha
nia sztabu amerykańskiego co do kierunku i siły brytyjskiego uderze
nia - wszystko to opisane ręką zawodowego i doświadczonego w kam
paniach napoleońskich oficera.

Pamiętniki brytyjskich oficerów są równie wartościowe, tym bar
dziej, że często znajdujemy w nich porównanie działań wojskowych 
w Ameryce do kampanii wojennych, jakie przebyli w Europie - dają 
więc ciekawy materiał z zakresu historii wojskowości. W pracy cyto
wane są pamiętniki: Roberta George’a Gleiga, Campaigns of the British 
Army at Washington, Baltimore, and New Orleans in the Years 1814 and 
1815, London 1847, Williama Surteesa, Twenty-five Years in the Rifle 
Brigade, Edinburgh 1833, Johna Henry’ego Cooke’a, A Narrative of 
Events in the South of France and of the Attack on New Orleans in 1814 
and 1815, London 1835. Korzystano również z wydawnictw źródło
wych, zawierających korespondencję prezydenta Thomasa Jeffersona
- Writings, The Library of America, New York 1984, Jamesa Madisona
- The Papers of James Madison, Presidential Series, t. 1-3, University 
Press of Virginia 1984-1996 i Andrew Jacksona - Correspondence of 
Andrew Jackson, t. 7, Washington 1926-1935.

Do rozdziału poświęconego problematyce indiańskiej wykorzysta
no wybór tekstów źródłowych, dokonany przez Ewę Nowicką i Izabel
lę Rusinową w antologii Indianie Stanów Zjednoczonych, antologia tek
stów źródłowych, Warszawa 1991, Francisa P. Pruchy, Documents of 
United States Indian Policy, University of Nebraska Press, Lincoln/Lon- 
don 1996, oraz pracę Wilcomba E. Washboma, The American Indian 
and the United States a Documentary History, t. 4, New York 1973.
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Historycy nadawali tej wojnie różne imiona, i tak zwolennicy na
zywali ją „drugą wojną o niepodległość” albo „wojną o wolność han
dlu i żeglugi”, zaś przeciwnicy „wojną pana Madisona”1. Potwierdzają 
to tytuły prac wybitnych historyków, jakie ukazały się na ten temat: 
Wojna 1812 r. konflikt zapomniany2, Amatorzy do broni3, Walka o wol
ne morze4. W licznych pracach historyków zajmujących się wojną, na
pisanych zaraz po jej ukończeniu, często przywoływane są archiwalia 
tego czasu. Do najważniejszych autor zaliczył teksty źródłowe zawar
te w pozycjach: Roberta Breckinridge’a McAfeego, History of the Late 
War in the Western Country, Lexington 1816, reprint 1966, G.A. Au- 
chinlecka, History of the War between Great Britain and the United Sta
tes of America During The Years 1812, 1813 & 1814, Toronto 1855.

Spośród opracowań znakomitą opinią od ponad stu lat cieszy się, 
praca Henry’ego Adamsa, History of the United States during the Admi
nistrations of Thomas Jefferson and James Madison. Adams był prawnu
kiem drugiego prezydenta USA i wnukiem szóstego. Stąd nie dziwi 
fakt, że jego dzieło jest napisane z pozycji antyrepublikańskich, bar
dzo krytycznie oceniających rządy prezydentów rekomendowanych 
przez tę partię. Historia Henry’ego Adamsa po raz pierwszy została 
wydana w 9 tomach w latach 1889-1891. Mimo że praca ta jest pisa
na z pozycji przeciwnych polityce Jeffersona i Madisona, to Adams 
rzetelnie przedstawia fakty. Do swoich badań wykorzystał bogatą do
kumentację źródłową, opartą na archiwaliach amerykańskich i euro
pejskich. W niniejszej pracy autor wykorzystał reprint dotyczący pre
zydentury Jamesa Madisona (wydanie piąte)s.

Przyczyny wojny bardzo wszechstronnie analizują prace znakomi
tych historyków: Reginalda Horsmana, The Causes of the War of 1812, 
New York 1962, i Bradforda Perkinsa, Prologue to War, England and the 
United States 1805-1812, University of California Press, Berkeley 
1970. Z nowszych prac, będących monografiami wojny, szczególnie 
godne polecenia są: Donalda R. Hickeya, The War of 1812, a Forgotten 
Conflict, University of Illinois Press, Chicago 1989, i Johna K. Maho- 
na, The War of 1812, New York 1991. Do problematyki dotyczącej hi
storii armii amerykańskiej wykorzystano prace: Waltera Millisa, Arms 
and Men, a Study of American Military History, New York 1958, Franci
sa P. Pruchy, The Sword of the Republic, The United States Army on the 
Frontier, 1783-1846, Indiana University Press, Bloomington 1969, Ja
mesa Jacobsa, The Beginning of the U.S. Army, 1783-1812, Princeton 
1947 i zbiorową pracę, wydaną przez Center of Military History Uni- 
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ted States Army, American Military History, Washington D.C. 1989. 
Pracą odnoszącą się do udziału północnych plemion indiańskich w 
wojnie jest znakomita pozycja Roberta S. Allena, His Majesty’s Indian 
Allies, British Indian Policy in the Defence of Canada, 1774-1815, To
ronto 1992.

Badając dzieje wojny 1812 r., autor nie mógł pominąć polskiego 
wątku, jakim było uczestnictwo Polaków służących w armii brytyjskiej. 
Starając się też znaleźć ślady uczestnictwa Polaków w konflikcie, prze
prowadził kwerendę w archiwach amerykańskich i brytyjskich. W Na
tional Archives korzystał z materiałów dotyczących milicji z dzisiejsze
go stanu Illinois, Index to Compiled Service Records of Volunteer Soldiers 
Who Served during the War of 1812, lecz z powodu braku podstawo
wych danych o ochotnikach - opierając się tylko na nazwiskach, i to 
pisanych w transkrypcji angielskiej, bez podanego miejsca urodzenia, 
nie mówiąc już oczywiście o narodowości - badania te nie mogą być 
na tym etapie uznane za zakończone i wiarygodne. Pod tym wzglę
dem lepiej prezentują się archiwa brytyjskie. Public Record Office, War 
Office, W.O. 25/679-683, Registers, Various, Description and Succession 
Book-Soldiers of the de Watteville Regiment, Description Book, General 
du Regiment Suisse de Meuron au Regimental Book, fait par rang d’an- 
ciennete a commencer depuis le 14 Octobre 1705, W.O. 25/677-678. 
W rejestrach pułkowych przy nazwisku żołnierza umieszczano dane 
dotyczące urodzenia, narodowości, wieku, wyznania, daty zaciągnię
cia się do służby i stażu, czasem również występuje data śmierci lub 
zwolnienia z pułku. Dane te, mimo niepoprawnej pisowni nazwisk 
i miejscowości urodzenia, pozwalają na podanie z dużym prawdopo
dobieństwem liczby Polaków walczących w Kanadzie po stronie bry
tyjskiej. W rozdziale dotyczącym udziału Polaków w wojnie 1812 r,. 
oprócz wyżej już przytoczonych archiwaliów, autor korzystał z pracy 
Mieczysława Haimana, Polacy wśród pionierów Ameryki, Chicago 1930, 
i Victora Turka, Poles Among the De Meuron Soldiers, w: Historical and 
Scientific Society of Manitoba, Series III, Nr 9, 1954.

Parę słów należy poświęcić stosunkowi historyków amerykańskich, 
brytyjskich i kanadyjskich do zagadnienia wojny 1812 r. Najlepiej ujął 
ten problem C.P. Stacey w swojej analizie dotyczącej historiografii woj
ny 1812 r. Napisał on:

Wojna 1812 r. jest jednym z tych epizodów w historii, które zadowalają 
wszystkich, bowiem każdy interpretuje go na swój sposób. Amerykanie są 
dumni z faktu, iż w obronie wolności żeglugi rzucili wyzwanie największej 
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potędze morskiej świata. Kanadyjczycy z dumą wspominają, że ich przodko
wie ocalili kraj przed amerykańskim najazdem. Ale najszczęśliwszymi ze 
wszystkich są Anglicy, ponieważ nie wiedzą, że coś takiego kiedykolwiek się 
zdarzyło6.
W istocie historiografia angielska nie poświęca tej wojnie wiele 

miejsca, traktując ją jako incydent w okresie wojen z napoleońską 
Francją. Kanadyjscy historycy w swoich pracach skupiają się głównie 
na opisie militarnej strony konfliktu, czego przykładem są książki Do
nalda Gravesa7, ponadto w swoich pracach poświęcają dużo uwagi roli 
Indian uczestniczących w tym konflikcie, jak to ma miejsce we wspo
mnianej już pracy Roberta Allena czy pozycji Sandy Antala8. Niewąt
pliwie najbardziej różnorodna jest historiografia amerykańska poświę
cona wojnie, gdyż historycy są podzieleni co najmniej na dwa obozy: 
jedni twierdzą, że wojna była nieunikniona i mimo że nie przyniosła 
żadnych korzyści, w rezultacie wyszła na dobre młodemu państwu. 
Benson J. Lossing w swojej pracy piszę, że niepodległość wywalczona 
po rewolucji amerykańskiej była iluzją. Chociaż Amerykanie byli wol
ni, faktycznie znajdowali się pod brytyjską dominacją: Wielka Bryta
nia kontrolowała handel, przemysł, sztukę, literaturę, naukę, religję i pra
wo9 . Drudzy uważają ją za niepotrzebną awanturę rządzącej admini
stracji, która mogła przynieść o wiele gorsze konsekwencje10. Ponadto 
historycy amerykańscy bardziej kompleksowo zajmują się konfliktem, 
dużo miejsca poświęcając przyczynom, głównie gospodarczym, i sytu
acji politycznej w USA, a konkretnie rywalizacji pomiędzy republika
nami i federalistami. Szczególnie dużo prac, być może nawet więcej 
niż o samej wojnie, napisano w Stanach Zjednoczonych o bitwie pod 
Nowym Orleanem, faktycznie jedynej większej bitwie lądowej, która 
zakończyła się bezspornym zwycięstwem Amerykanów11.

Praca niniejsza powstała w czasie moich studiów doktoranckich 
w Międzywydziałowym Zakładzie Studiów Amerykańskich (obecnie 
Katedra Amerykanistyki UJ) i oparta jest na częściowo zmienionej wer
sji rozprawy doktorskiej, obronionej w Instytucie Historii Uniwersyte
tu Jagiellońskiego w marcu 2001. Przy tej okazji chciałbym wyrazić 
wdzięczność mojemu promotorowi prof. dr. hab. Andrzejowi Mani 
oraz recenzentom - prof, dr hab. Izabelli Rusinowej i prof. dr. hab. 
Wojciechowi Rojkowi, których cenne uwagi i sugestie pozwoliły mi 
uniknąć niektórych błędów. Chciałbym również podziękować Fundacji 
SYLFF i Fundacji Karola Estreichera, których stypendia umożliwiły mi 
przeprowadzenie badań w archiwach Stanów Zjednoczonych, Kanady 
i Wielkiej Brytanii. Praca wydana została przy finansowym wsparciu 
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Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Instytu
tu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, za co rów
nież składam podziękowanie.
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Rozdział I
USA I WIELKA BRYTANIA 

PRZED WYBUCHEM KONFLIKTU

Kolonie brytyjskie w Kanadzie 1783-1812
Podpisanie pokoju paryskiego w 1783 r. postawiło przed władzami 

kolonii brytyjskich w Kanadzie problem amerykańskich lojalistów, któ
rzy będąc zwolennikami korony brytyjskiej, wyemigrowali ze Stanów 
Zjednoczonych. Duża ich część osiedliła się w Nowej Szkocji oraz Que- 
becu, część na półwyspie Niagara, niektórzy na wyspach Indii Zachod
nich, jeszcze inni powrócili do Anglii. Oblicza się, że do kolonii brytyj
skich w Kanadzie po roku 1783 r. przybyło ze Stanów Zjednoczonych 
około 50 tys. lojalistów. Władze brytyjskie zorganizowały masowy 
transport zwolenników korony drogą morską, w wyniku czego 30 tys. 
osób przewieziono do Nowej Szkocji. Przybycie tak dużej grupy oby
wateli brytyjskich miało ogromny wpływ na rozwój tej prowincji, tym 
bardziej że przed rokiem 1783 liczba ludności tam zamieszkałej nie 
przekraczała 20 tys. Nowa Szkocja uzyskiwała w nowych mieszkań
cach ludzi wykształconych i wyrobionych polityczne, a poza tym 
wzrost liczby ludności sprawił, że w 1784 r. można było podzielić 
Nową Szkocję na dwie prowincje, tworząc z jej północno-zachodniej 
części Nowy Brunszwik. Uchodźcy z kolonii amerykańskich dotarli 
również do Nowej Fundlandii, przekształcając tę kolonię w teren sta
łego osadnictwa. Z kolei 20 tys. lojalistów, którzy przybyli do Quebe- 
cu, zostało osiedlonych głównie w górnym biegu Rzeki Świętego Waw
rzyńca i nad brzegami jeziora Ontario. Przybysze ci zmienili charakter 
południowej części Quebecu, wzmacniając brytyjski żywioł, stali się 
faktycznymi założycielami prowincji Ontario, która w 1791 r. zostanie 
wydzielona z Quebecu jako Górna Kanada. Osiedlenie obywateli bry
tyjskich, którzy dowiedli swej lojalności w okresie rewolucji amerykań
skiej, wzdłuż granicy ze Stanami Zjednoczonymi będzie miało ogrom
ne znaczenie podczas wojny 1812 r. Głównym ośrodkiem miało się
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stać założone w 1783 r. Kingston, stolica Górnej Kanady. To miasto 
strategicznie, położone w miejscu, gdzie Rzeka Świętego Wawrzyńca 
wypływa z jeziora Ontario, szybko stało się wielką bazą wojskową, 
portem wojennym i stocznią. Napływ dziesiątek tysięcy „lojalistów” 
zmienił dotychczasowe oblicze kolonii i postawił przed Londynem ko
nieczność wprowadzenia takich rozwiązań, które zniwelowałyby mo
gące nastąpić w przyszłości napięcia między społecznością francuską 
i angielską. Niepokojące były też echa rewolucji francuskiej, które po
czątkowo spotykały się z życzliwym przyjęciem społeczności francu
skojęzycznej. Te powody stały się główną przyczyną uchwalenia wspo
mnianego już wcześniej Aktu Konstytucyjnego z 1791 r., na mocy któ
rego Quebec został podzielony na dwie części: Górną i Dolną Kanadę. 
Górna Kanada, obejmująca część południowo-zachodnią, była za
mieszkiwana głównie przez ludność pochodzenia brytyjskiego i otrzy
mała angielskie prawo oraz instytucje; religią dominującą prowincji 
był protestantyzm. Część północno-wschodnia Quebecu stanowiła Dol
ną Kanadę, zamieszkiwała ją głównie ludność francuskojęzyczna, któ
ra zachowała prawo cywilne francuskie, a dominującym wyznaniem 
był katolicyzm. Obie prowincje otrzymały oddzielnych gubernatorów 
i odrębne ciała ustawodawcze. Przy gubernatorach prowincji utworzo
no zgromadzenia narodowe, wybierane przez zamożniejszą ludność, 
oraz rady ustawodawcze, których członkowie byli powoływani przez 
gubernatorów. Gubernatorzy mieli prawo unieważniania decyzji obu 
organów. Nad gubernatorami prowincji zwierzchnictwo sprawował gu
bernator generalny. Obie prowincje rozwijały się bardzo szybko, a było 
to spowodowane stałym dopływem ludności, głównie ze Stanów Zjed
noczonych, co pozwalało na szybsze zaludnianie i zagospodarowanie 
pustych obszarów prowincji, które w 1791 r. zamieszkiwało 14 tys. lu
dzi. Rzecznikiem popierającym imigrację amerykańską był pierwszy 
gubernator Górnej Kanady John Graves Simcoe, walczący w wojnie 
amerykańskiej, dowódca słynnego pułku Queen’s Rangers. Między in
nymi dzięki jego staraniom w 1812 r. Górną Kanadę zamieszkiwało już 
90 tys. ludzi. Polityka Wielkiej Brytanii wobec kolonii w Kanadzie 
opierała się na utrzymaniu kolonii w ścisłej zależności od metropolii. 
Nietrudno to zresztą było uczynić w prowincjach słabo zaludnionych 
i zamieszkałych przez społeczność w dużej części obawiającą się ro
snącego znaczenia politycznego i gospodarczego Stanów Zjednoczo
nych, co jeszcze bardziej skłaniało ją do szukania oparcia w Wielkiej 
Brytanii1.
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Czynnikiem od początku zaogniającym stosunki amerykańsko-brytyj- 
skie była rywalizacja handlowa. Długa i świetnie rozwinięta linia brze
gowa amerykańskiego wybrzeża, obfitująca w wiele zatok, gdzie po
wstawały nowe porty, dawała Amerykanom możliwości rozwoju prze
mysłu okrętowego na wielką skalę. Przed 1775 r. w koloniach amery
kańskich istniały duże i stosunkowo nowoczesne stocznie; przyjmuje 
się, że 10% statków ówcześnie pływających pod brytyjską banderą 
było zbudowanych w tamtejszych stoczniach. Zagrażało to w przyszło
ści utrzymaniu przez Wielką Brytanię dominacji morskiej, a w konse
kwencji handlowej. Toteż Anglicy już od początku powstania Stanów 
Zjednoczonych zaczęli zabezpieczać swe interesy. Rozporządzenie kró
la Jerzego III z 2 lipca 1783 r. zabraniało kupcom amerykańskim wstę
pu na rynki brytyjskie Indii Zachodnich i wstrzymało import niektó
rych towarów, takich jak solone mięso i ryby, a amerykańskie zboże 
obłożono cłem o charakterze prewencyjnym. Wojna amerykańska 
zniszczyła również tradycyjną równowagę merkantylną między Anglią, 
Indiami Zachodnimi i Ameryką. W związku z tym Wielka Brytania 
zwróciła większą uwagę na rozwój handlu z Ameryką Południową, 
dzięki czemu tonaż floty brytyjskiej cały czas rósł i w 1784 r. wynosił 
870 tys. ton, czyli więcej niż przed wybuchem wojny amerykańskiej, 
kiedy sięgał 701 tys. ton. Wielkiej Brytanii udało się także utrzymać 
duże wpływy na rynku niedawnej kolonii, eksport do Stanów Zjedno
czonych w 1788 r. wyniósł 2 min funtów, a ogólny tonaż brytyjskiego 
przewozu okrętowego w porcie nowojorskim wynosił 42,750 ton, co 
stanowiło 40% ogólnej liczby, a jeśli wyłączyć statki amerykańskie, to 
brytyjskie przewoziły 98% tonażu w stosunku do innych obcych ban
der. Udział głównego konkurenta gospodarczego - Francji wyniósł 
w tym samym czasie zaledwie tysiąc ton. Stany Zjednoczone nadal 
pozostawały największym importerem towarów brytyjskich2.

Dużo bardziej skomplikowana była relacja na gruncie stosunków 
dyplomatycznych, które oficjalnie nie istniały po podpisaniu traktatu 
paryskiego w 1783 r. Tymczasem między obydwoma państwami było 
wiele problemów wymagających uregulowania. Mimo zabiegów Joh
na Adamsa, który przebywał z misją w Londynie do 1788 r., rząd bry
tyjski nie wysłał do USA swojego przedstawiciela. Gdy Jerzy Waszyng
ton w 1789 r. objął urząd prezydenta, za jedno z najpilniejszych za
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dań uznał normalizację stosunków z Wielką Brytanią. W tym celu 
21 stycznia 1790 r. upoważnił Gouvernera Morrisa, który w tym cza
sie przebywał z misją handlową w Paryżu, do podjęcia rozmów z Lon
dynem. Morris miał poruszyć najbardziej drażliwe kwestie we wzajem
nych stosunkach, dotyczące niewypełniania przez Wielką Brytanię nie
których warunków traktatu paryskiego, oraz wysondować możliwość 
wymiany przedstawicielstw dyplomatycznych. Poruszone więc zostały 
kwestie: 1) okupowania przez Brytyjczyków północnych fortów leżą
cych po amerykańskiej stronie granicy, 2) odszkodowań za wywiezie
nie przez wojska brytyjskie niewolników murzyńskich z obszaru Sta
nów Zjednoczonych (armia brytyjska uprowadziła podczas wojny 
amerykańskiej około 3 tys. niewolników będących własnością koloni
stów amerykańskich walczących o niepodległość), 3) zawarcia trakta
tu handlowego, który otworzyłby kupcom amerykańskim możliwości 
handlu z Indiami Zachodnimi. Morris przybył do Londynu 27 marca 
1790 r. i dwa dni później spotkał się z księciem Leedsu, który zapew
niał, że Wielka Brytania jest zainteresowana rozwojem przyjaznych sto
sunków i współpracą handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Konkrety 
żadne jednak nie padły i książę obiecał ustosunkować się szczegółowo 
do amerykańskich propozycji w jak najkrótszym czasie. Równo po 
upływie miesiąca, 28 kwietnia Morris otrzymał listowną odpowiedź, 
która, mimo przyjaznego tonu, nie pozostawiała złudzeń co do nie
przychylnego stanowiska rządu brytyjskiego zarówno w kwestii ukła
du handlowego, jak również ewakuacji fortów. Nie na wiele się zdały 
spotkania Morrisa z premierem Williamem Pittem Młodszym i sekre
tarzem spraw zagranicznych lordem Grenville’em. Wobec fiaska misji 
Morrisa w Kongresie zaczęto rozważać wprowadzenie sankcji handlo
wych przeciw Wielkiej Brytanii. Informacje o takiej ewentualności za
niepokoiły Londyn, gdyż Stany Zjednoczone były największym impor
terem brytyjskich towarów, co miało tym większe znaczenie, że po wy
buchu rewolucji we Francji spadł brytyjski eksport do tego kraju. Aby 
częściowo załagodzić sytuację, w maju 1791 r. wysłano do Filadelfii, 
w roli posła brytyjskiego, 28-letniego George’a Hammonda, który wcze
śniej tę funkcję sprawował w Madrycie. Tak więc siedem lat po podpi
saniu traktatu paryskiego zostały nawiązane oficjalne stosunki dyploma
tyczne pomiędzy Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi3.

Tymczasem w Europie doszło do wybuchu wojny pomiędzy rewo
lucyjną Francją i przeciwną jej koalicją, w której uczestniczyła Wielka 
Brytania. Na wieść o tym w kwietniu 1793 r. prezydent Waszyngton 
natychmiast wydał instrukcje, by Thomas Jefferson przygotował pro
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pozycję utrzymania amerykańskiej neutralności, która ostatecznie zo
stała ogłoszona 22 kwietnia 1793 r.4

Ponieważ każde z walczących ze sobą państw chciało sparaliżować 
handel przeciwnika, flota amerykańska znalazła się między przysło
wiowym młotem a kowadłem. Jako że Stany Zjednoczone nie posia
dały marynarki wojennej, jedyną ochroną ich statków handlowych mo
gły być prawa przyznawane krajom neutralnym, czy to na mocy pra
wa międzynarodowego, czy konkretnych traktatów. W tym okresie 
obowiązywały dwie definicje praw krajów neutralnych. Pierwsza, zna
na jako zasada Free ships, free goods („wolnej żeglugi”), zakładała, że 
oprócz bezpośrednich środków prowadzenia wojny, takich jak np. ar
maty, oraz wyjąwszy sytuację oblężenia portu, statki neutralne mogą 
bez przeszkód wozić wszystko i wszędzie. Natomiast druga definicja - 
oparta na kodeksie morskim zwanym Consolato del Marę - mówiła, że 
wszelkie towary, jakie jedna walcząca strona uzna za własność dru
giej, można prawnie zająć statkom neutralnym. Niezależnie zaś od 
tych konwencji zdarzało się, że w przypadku rewizji neutralnego stat
ku dokonywano pod takim lub innym pretekstem czegoś więcej niż tyl
ko rekwizycji kontrabandy, konfiskowano mianowicie statek, a załogę 
uprowadzano do niewoli. Skonfiskowany statek z ładunkiem trakto
wano jako pryz. Jeśli „sąd pryzowy”, ustanowiony przez stronę, która 
dokonała zaboru, uznał zajęcie za legalne, to jest zgodne z przepisami 
aktualnie stosowanymi przez daną stronę walczącą, to orzekał prze
padek pryzu, a zajętą własność, nierzadko łącznie z odzieżą żeglarzy, 
wystawiano na licytację. Zysk dzielono między właściciela i załogę, 
która dokonała zajęcia. W przypadku, gdy zdobywcą był okręt wojen
ny, udział właściciela zasilał budżet skarbu państwa. Większość napast
ników stanowili jednak kaprzy, czyli prywatni właściciele statków han
dlowych, którzy dobrowolnie zgłaszali swoje usługi jednej ze stron 
prowadzących wojnę w celu zwalczania handlu morskiego drugiej 
strony. Otrzymywali od swoich mocodawców specjalne patenty, czyli 
listy kaperskie, legalizujące ich działalność na morzu. Jako wynagro
dzenie otrzymywali część łupów zdobytych na przeciwniku. Ponieważ 
na morzu Francja była stroną słabszą i nie mogła zagwarantować so
bie swobody żeglugi siłą, dążyła do utrzymania doktryny Free ships, 
free goods, Anglia natomiast, mając bezwzględną przewagę na mo
rzach, była zwolennikiem Consolato del Marę. Stany Zjednoczone zde
cydowanie opowiadały się za doktryną wolnej żeglugi, która dawała 
Amerykanom ogromne możliwości w pośrednictwie handlowym po
między walczącymi stronami5.
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Od początku wznowienia działań wojennych pomiędzy Wielką Bry
tanią a Francją brytyjska flota wojenna starała się przerwać wymianę 
handlową pomiędzy Francją i jej koloniami w Indiach Zachodnich. 
Chcąc obejść brytyjską blokadę, Francuzi zaczęli korzystać z pośred
nictwa statków państw neutralnych, głównie amerykańskich. Aby za
blokować ten handel, rząd brytyjski wydał w listopadzie 1793 r. de
kret, znany jako Provision Order, zezwalający na rekwirowanie własno
ści strony walczącej na statkach neutralnych. Bez żadnego uzasadnie
nia prawnego Brytyjczycy kazali swojej flocie zajmować amerykańskie 
statki, przewożące jakiekolwiek francuskie towary lub płynące do fran
cuskich portów. Po wydaniu tego rozkazu swym kapitanom Anglia 
przez ponad trzy miesiące utrzymywała go w tajemnicy przed Amery
kanami. Jej okręty wojenne i kaprzy napadali na niczego nie podej
rzewających amerykańskich żeglarzy, pływających licznie do francu
skich posiadłości na Antylach. Wkrótce w brytyjskich portach na An
tylach stało około 250 amerykańskich jednostek oczekujących formal
nej konfiskaty. Wiadomości o Provision Order dotarły do Stanów Zjed
noczonych na przełomie lutego i marca 1794 r., wywołując oburzenie 
amerykańskiego społeczeństwa. W Kongresie dyskutowano o wojnie i 
nałożeniu całkowitego embarga na towary brytyjskie, zapadały decy
zje o dozbrojeniu portów i nadbrzeżnych fortów oraz o powołaniu do 
marynarki wojennej 20 tys. ludzi. Kongres, na wniosek Jamesa Madi
sona, uchwalił w marcu 1794 r. na okres dwóch miesięcy embargo na 
towary brytyjskie. Działaniom tym wtórowała prasa, wzywająca do 
wojny z Wielką Brytanią w obronie honoru Stanów Zjednoczonych6.

Mimo ciągłych napięć wzdłuż granicy kanadyjsko-amerykańskiej 
i rywalizacji handlowej, uniknięto wojny. Amerykanie nie chcieli ryzy
kować dorobku kilkuletnich walk o niepodległość, z drugiej strony, 
mimo iż wielu brytyjskich polityków widziałoby chętnie upadek USA, 
nie pragnęli oni ponownego konfliktu zbrojnego, który mógłby się cią
gnąć latami, a wynik byłby niepewny. Liczono raczej na samoistny roz
pad młodego państwa, spowodowany sprzecznościami w kwestii 
ustrojowej i gospodarczej między poszczególnymi stanami. Wielka 
Brytania była zresztą w tym czasie pochłonięta wydarzeniami w Euro
pie. Również prezydent Waszyngton był przeciwny wojnie, wysłał więc 
Prezesa Sądu Najwyższego Johna Jaya do Anglii, aby poprawić stosun
ki pomiędzy obu krajami. Podpisany 19 listopada 1794 r. traktat zo
bowiązywał strony do:
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1) wycofania przez Wielką Brytanię wojsk stacjonujących w fortach 
na terytorium północno-zachodnim do 1 czerwca 1796 r.;

2) powołania mieszanej komisji arbitrażowej, wyłonionej przez oba 
państwa, która miała oszacować straty amerykańskich statków prze
chwyconych przez Royal Navy i rozpatrzyć roszczenia brytyjskich kup
ców wobec USA, dotyczące przedrewolucyjnych długów;

3) zezwolenia na otwarcie portów w brytyjskich koloniach Indii Za
chodnich dla amerykańskich statków o wyporności nieprzekraczającej 
70 ton, z wyłączeniem eksportu cukru, melasy, bawełny i kawy;

4) przyznania Stanom Zjednoczonym klauzuli najwyższego uprzy
wilejowania;

5) zapewnienia kupcom brytyjskim swobody handlowania futrami 
z Indianami zamieszkującymi amerykańskie terytorium;

6) zgody USA na stosowanie doktryny morskiej Consolato del Mare 
przez Wielką Brytanię, uznającą za kontrabandę, którą można praw
nie rekwirować na neutralnych statkach, wszystko to, co mogłoby być 
pomocne Francji.

Traktat nie poruszał natomiast sprawy odszkodowań za niewolni
ków uprowadzonych podczas walk o niepodległość Stanów Zjednoczo
nych7 .

Kiedy Waszyngton w marcu 1795 r. zaznajomił się z układem, po
stanowił - za radą sekretarza stanu Edmunda Randolpha - zwołać Se
nat na sesję nadzwyczajną i specjalną rezolucją zobowiązać jego 
przedstawicieli do zachowania w tajemnicy treści dokumentu w okre
sie debaty ratyfikacyjnej. Po przedstawieniu w Senacie, traktat został 
natychmiast mocno zaatakowany przez opozycję, która zarzucała ad
ministracji brak zdecydowanego stanowiska w sprawie obrony intere
sów gospodarczych i politycznych USA, poprzez faktyczną rezygnację 
z praw przysługujących państwom neutralnym. Sytuację jeszcze bar
dziej skomplikowała decyzja rządu angielskiego, wydana wiosną 
1795 r., upoważniająca swoje okręty wojenne do zajmowania statków 
handlowych, przewożących żywność do Francji. Ostatecznie, po zażar
tej debacie, 24 czerwca 1795 r. Senat - przewagą jednego głosu dają
cego potrzebną większość 2/3 - wyraził zgodę na ratyfikowanie trak
tatu. Republikanie, mimo przegranej w Senacie, nie mieli zamiaru 
składać broni i postanowili się odwołać do opinii publicznej, inicjując 
przeciek do prasy. W lipcu w republikańskiej gazecie „Aurora” ukazał 
się pełny tekst układu opatrzony komentarzem jego przeciwników. Te
raz w Stanach Zjednoczonych rozpętała się polityczna burza, trwająca 
wiele miesięcy, a przez kraj przeszła fala demonstracji, zarówno 
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w obronie, jak i przeciw traktatowi. Tworzyły się komitety korespon
dencyjne, popierające lub występujące przeciw ugodzie z Anglią. John 
Jay stał się z dnia na dzień najbardziej znienawidzonym człowiekiem 
Ameryki, a jego kukły, opatrzone napisem „arcyzdrajca”, palono na 
wiecach. Głośno wypominano mu ucałowanie dłoni królowej podczas 
audiencji. Mimo że było to zgodne z etykietą, republikanie poczyty
wali ten gest za akt zdrady i poniżającej uległości, jakiej dopuścił się 
dyplomata reprezentujący Stany Zjednoczone. W atmosferze walki po
litycznej ucierpiał też wizerunek Waszyngtona, który użył swego au
torytetu do przeforsowania układu w Kongresie. Mimo ogromnej nie- 
popularności traktatu Jaya w społeczeństwie amerykańskim, z per
spektywy czasu wydaje się, że zażegnał on niebezpieczeństwo wybu
chu konfliktu zbrojnego z Wielką Brytanią i w ostateczności spowodo
wał zgodę na wycofanie jej wojsk z północnych fortów, co dawało mło
demu państwu czas potrzebny na okrzepnięcie. Traktat przyniósł tak
że wymierne korzyści handlowe Stanom Zjednoczonym, których eks
port do Wielkiej Brytanii i jej kolonii potroił się w latach 1795-1800. 
Korzystnym dla Stanów Zjednoczonych rezultatem zakończyły się też 
prace komisji arbitrażowej, która przyznała amerykańskim kupcom od
szkodowania w wysokości 10,345 tys. dolarów za towary zajęte przez 
Royal Navy, z kolei USA miały uregulować przedrewolucyjne długi wo
bec kupców brytyjskich w wysokości 2,750 tys. dolarów®.

Podpisanie traktatu Jaya przyniosło jeszcze jedną korzyść, a mia
nowicie uregulowanie stosunków z Hiszpanią. Władze tego państwa 
bacznie śledziły negocjacje amerykańsko-brytyjskie i choć nie znały 
szczegółów traktatu, to jego sfinalizowanie wpłynęło na przebieg ne
gocjacji amerykańsko-hiszpańskich w Madrycie latem 1795 r., które 
prowadził Thomas Pinckney. Było to spowodowane obawami Hiszpa
nii przed ewentualnym przymierzem amerykańsko-brytyjskim, które 
mogłoby zagrozić jej posiadłościom w Ameryce Północnej. Ostatecz
nie 27 października 1795 r. w San Lorenzo doszło do podpisania po
rozumienia, na mocy którego obywatele Stanów Zjednoczonych uzy
skali prawo żeglugi po Missisipi, przez terytorium hiszpańskie, do por
tu w Nowym Orleanie oraz prawo do składowania ich towarów bez 
opłat i ceł w tym mieście przez okres nieprzekraczający trzech lat. 
Traktat również potwierdzał granicę między obydwoma państwami, 
wyznaczoną traktatem paryskim z 1783 r. na 31 równoleżniku9.

Tymczasem polepszanie stosunków z Wielką Brytanią spowodowa
ło pogorszenie ich z Francją, która interpretowała traktat Jaya jako po
lityczne zbliżenie się sygnatariuszy i wystąpiła przeciwko amerykań
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skim statkom, w wyniku czego USA znalazły się w stanie niewypowie
dzianej wojny morskiej z tym państwem. Sekretarz stanu Timothy Pi
ckering w swoim raporcie z czerwca 1797 r. wskazywał, że od lipca 
1796 r. 316 amerykańskich statków handlowych zostało przejętych 
przez marynarkę francuską10.

Aby załagodzić zadrażnienia z Francją, w październiku 1797 r. zo
stała wysłana do Paryża misja amerykańska, w skład której wchodzili: 
Charles Pinckney, Eibridge Gerry i John Marshall. Jednak amerykań
scy dyplomaci nie zostali oficjalnie przyjęci przez Dyrektoriat. Rozma
wiali z nimi tylko przedstawiciele ministra spraw zagranicznych Char- 
les’a Maurice’a Talleyranda, którzy w imieniu swego zwierzchnika za
żądali pożyczki dla Francji w wysokości 32 min florenów i łapówki, 
tłumacząc, że minister chciałby uprzednio otrzymać od nich „słody
cze”, co było przełożeniem z języka francuskiego wyrażenia „les do
uceurs”. „Słodyczy” zażądano jednak w takich rozmiarach, że oburzy
ło to Amerykanów. W tej sytuacji posłowie zwrócili się do prezydenta 
Johna Adamsa, który nadał sprawie rozgłos w piśmie skierowanym do 
Kongresu 3 kwietnia 1798 r. Przedstawiciele amerykańscy z wyrzutem 
przypomnieli przy tej okazji niedawny okres emigracyjny Talleyranda.

(...jPrzecież tym ministrem rządu francuskiego, do którego zwróciliśmy 
się, prosząc jedynie o sprawiedliwość, jest właśnie człowiek, który doznał od 
nas jak najprzychylniejszej gościnności. Ten oto nasz niewdzięczny gość, ten 
biskup, który wyrzekł się swego Boga, nie zawahał się wymuszać od nas pięć
dziesięciu tysięcy funtów sterlingów, owych „słodyczy” na zaspokojenie swych 
namiętności.
Sprawa, która za pośrednictwem prasy przedostała się do opinii pu

blicznej, spowodowała ogromne wzburzenie w Stanach. Talleyrand 
wyparł się wszystkiego, zrzucając winę na jakichś nieznanych oszu
stów i na „brak doświadczenia” amerykańskich posłów. W nawiązaniu 
do wymienionych przez Talleyranda trzech „nieznanych oszustów”, 
Amerykanie ironicznie nazwali tę sprawę „XYZ”11.

Federaliści, przeciwni polityce profrancuskiej, zaczęli głośno nawo
ływać do wojny z Francją pod hasłem „milion na obronę, ani centa na 
haracz”. Kongres uchwalił odpowiednie ustawy obronne, między in
nymi zezwalające statkom handlowym na uzbrojenie konieczne do 
obrony przed ewentualnym atakiem Francuzów. Ze swej strony Fran
cja nie zamierzała wypowiadać USA wojny, lecz rozpoczęła proceder 
zajmowania amerykańskich statków, co było jawnym pogwałceniem 
ich neutralności. W odpowiedzi na to Kongres w maju i lipcu 1798 r. 
uchwalił rezolucje upoważniające do zatrzymywania uzbrojonych 
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okrętów francuskich. 13 czerwca zawieszono stosunki handlowe 
z Francją, a 7 lipca wypowiedziano traktat z 1778 r. W ten sposób Sta
ny Zjednoczone i Francja znalazły się w stanie niewypowiedzianej 
wojny, która przeszła do historii pod nazwą Quasi-war. Do lutego 
1799 r. francuska flota zniszczyła bądź przechwyciła 450 amerykań
skich statków handlowych o wartości 12 min dolarów. Amerykańska 
flota handlowa zmuszona została do korzystania z brytyjskiej eskorty 
w drodze do Europy. Aby skuteczniej chronić własny handel, w kołach 
rządowych Waszyngtonu dojrzała myśl o potrzebie odtworzenia floty 
wojennej i utworzenia Departamentu Marynarki, co nastąpiło 3 maja
1798 r. Nowo powstała US Navy od lipca 1798 do października 1800 r. 
zajęła bądź zniszczyła 94 okręty francuskie. Jednakże we wrześniu
1799 r. nadeszły z Francji wiadomości, że Paryż jest gotów do podję
cia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. W nowym traktacie, zawar
tym 13 września 1800 r., Stany Zjednoczone zrezygnowały z roszczeń 
finansowych w związku ze stratami doznanymi przez flotę amerykań
ską w starciach z Francuzami, Francja zaś uznała zasadę free ships, free 
goods i zgodziła się na zawieszenie przymierza z 1778 r., ponadto oby
dwa państwa udzieliły sobie wzajemnie klauzuli najwyższego uprzy
wilejowania12.

Uregulowanie stosunków z mocarstwami europejskimi spowodowa
ło boom handlowy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ statki amery
kańskie, pływające pod neutralną banderą, przewoziły towary dla wal
czących stron i innych państw. W rezultacie zysk z przewozów okręto
wych zwiększył się z 33 min dolarów w 1794 do 94 min w 
1801 i 142 min w 1807 r., natomiast wartość reeksportu (towarów wy
produkowanych za granicą, przewiezionych do Ameryki i sprzedawa
nych jako amerykańskie) wzrosła w tym samym okresie z 300 tys. do 
ponad 60 min dolarów. Ponieważ gospodarka kontynentalnej Europy 
oraz Wielkiej Brytanii ucierpiała znacznie w wyniku wojen rewolucyj
nej Francji, wartość amerykańskiego eksportu wzrosła z 20 min dola
rów w 1790 do 67 min w 1796 i do 108 min w rekordowym 1807 r.13

Impressment i reeksport
Jedną z najbardziej eksponowanych w historiografii przyczyn wojny 
1812 r. był impressment, czyli przymusowe wcielanie marynarzy, słu
żących na amerykańskich statkach, do floty brytyjskiej. Proceder ten 
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na mniejszą skalę rozpoczął się już w 1790 r. i nasilił w okresie wojen 
Wielkiej Brytanii z rewolucyjną Francją. Aby ochronić amerykańskich 
marynarzy, w 1796 r. Stany Zjednoczone zaczęły wydawać certyfikaty 
o obywatelstwie, które były odpowiednikiem dzisiejszego paszportu, 
tylko w miejscu fotografii znajdował się opis indywidualnych cech fi
zycznych osoby. Gdy wojna między tymi państwami rozgorzała na 
nowo w 1803 r., zjawisko to wystąpiło na niespotykaną dotąd skalę, 
gdyż Royal Navy rozpoczęła desperackie poszukiwania marynarzy do 
swojej floty14.

Wiosną 1803 r., po wznowieniu działań wojennych w Europie po
między Francją i Anglią, stosunki amerykańsko-brytyjskie stale się po
garszały, dopóki bowiem Amerykanie i Francuzi pozostawali w stanie 
konfliktu, Anglicy traktowali Stany Zjednoczone jako nieformalnego 
sojusznika, lecz po zawarciu porozumienia w 1800 r., a w szczególno
ści po zakupieniu przez Amerykanów Luizjany, poprawne dotąd sto
sunki bardzo się popsuły. Anglia, zagrożona inwazją na wyspy ze stro
ny korpusów Napoleona, bezwzględnie blokowała dostarczanie jakich
kolwiek towarów do Francji, nie wyłączając statków pod banderą neu
tralną. Brytyjczycy zatrzymywali amerykańskie statki w celu spraw
dzenia, czy nie przewożą nielegalnych towarów, oraz w celu uzupeł
niania swoich statków marynarzami z amerykańskich okrętów. Angli
cy wyznawali bowiem pogląd, że każdy, kto się urodził jako Brytyj
czyk, mógł być pochwycony i wcielony do królewskiej floty, nawet je
śli wyemigrował do USA w odległym czasie. Ta praktyka, znana jako 
impressment, spowodowana była faktem, że w okresie gwałtownie roz
wijającego się amerykańskiego handlu morskiego wielu marynarzy 
brytyjskich znajdowało na statkach amerykańskich lepsze wynagrodze
nie i lepsze warunki służby niż na okrętach brytyjskich. W rezultacie 
czwarta część ze 100 tys. marynarzy pływających pod amerykańską 
banderą była Brytyjczykami. Szkolenie marynarza to proces długo
trwały. Wielka Brytania dążyła zatem do odzyskania licznych ucieki
nierów i od tego warunku odstąpić nie chciała, gdyż potrzebowała 
wciąż nowych ludzi do swej floty, na której spoczywał główny ciężar 
obrony brytyjskiego imperium kolonialnego i wojny z Napoleonem, 
tym bardziej że zaciąg dobrowolny okazał się niedostateczny i rząd 
rnusiał zastosować zaciąg przymusowy. Tymczasem niski żołd, złe wy
żywienie i brutalność oficerów zwiększały niezadowolenie marynarzy, 
co powodowało wiele buntów we flocie brytyjskiej, pogarszając i tak 
już trudną sytuację. W kwietniu 1797 r. na okrętach eskadry broniącej 
kanału La Manche w Spithead wybuchły bunty załóg. Marynarze do
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magali się zwiększenia żołdu, ludzkiego traktowania, zdrowego jedze
nia, lepszej opieki lekarskiej i kontroli nad oficerami, którzy często kra- 
dli część pieniędzy przeznaczonych dla załogi. Niepokoje wybuchły 
również na okrętach eskadry na Morzu Północnym w Norę, gdzie na 
czele buntowników stanął Ryszard Porter. Marynarze na znak prote
stu wywiesili na okrętach jako ostrzeżenie liny związane w pętle. Pod
dali się dopiero, gdy pozbawiono ich słodkiej wody i żywności. 
19 uczestników buntu, w tym Pottera, powieszono15.

Jak już wcześniej wspomniałem, proklamacja królewska z 16 paź
dziernika 1807 r. zakazywała brytyjskim marynarzom służby na okrę
tach obcych państw, co spowodowało jeszcze większe nasilenie prak
tyki impressmentu. Ogółem między rokiem 1803 a 1812 około 6 tys. 
marynarzy amerykańskich zostało zmuszonych do służby na okrętach 
brytyjskich16.

Oprócz kwestii impressmentu istniał problem reeksportu. Francja 
i Hiszpania, które przegrywały rywalizację na morzach z Wielką Bry
tanią, chętnie korzystały z pośrednictwa floty amerykańskiej, która za
opatrywała się w towary we francuskich i hiszpańskich koloniach, 
a następnie przewoziła je via Stany Zjednoczone już jako amerykań
skie do Europy. Proceder ten został poważnie ograniczony z powodu 
naruszania przez okręty brytyjskie wód terytorialnych Stanów Zjedno
czonych i blokady portów, co z kolei prowadziło do częstych incyden
tów. 1 maja 1805 r. brytyjski okręt liniowy Leander, na wysokości No
wego Jorku zatrzymał amerykański statek handlowy w celu sprawdze
nia ładunku. Wobec próby oporu, Brytyjczycy ostrzelali statek, w wy
niku czego zginął amerykański marynarz. Jefferson bardzo ostro za
protestował, nakazując brytyjskim okrętom natychmiastowe opuszcze
nie zatoki nowojorskiej i postawienie przed sądem dowódcy brytyj
skiego okrętu. Amerykanie argumentowali, że zablokowany region po
winien być w rzeczywistości kontrolowany tylko wzdłuż konkretnych 
wybrzeży, których to dotyczy, zaś Brytyjczycy twierdzili, iż mają pra
wo zatrzymywać okręty na pełnym morzu i decydować, czy statki te 
płyną do państw objętych blokadą. W konsekwencji oznaczało to, że 
Amerykanie nie mogliby dłużej występować w roli pośrednika pomię
dzy Francją wraz z jej sojusznikami i ich koloniami. Precedensem sta
ła się sprawa statku handlowego Essex, który przewoził wino z Barce
lony do Hawany via Salem w Massachusetts zgodnie z zasadą reek
sportu. Brytyjski okręt kaperski przechwycił Essex w drodze pomiędzy 
Salem i Hawaną, zagarniając jego ładunek. Sprawa została rozpatrzo
na przez brytyjski Wysoki Sąd Admiralicji, który 22 maja 1805 r. za
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wyrokował o przepadku ładunku na rzecz Wielkiej Brytanii. Należy tu
taj wspomnieć, że od grudnia 1804 r. Hiszpania jako sojusznik Francji 
była w stanie wojny z Wielką Brytanią. Wkrótce Royal Navy rozpoczę
ła zajmowanie amerykańskich statków zaangażowanych w handel „re
eksportowy”. Na skutek tych działań około 400 amerykańskich stat
ków zostało uwięzionych przez Brytyjczyków, co stanowiło ogromny 
wstrząs dla amerykańskiego handlu17. Prezydent Thomas Jefferson 
pragnął zmusić Anglię do ustępstw poprzez bojkot ekonomiczny. 
W kwietniu 1806 r. Stany Zjednoczone wprowadziły ustawę o zakazie 
importu Nonimportation Act na wiele towarów sprowadzanych z Wiel
kiej Brytanii. Władze amerykańskie miały nadzieję, że manufaktury 
produkujące towary na eksport do Stanów Zjednoczonych będą wy
wierać presję na rząd brytyjski i w końcu zmuszą go do zmiany polity
ki. Liczono na to tym bardziej, że w styczniu 1806 r. zmarł, słynący 
z nieustępliwości, dotychczasowy premier William Pitt, a Napoleon od
nosił coraz większe sukcesy militarne na kontynencie. W tej sytuacji 
Amerykanie zdecydowali się zawiesić wprowadzenie prawa antyim
portowego w nadziei na podpisanie ugody18.

W cieniu blokady kontynentalnej
Po zawarciu w 1802 r. pokoju angielsko-ffancuskiego w Amiens Napo
leon nie miał zamiaru pójść śladami Ludwika XIV i podpisywać z Wiel
ką Brytanią traktatu handlowego, łudził się bowiem, że uda się utrzy
mać pokój w sferze politycznej przy jednoczesnym prowadzeniu defac
to wojny ekonomicznej. Było to wyrazem napoleońskich założeń pań
stwa, którego aortą miał być silny przemysł, wspierany protekcjoni
styczną polityką rządu. Toteż najważniejszym celem Napoleona było 
zdobycie jak największych rynków zbytu dla produktów przemysłu 
francuskiego. Musiało się to spotkać z przeciwdziałaniem Wielkiej Bry
tanii, w sytuacji groźby ograniczenia lub nawet zupełnego zlikwido
wania eksportu angielskiego do Francji i innych krajów Europy. 
W dziedzinie angielskiego handlu zagranicznego rynek europejski od
grywał najważniejszą rolę, co więcej, w wymianie tej Anglia uzyskała 
niezwykle korzystny dla siebie bilans handlowy. Ta dominująca gospo
darczo pozycja Wielkiej Brytanii nie mogła oczywiście mieć pozytyw
nego wpływu na ekonomię kontynentu europejskiego. Dlatego bloka
da kontynentalna przy jej umiejętnym zastosowaniu mogła stać się 
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znakomitym instrumentem do wyprowadzenia Francji z jej opóźnie
nia w rozbudowie przemysłu. Wydaje się, że inicjatywa Napoleona, 
dotycząca ograniczenia supremacji ekonomiczno-handlowej Wielkiej 
Brytanii na kontynencie europejskim, padła na podatny grunt. Kręgi 
przemysłowo-handlowe w wielu krajach europejskich wyrażały nieza
dowolenie z polityki Wielkiej Brytanii, która zalewała swoimi towara
mi rynki Starego Kontynentu. Hamowało to bowiem rozwój przemy
słu rodzimego, a dyktat brytyjskich kupców, narzucających ceny towa
rów kolonialnych, budził sprzeciw. Aby jednak skutecznie walczyć 
z brytyjskim handlem i przemysłem, należało zamknąć dla brytyjskich 
towarów nie tylko rynek francuski, lecz także rynek europejski. Stało 
się to możliwe po błyskotliwych sukcesach Napoleona w wojnie z III 
i IV koalicją antyfrancuską19.

Nazajutrz po rozgromieniu armii pruskiej Napoleon wydał w Jenie 
dekret, obejmujący konfiskatą wszystkie towary angielskie na rzecz 
Wielkiej Armii. Mając teraz prawie całą Europę u stóp, cesarz Fran
cuzów doszedł do wniosku, że w końcu nadarzył się odpowiedni mo
ment do wyparcia Anglików z Europy poprzez zamknięcie im dostępu 
do wszystkich europejskich rynków zbytu. 21 listopada 1806 r. w Ber
linie Napoleon wydał słynny dekret o blokadzie kontynentalnej An
glii20. Cesarz oskarżał Anglię o:

(...) gwałcenie prawa międzynarodowego, uznawanego przez wszystkie ludy 
cywilizowane, a to przez traktowanie cywilnych osób, kupców, podróżnych 
jak jeńców wojennych, (...) przez zabór prywatnych okrętów i towarów, przez 
rozciąganie prawa blokady, stosowanego zwyczajowo tylko do twierdz, na 
miasta, porty nieufortyfikowane i ujścia rzek (...).
Zapowiadał, że zwróci przeciw Anglii te same środki. Pierwszy ar

tykuł dekretu brzmiał: Wyspy Brytyjskie ogłasza się za będące w stanie 
blokady.

Artykuł II: Wszelki handel i wszelka korespondencja z Wyspami Bry
tyjskimi są zabronione. W artykułach III i IV następował rozkaz natych
miastowego aresztowania Anglików i konfiskata nie tylko ich towarów, 
lecz całego mienia. Natychmiast wyszły zarządzenia zapewniające wy
konanie dekretu na całym obszarze zachodniej Europy od Madrytu 
i Neapolu aż po Kopenhagę i miasta hanzeatyckie. Blokada ekonomicz
na Anglii mogła dać konkretne wyniki tylko w tym wypadku, gdyby 
cała Europa została objęta władzą Napoleona lub też pozostawała pod 
jego ścisłą kontrolą. Gdyby choć jedno państwo wyłamało się z soli
darności i weszło w stosunki handlowe z Anglią, cały dekret o bloka
dzie kontynentalnej równałby się zeru, gdyż przez to jedno oporne 
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państwo towary angielskie, pozorując nieangielskie, mogłyby łatwo 
i szybko rozchodzić się po całej Europie. Skoro więc ścisłe przestrze
ganie blokady przez wszystkie państwa europejskie mogło doprowa
dzić do zwycięstwa nad Anglią, należało podporządkować władzy Na
poleona całą Europę, a przede wszystkim zagarnąć całe europejskie 
wybrzeże morskie, aby francuscy żandarmi i celnicy mogli sprawować 
tam kontrolę i niszczyć kontrabandę. Napoleon przewidywał skutki 
blokady i zdawał sobie sprawę, jak duże zyski będzie dawać kontra
banda, dlatego też logiczny wniosek był jeden: należy w dalszym cią
gu kontynuować pomyślnie rozpoczęty podbój europejskiego konty
nentu, a wtedy zwiększą się szanse na pełne urzeczywistnienie bloka
dy. Na razie jednak to porty francuskie i wszystkich krajów kontrolo
wanych przez Napoleona zostały zablokowane przez flotę angielską. 
W praktyce sytuacja kształtowała się w ten sposób, że o ile dopłynię
cie do portów angielskich nie stanowiło problemu dla okrętów państw 
neutralnych, przede wszystkim amerykańskich, o tyle osiągnięcie 
przez nie portów francuskich było trudnym przedsięwzięciem. Napo
leon spodziewał się, że zamknięcie rynków europejskich wywoła tak 
wielki kryzys nadprodukcji w Anglii, iż doprowadzi to do masowego 
zamykania przedsiębiorstw przemysłowych, bezrobocia i idącego 
w ślad za tym niezadowolenia robotników, którzy wywołają zamieszki 
w kraju, a to zmusi rząd angielski do prośby o pokój. Tymczasem za
miast propozycji pokojowych Wielka Brytania przygotowała odpo
wiedź w postaci wydanego 7 stycznia 1807 r. dekretu królewskiego 
Orders in Council21, zakazującego handlu z wszystkimi portami w Eu
ropie, znajdującymi się pod kontrolą Napoleona, które nie przyjmowa
ły statków brytyjskich. Kolejny dekret z 11 listopada tegoż roku ogła
szał ścisłą blokadę wszystkich portów państw i ich kolonii, które dys
kryminowały statki brytyjskie. Po pokoju tylżyckim Napoleon zaostrzył 
blokadę, wydając 3 listopada i 17 grudnia 1807 r. w Mediolanie nowe 
dekrety w tej sprawie. Były one wymierzone przede wszystkim w że
glugę państw neutralnych22.

Art. 1. Każdy statek, należący do jakiegokolwiek państwa, który doznał 
rewizji ze strony okrętu angielskiego lub będzie zmuszony do podróży do An
glii, lub uiści jakąkolwiek opłatę rządowi angielskiemu i przez to samo zo
staje uznany za bezpaństwowy, traci rękojmię swej flagi (...),

Art. II. (...) Wspomniane okręty ogłasza się za podlegające zajęciu.
Presja obu zwalczających się potęg była tak silna i skłaniająca do 

wyraźnego deklarowania się po jednej ze stron, że na luksus neutral
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ności mogło sobie pozwolić tylko państwo leżące poza zasięgiem armii 
i flot walczących przeciwników.

W tym okresie doszło do incydentu, który mógł spowodować wy
buch wojny amerykańsko-brytyjskiej. 22 czerwca 1807 r. amerykańska 
fregata Chesapeake (36) odmówiła zgody na wejście na jej pokład bry
tyjskiej kontroli, w odpowiedzi brytyjski okręt liniowy Leopard (56) 
otworzył ogień i w ten sposób zmusił Chesapeake, by poddała się kon
troli. W wyniku ostrzału zginęło 3 amerykańskich marynarzy, 18 od
niosło rany, a czterech innych ujęto jako zbiegów ze statków angiel
skich23 .

Wydarzenie to wywołało w Stanach Zjednoczonych powszechny 
gniew i oburzenie, a spora część opinii publicznej opowiadała się za 
wojną z Wielką Brytanią. Po tym incydencie brytyjscy urzędnicy w Ka
nadzie spodziewali się ataku ze strony Amerykanów i natychmiast za
częli zaopatrywać w broń indiańskie plemiona zasiedlające tereny nad
graniczne oraz wysyłać agentów z zadaniem przygotowania Indian do 
wystąpienia zbrojnego po stronie Anglików w razie wybuchu wojny. Jef
ferson nie zdecydował się na wypowiedzenie wojny, uważał bowiem, 
że dysproporcje sił nie dają Stanom żadnej szansy. 2 lipca prezydent 
wydał proklamację nakazującą wszystkim brytyjskim okrętom wojen
nym opuszczenie amerykańskich portów. Następnym krokiem było wy
słanie do Londynu noty protestacyjnej, w której domagano się ukara
nia brytyjskich oficerów z Leoparda, odszkodowania, zwolnienia za
trzymanych marynarzy, opuszczenia przez brytyjskie okręty wojenne 
amerykańskich wód terytorialnych oraz rezygnacji z impressmentu. 
Jednocześnie zwrócił się do Kongresu o przyznanie pieniędzy na roz
budowę, zredukowanej wcześniej przez własną administrację, floty2“'.

Ostatecznie Brytyjczycy zaoferowali wypłacenie odszkodowania 
i zwolnili 3 aresztowanych marynarzy, czwarty jako były marynarz floty 
brytyjskiej został powieszony za dezercję w porcie Halifax. Jednocześnie 
17 października 1807 r. ukazała się królewska proklamacja, zabraniają
ca marynarzom brytyjskim służby na okrętach obcych państw25.

Ta głośna sprawa miała tragiczne konsekwencje dla dowódcy Che
sapeake, kmd. Jamesa Barrona, któremu przed sądem wojskowym po
stawiono zarzut nieprzedsięwzięcia wystarczających środków do zapobie
żenia incydentowi i zawieszono w pełnieniu obowiązków na 5 lat. Na
wet w okresie wojny 1812 r. nie pozwolono mu wrócić do służby. Fi
nał nastąpił 13 lat później, gdy walczący o swoje dobre imię Barron 
zarzucił kmd. Stephanowi Decaturowi krzywoprzysięstwo przed są
dem, za co został wyzwany na pojedynek, w wyniku którego Decatur
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zostai śmiertelnie postrzelony. Barronowi z czasem wybaczono incy
dent Chesapeake - Leopard, lecz śmierci Decatura, uważanego za jed
nego z najlepszych oficerów marynarki, nie zapomniano mu nigdy26.

Blokada kontynentalna, narzucona przez Napoleona całej niemal 
Europie, pociągnęła za sobą kontrblokadę brytyjską. Oba państwa za
ostrzały coraz konsekwentniej kontrolę mórz i portów, co powodowa
ło, że handel amerykański znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Stat
ki amerykańskie były w sytuacji patowej, przestrzegając bowiem za
rządzeń brytyjskich, mogły się stać łupem napoleońskich patroli mor
skich, zaś podporządkowując się francuskim zakazom, narażały się na 
represje brytyjskie. Nie dysponując siłą militarną, Jefferson obrał dro
gę sankcji ekonomicznych - wojny gospodarczej. 18 grudnia 1807 r. 
skierował krótkie wezwanie do Senatu, który zareagował natychmiast 
i jeszcze tego samego dnia uchwalił embargo. 22 grudnia 1807 r. usta
wa o embargu Embargo Act, wprowadzająca całkowite zablokowanie 
zewnętrznego handlu, weszła w życie27. Embargo Act wymierzony był 
przede wszystkim w Wielką Brytanię, ale objął cały handel atlantycki 
i wszystkie porty zakazem wywozu i przyjmowania wszelkich towarów 
od walczących stron. W liście do Tadeusza Kościuszki Jefferson pisał:

(...) Podczas obecnego szaleństwa w Europie postanowiliśmy zerwać z nią 
wszelkie relacje. W ciągu tego roku wszystkie nasze porty morskie postawimy 
w stan gotowości bojowej przeciw atakom od strony morza. Przeciw wielkim 
armiom lądowym jedynym sposobem obrony jest wystawienie podobnej ar
mii (,..)28.
Intencją embarga było zmuszenie przeciwnika, drogą ekonomicz

nych sankcji, do ustępstw i negocjacji, by na przyszłość uregulować 
z nim stosunki handlowe. Koncepcja ta okazała się zabójcza dla Sta
nów Zjednoczonych. Porty amerykańskie powoli zamierały, farmerzy, 
kupcy i przedsiębiorcy oraz właściciele flotylli handlowych stanęli 
w obliczu bankructwa. Następstwem embarga był ogromny wzrost 
kontrabandy i spekulacji, co przyniosło jedynie wielki wzrost cen. 
W sposób niezamierzony natomiast embargo przyniosło korzyści Fran
cji. Napoleon bowiem skorzystał z możliwości skonfiskowania amery
kańskich towarów o łącznej wartości 10 min dolarów. Tłumaczył przy 
tym, że jego postępowanie jest zgodne z intencją embarga. Trudno 
ustalić, jaki procent obrotów towarami dokonywał się poza kontrolą, 
drogą kontrabandy czy szmuglu. Oficjalne dane wskazują jednak na 
ogromny spadek obrotów. W pierwszym roku stosowania embarga eks
port spadł ze 108,3 min dolarów w 1807 do 22,4 min w 1808 r. Im
port spadł z 138 min do 56,9 min. W samym Nowym Jorku ogłoszono 
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w tym czasie 125 bankructw. Szczególnie bolesny dla gospodarki po
łudniowych stanów był spadek eksportu tytoniu i bawełny, tej drugiej 
z 8,9 min w 1807 do 1 min w 1808 r.29

Okazało się więc, że nadzieje Amerykanów na zmuszenie Wielkiej 
Brytanii do ustępstw poprzez nacisk ekonomiczny były płonne. Wojna 
prowadzona przez Napoleona w Hiszpanii i Portugalii od 1806 r. otwo
rzyła bowiem portugalską Brazylię i hiszpańskie kolonie w Ameryce Po
łudniowej dla handlu brytyjskiego. Brytyjski eksport do Ameryki Połu
dniowej w 1808 r. praktycznie pokrył straty eksportu do Stanów Zjed
noczonych. Poza tym Wielka Brytania była przygotowana na wojnę han
dlową ze Stanami Zjednoczonymi i nie obawiała się państwa, które 
praktycznie nie posiadało ani licznej armii, ani silnej floty wojennej30.

Widząc fiasko polityki embarga i chcąc utorować drogę swemu na
stępcy do fotela prezydenckiego, tuż przed zakończeniem swej kaden
cji Jefferson postanowił odwołać ustawę o embargu Embargo Act, za
stępując ją ustawą o zawieszeniu stosunków Nonintercourse Act. 
Uchwalona 1 marca 1809 r. ustawa zakazywała kontaktów handlo
wych z Wielką Brytanią i Francją oraz ich koloniami, natomiast zezwa
lała na utrzymywanie ich z pozostałymi krajami, które będą respekto
wać poszanowanie neutralnych praw amerykańskich. Jednak żadne 
ze skonfliktowanych ze sobą mocarstw nie zareagowało po myśli 
Amerykanów i ustawa Nonintercource Act okazała się podobnie niesku
teczna jak ustawa o embargu. Prezydent James Madison uważał, że 
należy utrzymać politykę neutralności bez powrotu do embarga i za
stosować zasadę kija i marchewki w stosunku do zwalczających się 
stron. Taką dyplomatyczną ofertę niósł projekt ustawy Mąconą, Ma
con’s Bill No. 2, który został przyjęty przez Kongres 1 maja 1810 r. 
Ustawa, której nazwa pochodzi od nazwiska przewodniczącego Komi
tetu Spraw Zagranicznych Kongresu, Nathaniela Mąconą, przewidywa
ła wznowienie handlu z Wielką Brytanią i Francją, jednocześnie suge
rując, że jeżeli jedna ze stron zniesie restrykcje godzące w amerykań
skie prawa neutralne to USA zawieszą kontakty handlowe ze stroną 
przeciwną, jeśli ta w przeciągu 3 miesięcy nie odwoła swoich restryk
cji. Tÿmczasem brytyjski poseł w Waszyngtonie David Erskin, skłonny 
do wypracowania kompromisu, został przez Londyn odwołany. Z ko
lei jego następca James Jackson w listopadzie 1809 r. został przez wła
dze amerykańskie uznany za osobę niepożądaną31.

Napoleon, który miał większe korzyści z handlu z neutralnymi Sta
nami, podjął ofertę zawartą w ustawie Mąconą. W sierpniu 1810 r. po
informował Johna Armstronga, że od 1 listopada 1810 r. odwoła de
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krety wydane w Berlinie i Mediolanie, o ile Anglia odwoła Orders in 
Council. W zakończeniu listu francuski minister spraw zagranicznych 
Jean Baptiste Nompere de Champagny, książę Cadore pisał:

Jego Wysokość kocha Amerykanów. Ich pomyślność i ich handel są jed
nym z celów jego polityki. Niepodległość Ameryki jest jednym z głównych ty
tułów do chwaty dla Francji.

rzeczywistości Francja jeszcze przez pewien czas utrudniała han
del amerykańskim statkom, oficjalnie bowiem Napoleon wypełnił 
obietnice zawarte w liście 28 IV 1811 r. dekretem z Saint-Cloud - 
w rzeczywistości dekret był postdatowany, o czym amerykańskie wła
dze dowiedziały się już w trakcie trwania wojny z Wielką Brytanią32.

James Madison jeszcze raz ponowił próbę współpracy z Londynem, 
zapowiadając 2 listopada 1810 r., że jeżeli Wielka Brytania nie odwo
ła w ciągu trzech miesięcy Orders in Council, to od 2 lutego 1811 r. 
zostanie przeciwko niej zastosowana ustawa o restrykcjach handlo
wych. Stanowisko Wielkiej Brytanii pozostało niezmienione: amery
kański handel nie ma zgody brytyjskiej na przewóz towarów dla Fran
cji. W związku z brakiem pozytywnej odpowiedzi po upływie trzech 
miesięcy Kongres wznowił bojkot ekonomiczny wobec Wielkiej Bryta
nii, ustała też wymiana dyplomatyczna. W przededniu wybuchu kon
fliktu Stany Zjednoczone zamieszkiwało 7,7 min ludzi, w tym 6 min 
białej populacji, 90% mieszkańców zajmowało się farmerstwem33.

Tymczasem rok 1811 był dla Anglii katastrofalny, Napoleon wydał 
prawdziwą wojnę przemytowi, ponadto Szwecja przyłączyła się do 
blokady kontynentalnej. Z 600 statków angielskich w handlu bałtyc
kim utracono 240, co dało straty rzędu 2 min funtów. Eksport do Eu
ropy północnej spadł o 80% w porównaniu z rokiem poprzednim. Cały 
eksport w 1811 r. wyniósł 39,5 min funtów, kiedy rok wcześniej wy
nosił 61 min. W fabrykach następowało zwalnianie robotników lub 
ograniczenie pracy do 3 dni, co pociągało z kolei za sobą masowe 
strajki. Zadłużenie skarbu państwa w postaci obligacji skarbowych po 
1808 r. wynosiło 40 min funtów. Funt tracił na wartości, wzmagała się 
inflacja i bankructwa firm. W latach osiemdziesiątych XVIII w. było ich 
przeciętnie rocznie około 500, w pierwszej dekadzie XIX w. liczba ta 
podwoiła się, aby dojść do 2112 w 1811 r. Między 1792 a 1812 ro
kiem cena zboża wzrosła trzykrotnie. Wszystkie te czynniki były po
wodem fermentu społecznego, który między innymi obrócił się prze
ciw zastosowanym w przemyśle maszynom, wypierającym siłę robo
czą. Ruch ten, nazwany od jego przywódcy Neda Ludda luddyzmem, 
zanim został przez władze krwawo stłumiony, wyrządził znaczne szko
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dy, szczególnie w najbardziej uprzemysłowionych hrabstwach północ
nej Anglii: Lancashire i Yorkshire:

(...) W dużej ilości osad, gdzie sporo rzeczy zostało zniszczonych, przeby
wają oddziały wojskowe. Ich wysiłki jednak nie zabezpieczają i nie są wy
starczające do wykrycia winowajców zaburzeń. Wynika to z tajności planów 
burzycieli i zaciekłości, z którą wprowadzają je w życie (,..)34
Sam Ludd szacował liczbę zaprzysiężonych, gotowych na śmierć 

działaczy na 2782 osoby. Nic nie zapowiadało, że rok 1812 będzie lep
szy, wprost przeciwnie. 11 maja premier brytyjski Spencer Perceval zo
stał zabity w wyniku zamachu35. Biorąc pod uwagę fakt, że u króla Je
rzego III nastąpił nawrót choroby umysłowej, Wielkiej Brytanii groził 
głęboki kryzys rządowy w najgorszym z możliwych czasie36. Elity poli
tyczne Anglii stanęły na wysokości zadania i bez większych targów no
wym premierem został Robert Banks Jenkinson, lord Liverpool. Tym
czasem korpusy 700-tysięcznej armii Napoleona szły na Rosję, a zza 
oceanu dotarła hiobowa wieść o wypowiedzeniu przez Stany Zjedno
czone wojny, Wielka Brytania znalazła się na dziejowym zakręcie.

Kwestia indiańska w stosunkach amerykańsko-brytyjskich 1783-1812
Na mocy postanowień traktatu paryskiego z 1783 r. Stany Zjednoczo

ne uzyskiwały poważne nabytki terytorialne na północy i południu. 
Wraz z nabytkami terytorialnymi w granicach nowego państwa znala
zły się zamieszkujące te tereny liczne plemiona indiańskie. Plemiona 
owe, rozsiane wzdłuż zachodniej granicy Stanów Zjednoczonych, sta
nowiły niebagatelną siłę, która w przypadku zjednoczenia się do 
wspólnej walki przeciw Amerykanom mogła stanowić poważne zagro
żenie dla młodego państwa. Jednak zadawnione podziały i konflikty 
między poszczególnymi plemionami prowadziły do wzajemnych walk 
i uniemożliwiały porozumienie. Jednym z pierwszych kroków władz 
federalnych po uzyskaniu niepodległości było poinformowanie Indian, 
iż nie znajdują się już pod opieką Anglii, nie są też samodzielnym by
tem politycznym, lecz mieszkają w granicach państwa amerykańskie
go. Kongres Kontynentalny zlecił komitetom zajmującym się sprawa
mi indiańskimi przygotowanie raportów o aktualnej sytuacji na pogra
niczu. Politycy kongresowi liczyli, że na obszarach doliny rzeki Ohio, 
zamieszkiwanych przez liczne plemiona indiańskie, można będzie 
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osiedlić byłych żołnierzy armii kontynentalnej, wobec których państwo 
miało długi, oraz wydzielić ziemie wszystkim posiadającym obligacje 
amerykańskiego długu narosłego w trakcie wojny. Jednak takie zamie
rzenia rodziły poważny konflikt, ziemie te bowiem znajdowały się co 
prawda na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale prawnie należały do 
Indian, ponieważ w traktacie paryskim zagwarantowano im utrzyma
nie prawnych tytułów własności do zamieszkiwanych przez nich ob
szarów. Rozważano w związku z tym różne koncepcje polityki wobec 
plemion indiańskich. Pierwsza zakładała utrzymywanie silnych garni
zonów wojskowych, mających utrzymywać Indian w posłuszeństwie 
i zmusić do zaakceptowania polityki władz federalnych. Jednakże 
z powodu pustki w publicznej kasie postanowiono zredukować armię, 
w związku z tym plan ten został zarzucony. Druga koncepcja przewi
dywała całkowite wypędzenie Indian z terenów Stanów Zjednoczo
nych. Jednakże z obawy, że Indianie przeszliby na stronę kanadyjską 
i staliby się sojusznikiem Anglików dążącym do rewanżu za wygnanie 
ich z kraju rodzinnego i z pewnością w momencie wybuchu ewentual
nego konfliktu zbrojnego staliby się potężną siłą zbrojną zasilającą sze
regi brytyjskie, projekt ten upadł. Ostatecznie zgodzono się na ostroż
ną politykę zawierania traktatów przez rząd federalny, który w istocie 
miał ten sam cel - stopniowe pozbawianie plemion indiańskich ziem 
do nich należących37.

Tymczasem wbrew polityce władz federalnych coraz częściej do te
renów indiańskich zgłaszały pretensje zgromadzenia stanowe, doma
gając się powiększenia swych terytoriów. Skutkiem tego poszczególne 
stany organizowały na własną rękę „negocjacje” z Indianami, podczas 
których, często przy użyciu alkoholu, wykupywano masowo indiańskie 
tereny. Plemiona potem nie uznawały „traktatów” i napadały na osad
ników. W tej sytuacji, aby zachować spokój na pograniczu Stanów 
Zjednoczonych, rząd wyznaczył komisarzy do przeprowadzenia roz
mów z plemionami zamieszkującymi zachodnie obszary państwa. Ko
misarze mieli też nakłonić Indian do dobrowolnego oddania części 
swoich ziem jako odszkodowania za straty poniesione przez Ameryka
nów w trakcie wojen z nimi38.

Na obszarze pomiędzy Maine a zachodnim terytorium stanu Nowy 
Jork całe rodziny z Massachusetts i Connecticut przemieszczały się na 
tereny, na których nagle zmalała groźba poważniejszego oporu ze stro
ny Indian. Osłabieni przez lata wojen i epidemii Indianie konfederacji 
irokeskiej w okresie rewolucji amerykańskiej utracili swą polityczną 
jedność i znaczenie. W 1784 r. na mocy traktatu z fortu Stanwix od
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dali Stanom Zjednoczonym większość swoich terenów. To samo spo
tkało w 1785 r. plemiona Wyandot, Delaware i Chippawa. Wodzowie 
tych plemion, uznając zwierzchnictwo Stanów Zjednoczonych, zrze
kali się także części swoich ziem w zamian za amerykańskie gwaran
cje, że pozostałe ziemie będą na zawsze wyłączone spod osadnictwa. 
Część przywódców indiańskich odrzuciła traktaty, a ich plemiona, ata
kując osady pogranicza, rozpoczęły walkę, która zakończyła się klęską. 
Blisko połowa z nich przeszła do Kanady, reszta wycofała się do nie
wielkich rezerwatów, próbując pogodzić się z nową rzeczywistością39.

Polityka brytyjska od początku powstania Stanów Zjednoczonych 
zmierzała do uzyskania zdecydowanej kontroli nad Indianami i zmu
szenia USA, by zwróciły się do Anglii z prośbą o mediację w kwestii 
indiańskiej. Było to związane z brytyjskimi planami utworzenia na pół
noc od Ohio rozległego terytorium indiańskiego, pełniącego pod ich 
protektoratem rolę buforu osłaniającego Kanadę. Te działania Brytyj
czyków były spowodowane faktem, że ich negocjatorzy w traktacie po
kojowym z 1783 r. oddali Stanom Zjednoczonym forty nad Wielkimi 
Jeziorami, kontrolujące drogi dostaw futer z Północnego Zachodu do 
Kanady, oraz zgodzili się na przekazanie młodemu państwu bogatych 
w zwierzynę lasów na południe od Wielkich Jezior. Te posunięcia za
groziły handlowi futrami, który był bardzo opłacalny. Gdy Brytyjczycy 
zdali sobie sprawę z tego, co stracili, zaczęli podejmować kroki mają
ce na celu naprawę popełnionych błędów. Amerykańscy negocjatorzy 
zgodzili się wprawdzie na spłacanie przedrewolucyjnych długów bry
tyjskim kupcom, jednak poszczególne stany, głównie z Południa, od
mówiły uchwalenia ustaw zmuszających do wypełnienia tych zobowią
zań40 . Pod pretekstem naruszenia przez Amerykanów warunków trak
tatu Brytyjczycy nie przekazali więc fortów. W sprawie postanowienia 
traktatu, dotyczącego rejonu Ohio, Brytyjczycy wykorzystali fakt, że 
ustalenia nie znosiły indiańskich tytułów własności, a tylko dawały 
Amerykanom wyłączne prawo zakupu tych ziem. Brytyjczycy przeko
nywali Indian, że wszystkie nabytki Amerykanów są oszukańcze, i za
częli dostarczać plemionom broń. Agenci z Brytyjskiego Departamen
tu Indian w Kanadzie zachęcali plemiona indiańskie do przeciwstawia
nia się amerykańskiemu osadnictwu, bez większego jednak powodze
nia, tysiące bowiem nowych osadników parło na zachód w kierunku 
doliny Ohio, przekraczając granicę Appalachów. W 1783 r. na drugim 
brzegu Ohio znajdowała się tylko garstka osadników, w 1810 r. stan 
Ohio liczył już około 230 tys. ludzi, a tysiące następnych przemiesz
czało się w kierunku dzisiejszych stanów Indiana i Illinois. Ameryka
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nie mieli za złe Brytyjczykom wstrzymywanie procesu wycofywania 
wojsk z północnych posterunków i zaopatrywanie Indian w broń, któ
ra zwrócona była przeciwko amerykańskim osadnikom. To wszystko 
utrwalało jeszcze żywe wspomnienia z okresu rewolucji, kiedy to 
wspólne wypady anglo-indiańskie wzdłuż doliny Wayoming i do Ken
tucky kończyły się rzezią amerykańskich pionierów41.

W 1787 r. Kongres przyjął ustawę o Terytorium Północno-Zachod
nim (Northwest Ordinance). Stworzyło to podstawy uporządkowane
go zagospodarowania obszarów obecnych stanów Ohio, Indiana, Illi
nois, Michigan i Wisconsin, pod nadzorem wyznaczonych przez rząd 
federalny agentów. Rejon ten miał być podzielony przez mierniczych 
na prostokątne hrabstwa o powierzchni 6 mil kwadratowych, a każde 
z nich miało być następnie podzielone na 36 sektorów o powierzchni 
1 mili kwadratowej, czyli 640 akrów. Ustawa o Terytorium Północno- 
-Zachodnim przewidywała ponadto utworzenie rządu terytorialnego, 
składającego się początkowo z gubernatora oraz trzech sędziów mia
nowanych na szczeblu federalnym, a w okresie późniejszym z obiera
nego ciała ustawodawczego.

(...) Celem rozszerzenia podstawowych zasad wolności obywatelskiej i re
ligijnej, na których opierają się nasze republiki, ich prawa i konstytucje; ce
lem zabezpieczenia i ustalenia na zawsze tych zasad, jako podstawy wszel
kich praw, konstytucji i rządów, które odtąd tworzone będą na wspomnia
nym obszarze (...) wyżej wymieniona władza niniejszym oświadcza i zarzą
dza, ażeby na zawsze pozostały one niezmienione, chyba tylko za obopólną 
zgodą.
Z chwilą gdy liczba mieszkańców danego terytorium osiągnęła 

60 tys., mogło się ono ubiegać o przyjęcie do unii amerykańskiej na 
prawach równych najstarszym stanom, pod warunkiem posiadania re
publikańskiej formy rządu. W art. I ustawy zabezpieczono swobodę 
przekonań i wyznania (...) Żadna osoba, zachowująca się spokojnie i sta
tecznie, nie może być na wyżej wymienionym obszarze prześladowana za 
swoje poglądy ani praktyki religijne. Art. II gwarantował mieszkańcom 
prawo do procesu sądowego i ławy przysięgłych (...) Mieszkańcy wyżej 
wymienionego obszaru będą zawsze uprawnieni do korzystania z dobro
dziejstw Habeas Corpus i sądów przysięgłych i do postępowania sądowe
go według zasad prawa zwyczajowego. Rozporządzenia nakładały rów
nież na terytorium obowiązek organizowania powszechnego szkolnic
twa (...) Religia, moralność i wiedza, które są niezbędne dla praworząd
ności i szczęścia ludzkości, jak również szkoły i inne środki nauczania 
winny być zawsze popierane. Wspomniano również o Indianach, w sto
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sunku do których w art. III rząd zobowiązywał się kierować „dobrą 
wolą”. (...) W stosunku do Indian należy zawsze kierować się dobrą 
wolą, ich ziemia i własność nie może im być nigdy odebrana bez ich zgo
dy (...) należy tworzyć nowe prawa, sprawiedliwe i ludzkie, by naprawić 
krzywdy Indianom wyrządzone i by zachować z nimi przyjaźń i pokój. 
Art. VI ustawy zabraniał wprowadzania niewolnictwa na obszarze Te
rytorium Północno-Zachodniego. Z wyjątkiem klauzuli zakazującej 
wprowadzania niewolnictwa akt ten stał się wzorem dla wszystkich 
przyszłych rządów lokalnych w USA. Od ogłoszenia przez rząd fede
ralny ustawy o Terytorium Północno-Zachodnim, tysiące osadników 
zaczęły napływać do doliny Ohio, powodując konflikt z zamieszkują
cymi te tereny plemionami42.

Ekspedycje wojskowe przeciw Indianom
W związku z powtarzającymi się coraz częściej aktami gwałtu i prze
mocy na pograniczu, w swoim pierwszym rocznym orędziu do Kongre
su prezydent Waszyngton wezwał do obrony granicy przed Indianami. 
Kongres szybko odpowiedział na to wezwanie, podnosząc liczbę wojsk 
regularnych do 1283 żołnierzy. Jednak zdając sobie sprawę, że siły te 
są niewystarczające do obrony całej granicy, sekretarz wojny Henry 
Knox postanowił powołać milicję, która miała dołączyć do oddziałów 
regularnych w planowanej wyprawie. W czerwcu 1790 r. gen. Josiah 
Harmar otrzymał zadanie przeprowadzenia ekspedycji wojskowej 
przeciwko Indianom Miami. Knox chciał, aby Harmar przeprowadził 
szybkie i zdecydowane działania, mające na celu zaskoczenie i poko
nanie Indian oraz zniszczenie ich zapasów żywności. Harmar zapla
nował długi marsz w kierunku północnym, wyruszając z fortu Wa
shington do fortu Miami, gdzie chciał skoncentrować swe siły. Po dwu
tygodniowym marszu, wojska amerykańskie dotarły w pobliże dużej 
indiańskiej wioski. Po dwukrotnie nieudanej próbie jej zdobycia i przy 
znacznych stratach Harmar wydał rozkaz odwrotu w kierunku fortu 
Washington (dzisiaj Cincinnati, Ohio). W wyniku walki zginęło 183 
Amerykanów, rannych zostało 31. Knox, nie wyciągając wniosków 
z niepowodzenia, przygotował następną „szybką” ekspedycję przeciw 
Indianom, zaplanowaną na 1791 r. Prezydent mianował gubernatora 
Terytorium Północno-Zachodniego Arthura St. Claira generałem majo
rem i wyznaczył go na głównodowodzącego całą operacją. 3 listopada 
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1791 r., w odległości ok. 100 mil na północ od fortu Washington, tuż 
przed zmierzchem St. Clair, mający do dyspozycji 1,4 tys. ludzi, został 
zaatakowany przez ok. 1000 Indian. Zaskoczeni i źle dowodzeni Ame
rykanie ponieśli dotkliwą klęskę, w wyniku której straty sięgnęły 900 
żołnierzy43.

Porażka wywołała ogromne poruszenie w Stanach Zjednoczonych, 
niektórzy proponowali nawet zrezygnowanie z wojny przeciwko India
nom i wyrażenie zgody na brytyjskie propozycje stworzenia dla Indian 
buforowego obszaru na północnym zachodzie. Waszyngton jednak 
zdecydował o wysłaniu trzeciej ekspedycji, na której czele stanął gen. 
Anthony Wayne. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, Wayne 
starannie zaplanował przyszłe działania wojenne. W skład jego od
działów weszły dwa bataliony piechoty, jeden batalion jazdy oraz kom
pania artylerii. Na wiosnę 1793 r. gen. Wayne poprowadził armię 
w dół rzeki Ohio do fortu Washington, gdzie próbował pertraktacji 
z Indianami, jednak bez pożądanego rezultatu. Następnie podążył szla
kiem swoich poprzedników, w przeciwieństwie jednak do nich posu
wał się powoli i bardzo ostrożnie, dokładnie badając wcześniej teren 
poprzez zwiadowców, aby uniknąć pułapki i zaskoczenia przez prze
ciwnika. Na początku sierpnia w sile 3 tys. ludzi podążył w kierunku 
fortu Miami, znajdującego się w rękach Brytyjczyków. Tam 20 sierpnia

Fort Washington
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1794 r. został zaatakowany przez Indian, którzy po krwawej walce zo
stali pokonani. Wydarzenie to przeszło do historii jako bitwa pod Fal
len Timbers, biorąc swą nazwę od powalonych przez huragan pni 
drzew, za którymi znajdowały się indiańskie pozycje. Lekceważąc pro
test brytyjskiego dowódcy fortu Miami, Wayne przez kilka dni palił 
okoliczne indiańskie wioski i plony, zanim odszedł z powrotem do for
tu Washington44.

W wyniku tej bitwy, 3 sierpnia 1795 r. doszło do podpisania traktatu 
w Greenville, na mocy którego Indianie zostali zmuszeni do zrzeczenia 
się swoich ziem na rzecz Stanów Zjednoczonych. W ten sposób rząd 
Stanów Zjednoczonych uzyskał dwie trzecie terytorium Ohio. Łącznie 
92 wodzów indiańskich zgodziło się na nową linię graniczną, która 
miała przebiegać wzdłuż rzeki Cuyahoga do fortu Laurens na wscho
dzie, potem na zachód w poprzek stanu Ohio do fortu Recovery, nas
tępnie w kierunku południowym aż do miejsca, w którym zlewają się 
rzeki Ohio i Kentucky. Ogółem Indianie oddali 65 tys. kilometrów 
kwadratowych swojej ziemi w zamian za 20 tys. dolarów w towarach 
i obietnicę dopłaty w przyszłości jeszcze 10 tys. dolarów. W latach 
następujących po bitwie pod Fallen Timbers osadnicy masowo napływali 
na tereny Doliny Ohio. Takiemu stanowi rzeczy przeciwstawiał się 
Tecumseh, wódz plemienia Szaunisów, który odmówił złożenia swojego 
znaku pod warunkami pokoju w Greenville45.

Tecumseh i indiański ruch odnowy
U Irokezów pod koniec XVIII w. ujawniły się tendencje do przeciwsta
wiania się dominacji białych, a nawet rewizji zawartych wcześniej 
traktatów, co było odpowiedzią na nieprzestrzeganie gwarancji danych 
przez rząd, że ziemie przyznane plemionom w traktatach na zawsze 
pozostaną przy Indianach. Naruszanie tych postanowień musiało do
prowadzić do konfliktu między stronami. Szczególnie zaniepokojeni 
utratą sporej części swych ziem plemiennych i napływem dużej rzeszy 
osadników byli Indianie zamieszkujący dorzecze rzeki Ohio. Organi
zatorem poczynań Indian tego obszaru był Tecumseh (w tłumaczeniu 
Puma gotowa do skoku), wódz plemienia Szaunisów, który wraz ze 
swym bratem Tenskwatawa - Otwarte Drzwi - prowadził agitację 
wśród plemion pogranicza. W 1805 r. Tenskwatawa miał wizję, pod
czas której Wielki Duch przekazał mu ideę moralnego odrodzenia In-
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Tecumseh

dian. Największym wrogiem byli Amerykanie, nazwani przez niego 
Długimi Nożami. W swojej wizji Tenskwatawa ujrzał Długie Noże wy- 
czołgujące się z morza pod postacią ogromnego kraba, na którego wi
dok Wielki Duch oświadczył: Strzeż się tego kraba, on nadciąga z Bo
stonu. Jeżeli wy, Indianie zrobicie to, co wam kazałem, to zatrzęsie się 
ziemia i przykryje wszystkich białych ludzi, a wy sami zostaniecie pana
mi ziemi'*6. Obaj bracia od 1805 r. zaczęli głosić potrzebę odrodzenia 
potęgi plemion indiańskich, twierdząc, że nie ma indywidualnej lub 
plemiennej własności, tytuł do własności ziemi należy do wszystkich 
Indian zamieszkujących dolinę rzeki Ohio. W związku z tym traktaty 
zawarte przez poszczególne plemiona są nieważne, a osadnicy, którzy 
na mocy tych nielegalnych porozumień zajęli ziemię Indian, muszą ją 
opuścić. Domagali się także odrzucenia wszystkiego, co dała Indianom 
cywilizacja białego człowieka, a na to miejsce przywrócenia starych 
form życia plemiennego. Głosili hasła jedności Indian i zaprzeczali le
galności transakcji dokonywanych przez białych, żądając zwrotu za-
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grabionych w ten sposób ziem 
plemiennych. Od 1808 r. obaj bra
cia zamieszkali w resztkach starej 
osady indiańskiej u zbiegu rzek 
Tippecanoe i Wabash, zwanej te
raz Miastem Proroka, znajdującej 
się na terytorium Indiany. Tutaj 
zaczęli prowadzić agitację wśród 
przybywających do nich Indian 
z różnych plemion. Szczególnie 
zaś wśród Szaunisów, Potawato- 
mi, Sak, Winnebago, Menominee, 
Ottawa, Odżibuej. Sława obu bra
ci rozchodziła się szybko po całym 
pograniczu, zwiększając liczbę ich 
zwolenników. Ubóstwo i wymiera-

Tenskwatawa nie plemion ukazywali jako kon
sekwencję osadnictwa białych. 
Nawoływali do zmiany stylu ży

cia, aby uzyskać siłę fizyczną i duchową. Wielu słuchaczy Tecumseha 
i Tenskwatawy po powrocie do swoich osad stawało się propagatora
mi zasłyszanych poglądów. W ten sposób przenoszono dalej ideologię, 
określaną współcześnie mianem nacjonalizmu indiańskiego. Wielu wo
jowników, akceptując ten pogląd, oddzielało się od swoich plemion, 
budowało chaty dla swoich rodzin i osiedlało się w Tippecanoe, stając 
się ludźmi Tecumseha.

Przed 1811 r. około tysiąca Indian wraz z rodzinami z plemion tzw. 
Starego Północnego Zachodu żyło w nowej osadzie. Zdając sobie spra
wę z nieustępliwości Airterykanów, Tecumseh przystąpił do mobilizacji 
plemion w imię wspólnych celów. W tej sprawie odwiedził plemiona za
mieszkujące ziemie położone na południe od Doliny Ohio. Spotkał się 
z Cziksawami, Czoktawami, Creekami, Czirokezami. Namawiał ich, aby 
połączyli się do wspólnej walki z ekspansją amerykańskich osadników:

Czyż nie pozostało nam dość odwagi, aby obronić swój kraj i zachować 
naszą dawną niezależność? Czy o naszej rasie mają powiedzieć, że nie umie
liśmy się wyzwolić z trzech najstraszniejszych klęsk - głupoty, bierności i tchó
rzostwa? (...) gdzie są dziś plemiona Peąuot, Narraganset, Mohawk, Poca- 
noket i inne, niegdyś potężne plemiona naszej rasy, które zniknęły pod uci
skiem i zachłannością białego człowieka, jak znika śnieg pod słońcem lata. 
(...) Nie śpijcie dłużej, o Czoktaw i Cziksaw, w fałszywym bezpieczeństwie
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Plan bitwy pod Tippecanoe

i złudnych nadziejach. Nasze szerokie tereny szybko umykają nam z rąk. 
Z każdym rokiem biali najeźdźcy stają się coraz bardziej chciwi, okrutni i but
ni. (...) Wy także zostaniecie wypędzeni z waszej rodzimej ziemi i starodaw
nych siedzib, jak liście gonione przez wichrowe burze C..)47
Jedynym rezultatem tych działań było poparcie uzyskane ze strony 

części plemion Creek.
W poszukiwaniu możliwości zapobieżenia wojnie między wojska

mi amerykańskimi a buntującymi się Indianami gubernator Indiany 
gen. William Henry Harrison zebrał grupę wodzów plemiennych w for
cie Wayne jesienią 1809 r. Chciał wówczas uzyskać przyrzeczenie do
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chowania pokoju, a niejako przy okazji kupił od nich za 7 tys. dola
rów w gotówce ponad milion hektarów ziemi w centrum obecnego 
stanu Indiana, w tym również tereny łowieckie Szaunisów. Na wieść 
o zawarciu traktatu w forcie Wayne Tecumseh postanowił osobiście 
spotkać się z gen. Harrisonem i przekonać go, że zawarte traktaty nie 
są ważne, gdyż wodzowie, którzy podpisali się pod transakcją, nie 
mieli upoważnienia do handlu ziemią, którą zamieszkiwały w więk
szości plemiona niegodzące się na traktat. Podczas spotkania ostro 
skrytykował praktyki stosowane przez Harrisona i przekonywał go do 
niezawierania nowych traktatów, mających na celu wykupywanie ziem 
od plemion indiańskich.

Mówię ci poważnie. Jestem upoważniony przez wszystkie mieszkające tu 
plemiona. Jestem przywódcą ich wszystkich. Jestem wojownikiem. Za dwa 
lub trzy miesiące zbiorą się wszyscy wojownicy i wtedy będę pytał tych wo
dzów, którzy sprzedali ci ziemię, i wszyscy wiedzą, co zostanie z nimi uczy
nione. Jeżeli ty nie zwrócisz nam ziemi, przykładasz rękę do ich śmierci48.

Wobec braku porozumienia spotkanie zakończyło się fiaskiem.
Obawiając się coraz większych wpływów Tecumseha wśród Indian 

i wzrostu jego siły, Harrison - mając do dyspozycji 300 regularnych żoł
nierzy i 650 milicjantów - postanowił przeprowadzić przeciw niemu 
wojenną ekspedycję. Pod koniec września wyruszył z Vincennes w kie
runku głównej wioski Tecumseha - Tippecanoe. Tecumseha nie było 
wówczas w obozie, a jego brat Tenskwatawa, wbrew jego poleceniom, 
wiedziony wizją zwycięstwa nad białymi, wydał swoim ludziom rozkaz 
do zaatakowania liczniejszego przeciwnika. Bitwa, która miała miejsce 
6 listopada 1811 r., zakończyła się klęską Indian. W jej wyniku zginęło 
39 żołnierzy amerykańskich, rannych zostało 151, z których 29 później 
zmarło. Na pobojowisku znaleziono 36 ciał poległych wojowników. Osa
da Tipecanoe została spalona, a Indianie odstąpili w lasy i udali się 
w kierunku fortu Malden, znajdującego się w brytyjskich rękach49.

Zakup Luizjany
Południowy Zachód stanowił amerykańskie pogranicze o bardzo szcze
gólnym charakterze. Gospodarka w tym rejonie uzależniona była od 
niewolnictwa jako formy własności oraz od uprawy bawełny i hodow
li bydła, co przesądziło o tym, że struktury społeczne i gospodarcze 
południowego zachodu rozwinęły się inaczej niż w pozostałej części 
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Stanów Zjednoczonych. Na obszarze Południowego Zachodu podsta
wową jednostką produkcyjną była plantacja. Uprawiana tam bawełna 
jedynie w niewielkim stopniu wymagała obróbki przed wysyłką na 
brytyjskie rynki. Ze względu na bliskość rzeki Missisipi oraz Zatoki 
Meksykańskiej na terenach tych nie istniała wielka potrzeba rozbudo
wy miast czy sieci transportowej. Na skutek współdziałania czynników, 
takich jak klimat, charakter imigracji oraz specyfika produkcji rolnej, 
region ten zdecydowanie się różnił od północnej części kraju. Połu
dniowy Zachód, który od dziesięcioleci znajdował się pod wpływami 
Francuzów i Hiszpanów, charakteryzował się zróżnicowaniem kultu
rowym, językowym i obyczajowym. Europejczycy, osiedlając się w są
siedztwie południowych Indian, od dziesiątków lat żyli obok nich 
i prowadzili z nimi wymianę handlową. Szeroko rozpowszechniony na 
tych terenach handel skórami jeleni doprowadził do kontaktów mię
dzy ludami wielu kultur. Na południu częściej miały miejsce kontakty 
seksualne między białymi a Indianami, czego skutkiem była, o wiele 
większa niż gdzie indziej w Stanach Zjednoczonych, liczba tamtejszych 
lokalnych przywódców rasy mieszanej, jak spokrewniony z Indianami 
Creek Alexander McGillivray czy z Czirokezami - John Ross. Południe 
charakteryzowało się ponadto szybkim tempem asymilacji kulturowej. 
Czirokezi w zachodniej części Karoliny Północnej prowadzili politykę 
pokojowego współistnienia z białymi. Mimo stopniowej utraty swych 
ziem na rzecz kolejnych administracji amerykańskich, Indianie ci w co
raz większym stopniu przejmowali obyczaje i instytucje białych, po
cząwszy od osiadłego trybu życia po chrześcijaństwo. Południowy Za
chód różnił się od reszty kraju również dlatego, że rząd Stanów Zjed
noczonych prowadził wobec tego regionu odmienną politykę. Jej cha
rakter podyktowany był w dużym stopniu siłą Indian i Hiszpanów. Po
nadto sama administracja amerykańska w końcu XVIII w. wydawała 
się koncentrować swoje wysiłki na terenach północnych. Wynikiem tej 
strategii było pogłębienie się na Południu nastrojów niechęci wobec 
rządu centralnego, występujących już wcześniej w Kentucky i Tennes
see, oraz zepchnięcie całego rejonu do roli peryferii50.

Po zakończeniu wojny amerykańskiej stale wzrastała liczba ludno
ści po zachodniej stronie Appalachów. Powstawały nowe stany: Ken
tucky w 1792 r., Tennessee w 1796, Ohio w 1803. Pionierzy wkroczyli 
na tereny zachodniej Pensylwanii i dzisiejszego stanu Zachodniej Wir
ginii, a następnie osiedlali się wzdłuż Doliny Ohio w kierunku dzisiej
szych stanów Indiany i Illinois. Wszystkie powstające na tych terenach 
osady były uzależnione od Missisipi jako głównej drogi eksportu wy
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twarzanych przez nie produktów. Mieszkańcy, oddzieleni na wschodzie 
od wybrzeża przez góry, wysyłali swoje towary rzekami Ohio i Missi
sipi do Nowego Orleanu i Zatoki Meksykańskiej, co było prostsze i bar
dziej ekonomiczne. Do Nowego Orleanu przybywały statki z mąką 
z zachodniej Pensylwanii, wieprzowiną z Ohio, ołowiem z Missouri, 
konopiami z Kentucky, bawełną z Tennessee i masą innych produktów. 
Kluczem do całego regionu było miasto Nowy Orlean nad ujściem Mis
sisipi. Liczbę jego mieszkańców w tym czasie szacowano na 10 tys. 
i było to największe miasto po zachodniej stronie Appalachów, a co 
bardziej istotne - miasto to kontrolowało handel większości osadników 
zamieszkujących Dolinę Missisipi51.

Kontrola zarówno nad rzeką, jak i obszarem Nowego Orleanu na
leżała do Hiszpanii. Dostęp do portu absorbował uwagę licznych poli
tyków amerykańskich, w tym i Jeffersona, który jeszcze jako sekretarz 
stanu powtarzał, że mocarstwo, które rozciągnie kontrolę nad Nowym 
Orleanem, będzie „naturalnym i stałym” wrogiem Stanów Zjednoczo
nych. W 1795 r. podpisano w San Lorenzo koło Madrytu traktat, 
w którym Hiszpania zobowiązywała się respektować prawa żeglugi 
i handlu amerykańskiego. Mimo że traktat nie zawsze był przestrze
gany i nie brakło incydentów wywołujących zadrażnienia między ad
ministracją USA a gubernatorem Korony Hiszpańskiej, to przeżywają
ca głęboki kryzys wewnętrzny Hiszpania nie była zdolna do zdecydo
wanej akcji wymierzonej w interesy Stanów Zjednoczonych. Hiszpa
nie nigdy nie spenetrowali wnętrza swojego imperium i nie potrafili 
nawet określić jego powierzchni. Obszary Luizjany rozciągały się na 
zachód od źródeł Missisipi do Gór Skalistych. Teren był niemal pier
wotny, pokrywały go lasy, prerie pełne bizonów, jeziora, rzeki i bagni- 
ska. Nikt nie orientował się w bogactwach naturalnych tych terenów.

W 1799 r. władzę w porewolucyjnej Francji objął Napoleon Bona
parte. Pierwszy konsul przystąpił wkrótce do realizacji swych planów 
kolonialnych, popieranych przez burżuazję francuską. Po fiasku budo
wy imperium kolonialnego w Indiach Napoleon skierował swe wysiłki 
w kierunku Nowego Świata. 1 X 1800 r. wymógł traktatem podpisa
nym w San Ildefonso, na północ od Madrytu, zwrot przez Hiszpanię 
Luizjany na rzecz Francji. Ta ostatnia z kolei zobowiązywała się do 
utworzenia dla księcia Parmy, bratanka króla Hiszpanii, królestwa To- 
scanii lub Etrurii, z co najmniej milionem poddanych, deklarując rów
nież nieodstępowanie Luizjany państwu trzeciemu. Podpisując traktat, 
Hiszpania z jednej strony pozbywała się obciążenia swojego skarbu, 
jaki stanowiła kolonia, której utrzymanie przewyższało o 250 tys. do
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larów wydatki nad dochodami. Z drugiej strony liczyła, że cesja Lu
izjany na rzecz Francji wzmocni bezpieczeństwo jej posiadłości w Tek
sasie i Kalifornii, oddzielając je bezpośrednio od amerykańskiego te
rytorium. Traktat długo utrzymywany był w tajemnicy. Pierwsza wia
domość o nim dotarła do prezydenta Jeffersona pod koniec następne
go roku. Szczególnie zaniepokoił Amerykanów fragment traktatu mó
wiący, że Luizjana zostaje przekazana Francji w granicach, w jakich ta 
posiadała ten rejon przed 1763 r. Przejęcie Luizjany przez Francję 
w zasadniczy sposób zmieniało geopolityczną pozycję stanów Zjedno
czonych na kontynencie, bowiem zamiast słabej Hiszpanii młode pań
stwo graniczyło teraz z kolonią potężnego i ekspansywnego mocar
stwa. Jefferson dawał Paryżowi do zrozumienia, że zajęcie Nowego 
Orleanu przez Francuzów może się stać powodem wojny między obu 
państwami i w konsekwencji zmusi Stany Zjednoczone do szukania so
jusznika w Wielkiej Brytanii. Wiadomość o traktacie hiszpańsko-fran
cuskim poruszyła opinię publiczną, tym bardziej że niebawem już dały 
znać o sobie jego rezultaty, bowiem hiszpańskie władze w Nowym Or
leanie cofnęły kupcom amerykańskim prawo składu, co było równo
znaczne z pozbawieniem ich około miliona dolarów dochodu rocznie, 
a na przyszłość zapowiadało odcięcie amerykańskiego handlu. W tej 
sytuacji Jefferson wystąpił do Kongresu o przyznanie 2 min dolarów 
na pokrycie kosztów negocjacji z Francją. Do Paryża zaś udał się w 
marcu 1803 r. poseł nadzwyczajny James Monroe, aby razem z prze
bywającym tam Robertem Livingstonem prowadzić rokowania z rzą
dem francuskim. Ich zadaniem było przekonać Napoleona do sprze
daży Nowego Orleanu i Florydy za dwie trzecie przewidywanej na 
transakcję sumy lub oddanie samej wyspy Nowy Orlean, z zapewnie
niem, że na całej długości rzeki Missisipi żegluga amerykańska nie bę
dzie napotykać przeszkód. Na wypadek gdyby Francuzi odmówili, po
słowie amerykańscy byli upoważnieni do zawarcia tajnego porozumie
nia z Wielką Brytanią, zabezpieczającego sojusz z nią na wypadek woj
ny. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się przygoto
wania militarne.

Zamiarem Napoleona było zbudowanie handlowego imperium 
opartego na trójkącie złożonym z umiarkowanej klimatycznie doliny 
Missisipi, uprawiających trzcinę cukrową tropikalnych wysp Indii Za
chodnich oraz rozwijających się zakładów przemysłowych w miastach 
Francji. Kluczem do zrealizowania tych planów była wyspa San Do
mingo. Wyspa ta, stanowiąca naturalny przystanek pomiędzy Francją 
i Luizjaną, miała się stać bazą zaopatrzeniową i miejscem koncentra
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cji sił wojskowych. Wcześniej jednak należało stłumić antyfrancuskie 
powstanie miejscowej ludności, które w maju 1801 r. ogarnęło wyspę 
w odpowiedzi na próbę przywrócenia przez Paryż niewolnictwa Mu
rzynów. Bonaparte skierował początkowo na wyprawę 21 883 dobo
rowych żołnierzy. Do przewiezienia tych oddziałów przeznaczono 32 
liniowce oraz 22 fregaty i korwety, które wypłynęły z francuskich por
tów w listopadzie i grudniu 1801 r. Instrukcje Napoleona zakładały 
trzy fazy działania na wyspie. Pierwszą było przyrzeczenie wolności 
i równości Murzynom, celem zajęcia bez oporu punktów strategicz
nych, potem należało deportować przywódców, wreszcie rozbroić lud
ność i przywrócić władzę białych oraz niewolnictwo. Sprawy nie po
szły jednak po myśli Napoleona, bowiem czarna ludność przeciwsta
wiła się porządkom francuskim, rozpoczynając krwawe powstanie. 
Drugim wrogiem wojsk francuskich okazała się epidemia żółtej febry, 
która dziesiątkowała szeregi armii. We wrześniu 1802 r. głównodowo
dzący francuską ekspedycją gen. Victor Emmanuel Leclerc pisał do Na
poleona, że na ogólną liczbę 28 tys. żołnierzy, którzy zostali skierowa
ni na wyspę, pozostało tylko 4 tys. zdolnych do służby. Dalej prosił 
o niezwłoczne wysłanie 12 tys. ludzi, w przeciwnym bowiem razie nie 
uda się utrzymać pozycji francuskich na wyspie. Miesiąc po napisaniu 
tego listu gen. Leclerc zmarł na atak żółtej febry. W tym miejscu nale
ży wspomnieć, że latem 1802 r. na wyspę została wysłana 3 półbryga- 
da polska, przemianowana na 113 francuską brygadę liniową, w sile 
2270 ludzi, a z początkiem 1803 r. 2 półbrygada, przemianowana na 
114 francuską, w sile 2447 ludzi. Ogółem w trzech kolejnych ekspe
dycjach 1801-1803 rzucono na wyspę 58 545 żołnierzy, z czego do 
Francji wróciło zaledwie 150 oficerów i 320 podoficerów oraz żołnie
rzy. Straty w ludziach były więc ogromne - około 58 tys. żołnierzy52.

Zaskoczony oporem powstańców, stojąc u progu nowej wojny z An
glią, Napoleon zrezygnował z francuskich ambicji kolonialnych w No
wym Świecie. Wiedział bowiem doskonale, że w razie wojny Nowy Or
lean i Luizjana wpadną w ręce Anglików dysponujących przewagą na 
Atlantyku. 11 kwietnia 1803 r. Talleyrand przedstawił zaskoczonemu 
posłowi amerykańskiemu w Paryżu Robertowi Livingstonowi propozy
cję sprzedaży całej Luizjany wraz z Nowym Orleanem. Livingston na 
początku utrzymywał, że Stany Zjednoczone są zainteresowane jedy
nie Florydą i Nowym Orleanem. Talleyrand nalegał, aby zakup doty
czył całości terytorium, gdyż Luizjana bez Nowego Orleanu nie przed
stawiała, według niego, już tak dużej wartości. Livingston zadeklaro
wał możliwość kupna całości za 20 min franków. Talleyrand nie zgo
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dził się na tak śmiesznie niską cenę, ale w tym samym dniu przybył 
do Paryża James Monroe i rozmowy zostały wznowione. Od francu
skiego ministra skarbu Barbe’a Marbois Amerykanie dowiedzieli się o 
wysokości kwoty, której zażąda Napoleon. Chodziło o 100 min fran
ków i przejęcie zaległych płatności amerykańskich kupców we Francji. 
Monroe dobił targu i transakcja w została zrealizowana w ciągu trzech 
tygodni. 30 kwietnia 1803 r. podpisano umowę. Za cenę 15 min dola
rów Napoleon odstępował Stanom Zjednoczonym całe terytorium Lu
izjany (bez Florydy, która pozostała hiszpańska), ogółem 827 987 mil 
kwadratowych53.

Art. I. W artykule 3 traktatu zawartego w San Ildefonso 1 października 
1800 r. pomiędzy Pierwszym Konsulem Republiki Francuskiej a Jego Królew
ską Mością postanowiono co następuje: jego Królewska Mość obiecuje i zobo
wiązuje się ze swej strony przekazać Republice Francuskiej, w ciągu sześciu 
miesięcy po pełnym i całkowitym wykonaniu warunków i postanowień odno
szących się do Jego Królewskiej Mości księcia Parmy, kolonię zwaną prowin
cją Luizjaną, w granicach takich, jakie są teraz w rękach hiszpańskich i ja
kie były wtedy, gdy należała ona do Francji. Podczas gdy, w następstwie wy
konania postanowień tego traktatu, a szczególnie jego trzeciego artykułu, Re
publika Francuska posiadła niekwestionowane prawo do posiadłości i ziem 
leżących na rzeczonym terytorium, Pierwszy Konsul Republiki Francuskiej, 
pragnąc okazać Stanom Zjednoczonym dowód swej przyjaźni, odstępuje rze
czonym Stanom Zjednoczonym w imieniu Republiki Francuskiej, na zawsze 
pełne, suwerenne prawa do rzeczonego terytorium (Luizjany) ze wszystkimi 
prawami i przywilejami, takimi samymi, jakie Republika Francuska otrzy
mała w rzeczonym powyżej traktacie, zawartym z Jego Katolicką Mością.

W artykule 7 Francja zabezpieczała swoje interesy handlowe:
Zawierające umowę strony zgodziły się, aby okręty francuskie płynące 

z Francji lub z jej kolonii, a przewożące tylko produkty francuskie lub pocho
dzące z kolonii, a także statki hiszpańskie, płynące prosto z Hiszpanii lub jej 
kolonii, a przewożące produkty hiszpańskie lub pochodzące z jej kolonii, miały 
na okres 12 lat zezwolenie przybijania do portu Nowy Orlean i do wszystkich 
innych legalnych portów leżących na rzeczonym terytorium, w taki sam spo
sób, jak statki Stanów Zjednoczonych przybywające prosto z Francji lub Hisz
panii, lub też z ich kolonii, i nie będą płaciły większych opłat celnych za swe 
towary, niż płacą obywatele Stanów Zjednoczonych.
Amerykańscy posłowie, zdani na własne siły, wyszli daleko poza 

swe upoważnienia. Zdawali sobie sprawę, że stają się uczestnikami 
ogromnego przełomu w życiu narodu. Kładąc podpis pod umową, Li
vingston w uniesieniu zawołał: Od dziś Stany Zjednoczone zajmują mie
jsce wśród pierwszych potęg świata. Donosząc Jeffersonowi o zawartej 
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umowie, Livingston i Monroe nalegali, by jak najszybciej doprowadzić 
do jej ratyfikacji, żeby Napoleon się nie rozmyślił5''.

Wieść o zawartym traktacie dotarła do Waszyngtonu w przededniu 
rocznicy uzyskania niepodległości. Zapanowała powszechna radość, je
dynie zatwardziali federaliści ubolewali, że cena była zbyt wygórowa
na i nadmiernie obciąży amerykańskiego podatnika oraz że Stany 
Zjednoczone dostarczają francuskiemu agresorowi pieniądzy na woj
nę z Wielką Brytanią. Jednak nawet wśród federalistów większość cie
szyła się z sukcesu rządzącej administracji. Zatwierdzenie traktatu wy
magało zgody Senatu. Powstały też wątpliwości konstytucyjne, które 
podzielał sam Jefferson, proponując wprowadzenie specjalnej popraw
ki do konstytucji, upoważniającej prezydenta do powiększenia teryto
rium państwa. Ratyfikacja w Senacie 26 października 1803 r. przeszła 
stosunkiem głosów 24:7. Stany Zjednoczone podwoiły swą powierzch
nię, a rzeka Missisipi na całej długości była teraz w ich wyłącznym po
siadaniu. Ten ogromny obszar stał się szansą dla nowych osadników 
i farmerów55.

Problem Florydy Zachodniej
Niebawem po zakupie Luizjany oczy administracji Jeffersona skiero
wały się w kierunku terytoriów zachodniej i wschodniej części Flory
dy, nad którymi Hiszpania wciąż sprawowała kontrolę. Granicą pomię
dzy obiema częściami Florydy była rzeka Apalachicola. W 1804 r. Jef
ferson wysłał Jamesa Monroe do Madrytu z misją skłonienia Hiszpa
nów do odsprzedaży Florydy Zachodniej. W swoim dorocznym orędziu 
do Kongresu w 1805 r. Jefferson groził Hiszpanii wojną, jeśli ta nie 
zgodzi się na transakcję. Nie ulega wątpliwości, że kwestia zakupu Flo
rydy była dla Stanów Zjednoczonych czymś więcej niż tylko kolejnym 
krokiem na drodze ekspansji terytorialnej. Obie Florydy miały dla 
USA, przede wszystkim, ogromne znaczenie strategiczne - część za
chodnia była zabezpieczeniem Nowego Orleanu od wschodu, a część 
wschodnia, z półwyspem sięgającym w głąb Atlantyku, dawała możli
wość kontroli ważnych szlaków karaibskich. Gdy nie udało się Amery
kanom nabycie Florydy drogą zakupu, zaczęli teraz twierdzić, że Flo
ryda Zachodnia do rzeki Perdido również objęta była transakcją doty
czącą zakupu Luizjany. Obawiając się bezpośrednich kroków wojen
nych, administracja Jamesa Madisona postanowiła wykorzystać fakt, 
że Florydę Zachodnią zamieszkiwała spora grupa amerykańskich osad
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ników, którzy osiedlili się tam za zgodą władz hiszpańskich. Postano
wiono więc przy pomocy agentów podburzyć amerykańską społecz
ność zamieszkującą ten obszar i wywołać ruch separatystyczny. We 
wrześniu amerykańscy osadnicy zajęli miasto Baton Rouge i ogłosili 
Florydę Zachodnią terytorium „wolnym i niepodległym”. W tej sytu
acji prezydent James Madison wydał armii rozkaz zajęcia spornego te
rytorium do rzeki Pearl. Mimo że Wielka Brytania, Francja i Rosja za
protestowały przeciwko tym posunięciom rządu amerykańskiego, se
kretarz stanu Robert Smith oświadczył, iż Stany Zjednoczone tylko 
uprzedziły zajęcie Florydy przez Brytyjczyków. 27 października 1810 r. 
Madison podpisał proklamację, iż ziemie Florydy Zachodniej do rzeki 
Pearl są częścią terytorium Stanów Zjednoczonych na mocy transakcji 
zakupu Luizjany z 1803 r. 15 stycznia 1811 r. na tajnej sesji Kongres 
USA przyjął rezolucję mówiącą, że Stany Zjednoczone nigdy nie wy
rażą zgody, aby pozostałe przy Hiszpanii terytorium Florydy dostało 
się kiedykolwiek w ręce państwa trzeciego. Rezolucja ta, rozwinięta 
później w doktrynie prezydenta Jamesa Monroe’a, z czasem stanie się 
jedną z głównych zasad polityki amerykańskiej na półkuli zachodniej. 
W wyżej wspomnianej rezolucji Kongres upoważnił prezydenta do za
jęcia Florydy, jeśliby zaistniało niebezpieczeństwo zajęcia tego teryto
rium przez państwo trzecie. 14 kwietnia 1812 r. opanowane teryto
rium stało się częścią stanu Luizjana, a jednocześnie administracja 
w Waszyngtonie już rozpoczęła kroki, przygotowując się do przejęcia 
następnej części Florydy Zachodniej56.

Chociaż Stany Zjednoczone nie wystąpiły zbrojnie przeciw Hiszpanii 
w 1812 r., wielu mieszkańców Południa gotowych było wykorzystać 
okazję do uzyskania nowych nabytków terytorialnych w postaci całej 
Florydy. Taką ewentualność rozważał również prezydent Madison i je
sienią 1812 r. podjął w tym kierunku pierwsze kroki. Sekretarz wojny 
William Eustis polecił gubernatorowi Tennessee dostarczenie 1,5 tys. mi
licji do obrony Nowego Orleanu i dolnego biegu Missisipi. Wojsko to 
było organizowane z nadzieją użycia go w czasie inwazji na Florydę. 
Mobilizacji do oddziałów milicji towarzyszył entuzjazm i wkrótce liczba 
ochotników wzrosła do 2 tys., co przekroczyło oczekiwania. Na dowód
cę mianowano gen. Andrew Jacksona z Tennessee. Jackson i jego pie
chota opuścili Nashville 10 stycznia 1813 r. i drogą wodną udali się do 
Natchez, podczas gdy jazda posuwała się lądem. Wszystko było gotowe 
do inwazji na Florydę, lecz zanim Jackson przybył do Natchez, Kongres 
sprzeciwił się zajęciu hiszpańskiego terytorium57.

Projekt ustawy o okupacji Florydy został poddany pod obrady Kon
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gresu w styczniu 1813 r., a wprowadzone poprawki zatwierdzały tyl
ko inwazję na Florydę Zachodnią do rzeki Perdido. Milicja Jacksona 
nie była już potrzebna i otrzymał on od sekretarza wojny polecenie 
rozwiązania swoich sił. Jackson nie zdecydował się na demobilizację 
armii setki mil od domów żołnierzy, oddzielonych w dodatku dzikim 
terytorium, kontrolowanym przez wrogie plemiona indiańskie i posta
nowił pomaszerować z nimi z powrotem do Tennessee, gdzie zostali 
rozformowani58.

W połowie lutego 1813 r. oddziały amerykańskie stacjonujące 
w Nowym Orleanie pod dowództwem gen. Jamesa Wilkinsona wkro
czyły na hiszpańskie terytorium, nie napotykając oporu. Fort Charlot
te w Mobile był słaby i źle zaopatrzony, toteż komendant zdecydował 
o jego poddaniu, a hiszpański garnizon wycofał się do Pensacoli59.

Sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych przed wybuchem konfliktu
Jefferson, mimo namowy ze strony przyjaciół, odmówił ubiegania się 
o trzecią kadencję, swojego poparcia udzielając Jamesowi Monroe’owi 
z Wirginii. Jednak członkowie Partii Republikańskiej postanowili po
przeć Jamesa Madisona, który uzyskał nominację partii w ubieganiu 
się o fotel prezydencki. W wyborach 1808 r. Madison zdecydowanie 
pokonał kandydata federalistów, Charlesa Coteswortha Pinckneya, 
uzyskując w kolegium elektorskim 122 głosy, podczas gdy jego opo
nent tylko 54. Wiceprezydentem został George Clinton, zastąpiony 
w 1812 r. przez Elbridge’a Gerry’egoM.

W chwili, gdy James Madison obejmował urząd prezydenta, na ob
szarze wyznaczonym biegiem rzek Missisipi i Ohio zamieszkiwał już 
milion osadników. Mieszkańcy Zachodu i plantatorskiego Południa 
zdecydowanie opowiadali się za zaostrzeniem sankcji wobec Wielkiej 
Brytanii, nie brakowało też głosów nawołujących do wojny. Pod taki
mi hasłami rozpoczęli kampanię do Kongresu w 1810 r. młodzi ambit
ni politycy, wywodzący się z tych obszarów. Dla federalistów wybory 
były katastrofą, ugrupowanie to w Senacie zostało sprowadzone li
czebnie do miana frakcji (6 miejsc na 34), nie lepiej było w Izbie Re
prezentantów, gdzie na 142 miejsca zdobyli 37. Równocześnie też 
osłabiona została frakcja konserwatywnych republikanów ze szkoły 
Jeffersona, która do tej pory była trzonem tej partii61. Nowa generacja
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Prezydent James Madison

kongresmenów, wywodząca się w największej liczbie z Południa i Za
chodu, utworzyła w Kongresie frakcję tzw. Jastrzębi (War Hawksj, wy
wierając coraz większy wpływ na jego oblicze. Czołowymi przedsta
wicielami tej grupy byli: Felix Grundy z Tennessee, Henry Clay i Ri
chard M. Johnson z Kentucky; John C. Calhoun, Langdon Cheves, Wil
liam Lowndes i David R. Williams z Karoliny Południowej; George 
M. Troup, Peter B. Porter z Nowego Jorku i John A. Harper z New 
Hampshire. Nieformalne przywództwo tej grupy objął znakomity 
mówca, prawnik, Henry Clay z Kentucky, który został wybrany prze
wodniczącym Izby Reprezentantów, rozpoczynając tym samym błysko
tliwą karierę polityczną. Ta grupa młodych, aktywnych polityków re
publikańskich była pierwszą generacją po uzyskaniu niepodległości, 
niepamiętającą okropności wojny, za to wychowaną w atmosferze cią
głych upokorzeń politycznych i restrykcji gospodarczych, jakie spoty
kały Stany Zjednoczone ze strony imperium brytyjskiego. Politycy ci, 
nawołując do wojny z Wielką Brytanią, oprócz wielu powodów zwią
zanych z ciągłym konfliktem na granicy amerykańsko-kanadyjskiej 
i angielską blokadą morską, eksponowali element zranionej dumy na-
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Starcie pomiędzy amerykańską fregatą President i brytyjskim slupem Little Belt

rodowej, wykazując, że Stany Zjednoczone nie są przez Albion trakto
wane na równi z innymi państwami. Twierdzili, że w wyniku wojny 
Brytyjczycy muszą otrzymać twardą lekcję, która przy okazji powinna 
przynieść Stanom Zjednoczonym nowe nabytki terytorialne w postaci 
brytyjskiej Kanady i hiszpańskiej Florydy62.

Sama administracja podsycała nastroje imperialne. Kiedy Madison, 
interpretując umowę zakupu nieprecyzyjnie określonego terytorium 
Luizjany, na własną rękę dokonał aneksji części Florydy w 1810 r., po
budził apetyty zwolenników ekspansji. Głośna grupa Jastrzębi nie tyl
ko forsowała swoje stanowisko w Kongresie, prowadziła również gwał
towną kampanię prasową na rzecz wojny, podkreślając, iż mimo walk 
zakończonych sukcesem w okresie rewolucji, Amerykanie dalej odczu
wają boleśnie ingerencję Wielkiej Brytanii w ich życie, realizowaną po
przez restrykcje handlowe, prowokacje graniczne i morskie. Wtórowa
li im farmerzy z Doliny Missisipi oraz plantatorzy bawełny i tytoniu 
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z Południa, którzy boleśnie przeżywali trudności związane ze spad
kiem cen ich artykułów, spowodowane przez zmniejszenie eksportu, 
będące rezultatem angielskiej polityki handlowej63.

Pod wpływem tej kampanii, głoszącej potrzebę obrony honoru kra
ju, sekretarz marynarki Paul Hamilton na spotkaniach z kapitanami 
floty w 1810 i 1811 r. jasno dał do zrozumienia, że nie może już do
chodzić do sytuacji, w których amerykańskie statki poddają się bez 
walki i w upokarzający sposób są poddawane rewizji w pobliżu ame
rykańskich wybrzeży. W maju 1811 r., po serii incydentów, fregata Pre
sident (44) została skierowana do ochrony amerykańskich statków 
handlowych. 16 maja 1811 r. fregata ta otworzyła ogień do angielskiej 
korwety Little Belt (18), co spotkało się w USA z aprobatą64.

W swoim corocznym orędziu 5 listopada 1811 r. prezydent Madi
son wskazał na nieskuteczność poszukiwań sprawiedliwych rozwiązań 
metodami pokojowymi i poinformował, że Kongres zlecił mu zadanie 
postawienia kraju w stan gotowości wojennej oraz podjęcia kroków, 
jakich wymaga kryzysowa sytuacja. Miesiąc później Kongres poruszy
ła wiadomość o starciu gubernatora Indiany gen. Williama Henry’ego 
Harrisona z indiańską konfederacją pod Tippecanoe65.

Chociaż Jastrzębie chcieli wojny, nawet oni zdawali sobie sprawę 
z faktu, że Stany Zjednoczone są do niej nieprzygotowane. Opóźnie
nie w wypowiedzeniu wojny było spowodowane brakiem środków wo
jennych i niezgodą, nawet wśród Jastrzębi, w kwestii, jakie formacje 
będą najbardziej potrzebne i jak najefektywniej je wykorzystać. Mimo 
braku floty wojennej z prawdziwego zdarzenia, nadal nie brakowało 
przeciwników rozbudowy marynarki i wyposażenia jej w duże jednost
ki liniowe. W listopadzie Komitet Spraw Zagranicznych zarządził na
tychmiastowe przygotowania wojskowe i polecił uzbroić statki handlo
we oraz doprowadzić do gotowości bojowej rozbrojone uprzednio 
okręty wojenne. Dało to liczbę szesnastu okrętów, które zostały włą
czone do marynarki wojennej. W połowie stycznia 1812 r. Komitet 
Morski zalecił zbudowanie dwunastu okrętów liniowych i dwudziestu 
pięciu fregat. Lecz znów zdania były podzielone, część Jastrzębi, szcze
gólnie z Doliny Missisipi, przekonywała, że Wielka Brytania jest taką 
potęgą morską, iż budowanie floty mija się z celem. Bali się oni wzmoc
nienia klasy handlowej i proponowali rozpoczęcie działań lądowych po
przez aneksję Kanady66. Zresztą opinie te podzielało większość republi
kanów z Thomasem Jeffersonem, który pisał do Kościuszki:

(...) Nieprzyjaciel będzie panował na morzu, podczas gdy my uzyskamy 
przewagę na lądzie i pozbawimy go wszystkich posiadłości na kontynencie 
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amerykańskim (...) Sympatycy Anglii starali się nas pchnąć do głupstwa, ja
kim byłoby wybranie za obszar działań wojennych oceanu zamiast lądu67.
Gdy przygotowania do wojny w Stanach Zjednoczonych ruszyły już 

pełną parą, po drugiej stronie Atlantyku dojrzała idea kompromisu. 
16 czerwca 1812 r. w odpowiedzi na wniosek członka Izby Gmin Hen- 
ry’ego Broughama o odwołanie Orders in Council, minister spraw za
granicznych Wielkiej Brytanii Robert Stewart Castlereagh dał do zro
zumienia, że rząd zamierza je odwołać, co też nastąpiło 23 czerwca. 
Było jednak za późno, ponieważ 1 czerwca Madison wystąpił do Kon
gresu z wnioskiem o wypowiedzenie wojny Wielkiej Brytanii, załącza
jąc listę zażaleń uzasadniających podjęcie takich kroków68.

DO SENATU I IZBY REPREZENTANTÓW
STANÓW ZJEDNOCZONYCH:

Przekazuję Kongresowi pewne dokumenty, będące kontynuacją dotychczas 
mu przedłożonych, na temat naszych kontaktów z Wielką Brytanią.

(...) Brytyjskie okręty wojenne nieprzerwanie występują przeciwko fladze 
amerykańskiej na wielkim trakcie narodów oraz uprowadzają osoby pod nią 
żeglujące, nie w akcie egzekwowania prawa wojennego, opartego na prawie 
narodów stosowanym przeciwko wrogowi, ale municypalnego prawa odnoszą
cego się do poddanych brytyjskich. W ten sposób brytyjska jurysdykcja rozcią
gana jest na neutralne statki w sytuacji, w której nie mogą działać żadne inne 
prawa niż prawo narodów oraz prawo kraju, do którego należą statki (...).

Z tego powodu praktyka ta tak dalece wykracza poza poddanych brytyj
skich, że pod pretekstem poszukiwania tychże, tysiące obywateli amerykań
skich, pod ochroną prawa publicznego oraz ich narodowej flagi, zostało ode
rwanych od swego kraju i od wszystkiego, co dla nich drogie, zawleczonych 
na pokład statków wojennych obcego narodu i wystawionych, pod ostrym ry
gorem, na wygnanie do najodleglejszych i najbardziej śmiercionośnych klima
tów, by ryzykować życie w bitwach ich gnębiciela, oraz na to, by stać się 
smutnymi instrumentami porywania ich własnych braci.

Przeciwko tej rażącej zbrodni, którą Wielka Brytania pomściłaby rychło, 
gdyby została ona popełniona przeciwko niej samej, Stany Zjednoczone na 
próżno protestowały. Aby nie brakowało żadnego dowodu ich pojednawczej 
postawy i aby nie pozostał żaden pretekst do kontynuacji podobnych prak
tyk, rząd brytyjski został formalnie zapewniony o gotowości wejścia Stanów 
Zjednoczonych w układy, które nie mogłyby zostać odrzucone, gdyby odzy
skanie poddanych brytyjskich było prawdziwym i jedynym cełem. Starania 
te nie doczekały się pozytywnego odzewu.

Brytyjskie okręty wojenne mają również w zwyczaju naruszanie praw 
i spokoju naszych wybrzeży. Przebywają one w ich pobliżu, niepokojąc nasze 
przypływające i odpływające statki handlowe. Do najbardziej obraźliwych 
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roszczeń dodają najbardziej bezprawne postępowanie w naszych własnych 
portach i w sposób nieusprawiedliwiony przelewają amerykańską krew w ob
rębie bezpiecznego schronienia naszej jurysdykcji terytorialnej. Zasady i re
guły wprowadzone siłą przez ten naród, gdy pozostawał on narodem neu
tralnym, przeciwko uzbrojonym wrogim okrętom krążącym w pobliżu jego 
wybrzeży i zakłócającym jego handel, są dobrze znane. Niemniej jednak, gdy 
został on wezwany przez Stany Zjednoczone do ukarania co większych prze
stępstw popełnionych przez jego własne okręty, rząd obdarzył ich dowódców 
dodatkowymi oznakami zaszczytu i zaufania.

Pozostając pod udawanymi blokadami, bez obecności odpowiedniej sity, 
a czasami bez możliwości praktycznego jej wykorzystania, nasze okręty han
dlowe łupione są na wszystkich morzach, główne artykuły handlowe naszego 
kraju zostały odcięte od legalnych rynków, a naszym interesom rolniczym 
i morskim został wymierzony niszczący cios. (...)

Zaiste, wystarczająco pewne stało się, że handel Stanów Zjednoczonych 
ma zostać poświęcony, nie dlatego, że godzi on w wojenne prawa Wielkiej 
Brytanii, nie dlatego, że zaspokaja potrzeby jej wrogów, ale dlatego, że godzi 
w monopol, którego pożąda ona dla własnego handlu i nawigacji. Prowadzi 
ona wojnę przeciwko prawomocnemu handlowi przyjaciela po to, by usku
teczniać handel z wrogiem, handel skażony fałszerstwem i krzywoprzysię
stwem, które są w większej części jedynym jego paszportem do sukcesu.

Poddając ocenie zachowanie Wielkiej Brytanii w stosunku do Stanów 
Zjednoczonych, nie można nie zwrócić uwagi na działania wojenne wznowio
ne niedawno przez dzikusów na jednej z naszych rozległych granic; działa
nia, które nie znają litości dla wieku ani płci i wyróżniają się cechami szcze
gólnie szokującymi dla ludzkości. Trudno wyjaśnić działalność i kombinacje, 
które od pewnego czasu rozwijają się pośród plemion utrzymujących stałe 
kontakty z brytyjskimi handlarzami i garnizonami bez doszukiwania się 
związku ich wrogości z tymi wpływami i bez przypomnienia sobie poświad
czonych przykładów podobnych interwencji, dostarczonych w przeszłości 
przez oficerów i agentów owego rządu.

Na takie widowisko wystawiają nas rany i upokorzenia sypiące się na 
nasz kraj, tak wygląda kryzys, któremu nie udało się zapobiec, mimo naszej 
bezprzykładnej cierpliwości i pojednawczych wysiłków. (...)

Krótko mówiąc, postrzegamy Wielką Brytanię jako pozostającą w stanie 
wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym, a Stany Zjednoczone jako pozosta
jące w stanie pokoju w stosunku do Wielkiej Brytanii.

Czy Stany Zjednoczone zachowają bierność w obliczu tych postępujących 
uzurpacji i narastających krzywd, czy też, występując siłą przeciwko sile 
w obronie swoich praw narodowych, oddadzą swoją słuszną sprawę w ręce 
Wszechmocnego Rządcy wydarzeń (...). Powierzając je rozwadze, pozostaję 
w szczęśliwym przekonaniu, że podjęta decyzja godna będzie oświeconych 
i patriotycznych przedstawicieli cnotliwego, wolnego i potężnego narodu. (...)

James Madison
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4 czerwca deklaracja wojny przeszła w Izbie Reprezentantów stosun
kiem głosów 79 : 49. Głosowanie w Kongresie wykazało znaczne różni
ce postaw reprezentantów z poszczególnych stanów. Zdecydowanie 
przeciwne wojnie były: Nowa Anglia i Nowy Jork oraz stany środkowe, 
a więc te obszary, które w razie konfliktu najbardziej byłyby narażone 
na działania wojenne. Poparcie dla deklaracji wyraziło plantatorskie Po
łudnie i farmerski Zachód, zwolennicy ekspansji terytorialnej. W Sena
cie głosowanie odbyło się 17 czerwca i tutaj także zwyciężyli zwolenni
cy wojny w stosunku 19 : 13. Następnego dnia prezydent Madison pod
pisał deklarację wypowiadającą wojnę Wielkiej Brytanii69.

PROKLAMACJA

Ponieważ Kongres Stanów Zjednoczonych, z racji sprawowania powierzo
nej mu władzy, zdecydował poprzez ustawę, noszącą datę osiemnastego dnia 
bieżącego miesiąca, że istnieje wojna pomiędzy Zjednoczonym Królestwem 
Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz podległymi mu prowincjami a Stanami Zjed
noczonymi Ameryki i ich terytoriami: Stąd też niniejszym ja, JAMES MADI
SON, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, ogłaszam to wszystkim, któ
rych to dotyczy; nakazuję zwłaszcza wszystkim osobom pełniącym urzędy, cy
wilne lub wojskowe, pod władzą Stanów Zjednoczonych, czujność i gorliwość 
w wypełnianiu odpowiednio wynikających stąd obowiązków; co więcej, wzy
wam wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych; w imię ich miłości do 
kraju; w imię ich szacunku dla cennego dziedzictwa zawdzięczanemu cnocie 
i męstwu ich ojców; w imię ich poczucia krzywdy, która zmusiła ich do się
gnięcia po ostateczny środek, do którego może uciec się pokrzywdzony na
ród, i w imię starań, jakie podejmą pod błogosławieństwem Bożej Opatrzno
ści, w celu zmniejszenia wynikłych z tego nieszczęść; by wytężali siły w celu 
zachowania porządku, przyczyniania się do zgody, utrzymania rządów i sku
teczności prawa oraz wspierania i ożywiania wszelkich kroków podejmowa
nych przez ustanowione władze, w celu osiągnięcia rychłego, sprawiedliwego 
i honorowego pokoju.

{pieczęć}
Na dowód czego składam niniejszym mój własnoręczny podpis i dopilno

wuję przyłożenia pod niniejszym dokumentem pieczęci Stanów Zjednoczo
nych. Sporządzone w mieście Waszyngton, dziewiętnastego dnia czerwca, ty
siąc osiemset dwunastego roku, roku niepodległości Stanów Zjednoczonych 
trzydziestego szóstego.

James Madison

Thomas Jefferson w swym liście do Kościuszki z 28 czerwca 1812 r. 
pisał: (...) nie znałem wojny rozpoczynającej się pod lepszą wróżbą70.
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Debata nad wypowiedzeniem wojny Wielkiej Brytanii w pierwszej po
łowie 1812 r. jasno wskazywała, że istnieje silna frakcja kongresme- 
nów przeciwstawiająca się konfrontacji. Opozycja ta była głównie re
prezentowana przez przedstawicieli partii federalistów i przedstawi
cieli Nowej Anglii. Pragnęli oni, tak jak administracja, wzmocnienia 
pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, ochrony 
handlu i zwiększenia liczby wojska, jednak przeciwstawiali się rady
kalnym krokom, które w konsekwencji prowadziłyby do wojny i nara
żały na zniszczenie obszary stanów Nowej Anglii, leżących najbliżej 
granicy prowincji brytyjskich w Kanadzie i wzdłuż wybrzeża. Obawy 
federalistów budziła także nowa generacja młodych radykalnych poli
tyków republikańskich, reprezentujących interesy stanów Południa i Po
granicza, którzy coraz bardziej zwiększali swoje wpływy w Kongresie.

Przed uchwaleniem przez Kongres aktu wypowiedzenia wojny, 
przedstawiciele stanu Massachusetts wystąpili z memoriałem przeciw
stawiającym się tym zamierzeniom. Po wypowiedzeniu wojny, 34 kon- 
gresmanów spośród 49, którzy głosowali przeciwko wojnie, podpisało 
się pod protestem, znanym jako Address ofthe Minority to their Consti- 
tutents, w którym gwałtownie wystąpili przeciwko polityce wojennej 
republikanów, obarczając ich winą za wszystkie konsekwencje, jakie 
spadną na kraj, który pchnęli w otchłań wojny. Ostatecznie 81% 
przedstawicieli republikanów w obu izbach głosowało za wojną 
(98:23), podczas gdy wszyscy federaliści przeciw (39:0). Podobnie 
sprawa wyglądała - na co wcześniej wskazywałem - terytorialnie. Sta
ny Nowej Anglii, Nowego Jorku i New Jersey głosowały przeciw 
(35:17), gdy pozostałe stany głosowały za (62:14)71.

Rozbieżność poglądów nie przestała istnieć wraz z rozpoczęciem 
działań wojennych. Federaliści konsekwentnie starali się zminimalizo
wać udział stanów Nowej Anglii w konflikcie zbrojnym. Stany te sta
nowiły najbogatszą część kraju i Madison bardzo liczył na adekwatne 
wsparcie finansowe. Jednak federaliści, którzy kontrolowali banki, nie 
chcieli finansować wojny, co w konsekwencji doprowadziło budżet 
państwa na granicę bankructwa. Podobnie rzecz się miała z milicją sta
nową, której gubernatorzy stanów Nowej Anglii, powołując się na pra
wa stanowe, zabronili uczestnictwa w walkach poza granicami kraju, 
a w skrajnych przypadkach również stanu. Rywalizacja polityczna po
między federalistami i republikanami odbiła się fatalnie na korpusie ofi
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cerskim, w którym mianowani z klucza politycznego generałowie nie 
dość, że byli niekompetentni, to jeszcze ciągle ze sobą skonfliktowani.

Kilka miesięcy po wypowiedzeniu wojny Wielkiej Brytanii, w Sta
nach Zjednoczonych odbywały się wybory prezydenckie. Madison, któ
ry zdecydował się kandydować na drugą kadencję, nie miał już takie
go poparcia jak w 1808 r., nawet w kręgach swojej partii. Na dodatek 
federaliści uzyskali niezłe wyniki w wyborach do Kongresu i mimo że 
republikanie wciąż mieli przewagę w tej izbie i we władzach stano
wych, wynik wyborów był niepewny, głównie z powodu zarysowują
cego się podziału wśród republikanów, gdzie część polityków tej opcji 
nie była zadowolona z rządów Madisona. Kampania prezydencka roz
poczęła się w lutym 1812 r., do maja Madison otrzymał poparcie 2/3 
członków partii republikańskiej w Kongresie. Republikanie ze stanu 
Nowy Jork i stanów północnych wysunęli własnego kandydata, któ
rym był De Witt Clinton, burmistrz Nowego Jorku. Zwolennicy Clin
tona w adresie opublikowanym w lecie 1812 r. poddali krytyce obec
ny system wyłaniania kandydatów na urząd prezydencki, preferujący 
według nich polityków wywodzących się z „Dynastii Wirginii”, którzy 
z kolei, reprezentując agrarne interesy Południa, przedkładali je nad 
interes przemysłowych stanów Północy. Winiono ponadto administra
cję za nieudolne prowadzenie działań wojennych72.

Podział w partii republikańskiej, jaki zarysował się podczas kam
panii prezydenckiej, postawił dylemat przed federalistami. Mieli oni 
do wyboru albo wyłonić własnego kandydata, który nie miał szans na 
elekcję, albo poprzeć kandydaturę przeciwną Madisonowi w nadziei, 
że przyczyni się to do osłabienia partii republikańskiej i doprowadzi 
do szybkiego zakończenia wojny. Nie bez znaczenia był też fakt, że 
Clinton został wystawiony przez stany północne, aby bronić ich inte
resów. Na konwencji partii federalistów, która odbyła się we wrześniu 
1812 r., partia ta nie poparła oficjalnie Clintona, nie zdecydowała się 
jednak wystawić swego kandydata, co było nieoficjalnym wsparciem 
dla przeciwnika Madisona. Podczas wyborów prezydenckich Clinton 
wygrał we wszystkich stanach Nowej Anglii z wyjątkiem Vermontu, 
odniósł również zwycięstwo w Nowym Jorku i w New Jersey, uzysku
jąc ogółem 89 głosów. Madison uzyskał 128 głosów w kolegium elek- 
torskim. Wybory wyraźnie unaoczniły, jak bardzo niepopularną była 
idea wojny w stanach północnych, Madison przepadł we wszystkich, 
z wyjątkiem dwóch stanów leżących na północ od rzeki Potomac. Gło
sy stanów południowych i zachodnich wystarczyły mu jednak do za
pewnienia zwycięstwa wyborczego. Natomiast niepowodzenia wojen-
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ne i podział w łonie partii rządzącej miały przełożenie na wynik wy
borów do Kongresu. Republikanie utracili bowiem miejsca w Izbie Re
prezentantów z 75% do 63% i Senacie z 82% do 78%. Szczególnie do
tkliwa była utrata miejsc w stanach północnych - Nowym Jorku, Mas
sachusetts, New Hampshire. W wyniku wyborów do władz stanowych 
republikanie utracili władzę w Massachusetts, New Jersey, Marylan
dzie i Nowym Jorku73.

Wybory prezydenckie jesienią 1812 r. były ostatnią szansą dla prze
ciwników wojny na szybkie jej zakończenie i satysfakcja, jaką niewąt
pliwie był najlepszy wynik wyborczy federalistów od 1790 r., nie mogła 
zrekompensować faktu, że polityka antywojenna tej partii poniosła klę
skę, co w niedługiej przyszłości przyczyni się do upadku znaczenia sa
mego ugrupowania. Z drugiej strony, mimo że republikanie utrzymali 
przewagę w Kongresie, podział, jaki zarysował się w partii, oraz utrata 
wpływów w stanach północnych - najbogatszych i najbardziej uprzemy
słowionych - nie rokowały najlepiej temu ugrupowaniu i rządzonemu 
przez nie państwu. Coraz większy rozdźwięk między północą kraju, 
przeciwną wojnie, a pozostałymi stanami osiągnął w 1814 r. apogeum 
i, jak nigdy wcześniej, zagroził jedności Stanów Zjednoczonych.

Rozruchy w Baltimore
Gdy wieść o wypowiedzeniu wojny przez Stany Zjednoczone obiegła 
kraj, w stanach Nowej Anglii zapanowała atmosfera przygnębienia 
i oburzenia. W wielu miastach bito w dzwony, spuszczano flagi pań
stwowe do połowy masztu, zamykano sklepy. Stanowisko prominent
nych działaczy federalistów było jednoznaczne, trzeba jak najszybciej 
doprowadzić do zakończenia wojny. Twierdzono, że można to będzie 
uzyskać poprzez nieudzielanie wsparcia rządowi federalnemu i wyko
rzystywanie wszelkich legalnych sposobów, aby się jej przeciwstawić. 
Atakowano nie tylko wojnę, ale również osoby odpowiedzialne za jej 
rozpętanie, w tym głównie prezydenta Jamesa Madisona i partię re
publikańską: (...) prezydent, który rozpętał wojnę, nie będzie w stanie 
doprowadzić do pokoju. W stanach centralnych federaliści byli zagubie
ni, z jednej strony podzielali poglądy swoich kolegów partyjnych z No
wej Anglii o bezsensowności i szkodliwości konfliktu z Wielką Bryta
nią, z drugiej jednak nie odżegnywali się od konieczności wsparcia rzą
du w momencie prowadzenia wojny przez kraj74.



62 USA i Wielka Brytania przed wybuchem konfliktu

Antywojenne nastawienie federalistów, ostra krytyka prezydenta 
i partii republikańskiej, przypadająca na okres kampanii prezydenckiej, 
powodowały, że z kolei w prasie republikańskiej zaczęto przedstawiać 
federalistów jako zdrajców narodu działających za brytyjskie pienią
dze. Napędzająca się wzajemnie spirala oskarżeń i nienawiści, rozpę
tana przez prasę obu zwalczających się ugrupowań, wciągała coraz 
szersze rzesze społeczeństwa, co wydało smutne owoce w postaci za
mieszek w Baltimore. Baltimore było najmłodszym spośród wielkich 
miast wschodniego wybrzeża i uchodziło za najbardziej republikań
skie. W mieście tym działali także federaliści, których organem praso
wym był Federal Republican, założony w 1808 r. przez Alexandra Con- 
tee Hansona. Wkrótce gazeta ta stała się najbardziej wpływowym cza
sopismem federalistów na południu USA. Ostro krytykowała admini
strację Jeffersona za wprowadzenie embarga, nie oszczędzała też jego 
następcy Jamesa Madisona za jego politykę wobec Wielkiej Brytanii. 
W okresie burzliwych dyskusji przed wypowiedzeniem wojny, na ła
mach Federal Republican ukazywały się artykuły, które doprowadzały 
elity republikańskie do wściekłości, jak na przykład: Wojna spowoduje, 
że konstytucja i wszystkie prawa obywatelskie zapadną w żelazny sen. 
Ci, którzy rozpętają konflikt, wkrótce staną się dyktatorami i despotami, 
a społeczeństwo wcześniej czy później zamienią w niewolników. Jednak 
oliwy do ognia dolał artykuł, który ukazał się dwa dni po wypowie
dzeniu wojny, tj. z 20 czerwca: gdzie wydawcy zapewniali, że użyją 
(...) wszystkich konstytucyjnych argumentów i każdego legalnego sposo
bu do przeciwstawienia się niepotrzebnej wojnie. Gdy wieść o artykule 
rozeszła się po mieście, władze Baltimore, które były zdominowane 
przez republikanów, postanowiły rozprawić się z „niepoprawną gaze
tą”. Dzień po ukazaniu się artykułu rozochocony tłum, który wyszedł 
z kilku pubów i ogródków piwnych, pod wodzą aptekarza Philipa Le
wisa ruszył w kierunku budynku redakcyjnego Federal Republican i po 
chwili zaczął go demolować. Mimo że właściciele gazety zwrócili się 
z prośbą do konstabla o ochronę, ten odmówił. Burmistrz także odmó
wił wezwania milicji stanowej do uspokojenia tłumu. Sam udał się na 
jego spotkanie, co nie przyniosło żadnego rezultatu. Usłyszał za to od 
Lewisa, aby nie mieszał się do sprawy, gdyż (...) budynek gazety jest 
świątynią hańby, wspomaganą brytyjskim złotem, i powinien zostać zbu
rzony do gruntu. Po tej rozmowie burmistrz wycofał się do swej sie
dziby, a tłum kontynuował swoje dzieło. Zamieszki trwały jeszcze ty
dzień, zmuszając wielu prominentnych federalistów i ich sympatyków 
do opuszczenia miasta. Niszczono ich domy, sklepy, warsztaty, a na-
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wet statki. 27 lipca grupa podburzonego pospólstwa próbowała się 
wedrzeć do budynku przy Charles Street, gdzie w obawie o swoje ży
cie zebrało się kilkudziesięciu federalistów. Broniący się oddali kilka
naście strzałów, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a kilka zostało 
rannych. Tłum wpadł w szał, rozpoczęło się oblężenie budynku, a w 
jego kierunku ciągnęły następne grupki żądnych krwi. O szóstej rano 
następnego dnia tłum liczył już 2 tys. ludzi. Sytuacja wymykała się 
spod kontroli, lincz wisiał w powietrzu. Teraz republikańskie władze 
miasta postanowiły działać, obawiając się, że wkrótce oszalałe pospól
stwo może zniszczyć i splądrować całe miasto. Wysłano oddział woj
ska, aby wyprowadzić przerażonych federalistów z budynku, zapew
niając jednocześnie tłum, że zostaną doprowadzeni do więzienia. Po
spólstwo nie dało jednak za wygraną, zaatakowało więzienie i wdarło 
się do środka. Części federalistów udało się wmieszać w tłum, dzie
więciu jednak rozpoznano i wywleczono przed budynek, gdzie zostali 
pobici do nieprzytomności. Kilku lekarzy, aby wydostać masakrowa
nych ludzi, przekonało rozwścieczone pospólstwo, że ich ofiary już nie 
żyją i ciała ich będzie można wykorzystać dla nauki. Tłum postanowił 
się jednak upewnić, wlewając nieprzytomnym do oczu gorący wosk. 
Ostatecznie wydano ciała lekarzom, którzy zrobili co było można, aby 
uratować poszkodowanych. Ostatecznie zmarła jedna osoba - sędzi
wy gen. James Lingan, bohater wojny o niepodległość nie przeżył po
bicia, Hanson z powodu obrażeń wewnętrznych nigdy nie wrócił do 
zdrowia i zmarł w 1819 r. w wieku 33 lat. Ten los podzieliło kilku in
nych, jak Harry Lee, który został kaleką i zmarł sześć lat później. Więk
szość federalistów opuściła miasto. Winnych zajść, mimo że byli ogól
nie znani, nigdy nie postawiono przed sądem. Jednak próba zniszcze
nia Federal Republican nie powiodła się, wkrótce w całym kraju, nastą
piły składki na rzecz odbudowy pisma. Do grudnia 1812 r. udało się 
w ten sposób zebrać 2 tys. dolarów, które co prawda pokryły starty tyl
ko w połowie, lecz wydarzenia z lipca zrobiły gazecie taką reklamę, że 
wkrótce stała się jedną z najpoczytniejszych w całym kraju. Redakcja 
gazety nigdy nie wróciła do Baltimore, przenosząc się do Georgetown. 
Do Baltimore zaś na cały XIX w. przyległa niesława tamtych wydarzeń, 
jako miasta rozwydrzonego pospólstwa, i nie zmyła tego nawet boha
terska obrona przed wojskiem brytyjskim w 1814 r.75
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Na Starym Kontynencie trwał odwieczny bój poszczególnych państw 
o hegemonię, co w rezultacie prowadziło do częstych wojen. Antido
tum na to miała być polityka równowagi sił, polegająca na zabezpie
czeniu ładu w Europie za pomocą układów i pilnowanie, aby żadne 
z państw nie osiągnęło przewagi nad pozostałymi. W epoce oświece
nia polityka równowagi uzyskała wsparcie współcześnie żyjących my
ślicieli politycznych, którzy uważali, że wszechświat, a wraz z nim sfe
ra polityczna działa według racjonalnych założeń, będących względem 
siebie we wzajemnej równowadze76.

Pomimo swego odległego położenia od Europy od początków ist
nienia, Stany Zjednoczone egzystowały, chcąc nie chcąc, w europe
jskim systemie równowagi sił. Amerykanie jednak nie rozumieli i nie 
akceptowali polityki równowagi, uważając ją za jeden z grzechów 
głównych polityki uprawianej na Starym Kontynencie. Mając komfort 
oddalenia i będąc na uboczu wielkiej polityki, Stany Zjednoczone od 
początku przyjęły zasadę nieangażowania się w konflikty europejskie. 
Politykę tę sformułował już Jerzy Waszyngton:

(...) Główne interesy krajów europejskich nie mają żadnego związku z na
szymi (...) dlatego świadczyłoby o braku wszelkiej mądrości z naszej strony, 
gdybyśmy wplątali się w sztuczne związki, w kapryśne zawsze losy polityki kra
jów europejskich i w ich rozliczne sojusze i spory (...) Odległe położenie nasze
go kraju pomaga i zachęca do przyjęcia odmiennego kursu politycznego77.
Mimo że Stany Zjednoczone nie akceptowały polityki równowagi, 

nie przeszkodziło im to czerpać korzyści z niej wynikających. Przecież 
niepodległość Stanów Zjednoczonych też była pochodną polityki rów
nowagi sił mocarstw europejskich, które zaniepokojone rosnącą hege
monią kolonialną Wielkiej Brytanii poparły przeciw niej zbuntowane 
kolonie. Dla przywódców młodego państwa najważniejszą kwestią sta
ło się zabezpieczenie jego interesów politycznych (niezależność), eko
nomicznych i perspektyw rozwoju terytorialnego. Ponieważ państwa 
w Europie zajęte były walką z dążącą do hegemonii Francją, faktycz
nie skala zagrożenia Stanów Zjednoczonych była niewielka, za to sta
rały się one wykorzystać tę sytuację do własnych celów. (...) Funda
mentalną zasadą naszego postępowania wobec narodów cudzoziemskich 
winno być rozszerzenie z nimi stosunków handlowych, a ograniczenie do 
minimum związków politycznych. Polityka zachowywania neutralności 
i balansowania pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Hiszpanią po
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czątkowo się sprawdzała, a dla Amerykanów trwał czas prosperity: 
ekonomicznej - korzyści z przewozu towarów do walczących stron, 
politycznej - zabezpieczenie niepodległości, gdyż każde mocarstwo eu
ropejskie, które spróbowałoby podporządkować sobie USA, natych
miast musiało się liczyć z kontrakcją swego europejskiego przeciwni
ka, i wreszcie terytorialnej, czyli zajęcie Florydy Zachodniej należącej 
do Hiszpanii i zakup Luizjany od Napoleona, wprowadzający USA na 
drogę ku potędze. Zresztą Bonaparte tę transakcję uzasadniał między 
innymi polityką równowagi: (...) Takie rozszerzenie terytorium na za
wsze potwierdzi potęgę Stanów Zjednoczonych, a ja właśnie stworzyłem 
Anglii morskiego rywala, który prędzej czy później zada cios jej dumie. 
Francuski konsul w Waszyngtonie, Louis-Andre Pichon, pisał do Tal- 
leyranada: (...) należy zaakceptować ambicje Stanów Zjednoczonych 
w dążeniu do stania się potęgą i wyciągnąć z tego jak najwięcej korzyści 
politycznych dla Francji, przede wszystkim raz na zawsze wyrwać je spod 
wpływów Wielkiej Brytanii73.

Politycy republikańscy często odwoływali się do idei politycznej mi
sji Ameryki w świecie. Amerykanie, buntując się przeciw Wielkiej Bry
tanii, odrzucili europejski system uprawiania polityki międzynarodo
wej opartej na równowadze, z drugiej strony młode państwo praktycz
nie nie posiadało armii i floty, które mogłyby chronić jego interesy za 
pomocą środków militarnych, dlatego należało wykształcić ideologię 
polityczną, będącą niejako kanonem amerykańskiej polityki zagranicz
nej. Pogląd Thomasa Paine’a, że człowiek nie jest człowiekowi wro
giem, chyba że poprzez fałszywy system rządzenia, uzależniał pokojo
we współżycie między narodami od upowszechnienia instytucji demo
kratycznych. Stany Zjednoczone uważały się za pierwszy naród, który 
stworzył państwo oparte na wartościach demokracji, i nabrały przeko
nania, że ich misją dziejową jest upowszechnienie tych wartości. Tho
mas Jefferson mówił: (...) sprawiedliwy i trwały rząd republikański 
w Ameryce stałby się pomnikiem i przykładem na całym świecie. Jeffer
son wyznawał pogląd, iż moralność państw powinna podlegać tym sa
mym kryteriom co moralność jednostki: (...) jeden jest tylko system 
etyczny dla ludzi i narodów. 1 ta postawa miała też wpływ na politykę 
jego administracji, obliczoną raczej na naciski dyplomatyczne i gospo
darcze niż doprowadzenie do wojny: (...) Mam nadzieję, że wojna nie 
będzie naszym wyborem. Myślę, że nadarza się szczęśliwa okoliczność po
kazania światu, iż naród może doprowadzić do czynienia sprawiedliwo
ści za pomocą ekonomii z równie dobrym skutkiem, co za pomocą środ
ków wojennych. Ten pogląd, wyrażony już w 1793 r., nie uległ zmianie 
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podczas prezydentury Jeffersona i leżał u podstaw zastosowania poli
tyki embarga w obronie interesów USA. Polityka ta jednak zakończyła 
się kompletnym fiaskiem, a tyran mórz - Anglia i tyran lądu - Francja 
miast wziąć sobie do serca lekcje moralności politycznej Jeffersona, 
wchodziły właśnie w ostateczną rozgrywkę, wciągając do niej wszyst
kie narody europejskie. Zrezygnowany i rozczarowany Jefferson 
w 1808 r. pisał: (...) postrzegam Europę jako wielki dom wariatów79.

Ironiczną wymowę ma fakt, że dokąd, tak bardzo krytykowana 
przez kręgi polityczne Waszyngtonu, europejska polityka równowagi 
istniała na kontynencie, dotąd Stany Zjednoczone czerpały z niej pro
fity. W momencie jej zachwiania, podczas wojen napoleońskich, USA 
znalazły się w poważnych tarapatach. Katastrofalny wpływ embarga 
na gospodarkę USA i nastroje społeczne zarówno na Południu, jak też 
w miastach nowej Anglii spowodowały przewartościowanie poglądów 
polityków republikańskich przeciwnych wojnie jako instrumentowi 
osiągania korzyści politycznych. Jefferson, widząc fiasko polityki naci
sku ekonomicznego, zmuszony został do stwierdzenia: (...) Kiedy po
kój staje się bardziej kosztowny od wojny, skłonni jesteśmy przyjąć zasa
dę kalkulacji finansowej60.

Realia polityki światowej zweryfikowały amerykańskie marzenia 
o misji USA jako państwa sprzeciwiającego się rozwiązaniom siłowym 
w sporach międzynarodowych i w 1812 r. Stany Zjednoczone weszły 
na drogę konfliktu zbrojnego.
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Rozdział II
WROGIE ARMIE 

W PRZEDEDNIU KONFLIKTU

Armia amerykańska 1783-1812
24 września 1783 r., cztery dni po podpisaniu traktatu paryskiego for
malnie kończącego wojnę, Kongres polecił gen. Waszyngtonowi zwol
nić do domu całą armię federalną oprócz niewielkiego zgrupowania 
stacjonującego naprzeciwko oddziałów brytyjskich pozostających 
w Nowym Jorku. Gdy 25 listopada Brytyjczycy opuścili Nowy Jork, ar
mia amerykańska składała się tylko z jednego pułku piechoty i bata
lionu artylerii, ogółem 600 ludzi.

Okres poprzedzający demobilizację był bardzo burzliwy, zimą 
1782 r. w armii wzrastały nastroje niezadowolenia, a w obozie New
burgh wśród oficerów zaczęły krążyć anonimowe pisma, wzywające 
ich do niepodejmowania walki, jeżeli wojna będzie kontynuowana, 
a z drugiej strony do nieskładania broni, jeżeli pokój będzie podpisa
ny, dopóty, dopóki nie zostaną im wypłacone należności za służbę. 
15 marca 1783 r. z wielkim trudem udało się Waszyngtonowi na wie
cu z oficerami spacyfikować rewolucyjne nastroje. Obiecał oficerom, 
że uczyni wszystko, co w jego mocy, aby otrzymali swe należności. 
Ostatecznie Kongres podjął zobowiązanie, że wypłaci im zaległy żołd 
i jednorazową odprawę w kwocie pełnej pensji za okres 5 lat1.

Większość polityków w Kongresie wyznawała opinię, że na pierw
szej linii obrony powinna się znajdować dobrze zorganizowana i zdy
scyplinowana milicja, wystarczająco uzbrojona i wyposażona. Według 
nich regularna armia byłaby kosztownym wydatkiem dla borykającego 
się z ogromnymi trudnościami finansowymi młodego państwa. Oprócz 
tego niedawne problemy z buntowniczymi nastrojami w nieopłacanej 
Armii Kontynentalnej, jak też doświadczenia wyniesione z wojny, gdzie 
ochotnicza milicja amerykańska niejednokrotnie wychodziła zwycięsko 
ze starć z regularną armią brytyjską, umacniały pogląd, że zbędne są
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wydatki na regularnego żołnierza. Również Jerzy Waszyngton, do któ
rego Kongres zwrócił się za pośrednictwem Aleksandra Hamiltona 
o poradę, wyraził opinię, że duża stała armia w okresie pokoju może 
być zagrożeniem dla wolności kraju i że naród jest zbyt biedny na jej 
utrzymywanie w proporcji adekwatnej do zapewnienia sobie bezpie
czeństwa. Wskazywał raczej na potrzebę rozbudowy floty, bez której 
w czasie wojny nie będzie możliwe utrzymanie ochrony amerykańskie
go handlu i obrony amerykańskiego wybrzeża. Waszyngton, podobnie 
jak Kongres, wierzył, że Stany Zjednoczone powinny oprzeć swe siły 
na armii obywatelskiej złożonej z mężczyzn pomiędzy 18. a 50. rokiem 
życia, powoływanych do służby w razie zagrożenia. Zalecał również 
powołanie ochotniczej milicji zorganizowanej w oddziały, okresowo 
szkolonej i znajdującej się raczej pod kontrolą władz federalnych niż 
stanowych. Zwracał jednak uwagę na konieczność utworzenia małej 
regularnej armii do walki z Indianami i do obsadzenia posterunków na 
pograniczu z Kanadą oraz do ochrony magazynów i instytucji państwo
wych. Według jego opinii, armia taka powinna się składać z 4 pułków 
piechoty i 1 artylerii, ogółem około 2630 oficerów i żołnierzy. Odpowie
dzialny za plany organizacji przyszłych sił zbrojnych Komitet Aleksan
dra Hamiltona zasięgnął również opinii gen. Wilhelma von Steubena 
i gen. Louisa le Bćque Du Portaila2.

Na wiosnę 1784 r. problem reform w armii stał się przedmiotem po
litycznych przetargów. Reprezentanci Nowej Anglii pod przywódz
twem Elbridge’a Gerry’ego z Massachusetts chcieli, aby żołnierze sta
cjonujący w fortach na zachodnim terytorium podlegali ich władzy. 
Nowy Jork gwałtownie zakwestionował żądania Nowej Anglii w sto
sunku do zachodnich ziem i nie zgodził się na głosowanie za utworze
niem stałej armii, chyba że Kongres wyda zgodę na obsadzenie tych 
fortów przez jego żołnierzy. Spór pomiędzy stanami Nowej Anglii i No
wym Jorkiem ciągnął się do początków czerwca 1784 r. W końcu 
w ciągu ostatnich dwóch dni sesji Kongresu osiągnięto kompromis. Po
lecono rozwiązać obecnie istniejący pułk piechoty i batalion artylerii 
z wyjątkiem 80 żołnierzy artylerii pozostawionych w fortach West Po
int i Pitt. W to miejsce postanowiono utworzyć nowy pułk piechoty, 
złożony z 8 kompanii i 2 batalionów artylerii, ogółem 700 ludzi. Nie 
żądano od stanów zaciągania nowych oddziałów do armii federalnej, 
tylko zgodzono się, żeby dostarczyły ich spośród własnej milicji. Czte
ry stany zostały wezwane do dostarczenia żołnierzy: Pensylwania - 
260, Connecticut - 165, Nowy Jork - 165 i New Jersey - 110. Jednak 
do końca września 1784 r. tylko New Jersey i Pensylwania zwerbowa- 
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fy przypadający na nich kontyngent ochotników ze swoich oddziałów 
milicji. Dowódcą pułku został płk Josiah Harmar z Pensylwanii, stan 
ten bowiem dostarczył największą liczbę rekrutów.

Konstytucja z 1787 r. określała, że prezydent jest naczelnym do
wódcą sił armii i floty, ma prawo osobiście prowadzić działania wo
jenne w polu bądź wyznaczyć dowodzącego. Jest odpowiedzialny za 
organizację i stan sił zbrojnych w czasie pokoju oraz działania militar
ne w czasie wojny. 7 sierpnia 1789 r. Kongres powołał Departament 
Wojny, a prezydent Waszyngton na sekretarza wojny wyznaczył gen. 
Henry’ego Knoxa. W owym czasie armia amerykańska liczyła 800 żoł
nierzy. Tak mała armia nie wymagała rozbudowanej administracji. We
dług obowiązującej wówczas doktryny wojennej, kwatermistrzostwo 
było niezbędne tylko w okresie wojny. W 1783 r. Kongres objął kwa
termistrzostwo, tak jak pozostałe jednostki, zwolnieniem ze służ
by. System zaopatrzenia wojska został więc podporządkowany cywil
nej kontroli. Utworzono cywilny sekretariat odpowiedzialny za trans
port, utrzymanie bezpieczeństwa i dystrybucje dostaw wojskowych. 
Departament Skarbu zaś odpowiadał za zakup wszystkich artykułów 
niezbędnych dla wojska, z żywnością i ubraniami włącznie. W 1794 r. 
Kongres powołał Biuro Dostaw Publicznych przy Departamencie Skar
bu i Biuro Superintendentury Dostaw Wojskowych przy Departamen
cie Wojny. Organizacja zaopatrzenia armii oparta została na systemie 
kontraktowym i bez większych zmian dotrwała do wybuchu wojny 
1812. Kontraktorzy byli wybierani spośród tych, którzy zaoferowali 
najniższą cenę za dostawę uzgodnionych artykułów dla armii, i mieli 
obowiązek magazynowania oraz dostarczania wystarczających racji 
żywnościowych, co najmniej przez 6 miesięcy, dla żołnierzy stacjonu
jących również w odległych posterunkach. Dystrybucja wszystkich po
zostałych dostaw dla wojska odbywała się w Filadelfii, znajdowały się 
tam magazyny, gdzie przechowywano ubrania, namioty i leki. Super- 
intendentura gromadziła je i rozdzielała wtedy, kiedy było to niezbęd
ne dla żołnierzy. System kontraktowy wydawał się bardziej ekonomicz
ny i efektywny niż bezpośrednie dostawy, jednak wkrótce miał ukazać 
swoje słabe strony. Jakość i szybkość dostaw była bowiem uzależniona 
od rachunku ekonomicznego dostawców3. Również uzbrojenie armii - 
w tym produkcja dział, karabinów i amunicji - było oparte na syste
mie kontraktowym. I tak na mocy zamówień rządowych z 1794 r. hut
niczy zakład Brown & Francis na Rhode Island zobowiązał się odlać 
24-funtowe i 32-funtowe działa dla fortów oraz 24-funtowe działa dla 
fregat. Z kolei Samuel Hughes, właściciel huty w Maryland, podjął się 
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produkcji artylerii mniejszego kalibru. Kongres zdecydował o zwięk
szeniu liczby arsenałów wojskowych i ustanowił narodowy przemysł 
zbrojeniowy. Pierwsza państwowa fabryka broni powstała w Spring- 
field w Massachusetts w 1794 r., a druga w tym samym roku w Har- 
pers Ferry w Virginii. Rząd mógł tam produkować karabiny, amunicję 
i testować artylerię. Mimo to większość broni nadal zakupywano za 
granicą i musiało upłynąć jeszcze wiele lat, zanim rodzimy przemysł 
mógł zaspokoić potrzeby armii4.

Federaliści wciąż nie rezygnowali z idei utworzenia regularnej 
i licznej armii. Przy okazji tzw. „wojny z Francją” Aleksander Hamilton 
zaproponował powołanie stałej armii liczącej do 50 tys. ludzi, stworze
nie armii prowincjonalnej w tej samej liczbie, a także zbudowanie lub 
zakupienie 6 okrętów liniowych, 12 fregat i 20 mniejszych jednostek. 
Mając doświadczenie z poprzedniej wojny, sugerował, aby Kongres 
uchwalił prawo upoważniające do uwięzienia każdego, kto powołany 
do służby wojskowej odmówi spełnienia tego obowiązku. Kongres jed
nak, obawiając się kosztów, a jeszcze bardziej zagrożenia, jakie mo
głaby stanowić dla wolności amerykańskiej stała armia, zgodził się za
ledwie na 10-tysięczną armię lądową. W razie inwazji francuskiej na 
teren Stanów Zjednoczonych miano zwiększyć liczbę wojska do 50 tys. 
i milicji do 80 tys. W wyżej omawianym okresie Stany Zjednoczone 
dysponowały armią liczącą 3,5 tys. żołnierzy, co wydaje się liczbą zni
komą; ponadto Amerykanie nie mieli okrętów wojennych, posiadali też 
niewielkie zapasy amunicji i armat. Jedynym fortem zdolnym do obro
ny był fort filadelfijski, ponieważ umocnienia broniące Nowego Jorku 
i Baltimore nie zostały odbudowane po zniszczeniach wojennych5.

Jako Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, Hamilton opracował sys
tem dyscypliny i szkolenia wojskowego. Przestudiował organizację, 
taktykę i sposoby wyposażenia czołowych państw europejskich i z tych 
wybrał, jak sądził, najodpowiedniejszy wzór dla Ameryki. Zaznajomił 
się z planami fortów, organizacją obozów, potrzebami żołnierzy w roz
maitych sytuacjach, w marszach i na postojach oraz z umundurowa
niem i wyposażeniem. Pamiętając dobrze wszelkie kłopoty z wojny 
o niepodległość, uwzględnił w swoich szeroko zakrojonych planach 
odpowiednie magazyny wojskowe. Doceniając konieczność posiadania 
wykształconej kadry dowódczej, opracował projekt przyszłej akademii 
wojskowej. Plany te ostatecznie zrealizował Jefferson, tworząc 
w 1802 r. Akademię Wojskową w West Point6.

Jednak ambitne projekty Hamiltona nie miały się ziścić. Gdy flota 
francuska poniosła klęskę pod Abukirem 1 sierpnia 1798 r., sprawa re
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organizacji sił zbrojnych upadła, zaś przeciwnicy powiększenia armii 
przeszli do ofensywy. W republikańskich gazetach armia była przed
stawiana jako: (...) okrutna dzika siła, która pozbawiona kontroli naro
du gotowa jest go pożreć. Straszono utratą swobód obywatelskich: (...) 
Nasi obywatele nie będą już mogli bezpiecznie chodzić po ulicach7.

Tymczasem sytuacja międzynarodowa wcale nie przedstawiała się 
dla Stanów Zjednoczonych najlepiej, bowiem flota brytyjska rozpoczę
ła zajmowanie amerykańskich statków zaangażowanych w handel „re
eksportowy”. Jefferson pragnął jednak zmusić Anglię do ustępstw in
nymi środkami niż wojenne, mianowicie poprzez bojkot ekonomiczny. 
Wierząc w wyższość nacisków ekonomicznych nad militarnymi, zredu
kował jeszcze bardziej wydatki na armię przy pełnym poparciu ówcze
snego sekretarza skarbu Alberta Gallatina. Oszczędnościowa polityka 
wobec armii nie ominęła nawet floty, która w owym czasie powinna 
mieć dla Stanów Zjednoczonych kapitalne znaczenie. Gdy T. Jefferson 
obejmował władzę, dług narodowy osiągnął wysokość 80 min dolarów. 
Wraz z Gallatinem wypracowali plan pozwalający na coroczne spłaca
nie sumy 7,3 min kapitału wraz z odsetkami. Akcja powiodła się: gdy 
Jefferson ustępował po drugiej kadencji, dług zmalał do 27 min dola
rów, pomimo zakupu Luizjany i strat poniesionych przez embargo. 
Sumy te w większości zostały wygospodarowane dzięki redukcji armii 
i marynarki. Akt z 3 marca 1801 r., zatwierdzony przez prezydenta, 
nakazywał sprzedanie wszystkich okrętów będących w posiadaniu ma
rynarki wojennej z wyjątkiem fregat®. ML J*

W rezultacie polityki gabinetu Jeffersona, armia licząca 4 tys. ofi
cerów i żołnierzy została szybko zmniejszona do 3,2 tys., by w roku 
1807 osiągnąć 2,4 tys. Jedna trzecia oficerów została zwolniona, a na 
służbie pozostał tylko jeden generał, James Wilkinson. Dopiero po in
cydencie HMS Leopard - USS Chesapeake w czerwcu 1807 r., który gro
ził wybuchem konfliktu, Jefferson na wniosek Kongresu powołał 5 no
wych pułków piechoty, 1 lekkich dragonów i 1 lekkiej artylerii. 
W kwietniu 1808 r. Kongres zatwierdził utworzenie dodatkowych 
8 pułków piechoty, co miało zwiększyć liczbę żołnierzy z 3068 do 
9311, w rzeczywistości jednak liczba wojska nie przekroczyła 6,5 tys. 
ludzi. Więcej środków przeznaczono na obronę wybrzeża i zobowią
zano stany do uzbrojenia i wyekwipowania milicji. Prezydent zwrócił 
się także do Kongresu o przyznanie pieniędzy na rozbudowę zreduko
wanej przez własną administrację floty. Projekt przewidywał 200 
uzbrojonych jednostek. Na rzece Missisipi miało stacjonować 40 kano- 
nierek, w portach Savannah i Charleston - 25, w Zatoce Chesapeake - 
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20, w Zatoce Delaware - 15, na wodach od Nowego Jorku do Cape 
Cod - 50, w Bostonie - 50. Miała to być flota lekka i szybka, przezna
czona głównie do obrony portów i zatok9.

Kiedy w 1809 r. James Madison zastąpił Thomasa Jeffersona na 
urzędzie prezydenckim, sprawy potoczyły się jeszcze gorzej. Na stano
wisku sekretarza wojny gen. Henry Dearbom został zastąpiony przez 
Williama Eustisa, który szybko sprzedał nieliczne konie znajdujące się 
w armii, aby zaoszczędzić na ich wyżywieniu. Gdy gen. James Wilkin
son przebywał z częścią armii na bagnach Terre aux Boeufs na połu
dnie od Nowego Orleanu od 9 czerwca do 10 września, Eustis nie po
zwolił zakupić siatek przeciw komarom, kurczaków, jaj i wina do szpita
la. Z 2 tys. żołnierzy 941 zmarło bądź zdezerterowało, a 40 oficerów 
zrezygnowało ze służby10.

Dużym problemem było skompletowanie odpowiednio wyszkolonej 
i doświadczonej kadry dowódczej. Oficerowie do nowych pułków czę
sto byli kierowani wg klucza politycznego, a nie ze względu na do
świadczenie czy wiedzę wojskową. Tylko niewielu oficerów ze starych 
pułków skierowano do organizacji nowych. Powtarzające się reorgani
zacje i redukcje nie czyniły z wojska atrakcyjnego miejsca kariery. Wie
lu starszych oficerów było reliktami wojny o niepodległość, często nie- 
nadającymi się do służby z powodu podeszłego wieku, lecz wciąż 
chcącymi utrzymać swoją pozycję. W tym okresie nie było systemu 
zwalniania oficerów ze względu na wiek. Z drugiej strony, świeżo mia
nowani oficerowie tworzyli nowe jednostki, nigdy wcześniej nie do
wodząc żadnymi, nawet małymi oddziałami. Nic więc dziwnego, że 
tworzenie nowych jednostek przebiegało bardzo powoli, jak np. 16 
pułku piechoty, który został powołany do służby 11 lutego 1812 r. - 
rekrutacja rozpoczęła się w maju, a we wrześniu kilka kompanii zgru
powanych w tymczasowy batalion zostało wysłanych na front, resztę 
pułku skompletowano dopiero w styczniu 1813 r. Historia drugiego 
pułku lekkich dragonów była jeszcze bardziej kuriozalna. Dowódca 
pułku, pułkownik James Bum, otrzymał oficjalną nominację 30 kwiet
nia, lecz Eustis kazał mu się wstrzymać z formowaniem oddziałów 
przez miesiąc, następnie wyraził zgodę na sformowanie 3 kompanii (na 
12 wymaganego stanu). Rekruci do grudnia nie otrzymali ani ubrań, 
ani ekwipunku. Konie dla nich zakupiono dopiero w marcu następnego 
roku, a do września pułk osiągnął połowę stanu osobowego11.

Do 1812 r. wojskowa akademia w West Point wykształciła 71 ofice
rów, z których 23 zmarło bądź zrezygnowało ze służby. Szkoła ta nie 
posiadała jasno określonego programu kształcenia do 1810 r., kiedy to 
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Eustis wprowadził jednolity program nauczania. Kadeci uczący się tam 
byli w różnym wieku i kondycji fizycznej. Program nauczania obejmo
wał elementy wiedzy o artylerii i piechocie oraz częściowo z zakresu 
inżynierii wojskowej. Choć program ten pozostawiał wiele do życze
nia, i tak było to znacznie więcej niż wiedza posiadana przez wielu 
oficerów służących w owym czasie w oddziałach regularnych i prak
tycznie wszystkich służących w formacjach milicyjnych. W 1812 r. Eu
stis wydał rozkaz skierowania wszystkich instruktorów akademii woj
skowej na front. Przez rok nie prowadzono naboru do szkoły. W ten 
sposób wojskowych instruktorów zastąpili cywilni i po roku pospiesz
nego szkolenia kadeci byli wysyłani na front12.

W marcu 1812 r. Kongres w końcu zajął się problemem kadry woj
skowej. Zrezygnowano z powiększenia Departamentu Wojny, gdzie Eu
stis z ośmioma urzędnikami starał się podołać sprawom armii. Powo
łano Generalnego Kwatermistrza, Generalnego Komisarza Artylerii 
i Generalnego Komisarza do spraw Zakupów. Trudny problem stano
wiło mianowanie wyższych dowódców, tutaj Madison stanął przed pro
blemem wyboru pomiędzy weteranami z okresu rewolucji a niedo
świadczonymi i niesprawdzonymi w warunkach wojennych ambitny
mi politykami. Ostatecznie pierwsze nominacje Madisona okazały się 
niewłaściwe, z wyjątkiem gen. Williama H. Harrisona. Armia amery
kańska przystępowała do wojny nieprzygotowana, faktycznie znajdu
jąc się w stadium organizacyjnym. Nie posiadała oficerów wywiadu, 
planowania i operacji, którzy by przygotowywali i czuwali nad reali
zacją wcześniej zaplanowanych działań wojskowych oraz posiadali 
umiejętność wniesienia poprawek lub zmiany planów operacyjnych. 
Nie było szefa sztabu, który mógłby koordynować działania wojenne 
poszczególnych armii. Obrona wybrzeża miała się opierać na flocie 
i sieci 24 fortów oraz 32 baterii rozrzuconych wzdłuż wybrzeża od No
wego Orleanu do Maine. Tereny te, najbardziej narażone na brytyjski 
atak, zostały podzielone na 6 okręgów wojskowych. Pełny stan uzbro
jenia i załóg stacjonujących na wybrzeżu wynosił 750 dział i 7350 żoł
nierzy. Jakość artylerii była różna, od nowoczesnych dział do bardzo 
przestarzałego sprzętu. W razie bezpośredniego zagrożenia atakiem 
poszczególne forty miały być wspomagane przez oddziały lokalnej mi
licji. Na milicji jednak nie można było polegać13.

Od listopada 1811 do kwietnia 1812 r. w Kongresie dochodziło do 
ostrych sporów dotyczących kształtu przyszłej armii. Ostatecznie osią
gnięto kompromis, czego rezultatem był projekt ustawy, który przewi
dywał powiększenie armii o 10 pułków piechoty, 2 artylerii i 1 lekkich 
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dragonów. Następnie Kongres wyraził zgodę, aby prezydent powołał 
50 tys. ochotników na jednoroczny okres służby. Ponadto w kwietniu 
1812 r. Kongres upoważnił prezydenta do powołania dodatkowo jesz
cze 100 tys. ludzi z szeregów milicji, którzy w momencie powołania 
do federalnej armii mieliby służyć przez okres od 3 do 6 miesięcy. Póź
ną wiosną 1812 r. siły lądowe Stanów Zjednoczonych zostały decyzja
mi Kongresu powiększone do 35 tys. 925 regularnego żołnierza, 
50 tys. ochotników i 100 tys. milicji. W istocie była to liczba wystar
czająca, aby zrealizować założone cele wojenne, lecz armia ta impo
nująco wyglądała tylko na papierze i nie miała nic wspólnego z realia
mi. W czerwcu 1812 r., kiedy wojna została wypowiedziana, faktycz
ny stan liczebny armii amerykańskiej wynosił 6744 regularnego żoł
nierza, co powodowało, że ciężar rozpoczynających się działań wojen
nych rnusiał spocząć na barkach formacji milicyjnych14.

Milicja amerykańska
Rywalizacja pomiędzy Wielką Brytanią a Francją i Hiszpanią w kolo
niach oraz zagrożenie ze strony plemion indiańskich sprawiło, że jed
nym z najważniejszych czynników kształtowania się kolonii angiel
skich w Ameryce była organizacja wojskowa. Założyciele kolonii w Ply
mouth zaangażowali zawodowego wojskowego Milesa Standisha z za
daniem zorganizowania systemu obronnego kolonii, a w 1634 r. na
stąpiło uchwalenie pierwszej ustawy o milicji. Wszystkie kolonie zało
żone przy końcu XVII i na początku XVIII w. wprowadzały kolejno sys
tem służby milicyjnej. Jako formacja wojskowa, odgrywała ważną rolę, 
wspomagając regularne oddziały w wojnach kolonialnych, pełniła też 
bardzo istotną funkcję społeczną. Cotygodniowe bądź comiesięczne 
ćwiczenia wojskowe były dobrą okazją do zacieśniania kontaktów to
warzyskich, a w szerszym wymiarze - do integracji społeczności lokal
nych. Dodatkowo na Południu milicja miała za zadanie obronę społe
czeństwa przed wybuchem buntu niewolników. Struktura milicji była 
też lustrzanym odbiciem stosunków społecznych, panujących w po
szczególnych koloniach. W Nowej Anglii milicja była wyrazem społe
czeństwa o strukturze bardziej egalitarnej, podczas gdy na Południu - 
bardziej hierarchicznej. W Nowej Anglii mężczyźni wybierali swoich 
oficerów na ogół spośród osób wyżej postawionych w hierarchii spo
łecznej, a Legislatura kolonii ten wybór zatwierdzała. Na Południu ofi
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cerów mianował gubernator spośród przedstawicieli najzamożniej
szych rodów. Służba w milicji była obowiązkiem każdego wolnego oby
watela płci męskiej i oznaką posiadania tego statusu. Każdy członek 
formacji dysponował własną bronią. Jednostki milicji organizowano 
zazwyczaj w kompanie dowodzone przez kapitana. Kompanie z kolei 
wchodziły w skład pułków, które były formowane na szczeblu hrab
stwa. Ćwiczenia wojskowe odbywały się co tydzień lub co miesiąc, 
w zależności od regulaminów obowiązujących w poszczególnych ko
loniach. Członkowie milicji mieli obowiązek utrzymywania broni w go
towości i posiadania zapasu prochu strzelniczego, naboi i lontu. Kolo
nia dysponowała magazynami z zapasem sprzętu wojskowego15.

Na mocy konstytucji i prawa o milicji z 1792 r. w skład tej formacji 
mieli wchodzić wszyscy wolni, zdolni do służby, biali mężczyźni, po
siadający obywatelstwo amerykańskie, w wieku od 18. do 45. roku ży
cia. Członkowie milicji mieli się stawiać z własną bronią i podstawo
wym indywidualnym ekwipunkiem. Stany organizowały ich w kompa
nie, bataliony, pułki, brygady i dywizje, a także mianowały dowodzą
cych tymi formacjami. Rząd federalny mógł powołać milicję na wypa
dek rozruchów lub dla odparcia obcej inwazji, lecz powołanie to mo
gło nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w ciągu jednego roku. 
W momencie powołania oddziałów milicji przez rząd federalny jej 
członkowie podlegali tym samym przepisom co żołnierze regułami. 
Oprócz tak zwanej „stałej” milicji istniała również tzw. milicja „ochot
nicza”. Formacja ta grupowała obywateli zainteresowanych służbą woj
skową, bardziej niż przeciętni członkowie milicji, posiadających fun
dusze na wyposażenie i czas na regularne szkolenia. Z nich formowa
no elitarne kompanie milicji, zwykle jazdy, lekkiej piechoty i artylerii. 
Jednostki te miały jednolite umundurowanie i funkcjonowały nie tyl
ko jako oddziały, lecz też kluby towarzyskie. Oddziały te były lepiej 
dowodzone, wyszkolone, wyposażone i motywowane, lecz podlegały 
takim samym regulaminom jak zwykłe oddziały milicji. W okresie pre
zydentury Jerzego Waszyngtona i Johna Adamsa żywiono nadzieję na 
rozwinięcie formacji milicyjnej w efektywną siłę wojskową, między in
nymi poprzez podział jej na grupy wiekowe. Dla grupy wiekowej od 
18. do 25. roku życia przewidziano specjalne szkolenie, aby ludzie ci 
mogli być użyci przez rząd federalny w każdej chwili, kiedy zajdzie 
taka konieczność. Jefferson podzielał ten punkt widzenia, jego wizja 
w tej sprawie zakładała, że każdy obywatel przeszkolony, uzbrojony 
i wyekwipowany będzie mógł służyć jako żołnierz w okresach kryzy
su, co zastąpi stałą kosztowną armię. Kongres miał nieco inny pogląd, 
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mianowicie nie chciał wyrazić zgody na włączanie się władz federal
nych w kontrolę nad milicją poszczególnych stanów i prawo dyspono
wania jej formacjami bez zgody władz stanowych. W 1802 r. gen. Hen
ry Dearborn wezwał stany do złożenia sprawozdania o liczebności i or
ganizacji ich oddziałów milicji. Po 18 miesiącach korespondencji skom
pletował raporty ze wszystkich stanów z wyjątkiem Marylandu, Dela
ware i Tennessee. Według nich, stany dysponowały w owym czasie mi
licją w liczbie 525 tys. ludzi lepiej lub gorzej zorganizowanych. Broń 
przeznaczona dla tych formacji wynosiła 249 tys. sztuk karabinów. Naj
lepiej przygotowana i zorganizowana była milicja w stanach Nowej An
glii. W Karolinach Pn. i Pd. broni starczało tylko dla połowy milicjan
tów, w Wirginii miało ją 2 na 10, a w Georgii nawet mniej. Około 94% 
milicji stanowiła piechota, 3,8% kawaleria, 1,5% artyleria. Kawalerzy- 
ści służyli na własnych koniach. Do 1812 r. liczba uzbrojenia została 
zwiększona dzięki rządowej pomocy. Jednak główna słabość tej forma
cji pozostała niezmieniona - oddziały te podlegały władzom stano
wym, które nie miały zamiaru dzielić się w tym zakresie z władzami 
federalnymi. Wiele stanów posiadało prawo zabraniające oddziałom 
milicji prowadzenia operacji poza granicami stanów. Niektóre stany ze
zwalały też członkom milicji na wyznaczanie swoich zastępców do 
służby w tej formacji. Bardzo kłopotliwy był fakt, że milicja była niero
zerwalnie związana z politykami stanowymi i kongresowymi. Oficero
wie - kapitanowie i porucznicy - byli wybierani przez współtowarzy
szy, zaś majorowie, podpułkownicy i pułkownicy oraz generałowie 
przez władze stanowe spośród lojalnych względem siebie oficerów. 
Wysokie stopnie oficerskie w milicji otwierały drogę do kariery poli
tycznej. Członkowie Kongresu, władz stanowych i sędziowie często 
oprócz zajmowanych stanowisk posiadali przydziały jako oficerowie 
milicji. Co gorsza, tak upolityczniona kadra oficerska nie miała żadne
go doświadczenia i wiedzy, jak poprowadzić żołnierzy w warunkach 
bojowych16.

10 kwietnia 1812 r. Kongres zwrócił się do gubernatorów stanowych 
o przygotowanie liczących 100 tys. ludzi sił milicyjnych, które zostałyby 
skierowane do służby federalnej, lecz kiedy Madison zwrócił się do sta
nów Nowej Anglii o przysłanie przypadającej na nią liczby, otrzymał 
w czerwcu odpowiedź odmowną od gubernatorów Massachusetts, Con
necticut, Rhode Island, New Hampshire i Vermont. Swoje stanowisko 
uzasadniali tym, że ich terytorium nie jest zagrożone inwazją, a zatem 
nie ma podstawy prawnej do mobilizacji sił milicyjnych17.
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Trening i dyscyplina były kluczem do stworzenia z milicji efektyw
nej siły militarnej, lecz nawet po wydaniu aktu z 1792 r. milicja nie 
stała się ani zdyscyplinowana, ani dobrze uzbrojona. Oddanie stanom 
prerogatywy co do uzbrojenia i szkolenia oddziałów milicji oraz ogra
niczenia co do powoływania tych oddziałów do służby federalnej spra
wiło, że w przyszłości formacja ta często nie spełniała pokładanych 
w niej nadziei. Prezydent nie mógł rozkazać milicji służby poza grani
cami Stanów Zjednoczonych. Skutek tych ograniczeń jaskrawo uwi
docznił się w okresie wojny 1812 roku18.

Amerykańska marynarka wojenna 1775-1812
Historię amerykańskiej marynarki wojennej zapoczątkowała uchwała 
Kongresu Kontynentalnego, który na wniosek delegata nadbrzeżnego 
stanu Rhode Island, najbardziej zainteresowanego prowadzeniem 
działań morskich, powołał 13 października 1775 r. Flotę Kontynental
ną. Dowódcą floty został Esek Hopkins, mający niewątpliwie najwięk
sze doświadczenie, gdyż jako kaper działał jeszcze w czasie wojny 
siedmioletniej. Jej organizacja miała biec dwutorowo. Obok stałych 
eskadr, których trzonem miało być 13 fregat, każdy stan miał wysta
wić własną flotę. Do czasu wejścia do służby zamówionych i zbudo
wanych okrętów zadowalano się oczywiście mobilizacją i adaptacją 
spełniających odpowiednie warunki jednostek handlowych. Pierwszą 
akcją marynarki amerykańskiej był atak na arsenały brytyjskie w New 
Providence na Wyspach Bahama 3 marca 1776 r. Militarny efekt, cho
ciaż znaczący, był niewspółmierny do wrażenia, jakie wywołał sam 
atak. Anglicy zdali sobie bowiem sprawę z faktu, że w przyszłości mu
szą się liczyć z zagrożeniem innych karaibskich posiadłości. Do roku 
1778, a więc momentu, gdy do wojny po stronie amerykańskiej przy
stąpiła Francja, biorąc na siebie ciężar operacji wojennych na morzu, 
jednostki amerykańskie zagarnęły łącznie 560 statków brytyjskich war
tości 2 min funtów. Akcje te oczywiście nie przecięły brytyjskich linii 
komunikacyjnych, ale wobec niedostatecznych dostaw dosyć skutecz
nie obniżyły sprawność angielskiego korpusu ekspedycyjnego. Po za
kończeniu wojny o niepodległość amerykańska flota faktycznie prze
stała istnieć, gdyż ostatni okręt wojenny Alliance sprzedano 2 czerwca 
1785 r.19
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Problem odtworzenia floty wojennej stał się aktualny podczas wy
buchu konfliktu w Europie. Aby zapewnić swoim statkom handlowym 
skuteczną obronę, 27 marca 1794 r. Kongres podjął decyzję o budowie 
6 fregat: trzech 44-działowych i trzech 36-działowych. Głównym pro
jektantem wszystkich jednostek był Joshua Humphreys z Filadelfii. 
Koncepcja budowy floty, w której fregaty stanowiły największe okręty, 
była nietypowa. W Europie o sile floty decydowały okręty liniowe, bio- 
rące na siebie główny ciężar prowadzenia działań bojowych. Jednost
ki te były silnie uzbrojone i posiadały od 70 do 140 dział ustawionych 
na kilku pokładach bateryjnych. Podczas bitwy okręty te szły w szyku 
torowym, tj. w szyku linii, stąd ich nazwa. Wyporność osiągała ok. 
2500 t, długość do ok. 70 m. Amerykanie zdawali sobie sprawę z fak
tu, że nie są w stanie szybko zbudować silnej floty, która mogłaby na
wiązać równorzędną walkę z wojenną flotą francuską czy brytyjską. 
Amerykańskie fregaty miały być rodzajem zastępczego liniowca, który 
pokonałby każdą mniejszą jednostkę przeciwnika, a jednocześnie po
trafił uchylić się od walki z każdym okrętem liniowym. Stąd amery
kańskie fregaty w swoim założeniu były bardzo szybkie i wyposażone 
w bardzo silną, jak na tego typu okręty, artylerię. Jeżeli we flocie bry
tyjskiej przeciętna fregata miała działa kalibru 18 funtów, Amerykanie 
zaopatrzyli swoje okręty w działa 24-funtowe20.

Pierwsze amerykańskie fregaty weszły do służby w trakcie niewy
powiedzianej wojny morskiej z Francją (Quasi-waf) 1796-1800. Od 
maja 1796 do lutego 1799 r. francuska flota przechwyciła 450 amery
kańskich statków handlowych o wartości 12 min dolarów. W tej sytu
acji Kongres powołał 3 maja 1798 r. Departament Marynarki (Navy De
partment'), na którego czele stanął Benjamin Stoddert. Już rok wcze
śniej, 10 maja 1797 r., zwodowano trzy duże fregaty USS United Sta
tes, USS Constellation i USS Constitution. Dalsze plany przewidywały 
rozbudowę floty poprzez zakupienie 6 okrętów liniowych, 12 fregat 
i 20 mniejszych jednostek, jednak wkrótce te projekty zostały zarzuco
ne. Ostatecznie do służby zdołało wejść 7 fregat, na owe czasy bardzo 
nowoczesnych, które stały się trzonem amerykańskiej marynarki. Zbu
dowane z białej dębiny, pochodzącej z Georgii i uchodzącej za naj
twardszy budulec na świecie, były niezwykle odporne na ogień artyle
rii i bardzo szybkie. Uzbrojono je do tego w skuteczne, długolufowe 
24-funtowe działa, które mogły razić z większej odległości. W opera
cjach przeciw Francji zadaniem amerykańskiej floty była organizacja 
konwojów i zwalczanie korsarskich jednostek francuskich21.
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Skuteczne działania floty przeciwko Francuzom zachęciły Jefferso
na do wyekspediowania komandora Richarda Dale’a na Morze Śród
ziemne, aby zniszczył atakujących tam amerykańskie statki arabsko- 
-berberyjskich piratów. Doprowadziło to do wybuchu wojny z bejem 
Trypolisu w maju 1801 r. W jej rezultacie nastąpiło zniszczenie nie
przyjacielskiej floty, a zbombardowanie stolicy w sierpniu 1804 r. zmu
siło beja do przystania na amerykańskie warunki22.

Po incydencie Chesapeake-Leopard w 1807 r. Jefferson zwrócił się 
do Kongresu o przyznanie pieniędzy na rozbudowę zredukowanej 
przez własną administrację floty. Jefferson uważał, że do obrony wy
brzeża wystarczą małe łodzie patrolowe (gunboatsj, co prawda o ma
łej sile ognia i mogące operować tylko wzdłuż wybrzeża, ale za to 
szybkie. Projekt przewidywał 188 uzbrojonych jednostek, jednak wy
nik tej akcji był dość mizerny. Wyprodukowano serię małych wywrot
nych stateczków, z których każdy zaopatrzony był w jedno lub dwa, 
zbyt ciężkie w stosunku do masy statku, działa o kalibrze 18-, 24- lub 
32-funtowym. Budowanie kanonierek kosztem większych okrętów było 
nieekonomiczne, jeśli porównać wartość bojową tych jednostek. Prze
ciętny koszt kanonierki wyposażonej w jedno działo wynosił 9 tys. do
larów, podczas gdy wyposażonej w dwa działa - 12 tys. dolarów. 
Porównując to z fregatą USS President (44 działa) kosztującą 
220 910,08 dolarów, kanonierki były o wiele droższe, tak w przelicze
niu na koszt jednego działa, jak też obsługi ludzkiej, nie mówiąc już 
o realnej wartości bojowej23.

Amerykański sekretarz marynarki Paul Hamilton na spotkaniach 
z kapitanami floty w 1810 i 1811 r. jasno dał do zrozumienia, że nie 
może już dochodzić do sytuacji, w których amerykańskie statki pod
dają się bez walki i w upokarzający sposób są rewidowane w pobliżu 
amerykańskich wybrzeży. Jednocześnie zwracał uwagę na fakt, że fre
gaty nie są w stanie zapewnić obrony amerykańskich wód terytorial
nych oraz szlaków handlowych, i domagał się wyposażenia floty 
w okręty liniowe. W maju 1811 r., po serii incydentów, fregata Presi
dent została skierowana do ochrony amerykańskich statków handlo
wych. 16 maja 1811 r. Fregata USS President otworzyła ogień do an
gielskiej korwety HMS Little Belt, co zostało przyjęte w Stanach z sze
roką aprobatą24.

W listopadzie Komitet Spraw Zagranicznych Kongresu polecił na
tychmiastowe przygotowania wojskowe i nakazał uzbroić statki han
dlowe oraz doprowadzić do gotowości bojowej rozbrojone uprzednio 
okręty wojenne. Dało to liczbę szesnastu okrętów, które zostały włą
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czone do marynarki wojennej. W połowie stycznia 1812 r. Komitet 
Morski Kongresu zarekomendował zbudowanie dwunastu okrętów li
niowych i dwudziestu pięciu fregat. Lecz znów zdania były podzielo
ne, część Jastrzębi, szczególnie z Doliny Missisipi, argumentowała, że 
Wielka Brytania jest taką potęgą morską, iż budowanie floty mija się 
z celem; proponowali oni rozpoczęcie działań lądowych poprzez anek- 
sję Kanady25.

W przededniu wojny 1812 r. flota amerykańska składała się z 7 fre
gat: USS Constitution (44), USS President (44), USS United States (44), 
USS Chesapeake (36), USS Congress (36), USS Constellation (36), USS 
Essex (32), 1 korwety: USS Adams (28), 2 slupów i 7 brygów oraz 62 
kanonierek zdolnych do wykonywania działań wojskowych. Służyło 
w niej 4010 marynarzy. Kadra dowódcza liczyła 234 oficerów. Wszyscy 
kapitanowie okrętów byli w wieku poniżej 40 lat. W amerykańskiej flo
cie nie istniał stopień powyżej kapitana, jednak dowódcy eskadr otrzy
mywali honorowy tytuł komodora26.

W tradycyjnym znaczeniu, rola piechoty morskiej (marines') ozna
czała „żołnierzy na pokładzie”. Piechota morska była zorganizowana 
w oddziały, które znajdowały się na każdym okręcie wojennym. Do za
dań tej formacji należało pilnowanie dyscypliny marynarzy służących 
na okręcie oraz udział w wypadach na wybrzeże w operacjach na małą 
skalę. Formacje tego typu powstały najpierw w Wielkiej Brytanii 
w 1664 r. i Rosji w 1704 r. Pierwszy zachowany dokument o piechocie 
morskiej w amerykańskiej służbie ma datę 3 maja 1775 r., kiedy po
rucznik James Watson jest wymieniony jako oficer piechoty morskiej 
(marine officer) na liście płac fregaty Entrprise. Słowo marines zostało 
użyte po raz pierwszy kilka miesięcy później przez Kongres Kontynen
talny, kiedy gen. Waszyngton, dowódca Armii Kontynentalnej, 5 paź
dziernika 1775 r. został zobowiązany do ochrony dwóch uzbrojonych 
okrętów poprzez powołanie do służby na ich pokładach oddziałów pie
choty morskiej. Chociaż zbuntowane kolonie używały formacji piecho
ty morskiej od wiosny 1775 r., narodziny korpusu oficjalnie datuje się 
na 10 listopada 1775 r. Tego dnia Kongres Kontynentalny wydał pole
cenie utworzenia dwóch batalionów piechoty morskiej. Najstarszym 
stopniem oficerem oddelegowanym do tej formacji był kapitan Samu
el Nicholas i on uważany jest za pierwszego dowódcę marines. Po za
kończeniu wojny o niepodległość korpus amerykańskiej piechoty mor
skiej podzielił los floty wojennej i w 1785 r. uległ rozwiązaniu. Gdy z 
powodu niewypowiedzianej wojny morskiej z Francją Kongres na 
nowo powołał US Navy, 11 lipca 1798 r. utworzono również korpus 
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piechoty morskiej pod dowództwem płk. Williama Warda Burrowsa. 
Celem korpusu było trzymanie straży na okrętach oraz ochrona maga
zynów i uzbrojenia portowego. Należy jednak zaznaczyć, że do kwiet
nia 1800 r. nominalnie korpus ten nie miał osobnego dowództwa. Pier
wotnie korpus miał liczyć 1085 oficerów i żołnierzy dowodzonych 
przez podpułkownika. Faktycznie stan korpusu na dzień 2 grudnia 
1803 r. wyniósł jedynie 524 oficerów i żołnierzy, czyli mniej niż poło
wę zakładanej liczby, z czego w służbie na okrętach przebywających 
na Morzu Śródziemnym znajdowało się 239. W przededniu wojny 
1812 r. stan korpusu piechoty morskiej został podniesiony i wynosił 
1523 ludzi27.

Wpływ rewolucyjnej i napoleońskiej sztuki wojennej na organizację i taktykę armii amerykańskiej w okresie wojny 1812 roku
Wojna 1812 r. z punktu widzenia historii wojskowości jest bardzo cie
kawym obiektem badań dla historyka. Na kontynencie amerykańskim 
bowiem 26 lat wcześniej narodziła się rewolucyjna sztuka wojenna, 
rozwinięta potem w Europie przez rewolucję francuską i udoskonalo
na w okresie wojen napoleońskich. W wojnie 1812 r. stanęli na prze
ciwko siebie z jednej strony żołnierze amerykańscy jako bezpośredni 
kontynuatorzy idei rewolucyjnej taktyki wojskowej, a z drugiej - ar
mia brytyjska zaprawiona w bojach z armią napoleońska i zaznajomio
na z najnowszymi osiągnięciami sztuki wojennej. O tym, że Anglicy 
nauczyli się sporo od Napoleona, świadczą ich sukcesy w kampanii 
hiszpańskiej i w końcu zwycięska bitwa pod Waterloo. Mimo że teren 
walk i liczebność walczących ze sobą armii nie dają się porównać z wa
runkami europejskimi, to jednak można wskazać na wiele przykładów 
nowej formy organizacji, taktyki i strategii zastosowanych w tej woj
nie po obu stronach. Armia amerykańska w swych początkach, oprócz 
doświadczeń rewolucyjnych, miała również doświadczenia przeniesio
ne poprzez oficerów ochotników wywodzących się z armii europejskich 
- i tak np. Friedrich Wilhelm von Steuben przeniósł doświadczenia ar
mii pruskiej, Tadeusz Kościuszko przekazał swe doświadczenia w za
kresie inżynierii i artylerii, Kazimierz Pułaski stworzył kawalerię, licz
na grupa oficerów francuskich, przybyłych z korpusem ekspedycyjnym 
z Francji, od początku miała wpływ na kształtowanie się oblicza armii 
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amerykańskiej. Te wszystkie fakty spowodowały, że amerykańska dok
tryna wojenna kształtowała się, czerpiąc z doświadczeń wielu państw, 
na to nakładały się doświadczenia amerykańskich osadników i trape
rów, wynikające ze specyfiki regionu, w jakim przyszło im żyć. Ogrom
ne, nieprzebyte połacie leśne, walki z Indianami wytworzyły charak
terystyczny sposób prowadzenia walki, niespotykany w Europie.

Wojna 1812 r. jest jednym z tych nielicznych konfliktów w historii, 
w których linia frontu między wrogimi stronami przebiegała wzdłuż 
ich głównych szlaków komunikacyjnych i zaopatrzeniowych. Wynika
ło to z faktu, że granica między Stanami Zjednoczonymi i posiadło
ściami Wielkiej Brytanii w Kanadzie przebiega przez środek Wielkich 
Jezior: Superior, Huron, Erie, Ontario, oraz wzdłuż rzeki Niagary 
i Rzeki Świętego Wawrzyńca do miasta Comwall. Działania wojenne 
często rozgrywały się na dzikich terenach leśno-bagiennych, z dala od 
większych miast i przy udziale zwerbowanych przez obie strony ple
mion indiańskich. Armie walczące w Ameryce w porównaniu z euro
pejskim teatrem działań były bardzo nieliczne, nieprzekraczające 
10 tys. żołnierzy, kiedy na Starym Kontynencie w toczących się bi
twach każda ze stron wystawiała od 100 do 200 tys. żołnierzy, a w bi
twie pod Lipskiem w październiku 1813 r. walczyło 520 tys. żołnierzy.

Standardową bronią piechoty amerykańskiej w okresie wojny 
1812 r. była kopia francuskiego karabinu skałkowego M1795, kaliber 
0,69 cala (17,5 mm), długość 1,35 m, długość lufy 98 cm, ciężar 5 kg. 
Amunicję stanowiła gilza z prochem, pakuła i ołowiana kula ważąca 
około 30 gramów23. Nieco nowocześniejszą wersją był model M1808 
Springfield, również kalibru 0,69. Na procedurę przepisowego załado
wania broni, odpalenia, wyczyszczenia i ponownego załadowania skła
dało się 29 czynności. Celny strzał można było oddać na odległość 70- 
90 m. Broń wykazywała największą skuteczność w ogniu salwowym, 
gdzie raziła cele na odległość 200 jardów (180 m). Formacje strzelców 
były wyposażone w nowoczesne długolufowe karabiny myśliwskie typu 
Pensylwania M1810, kaliber 0,54 (13,5 mm), o zasięgu 300 metrów. Że
lazny bagnet z tuleją nasadzaną na wylot lufy miał długość całkowitą 
40 centymetrów i trójgraniastą głownię. Niebagatelnym uzupełnieniem 
uzbrojenia była broń znajdująca się w prywatnych rękach. Wielu Ame
rykanów, szczególnie tych mieszkających na tzw. pograniczu z plemio
nami indiańskimi, posiadało własną broń, często bardziej nowoczesną 
od znajdującej się w państwowych magazynach wojskowych29.

Po uzyskaniu niepodległości przez Stany Zjednoczone w arsenałach 
państwa znajdowały się działa, haubice i moździerze z różnych rocz
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ników i 13 różnych kalibrów, głównie pozostałość po Brytyjczykach, 
lecz także po armii francuskiej. W 1809 r. Amerykanie zaadaptowali 
system Gribeauvala, który zreformował francuską artylerię. Zmiana 
systemu nie pociągnęła jednak za sobą przejęcia francuskiego kalibru 
dział. Jednocześnie z początkiem XIX w. żelazo jako materiał do pro
dukcji artylerii ostatecznie wyparło brąz. W okresie wojny 1812 r. naj
bardziej rozpowszechnione było 6-funtowe żelazne działo połowę. Naj
częściej używanym pociskiem do dział w owym czasie była żelazna lita 
kula armatnia, która stanowiła 75% amunicji artyleryjskiej. 6-funtowa 
kula była miotana na odległość 500-600 metrów i penetrowała 7 me
trów kwadratowych powierzchni, na której mogła zabić 19 ludzi. In
nym rodzajem pocisku był kartacz, stosowany do rażenia wojsk z od
ległości 300 metrów. Składał się z cylindrycznej puszki metalowej, wy
pełnionej kulkami ołowianymi. Podczas wystrzału powłoka kartacza 
rozpadała się w przewodzie lufy, rażąc cele na powierzchni zależnej 
od kalibru działa. Ołowiane kulki, rozpryskując się na wszystkie stro
ny, skutecznie raziły piechotę. Odmianą działa o krótkiej lufie i małej 
prędkości początkowej pocisku była haubica służąca do strzelania stro- 
motorowego do celów znajdujących się w ukryciu. Najchętniej stoso
wana była lekka haubica kalibru 5,5 cala o zasięgu 900-1000 metrów. 
Haubice stanowiły około 15% parku artyleryjskiego armii amerykań
skiej. Zastosowanie artylerii w wojnie 1812 r., w przeciwieństwie do ten
dencji panujących w Europie, ograniczało się tylko do zadań defensyw
nych. Wynikało to z małej ilości broni artyleryjskiej w arsenałach obu 
stron, jak również z faktu, że skala bitew była nieduża30.

Przed wojną i w jej początkowej fazie armia amerykańska odczu
wała brak regulaminu musztry dla piechoty i instruktorów. Milicja 
i niektóre jednostki regularne wciąż używały „niebieskiej książki” na
pisanej przez von Steubena w okresie wojny o niepodległość, opartej 
na wersji musztry pruskiej. Od 1812 r. używano również regulaminu 
przetłumaczonego z francuskiego Reglement z roku 1791. W 1808 r. 
przetłumaczono z francuskiego rozprawę o najnowszych osiągnięciach 
i zastosowaniu artylerii konnej, Manoeuvres of Horse Artillery, napisa
ną przez Tadeusza Kościuszkę. Rozprawa ta była podstawowym pod
ręcznikiem artylerii w okresie wojny 1812 r. i nadała jego autorowi 
przydomek ojca amerykańskiej artylerii31.

Do roku 1815 amerykańska piechota ustawiana była w 3 szeregach. 
Szyk ten miał szczególne znaczenie dla systemu prowadzenia ognia, 
kiedy pierwsze dwa szeregi prowadziły ogień pojedynczy, trzeci nabijał 
w tym czasie broń i zamieniał się później miejscem z drugim szere
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giem. Pozwalało to na zachowanie większej ciągłości i intensywności 
ognia. Jeśli chodzi o kawalerię, to jej znaczenie w trudnym terenie 
leśno-bagiennym, tak charakterystycznym dla działań wojskowych 
w realiach Północnego Zachodu, było marginalne, wykorzystywano ją 
głównie do działań rozpoznawczych i ubezpieczających32.

Zarówno w armii amerykańskiej, jak brytyjskiej znajdowały się ze
społy medyków składające się z chirurgów, pielęgniarzy i aptekarzy. 
Niestety, większość z nich nie miała dostatecznych kwalifikacji, a wa
runki, w jakich im przychodziło działać, jeszcze bardziej obniżały stan
dard usług medycznych. Do zabiegów chirurgicznych i amputacji uży
wano brandy zarówno jako środka dezynfekującego, jak i znieczulają
cego, podając pacjentowi znaczne ilości trunku. Brakowało też służb 
weterynaryjnych, co powodowało znaczny ubytek w pogłowiu koni, 
zmniejszając tym samym możliwości transportowe armii33.

Chociaż wojna 1812 r. toczyła się głównie w realiach północnoame
rykańskich, które były zasadniczo odmienne od warunków europej
skich, obie strony konfliktu korzystały z ówczesnych osiągnięć techni
ki wojskowej i starały się zastosować taktykę wykorzystywaną w okre
sie wojen napoleońskich na Starym Kontynencie.

Armia brytyjska 1789-1812
Służba wojskowa w armii zawodowej nie cieszyła się w Wielkiej Bry
tanii prestiżem. Było to spowodowane niechęcią do najemników 
w mundurach, która miała swoje korzenie w okresie wojny domowej 
w XVII w. między królem Karolem I i parlamentem. W związku z fak
tem, że z trudem werbowano ochotników do piechoty, w okresie woj
ny wynajmowano cudzoziemskie pułki, jak miało to miejsce podczas 
wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, kiedy na mocy umów 
podpisanych z książętami Rzeszy Niemieckiej zakupiono 30 tys. żołnie
rzy, głównie z Hesji. Zresztą udział Wielkiej Brytanii w wojnach na 
kontynencie do 1808 r. polegał głównie na dostarczaniu funduszy so
jusznikom w formie czy to subsydiów, czy pożyczek. Oblicza się, że 
wiatach 1793-1816 skarb brytyjski wypłacił w postaci subsydiów 
5 min funtów szterlingów w gotówce i towarach swoim sojusznikom 
biorącym udział w koalicjach antyfrancuskich34.

Nieliczna armia zawodowa powstała dopiero w okresie panowania 
Stuartów. Parlament traktował ją nieufnie, pilnując, aby nie stała się 
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narzędziem tyranii panującego monarchy. W związku z tym fundusze 
na wojsko były skąpe i przyznawane każdorazowo tylko na rok. 
W osiemnastowiecznej Anglii nie istniała instytucja policji, do egze
kwowania posłuszeństwa i strzeżenia porządku publicznego używano 
wojska, co potęgowało odrazę ludności do czerwonego munduru. Woj
sko było źle płatne i źle traktowane, za co odwzajemniało się niskim 
morale i kiepską dyscypliną. Kulminacyjnym momentem kryzysu ar
mii brytyjskiej była wojna o niepodległość kolonii brytyjskich w Ame
ryce Północnej.

Służba w armii była ochotnicza, praktycznie jednak ochotniczość 
została wymuszona nędzą i głodem wstępujących do jej szeregów. Taki 
stan rzeczy powodował, że była to zbieranina ludzi często z najniż
szych warstw społecznych, którzy tylko w armii mogli znaleźć dom 
i pożywienie. Nie brakowało też przestępców, których służba wojsko
wa mogła wybawić od więzienia czy deportacji do kolonii. Szerego
wiec William Wheeler w swoich pamiętnikach daje nam obraz brytyj
skiego żołnierza z tego okresu:

(...) Jakąż osobliwą gromadę stanowią starzy żołnierze naszego pułku! 
Stale opowiadają tak wspaniałe historie o morderstwach, gwałtach i rabun
kach, że przestraszyliby nawet samego szatana. (...) Gdybyście oglądali choć
by jedną setną część gwałtów popełnionych przez ludzi noszących miano bry
tyjskiego żołnierza, włosy zjeżyłyby się wam na głowach. (...) Armia nasza 
dopuściła się wszystkich możliwych wykroczeń i aktów rozpasania. Niektó
rzy żołnierze zachowywali się gorzej niż barbarzyńcy, a pijaństwo osiągnęło 
tak gorszące rozmiary, że sam zastanawiałem się często, jakim cudem część 
naszych oddziałów nie została odcięta od głównych sit armii35.
Brak rekrutów spowodował, że w 1750 r. parlament angielski wy

raził zgodę na werbowanie żołnierzy wśród Irlandczyków, których do 
wojska wypędzał głód. Najlepszy element ludzki można było spotkać 
w pułkach szkockich, gdzie do tradycji należała służba w wojskach na
jemnych obcych krajów; oddziały te zresztą cieszyły się opinią elitar
nych. Zaciąg mógł obejmować całe życie lub okres trwania jakiegoś 
konfliktu zbrojnego. Rekrutacja zachęcała perspektywą awansu, pełnej 
miski i wzbogacenia się. Wiek minimalny to 16 lat. Oficerskie stopnie 
można było nabyć drogą zakupu. Najniższy stopień oficerski w pułku 
piechoty kosztował 400 funtów, stopień chorążego dragonów - 
735 funtów, stopień podpułkownika piechoty - 6700 funtów. Oczywi
ście wyjątkowo uzdolnieni szczęśliwcy mogli dojść do stopni drogą 
awansu, lecz najpopularniejszą formą awansu był zakup stopni oficer
skich. Metoda ta nie była stosowana w formacjach Królewskiej Artyle
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rii i Korpusie Inżynierów. Większość służących tam oficerów pochodzi
ła z inteligenckich domów klasy średniej i kończyło Królewską Akade
mię Wojskową w Woolwich, założoną w 1741 r. Każdemu wstępujące
mu do armii zapewniano dach nad głową i wyżywienie. Żołnierz 
otrzymywał sześciofuntowy bochenek chleba na 4 dni, porcje mięsa - 
0,75 funta dziennie. Wyżywienie nie było darmowe i potrącano za nie 
kwotę z żołdu, np. za chleb 5 pensów, a za mięso 6 pensów za funt. 
W brytyjskiej armii stosowano karę chłosty za cięższe wykroczenia, ale 
kara ta nie cieszyła się uznaniem szczególnie młodych oficerów, któ
rzy stosowali ją niechętnie. Za lżejsze przewinienia piętnowano żoł
nierza przed frontem pułku.

(...) Skazany na pięćset razów otrzymał ich zaledwie 75; potem odwią
zano go od miejsca kaźni, kazano nam się rozstąpić i ów tchórz - jak słusz
nie nazwał go pułkownik - rnusiał przemaszerować między dwoma szerega
mi. Pułkownik wołał zaś do nas: Żołnierze, plwajcie na tego nikczemnego 
tchórza! Powinniście wszyscy nasikać na niego, gdyby nie uchybiało to wy
mogom przyzwoitości.
Za dezercję i uderzenie oficera obowiązywała kara śmierci przez 

rozstrzelanie. Za znęcanie się oficerów nad żołnierzami przewidywa
no sąd wojenny albo zwolnienie ze służby36.

Wielka Brytania przed wybuchem rewolucji francuskiej posiadała 
31-tysięczną armię zawodową oraz 64-tysięczną milicję, w której do 
trzyletniej służby zobowiązani byli wylosowani obywatele. Piechota 
była zorganizowana w 81 batalionów, z czego połowę rozrzucono po 
całym świecie, strzegąc interesów brytyjskich w koloniach. 19 batalio
nów służyło w garnizonach Indii Zachodnich, 9 w Indiach, 6 w Gibral
tarze, 7 w Kanadzie. Po wybuchu rewolucji we Francji rojaliści francu
scy zwrócili się do rządu w Londynie o „ochronę” francuskich Indii Za
chodnich. Premier William Pitt Młodszy wysłał tam 7 tys. żołnierzy 
pod dowództwem gen. Charlesa Greya. Wojska brytyjskie w 1794 r. 
zajęły Martynikę, Gwadelupę i St. Lucię. Jednak koszt tej wyprawy był 
bardzo wysoki, z powodu epidemii żółtej febry do końca roku zmarło 
około 5 tys. brytyjskich żołnierzy. Oblicza się, że w posiadłościach bry
tyjskich i francuskich w latach 1793-1796 na skutek walk, zabójczego 
klimatu i epidemii brytyjska armia straciła 40 tys. ludzi37.

Niemniej wybuch rewolucji we Francji brytyjskie koła rządowe 
przyjęły początkowo z zadowoleniem, mając nadzieję, że chaos repu
blikański spowoduje osłabienie starego wroga. Rządowi było na rękę, 
że może kontynuować politykę boomu gospodarczego, nie zwiększa
jąc wydatków na armię. Karol Jenkinson, zaufany króla Jerzego III 
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w gabinecie Pitta, w swojej mowie w Izbie Lordów tak skomentował 
wydarzenia we Francji: (...) z końcem sity i wpływów Francji nie ma już 
dla nas żadnego niebezpieczeństwa ze strony niegdyś tak potężnego ry
wala. Kierując się takim optymizmem, Pitt w 1792 r. w mowie budże
towej zapowiedział zmniejszenie sił lądowych do 13 tys., a marynarki 
do 16 tys. ludzi38.

Na wiadomość o straceniu Ludwika XVI rząd brytyjski odwołał 
w 1793 r. pod naciskiem opinii publicznej swego posła z Paryża i przy
stąpił do wojny z rewolucyjną Francją. Wojna jednak była podyktowa
na raczej interesami brytyjskich klas rządzących, które pragnęły stłu
mić ognisko rewolucji w Europie, osłabić Francję jako mocarstwo, po
zbawić ją wpływów politycznych i gospodarczych oraz zająć jej kolo
nie. Dodatkowym powodem było wtargnięcie wojsk francuskich do 
Belgii, co zagrażało handlowi brytyjskiemu, który w kontaktach z Eu
ropą odbywał się głównie przez belgijski port w Antwerpii i porty ho
lenderskie, a banki angielskie były ściśle powiązane z bankami belgij
skimi i holenderskimi. Sytuacja zmieniła się diametralnie, teraz nikt 
nie mówił o redukcjach w armii, za to czyniono gorączkowe starania, 
aby zwiększyć liczbę sił zbrojnych. W 1793 r. utworzono 18 nowych 
pułków, w 1794 - 33, w 1795 - 8 i 11 w 1796, ogółem w latach 1793- 
1796 utworzono 70 nowych pułków. Z powodu zastraszających strat 
pułków brytyjskich w Indiach Zachodnich, władze w Londynie wyrazi
ły w 1798 r. zgodę na utworzenie 12 batalionów złożonych z Murzy
nów. Zwano je pułkami Indii Zachodnich {West India Regiments')39.

Wszystkie te posunięcia nie rozwiązały jednak problemu zbyt ma
łego poboru do wojska. Postanowiono zatem pod groźbą kary pienięż
nej nałożyć na parafie obowiązek dostarczenia 15 tys. rekrutów, wy
branych drogą losowania. W rezultacie parafie wołały zapłacić karę, 
niż dostarczyć rekrutów40.

Podczas wojen napoleońskich siły regularne armii brytyjskiej były 
sukcesywnie zwiększane. W 1802 r. stan armii wynosił 143 tys. żołnie
rzy, z czego 66 tys. stacjonowało na Wyspach Brytyjskich, 23 tys. w In
diach, 42 tys. w pozostałych koloniach imperium, a 12 tys. służyło 
w korpusie artylerii. Oprócz tego 5 tys. weteranów tworzyło Korpus In
walidów, który składał się na 7 batalionów garnizonowych, a 3 tys. 
żołnierzy cudzoziemskich służyło w trzech pułkach nominalnie szwaj
carskich, lecz faktycznie różnorodnych narodowościowo: de Wattevil
le, de Meuron i Rohn. W późniejszym okresie w armii brytyjskiej bę
dzie służyło już kilkanaście cudzoziemskich formacji. Uzupełnianie 
wojska regularnego opierało się nadal na ochotniczym zaciągu wła
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snych obywateli, chociaż wobec trudności w werbunku uciekano się 
też do zaciągu cudzoziemców, a także do wcielania w swe szeregi jeń
ców. Powszechny pobór przymusowy ogłoszono tylko raz w obliczu 
grożącej inwazji Napoleona w grudniu 1803 r. Zmobilizowano milicję 
w liczbie 72 tys. ludzi, a 27 lipca ogłoszono, że wszyscy mężczyźni 
w wieku od 17. do 55. roku życia podlegają ćwiczeniom wojskowym. 
Ustawą z 1808 r. zobowiązano każdego obywatela w wieku 18-30 lat 
do służby w milicji. Liczebność milicji w 1812 r. sięgała 215 tys. ludzi. 
W okresie od 1804 do 1815 r. brytyjskie fabryki broni wyprodukowały 
na użytek wszystkich wojskowych formacji Wielkiej Brytanii 1 603 711 
sztuk karabinów41.

Najbardziej rozpowszechnioną bronią brytyjskiej piechoty był gład- 
kolufowy karabin skałkowy India Pattern, oryginalnie produkowany 
dla oddziałów służących w Indiach. Z powodu niskich kosztów pro
dukcji i łatwości w obsłudze broń ta znalazła się w wyposażeniu więk
szości brytyjskich pułków liniowych. Lekkie pułki piechoty zaopatry
wane były w karabin New Land Patiem, który został wprowadzony do 
armii w 1802 r. zamiast przestarzałego Short Land Pattern. W paź
dzierniku 1811 r. znalazł się w wyposażeniu pułków: 4, 43, 60, 85, 
które później zostały wysłane do Ameryki. Obydwa rodzaje karabinów 
posiadały długość 55,5 cala i kaliber 0,75 cala42.

Brytyjczycy dysponowali podobnym do amerykańskiego sprzętem ar
tyleryjskim, lecz posiadali również broń, która była nowością zastoso
waną tylko w ich armii. Najważniejsza to szrapnel, wynaleziony 
w 1803 r. przez płk. Henry’ego Shrapnela. Pocisk ten, zwykle w kształ
cie kuli, składał się z żelaznej skorupy wypełnionej w środku ołowiany
mi kulkami (używanymi jako naboje do muszkietów), zapalnika, rurki 
ogniowej i ładunku wybuchowego. Podczas lotu szrapnela w powietrzu, 
wskutek zadziałania zapalnika czasowego, ogień dostawał się do ładun
ku wyrzucającego, zapalał go i dzięki odpowiedniej konstrukcji skorupy 
wyrywał z niej zapalnik, a przez powstały w ten sposób otwór wyrzucał 
kulki, które rozpryskiwały się stożkowo, rażąc na odległość 150- 
200 metrów. Ciekawą bronią był wynalazek Williama Congreve’a w po
staci rakiety odpalanej panewką skałkową. W 1809 r. utworzono w ar
mii brytyjskiej dwie kompanie rakietników. Broni tej używał Korpus Ra
kietników (.Rocket Corps') w bitwie pod Nowym Orleanem. Dużą część 
artylerii brytyjskiej w Ameryce Północnej stanowiły karonady. Był to ro
dzaj broni artyleryjskiej o części zasadniczej krótszej od działa i wyko
nanej z cięższej warstwy metalu, przy zachowaniu takiego samego kali
bru. Karonady zostały wynalezione w Szkocji i przeszczepione na grunt
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armii brytyjskiej w 1779 r. Były one tańsze w produkcji i lżejsze, posia
dały jednak mniejszy zasięg niż działa tego samego kalibru43.

Dowódcy brytyjscy, ufni w dobre wyszkolenie i wysoki poziom dys
cypliny żołnierzy, pozostali przy taktyce linearnej, stawiając wyżej zna
komicie prowadzony ogień salwo wy od uderzeń na białą broń. Istot
nie, doświadczenia z wojny w Hiszpanii dowiodły, że ogień piechoty 
angielskiej, wspartej przez doskonale obsługiwaną artylerię, był wręcz 
morderczy dla przeciwników i powodował ogromne straty w atakują
cych kolumnach francuskich. Armia brytyjska pod dowództwem Wel
lingtona w Hiszpanii prowadziła ogień w ustawieniu dwuliniowym. Po 
raz pierwszy Wellington zastosował ten manewr taktyczny w bitwie 
pod Vimeiro w Hiszpanii44.

O wiele bardziej skuteczna w walce w warunkach amerykańskich 
okazała się lekka piechota, prowadząca działania bojowe w szyku roz
proszonym. Już w okresie wojny siedmioletniej w Ameryce sformowa
no w armii brytyjskiej 80 pułk lekkiej piechoty, składający się z 5 kom
panii. W przeciwieństwie do piechoty liniowej ubranej w jaskrawoczer- 
wone mundury, żołnierze ci nosili bardziej maskujące brązowe surdu
ty i zostali wyposażeni w lżejszy ekwipunek. W 1760 r. lord Amherst 
wyselekcjonował z różnych kompanii młodych, bardzo sprawnych żoł
nierzy i utworzył z nich korpus lekkiej piechoty liczący 550 ludzi. 
W 1770 r. do każdego liniowego batalionu włączono kompanię lekkiej 
piechoty. Na początku XIX w. w armii brytyjskiej zaczęto tworzyć 
w większej liczbie pułki lekkiej piechoty, przykładem może tutaj być 
43 Monmouth Light Infantry, powołany do służby w 1803 r. Pułk ten 
jako pierwszy w armii brytyjskiej został wyposażony w nową wersję 
karabinu skałkowego New Land Pattern light infantry, mogącego oddać 
5 strzałów na minutę. Ta elitarna jednostka słynęła z doskonałego wy
szkolenia ogniowego. Pułk brał udział w całej kampanii hiszpańskiej 
Wellingtona. Jesienią 1814 r. zaokrętowany w Bordeaux, został wysła
ny do Ameryki w składzie brygady gen. Johna Lamberta, która wzięła 
udział w operacji przeciw Nowemu Orleanowi45.

Brytyjski pułk dowodzony był przez pułkownika bądź podpułkow
nika. W jego skład wchodziło dwóch majorów dowodzących batalio
nami. W każdym batalionie było po pięć kompanii dowodzonych przez 
kapitanów. Kompania zwykle składała się z 90 ludzi. Dzieliła się na 
cztery plutony po 20 ludzi, dowodzone przez sierżantów, ponadto 
w skład kompanii wchodziło dwóch poruczników i dwóch doboszy. 
Pułk składał się z 8 kompanii liniowych, jednej grenadierskiej i jednej 
fizylierskiej (strzelców), zwanej też często lekką kompanią, przystoso



96 Wrogie armie w przededniu konfliktu

wanej do walki w szykach luźnych. Ponadto w skład pułku wchodzili: 
medyk, kwatermistrz i płatnik. Szeregowiec William Wheeler tak cha
rakteryzuje swój pułk: (...) Liczy on około 800 ludzi, z czego 150 do
świadczonych żołnierzy, reszta to ochotnicy46.

Gdy w czerwcu Stany Zjednoczone wypowiadały Wielkiej Brytanii 
wojnę, jej armia lądowa znajdowała się u szczytu swych sukcesów 
i chwały, od dziesięcioleci nie miała tak wysokiego morale i zaprawio
nego w bojach żołnierza. Flota brytyjska w 1812 r. była u szczytu swej 
potęgi, dysponując 686 okrętami wojennymi w służbie czynnej, w tym 
120 liniowcami, była absolutnym panem mórz i oceanów. Blokowała 
wszystkie większe porty Europy Zachodniej, uniemożliwiając handel 
z koloniami zamorskimi. Była w stanie przeprowadzić desant wojskowy 
w dowolnym miejscu na wybrzeżach każdego kontynentu. W latach 
1803-1812 Royal Navy zatopiła 1300 francuskich pełnomorskich stat
ków handlowych, co stanowiło 80% stanu floty handlowej cesarstwa, 
tak samo ogromne straty poniosła francuska flota wojenna, tracąc w tym 
okresie 40 samych tylko okrętów liniowych. Do niewoli brytyjskiej w la
tach 1812-1814 dostało się 156 tys. oficerów i marynarzy francuskich47.

Armia brytyjska w Kanadzie
W momencie gdy w amerykańskim Kongresie toczyły się wewnętrzne 
spory pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami wojny, brytyjskie wła
dze w Kanadzie przygotowywały obronę przed inwazją, której spodzie
wały się od dłuższego czasu. Wraz z postępami Wellingtona na Półwy
spie Iberyjskim i wyprawą Napoleona na Rosję rozdział walk z rewo
lucyjną Francją wchodził w decydującą fazę. Zajęci walką z Napole
onem Brytyjczycy pozostawili obronę Kanady jej mieszkańcom i woj
skom już tam stacjonującym. Londyn nie miał zamiaru przeprowadzać 
w 1812 r. w Nowym Świecie większych operacji wojskowych, które 
zmuszałyby go do przerzucenia choćby części oddziałów z europejskie
go teatru wojny. Wysłano jedynie okręt z Bermudów z 6 tys. karabinów 
i amunicją, który zatonął podczas sztormu w drodze do Halifaxu48.

Brytyjskie posiadłości w Ameryce Północnej w 1812 r. składały się 
z 5 kolonii: Górnej i Dolnej Kanady, Nowej Szkocji, Nowego Brunszwi- 
ku i Nowej Fundlandii. Naczelna władza spoczywała w rękach guber
natora George’a Prevosta, który nominalnie był odpowiedzialny za 
obronę całej Kanady, ale wiele decyzji w praktyce podejmowali guber
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natorzy Górnej Kanady - Isaac Brock i Nowej Szkocji - John Sherbro- 
ok. Brytyjczycy posiadali w Górnej i Dolnej Kanadzie 6 tys. regular
nych żołnierzy, rozrzuconych w małych oddziałach wzdłuż rozległej 
granicy ze Stanami. Posterunki rozmieszczone były w dużych odległo
ściach od siebie i żołnierze nierzadko wykorzystywali okazję do dezer
cji. Pijaństwo stanowiło trwały element służby na wyizolowanych po
sterunkach, zagubionych na odludziu w głębi ogromnych obszarów le
śnych. Innym problemem był brak dobrych, doświadczonych oficerów. 
Ambitni oficerowie pragnęli w tym czasie znajdować się u boku Wel
lingtona w Hiszpanii, on sam także chciał dowodzić najlepszymi. 
Brock mówił o 41 pułku, który służył w Kanadzie, iż: (...) jest nędznie 
dowodzony,(...) żołnierze zaś swoją służbą potwierdzają, że mamy śmie
ci w armii we wszystkich departamentach Kanady*9.

Nie lepiej przedstawiała się sprawa z milicją. Prevost opisywał mi
licję w Dolnej Kanadzie jako „pozbawioną dyscypliny”, tymczasem to 
od niej mogła zależeć długoterminowa obrona brytyjskich posiadłości 
w Ameryce Północnej. Postanowiono zatem utworzyć kompanie skrzy
dłowe milicji szkolone przez 6 dni w miesiącu i przydzielić po dwie 
takie kompanie do każdego batalionu. W Dolnej Kanadzie francuscy 
mieszkańcy nie mieli powodu do sympatii dla Anglików i nie przeja
wiali entuzjazmu do walki, władze brytyjskie obawiały się też amery
kańskich emigrantów, którym do końca nie ufały. Gen. Brock, obawia
jąc się o lojalność podległych mu oddziałów lokalnej milicji, narzekał: 
(...) Moja sytuacja staje się coraz bardziej krytyczna nie z powodu tego, 
co może uczynić nieprzyjaciel, ale z powodu ludzi, jakich otrzymałem do 
dyspozycji50.

W przededniu wojny Anglicy mieli do obrony granicę 2 tys. mil 
z Halifaxu w Nowej Szkocji nad Atlantykiem do fortu St. Joseph na 
wschód od Michilimackinac w dalekim północno-zachodnim rogu je
ziora Huron. Halifax stanowił bazę morską dla Brytyjskiej Eskadry Pół
nocnoamerykańskiej. Ze strony zachodniej tereny były bronione przez 
dzikie, nieprzebyte obszary leśne, od wschodu przez brytyjską flotę. 
Większość mieszkańców Kanady żyła na obszarze pomiędzy Rzeką 
Świętego Wawrzyńca, Quebekiem oraz Montrealem i tereny te były 
kluczem do podboju Kanady. Tymczasem Montreal nie miał solidnych 
umocnień i zależał od brytyjskiej kontroli Rzeki Świętego Wawrzyńca 
i rzeki Richelieau. Biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzedniej woj
ny, spodziewano się, że Amerykanie mogą wykorzystać naturalne wa
runki Doliny Hudsonu i jeziora Champlain jako prostą drogę do pod
bicia Kanady. Na wypadek ataku przewidziano uformowanie ok. 
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12 tys. oddziałów milicji do obrony tych terenów. Quebec uznany zo
stał za serce obrony Kanady i tutaj zgromadzono największe siły i środ
ki mające zapewnić sukces militarny w obronie, a następnie planowa
no, że tu będzie się znajdowała baza dla przyszłych operacji ofensyw
nych, służących do odzyskiwania terenów uprzednio zajętych przez 
Amerykanów51.

Gubernator Prevost pesymistycznie oceniał szanse obrony Gómej 
Kanady. Główny posterunek na zachodniej granicy kanadyjskiego osad
nictwa, fort Malden w Amherstburgu, znajdujący się siedemnaście mil 
na południe od Detroit nad rzeką Detroit, wydawał się szczególnie za
grożony. Podobne obawy żywił Prevost w stosunku do fortów: George, 
Erie i Chippawa rozmieszczonych wzdłuż rzeki Niagary i niewystarcza
jąco przygotowanych do obrony, a narażonych na amerykański atak 
w pierwszej kolejności. W czerwcu 1812 r. Brytyjczycy dla zapewnie
nia lepszej obrony Górnej Kanady wysłali na jeziora Ontario i Erie 
okręty z Oceanu Atlantyckiego52.

Regularne oddziały brytyjskie w Górnej i Dolnej Kanadzie składały 
się z 8, 41, 49, 100 pułków piechoty i 10 Królewskiego Batalionu We
teranów (Royal Veteran Battalion) - ogółem 4 tys. ludzi. W skład ka
nadyjskich oddziałów regularnych wchodziły: Królewski Pułk Nowo- 
fundlandzki (Royal Newfoundland Regiment) i Pułk Lekkiej Piechoty 
(Glengarry Light Infantry). Artyleria składała się z 450 ludzi rozmiesz
czonych w 4 kompaniach. W Nowej Szkocji, niebędącej częścią Gór
nej i Dolnej Kanady, stacjonowało 161 oficerów i 4220 żołnierzy słu
żących w 98 i 99 pułku piechoty. 104 pułk piechoty stacjonował w No
wym Brunszwiku, 300 żołnierzy pełniło służbę na Bermudach. Ogó
łem we wszystkich północnoamerykańskich prowincjach Wielka Bry
tania posiadała ok. 10 tys. regularnych żołnierzy, których wartość po
zostawiała wiele do życzenia. 41 pułk złożony był w dużej mierze z lu
dzi w podeszłym wieku, 49 pułk, stacjonujący na terenach Kanady od 
10 lat, miał wysoki wskaźnik nadużywania alkoholu, 100 pułk, który 
powstał w 1805 r. jako Prince Regent’s County of Dublin Regiment, zło
żony z młodych Irlandczyków, cieszył się opinią najmniej zdyscyplino
wanego. 10 Królewski Batalion Weteranów, który powstał w 1808 r., 
składał się z żołnierzy wysłużonych, będących w podeszłym wieku lub 
z powodu wcześniej odniesionych ran niemogących służyć w jednost
kach liniowych, ale byli to doświadczeni żołnierze, którzy z powodze
niem mogli wykonywać służbę wartowniczą. Każdy żołnierz 10 bata
lionu otrzymał w Kanadzie 200 akrów ziemi, na której się osiedlił 
i prowadził gospodarstwo, będąc jednak gotowym do stawienia się 
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w swoim oddziale na każde wezwanie. Kanadyjska milicja liczyła 86 
tys. słabo wyszkolonych i uzbrojonych ludzi53.

Wiadomość o wojnie dotarła do Kanady z zadziwiającą szybkością. 
Przedsiębiorstwa handlowe w Montrealu otrzymały wiadomość z No
wego Jorku już 24 czerwca i władze w Kanadzie przystąpiły natych
miast do przygotowań mających na celu odparcie amerykańskiej in
wazji. Tymczasem już w czasie pierwszych dni mobilizacji wydawało 
się, że sprawdzi się najczarniejszy scenariusz władz brytyjskich w Ka
nadzie, a stało się to za sprawą francuskojęzycznej milicji z miejsco
wości okalających Montreal. Nie chcąc się podporządkować rozkazowi 
o wcieleniu części milicji do regularnych oddziałów, doprowadziła ona 
do rozruchów, które jednak zostały szybko i stanowczo stłumione. Na
stępnego dnia około 400 ludzi z montrealskiej milicji dołączyło do re
gularnych oddziałów. Ta francusko-kanadyjska reakcja była zgodna 
z oczekiwaniami Amerykanów, ale to przypadek odosobniony. Zazwy
czaj milicja podporządkowywała się rozkazom władz brytyjskich bez 
większych oporów. Nawet w Górnej Kanadzie, gdzie brytyjskie władze 
obawiały się wielu osadników o korzeniach amerykańskich, nie było 
problemów z formowaniem oddziałów milicji do przeciwstawienia się 
amerykańskiej inwazji. Pomijając wypadki, jakie zaszły pod Montre
alem, władze brytyjskie były pozytywnie zaskoczone postawą oddzia
łów kanadyjskiej milicji54.

Polityka przyjaznych stosunków z Indianami miała teraz przynieść 
wymierne korzyści Brytyjczykom. Sojusznicy indiańscy byli wymarzo
nym partnerem ze swoją znajomością dzikich terenów. Brytyjski De
partament do spraw Indian, który utrzymywał oficjalne stosunki ze 
szczepami i cieszył się zaufaniem wodzów, wezwał ich do opowiedze
nia się przeciwko Stanom Zjednoczonym. Zachodnie plemiona: Wyan- 
dotów, Huronów, Ottawa, Chipawa, Miami, Szaunisów, Potawatomi, 
Kikapoo, Mashcouten, Winnibago, Sauków, Foksów i Mohawków obie
cały stanąć po stronie brytyjskiej. Myśliwi i wojownicy od dzieciństwa 
byli mistrzami w poruszaniu się po dzikich terenach, gąszczach le
śnych, w przeprowadzaniu nagłych wypadów i robieniu zasadzek. 
Z drugiej strony ich zła sława jako okrutników mordujących w wymyśl
ny sposób jeńców oraz ludność cywilną, nie wyłączając kobiet i dzieci, 
powodowała demoralizację niezaprawionych w bojach żołnierzy i mi
licji amerykańskiej, co niejednokrotnie ujawniło się podczas tej wojny, 
gdy amerykańskie oddziały poddawały się często mniej licznym od
działom brytyjskim, aby uniknąć starcia z Indianami i w konsekwencji 
masakry z ich ręki. Mimo bezspornej przydatności Indian dla wojsk 
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brytyjskich, obecność ich stanowiła problem dla Brytyjczyków. India
nie byli elementem niepoddającym się nie tylko wojskowej, ale jakiej
kolwiek dyscyplinie, nie mówiąc o tym, że w niektórych sytuacjach 
wymykali się zupełnie kontroli, np. w momencie upojenia alkoholowe
go czy w amoku wybijania jeńców po zwycięskiej bitwie. Obce im były 
zamierzenia taktyczne i strategiczne, szli na wojnę w celu zyskania sła
wy i łupów. Po walce często wracali ze zdobyczą do swoich wiosek, 
przez co uniemożliwiali oddziałom brytyjskim wykorzystanie doraźnych 
sukcesów. Jedynie oddziały indiańskie prowadzone przez Tecumseha 
wyróżniały się pewną dyscypliną i organizacją. Obecność sojuszników 
indiańskich stanowiła też poważny problem logistyczny. Indianie ciągle 
oczekiwali podarków od swoich „brytyjskich braci” oraz wyżywienia za
równo wojowników, jak i całych rodzin, które im towarzyszyły55.

Forty
Oddziały wojskowe obu armii stacjonowały w fortach budowanych 
w pobliżu większych miast lub w punktach o wyjątkowym znaczeniu 
strategicznym albo przy głównych szlakach zaopatrzeniowych. Mimo 
że przy budowie fortów korzystano ze współczesnej myśli inżynierii 
wojskowej, to jednak ich rola, jak też środki techniczne, będące w dys
pozycji budujących, nie pozwalały na wznoszenie budowli fortyfikacyj
nych, takich jak w Europie. W początkowej fazie kolonizacji Ameryki 
Północnej, zarówno w XVI w. w Nowej Anglii, jak też w Nowej Francji, 
wznoszono budowle o charakterze obronnym. Były to zwykle forty bu
dowane z kamienia na planie kwadratu bądź prostokąta z czterema na
rożnymi bastejami. Przykładem może być fort Chambly zbudowany 
w 1665 r. nad rzeką Richelieu, na rozlewisku u zbiegu rzek Ottawa 
i Świętego Wawrzyńca, który od zachodu zabezpieczał Montreal - ser
ce nowej Francji. Przy końcu XVI w. w Europie pojawiły się pierwsze 
budowle bastionowe w stylu włoskim, które dopiero wiek później zna
lazły zastosowanie na większą skalę w Ameryce Północnej. Jedną 
z pierwszych budowli w systemie bastionowym, wzniesioną w Nowym 
Świecie, była cytadela w Quebecu, datowana na drugą połowę XVII w. 
Na początku XVII w. w Europie powstał system holenderski, który mu
rowane bastiony zastąpił sypanymi z ziemi i wzmocnionymi zewnętrz
nymi dziełami: fosami oraz palisadami. Tego typu konstrukcje obron
ne były najczęściej spotykanymi fortami w Ameryce Północnej.
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Fort Niagara w 1812 r.

Najbardziej typowym dla pogranicza kanadyjsko-amerykańskiego 
było umieszczenie fortu przy ujściu rzeki do jeziora lub do zatoki, 
umożliwiające w ten sposób strategiczną kontrolę przepływu. Takie 
położenie fortu można by nazwać nizinno-przesmykowym. Usytuowa
nie fortów w tych punktach blokowało przesmyk i jeżeli wzdłuż niego 
przechodziła droga, to fort uniemożliwiał korzystanie z niej, kontrolo
wał również przepływ okrętów z rzeki na jeziora i odwrotnie. Należy 
przy tym pamiętać, że zarówno rzeka Niagara, jak również Rzeka 
Świętego Wawrzyńca w połączeniu z Wielkimi Jeziorami były głów
nymi szlakami komunikacyjnymi w Ameryce Północnej i zarazem li
nią graniczną. Za przykład takiego usytuowania mogą służyć forty: De
troit, Malden, Erie, George, Niagara, Meigs. Położenie nizinno-mocza- 
rowe (fort Dearbom) sprawiało, że naturalne przeszkody utrudniały 
dostęp do fortu i przeprowadzenie skutecznego oblężenia. Innym wa
riantem było umieszczenie fortu (fort Henry) na półwyspie wcinają
cym się w wody jeziora lub rzeki chroniące go z trzech stron, z jedną 
tylko drogą zagrożoną od strony lądu. Reasumując, forty możemy po
dzielić na: usytuowane przy traktach komunikacyjnych lądowych lub 
wodnych, położone na wybrzeżu do obrony portów i miast, forty wy- 
znacząjące granice osadnictwa i forty strzegące granicy.
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W okresie prezydentury Thomasa Jeffersona w amerykańskim for
cie na pograniczu stacjonowała zwykle kompania piechoty dowodzo
na przez kapitana, czasem jednak na garnizon mogły się składać dwie 
lub trzy kompanie. Anglicy nadawali fortom nazwy od imion panują
cych - fort George, fort York, fort Henry - lub od nazw geograficznych 
- fort Erie. Amerykańskie forty nazywały się tak jak generałowie, któ
rych oddziały je wznosiły - fort Jackson, fort Harrison, fort Knox, fort 
Wayne, fort Winchester itp. Na 30 fortów, które odegrały ważniejszą 
rolę w wojnie 1812 r., 15 powstało w trakcie jej trwania56.
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Rozdział III
PÓŁNOCNY OBSZAR DZIAŁAŃ 

WOJENNYCH 1812-1813

Działania wojenne na froncie północno-wschodnim w 1812 r.
Amerykanie żywili niczym nie uzasadnione przekonanie, że brytyjskie 
prowincje stoją otworem dla ich wojsk. W czasie gdy amerykański 
Kongres obradował nad liczbą żołnierzy potrzebnych do odniesienia 
szybkiego zwycięstwa, nie zadbano nawet o obecność amerykańskiej 
floty potrzebnej do uzyskania kontroli nad Wielkimi Jeziorami, która 
mogłaby ubezpieczać wojska lądowe maszerujące na podbój Górnej 
Kanady. W czerwcu 1812 r. Brytyjczycy dla zapewnienia lepszej obro
ny dorzecza Świętego Wawrzyńca wysłali na jeziora Ontario i Erie stat
ki z Oceanu Atlantyckiego, podczas gdy Stany Zjednoczone przystąpi
ły do wojny bez floty na jeziorze Erie i z bardzo słabą na jeziorze On
tario. W rezultacie amerykańskie siły w Detroit były zaopatrywane tyl
ko drogą lądową, prowadzącą dzikimi szlakami, podczas gdy brytyj
scy żołnierze stacjonujący w forcie Malden mogli być zaopatrywani od 
strony jeziora.

Amerykanie planowali atak w dwóch kierunkach: z Detroit na Gór
ną Kanadę i od strony Niagary oraz jeziora Champlain w kierunku 
Montrealu. Teoretycznie działania te powinny zmusić Brytyjczyków do 
podzielenia ich sił i przez to do osłabienia skutecznej obrony, lecz prze
prowadzenie takich zamierzeń wymagało dobrze wyszkolonej, zaopa
trzonej i dowodzonej armii, realizującej wytyczne dogłębnie opraco
wanego planu oraz właściwego rozpoznania sił przeciwnika. Realiza
cja tych zamierzeń stawiała ponadto przed wojskiem konieczność dłu
giego marszu w kierunku północnym, wzdłuż szlaków, gdzie ukryci 
sprzymierzeni z Brytyjczykami Indianie mogli w każdej chwili zaata
kować amerykańskie kolumny. Tymczasem zatwierdzona w styczniu
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1812 r. przez Kongres 35-tysięczna armia - w czerwcu tegoż roku 
wciąż liczyła mniej niż 7 tys. ludzi, a wojska nie były nawet rozmiesz
czone na granicy z Kanadą, aby być w gotowości do ataku w chwili 
wypowiedzenia wojny. Na papierze stany mogły dostarczyć milicję li
czącą setki tysięcy ludzi, lecz istniały wątpliwości, ile z nich zgodzi się 
na wysłanie swoich formacji poza granicę kraju. Opozycja w ogóle 
przeciwstawiała się wojnie, uważając ją za niepotrzebną. Stany Nowej 
Anglii nie zgadzały się, aby ich milicja stanowa była podporządkowa
na federalnym rozkazom, argumentując, że jest to wbrew konstytucji, 
chyba że ich terytorium byłoby bezpośrednio zagrożone inwazją. Ame
rykanom jednak nic nie zakłócało dobrego samopoczucia i pewności 
rychłego zwycięstwa: Thomas Jefferson w swoim liście do Kościuszki 
pisał: (...) Wkroczyliśmy do Górnej Kanady i nie mam wątpliwości, że 
wkrótce w naszym władaniu znajdzie się cały bieg Rzeki Świętego Waw
rzyńca do Quebecu1.

W pierwszych miesiącach wojny gubernator Kanady George Prevost 
był niechętny innym działaniom, jak tylko obronne, uważał bowiem, 
że w związku z konfliktem interesów stanów Nowej Anglii ze stanami 
południowymi i centralnymi należy działać bardzo ostrożnie, żeby nie 
spowodować jedności w obozie przeciwnika. Prevost uważał również, 
że siły brytyjskie nie są wystarczające do przeprowadzenia jakichś 
większych operacji zaczepnych i zdawał sobie sprawę, iż rząd brytyj
ski oczekuje działań defensywnych. Kiedy dotarły do niego wiadomo
ści o odwołaniu przez rząd w Londynie Orders in Council, miał nadzie
ję, że Stany Zjednoczone zakończą wojnę. W związku z tym zapropo
nował gen. Henry’emu Dearbomowi zawieszenie broni do czasu zaję
cia oficjalnego stanowiska w tej sprawie przez Waszyngton. Dearborn 
odpowiedział, że nie czuje się upoważniony do podjęcia takiej decy
zji, lecz zobowiązał się do przekazania swoim oficerom rozkazu pro
wadzenia „działań obronnych”. Wykorzystując ten niepisany rozejm, 
Brytyjczycy przerzucili część wojsk na zachód, Prevost wzmocnił w ten 
sposób kanadyjską obronę bez przeszkód ze strony przeciwnika. Ma
dison wkrótce poinformował gen. Dearboma, że Stany Zjednoczone 
nie odwołują wojny, i zalecił mu przeprowadzenie działań ofensyw
nych. Lecz mimo upływu dwóch miesięcy, wojska amerykańskie nie 
były przygotowane do podjęcia takich działań2.

Działania wojenne na froncie północno-wschodnim miały się toczyć 
na dwóch obszarach: Niagary - to jest na odcinku rzeki Niagary po
między jeziorami Erie i Ontario - i na odcinku Rzeki Świętego Waw
rzyńca pomiędzy St. Regis a Montrealem. Dearborn, który był nomi
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nalnie odpowiedzialny za operacje wojenne na północnym wschodzie, 
nie przedstawił żadnego konkretnego planu ofensywy. Na dodatek fak
tyczne dowództwo na froncie Niagary spoczywało w rękach gen. mili
cji, Stephena van Rensselaera, podczas gdy Dearborn dowodził tylko 
armią skoncentrowaną koło Plattsburga. Generał Stephen van Rensse
laer przybył do Buffalo w sierpniu 1812 r., aby objąć dowództwo nad 
armią. Teoretycznie posiadał dużą przewagę nad Brytyjczykami, lecz 
realia okazały się mniej optymistyczne. W przeciwieństwie do gen. 
Brocka, 48-letni Rensselaer nie posiadał wykształcenia ani żadnego 
doświadczenia wojskowego. Dowództwo nad milicją stanu Nowy Jork 
zawdzięczał układom i politycznej rozgrywce, prowadzonej przez gu
bernatora Nowego Jorku Daniela D. Tompkinsa. Van Rensselaer, po
chodzący z jednej z najbardziej wpływowych i zamożnych rodzin no
wojorskich, był członkiem partii federalistów i planował ubiegać się 
o urząd gubernatora Nowego Jorku na wiosnę 1813 r. Jego przeciwni
kiem w walce o urząd był właśnie obecny gubernator Daniel Tomp
kins, reprezentujący partię republikańską. Gdy departament wojny po
lecił gubernatorowi Tompkinsowi wyznaczyć dowódcę odpowiedzial
nego za działania na froncie Niagary, ten wskazał na van Rensselaera, 
chcąc pozbyć się politycznego rywala, po cichu licząc też, że niemają- 
cy pojęcia o sprawach wojskowych Rensselaer szybko się skompromi
tuje, co zniszczy jego reputację również jako polityka. Mając świado
mość swojej niekompetencji w sprawach wojskowych, gen. Stephen 
Rensselaer wyznaczył na swojego doradcę bardziej doświadczonego 
kuzyna, pułkownika Salomona van Rensselaera, który brał wcześniej 
udział w wojnach przeciwko Indianom3.

Pod koniec września van Rensselaer miał 6 tys. ludzi pod swoją ko
mendą. W skład tych sił wchodziły: 5 i 13 pułk piechoty, pułk lekkiej 
artylerii, brygada złożona z rekrutów pod dowództwem gen. Alexan
dra Smytha i pułki milicji z Nowej Anglii, Nowego Jorku oraz Pensyl
wanii w liczbie 2,5 tys. Naprzeciwko Brytyjczycy posiadali mniejszą ar
mię w sile 2 tys. ludzi, włączając w to Indian. Oddziały amerykańskie 
były zgrupowane wokół Lewinston, dokładnie na wprost wzgórz 
Queenston. Brytyjczycy większość swoich żołnierzy zgrupowali w for
cie George, niedaleko ujścia rzeki Niagary oraz w fortach Erie i Chip- 
pawa, powyżej wodospadu“1.

Van Rensselaer starał się uzgodnić skoordynowanie przyszłych dzia
łań ofensywnych z gen. Smythem. Podczas gdy jego oddziały miały za
jąć wzgórza Queenston, Smyth miał uderzyć na fort George. Gen. 
Smyth, który przybył do Buffalo pod koniec września, jako zawodo
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wy oficer nie miał zamiaru podporządkowywać się gen. milicji. Na to 
nałożyły się jeszcze animozje partyjne i partykularyzm lokalny, ponie
waż Smyth był republikaninem i pochodził z Wirginii. Od samego po
czątku torpedował on wojskowe plany van Rensselaera, do tego stop
nia, że zignorował nawet propozycje głównodowodzącego, zawarte 
w liście z 8 października, odbycia wspólnej narady wojennej, na której 
uzgodniono by plany ataku na Brytyjczyków. W związku z brakiem od
zewu ze strony Smytha, van Rensselaer zdecydował się zrealizować 
własny plan operacji, postanawiając przeprowadzić atak na wzgórza 
(Queenston Heights), wznoszące się 90 m po południowej stronie 
miejscowości Queenston, która znajdowała się naprzeciwko, leżąćego 
po drugiej stronie rzeki Niagary, amerykańskiego Lewinston. Gdyby 
atak zakończył się sukcesem, Amerykanie w tym miejscu przecięliby 
drogę wodną łączącą brytyjskie forty George i Chippewa, co byłoby 
wstępem do ich późniejszego oskrzydlenia. Jednak samo przeprowadze
nie operacji nie było łatwe, należało bowiem przekroczyć rzekę, której 
szerokość w tym miejscu wynosiła 380 m, a brzeg po drugiej stronie był 
skalisty i stromy. Początek inwazji wyznaczono na 11 października, ale 
trudności pojawiły się już nad ranem pierwszego dnia, kiedy to łodzie 
desantowe nie przybyły na czas i van Rensselaer był zmuszony odwo
łać atak. O świcie 13 października Amerykanie spróbowali ponownie za
atakować, van Rensselaer chciał przerzucić przez rzekę dwie kolumny, 
każdą po 300 ludzi, potem łodzie miały wrócić po następną tuię żołnie
rzy. Jednocześnie ppłk Winfield Scott wydał swoim artylerzystom roz
kaz zbombardowania pozycji brytyjskich. Zmusiło to nieprzyjaciela do 
wycofania się na wierzchołek wzgórza. Stamtąd prowadzili silny ostrzał 
na lądujące na brzegu oddziały amerykańskie, wkrótce dowodzący de
santem płk Salomon van Rensselaer został sześciokrotnie ranny i do
wództwo po nim objął kpt. John E. Wool. Szczęśliwie dla atakujących 
znaleźli oni niebronioną, rybacką ścieżkę prowadzącą na wzgórze i po
dążyli za wycofującym się przeciwnikiem, wypierając go z wzgórza. 
Amerykanie zostali dopiero powstrzymani w osadzie Queenston, do któ
rej zdobycia niezbędne były posiłki. Łodzie z następnymi oddziałami 
żołnierzy amerykańskich spóźniały się, lecz kiedy w końcu przybyły, 
Brytyjczycy znaleźli się w trudnej sytuacjis.

Po brytyjskiej stronie pozycje na wzgórzach Queenston były utrzy
mywane siłą 200 żołnierzy, których trzon stanowiły dwie kompanie 49 
pułku piechoty. Po usłyszeniu pierwszych strzałów gen. Brock, przeby
wający w leżącym 7 mil od Queenston forcie George, wydał rozkazy 
swojemu zastępcy gen. Rogerowi Hale Sheaffe’owi, aby natychmiast,
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Bitwa na wzgórzach Queenston

jak będzie to możliwe, wyruszył z połową garnizonu z fortu w kierun
ku Queenston, sam zaś w asyście swego adiutanta, płk. Johna MacDo- 
nella, pogalopował w rejon walk. Kiedy około 5 nad ranem, przybył 
na miejsce, zebrał rozproszonych żołnierzy i osobiście poprowadził 
kontratak, aby odzyskać utracone pozycje na wzgórzu. Już na samym 
początku kontrataku został śmiertelnie ranny, a jego żołnierze zmusze
ni byli się wycofać. Nie powiodła się również następna próba, prze
prowadzona pod dowództwem pułkownika Johna MacDonella, który 
także został śmiertelnie ranny6.

Na samym początku bitwy van Rensselaer wysłał jeźdźca do Smy- 
tha z rozkazem wysłania żołnierzy do Lewinston, aby wesprzeć ataku
jące oddziały, Smyth zignorował rozkaz. Tymczasem do Brytyjczyków 
dołączyły posiłki w postaci około 100 wojowników indiańskich. Mimo 
że siły te były liczebnie bardzo skromne, pozwoliły jednak utrzymać 
Brytyjczykom pozycje do nadejścia posiłków z fortu George7.

Amerykanie pod dowództwem płk. Winfielda Scotta, który przypro
wadził świeże oddziały, z sukcesem bronili swoich pozycji na brzegu 
nieprzyjaciela, utrzymanie ich jednak wymagało następnych posiłków. 
Te jednak nie nadchodziły za sprawą sprzeciwu oddziałów milicji, któ
re mimo zaklinań swych oficerów odmówiły przeprawy na drugi 
brzeg, argumentując, że prawo stanowe zabrania im walczyć poza gra
nicami kraju8.
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Sytuacja Amerykanów znacznie się pogorszyła, kiedy około godzi
ny pierwszej po południu gen. Sheaffe przybył na czele 700 żołnierzy 
41 pułku piechoty z fortu George. Wkrótce dołączyły do nich posiłki 
z fortu Chippawa, wśród których znajdowało się 50 czarnych eksnie- 
wolników zbiegłych z amerykańskich plantacji. Sheaffe zaatakował 
amerykańskie pozycje z trzech stron, spychając obrońców w kierunku 
rzeki. W tym czasie Rensselaer wysłał do gen. Williama Wadswortha 
wiadomość, że nie może on liczyć na posiłki, i sugerował mu odwrót. 
Brytyjski atak przeprowadzony o trzeciej po południu zakończył się 
sukcesem i amerykańskie linie obrony zostały przerwane. Wycofujący 
się żołnierze amerykańscy z przerażeniem zorientowali się, że łodzie, 
które powinny ich zabrać na drugą stronę, odpłynęły, zostawiając ich 
na pastwę przeciwnika. Amerykanom kończyła się amunicja i widząc 
bezsens dalszej walki, Wadsworth, po konsultacji z płk. Winfieldem 
Scottem i płk. Johnem Chrystie, podjął decyzję o kapitulacji. Dwukrot
nie amerykańscy oficerowie wychodzili z białą flagą do atakujących 
i za każdym razem parlamentariusze zostali zastrzeleni przez Indian. 
Trzecią próbę podjął osobiście Scott, mimo ostrzału przedzierając się 
w pobliże brytyjskich pozycji. Został on wkrótce osłonięty przez bry
tyjskich oficerów, którzy odprowadzili go do gen. Sheaffe. O godzinie 
czwartej po południu bitwa została zakończona. Cena była ogromna, 
Amerykanie stracili 1,2 tys. żołnierzy, w tym połowę regularnych, 958 
dostało się do niewoli, 200 zostało zabitych bądź rannych. Po stronie 
brytyjskiej było 14 zabitych, 77 rannych i 28 zaginionych9.

Jeszcze tej samej nocy dwóch wojowników indiańskich, którym nie 
udało się zastrzelić Scotta, postanowiło dokończyć dzieła, tym razem 
za pomocą tomahawków i noży. Na szczęście w porę pojawili się bry
tyjscy oficerowie, którzy wybawili go z opresji. Gubernatorowi Tomp- 
kinsowi polityczna rozgrywka opłaciła się. W wiosennych wyborach 
1813 r. o urząd gubernatora Nowego Jorku pokonał on Stephena 
Rensselaera, zapewniając sobie reelekcję10.

W obliczu niepowodzeń wojsk amerykańskich, dowództwo na fron
cie Niagary przejął gen. Alexander Smyth, który do 20 listopada zgro
madził pod swoim dowództwem 5 tys. ludzi i rozpoczął przygotowa
nia do kolejnego uderzenia na Kanadę. Ten 47-letni oficer zabrał się 
do działania z iście napoleońską energią, wydając wzorem cesarza 
dwie proklamacje w stylu dotąd niepraktykowanym w amerykańskiej 
armii. W pierwszej, wydanej 24 października Do Nowojorczyków {To 
the Men of the New York), zachęcał potencjalnych ochotników do wstą
pienia w szeregi armii oraz formacji milicyjnych, jednocześnie tłuma
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czył przyczyny dotychczasowych niepowodzeń i zapewniał, że pod 
jego dowództwem armia zacznie odnosić sukcesy. Odwołał się do 
chlubnych tradycji wojennych armii amerykańskiej z okresu walk 
o niepodległość, przywołując pamięć tamtych zwycięstw:

(...) Czyż nie jesteście spokrewnieni z ludźmi, którzy walczyli pod Ben- 
nington i Saratogą? Czy rasa nasza uległa degeneracji? Czy mam zwrócić się 
w waszym imieniu do Sześciu Narodów (Konfederacja Irokeska) z prośbą 
o pomoc? Czy mam w tym naśladować oficerów brytyjskiego króla?
Na koniec obiecywał nieśmiertelną sławę, która stanie się udziałem 

jego żołnierzy po odniesionych zwycięstwach. Druga proklamacja Do 
żołnierzy Armii Centralnej (To the Soldiers of the Army of the Centre!) 
została wydana 17 listopada 1812 r. W tonie jeszcze bardziej patetycz
nym tłumaczyła żołnierzom, że wkroczą wkrótce na tereny, które są 
uciskane przez brytyjskiego ciemiężcę, a celem ich armii jest przynie
sienie Kanadyjczykom wolności, na którą ci z niecierpliwością oczeku
ją. Następnie padały sformułowania, jakby żywcem wyjęte z napole
ońskich biuletynów:

Żołnierze! Jesteście dobrze przygotowani do walki. Liczebnie górujecie 
nad przeciwnikiem. Wasze morale bojowe jest wyśmienite. Wasza broń jest 
lepsza. W waszych rękach jest obrona honoru kraju i chwała, która stanie 
się waszym udziałem. Nazwiska tych, którzy wyróżnią się w walce, staną się 
znane całemu narodowi. Odważnych oczekują nagrody i sława. Tchórzom 
przypadnie pogarda i niesława. Wiem, jakiego wyboru dokonacie. Naprzód 
moi bohaterowie! Kiedy będziecie atakować baterie wroga, niech towarzyszą 
wam słowa: Działa stracone w Detroit albo śmierć!" .
25 listopada Smyth wydał rozkazy do inwazji na Kanadę i w nocy 

TJ listopada dwie oddzielne kolumny zostały wysłane do ataku na 
drugi brzeg rzeki Niagary. Jedna kolumna miała za zadanie zniszczyć 
baterie brytyjskie na przeciwległym wzniesieniu, druga zaś - zburze
nie mostu na drodze do fortu Chippawa. Te działania były przygoto
waniem do głównego uderzenia, które miało być przeprowadzone na 
fort Erie. Teoretycznie Amerykanie dysponowali wystarczającą ilością 
łodzi do przetransportowania swoich oddziałów liczących 3 tys. ludzi, 
lecz organizacja tej operacji była doprawdy fatalna. Niektóre łodzie 
odpływały wypełnione tylko do połowy i do południa wielu żołnierzy 
wciąż przebywało na brzegu, a na dodatek nikt nie wiedział, jak wie
lu zostało zaokrętowanych. Po wyruszeniu ekspedycji w górę rzeki, 
w połowie drogi Smyth stwierdził, że nie posiada wystarczającej liczby 
żołnierzy do przeprowadzenia ataku i wydał rozkaz odwrotu. 1 grud
nia ponowiono operację, planowano zaatakować przed świtem, lecz
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okazało się, że dwie godziny po wschodzie słońca tylko 1,5 tys. ludzi 
jest w łodziach i Smyth ponownie odwołał akcję. Po tych niepowodze
niach brygada ochotników z Pensylwanii, licząca 1150 ludzi, zdecy
dowała o powrocie do domu. W liście do gen. Dearboma z 4 grudnia 
Smyth podaję, że tylko w ciągu ostatnich 24 godzin zdezerterowało 
600 ludzi. Załamany niepowodzeniem, uskarża się, iż nie widział ro
dziny przez 14 miesięcy i prosi o urlop. Reputacja Smytha jako oficera 
została zniszczona, trzy miesiące później został odwołany i zwolniony 
z armii12.

Trudno sobie wyobrazić gorsze przeprowadzenie operacji niż to, ja
kie miało miejsce na froncie Niagary. Rząd nie dostarczał wyszkolo
nych żołnierzy, generałowie nie mieli dobrych koncepcji, oficerowie 
nie potrafili wyegzekwować swoich rozkazów.

Mimo niepowodzeń na froncie Niagary, sytuacja mogła się jeszcze 
zmienić na korzyść Amerykanów, gdyby gen. Dearbom przeprowadził 
skuteczny atak na Montreal. Był to kluczowy odcinek frontu i od nie
go zależały losy wojny. Sukces był możliwy, gdyby atak przeprowadzo
no zaraz po wypowiedzeniu przez Stany Zjednoczone wojny, ale wte
dy brakowało żołnierzy i Brytyjczycy mieli całe lato, żeby wzmocnić 
swoje siły na południe od Montrealu.

Podczas gdy Brytyjczycy przygotowywali się do odparcia ataku, 
gen. Dearbom powoli zbierał armię pod Greenbush, w pobliżu Alba- 
ny. Jesienią przeniósł kwaterę na północ do Plattsburga nad jeziorem 
Champlain. Siły amerykańskie liczyły 6 tys. słabo wyszkolonych i wy
ekwipowanych żołnierzy. Brakowało nawet podstawowej amunicji 
strzeleckiej do karabinów skałkowych13.

Dopiero w połowie listopada Amerykanie wyruszyli z Plattsburga 
w kierunku granicy kanadyjskiej. Jednak bezwład organizacyjny i ślima
cze tempo przeprowadzonej operacji nadszarpnęły autorytet głównodo
wodzącego, na skutek czego wiele oddziałów milicji zaczęło rezygno
wać z dalszego marszu w kierunku Kanady, powołując się przy tym na 
prawo stanowe, zakazujące im przekraczania granicy państwowej. 19 li
stopada było już wiadome, że 2/3 oddziałów milicji nie przekroczy gra
nicy USA, wobec czego cztery dni później gen. Dearbom ostatecznie za
rządził odwrót. Jego marsz na północ nie był poważną próbą inwazji na 
Kanadę. Nie miał wystarczającej liczby żołnierzy, a pora roku nie była 
odpowiednia dla przeprowadzenia kampanii. Wydaje się, że Dearbom 
bardziej chciał zademonstrować jakieś działania opinii publicznej niż 
przedsięwziąć poważny atak. Tak więc armia wróciła do Plattsburga 
i przebywała tam do końca roku w marnej kondycji14.
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Dowództwo nad frontem północno-zachodnim otrzymał gen. William 
Hull, gubernator Michigan. Piastował ten urząd od 1805 r. i uchodził 
w Waszyngtonie za człowieka znającego doskonale realia Północnego 
Zachodu, co nie pozostało bez wpływu na powierzenie mu głównego 
dowództwa na tym froncie. Miał on za zadanie wzmocnić Detroit woj
skami regularnymi i milicją z Ohio, a następnie opanować fort Malden, 
będący główną bazę brytyjską na jeziorze Erie15.

Terytorium Michigan w tym czasie było praktycznie w całości kra
jem Indian, a Detroit było jedynym centrum dla kilku tysięcy osadni
ków rozlokowanych wzdłuż rzeki o tej samej nazwie. Powyżej miasta 
usytuowany był fort Detroit, zajmujący około dwóch akrów, otoczony 
solidnymi umocnieniami bastionowymi i rowem o głębokości 3 m i sze
rokości 4 m. Fortu broniło ponadto 26 dział, a jego garnizon stanowi
ło 108 żołnierzy 4 pułku US i 1 pułk milicji z Michigan16.

Hull wyruszył z Urbana w Ohio do Detroit 15 czerwca 1812 r., pro
wadząc 4 pułk piechoty US oraz trzy pułki milicji z Ohio. Deszcz pa
dał nieustannie przez cały następny tydzień, utrudniając i opóźniając 
marsz wojska w liczbie 2 tys. ludzi, tak że Hull dotarł do rzeki Mau- 
mee dopiero 29 czerwca. Dwa dni później wyruszył w dalszą drogę, 
wysyłając statkiem do Detroit część środków wojennych, chorych i do
kumenty. Na nieszczęście dla Hulla Brytyjczycy w forcie Malden otrzy
mali już wiadomość o wybuchu wojny i przechwycili statek, a wraz 
z nim oficjalne rozkazy i dokładne informacje o stanie liczebnym od
działu amerykańskiego17.

5 lipca 1812 r. armia amerykańska dotarła do Detroit, gdzie dołą
czyły do niej trzy kompanie milicji z Michigan i żołnierze z tamtejsze
go garnizonu. Mimo utraty elementu zaskoczenia, Hull wciąż zajmo
wał dogodną pozycję do inwazji na Kanadę. Jego siły liczyły 2,5 tys. 
ludzi, podczas gdy brytyjskie, zgrupowane w forcie Malden, wynosiły 
1150 osób18. Lecz nim kampania rozpoczęła się na dobre, pojawiły się 
pierwsze trudności. W przeddzień przekroczenia granicy 188 członków 
milicji z Ohio pod dowództwem płk. Duncana McArthura odmówiło 
przejścia na stronę kanadyjską, powołując się na stanowe prawo, za
braniające formacjom milicyjnym prowadzenia działań wojskowych 
poza granicami Stanów Zjednoczonych19. Ostatecznie Amerykanie 
przekroczyli rzekę Detroit 12 lipca i bez walki opanowali Sandwich, 
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gdzie Hull ustanowił swoją główną kwaterę. Wydawało się, że losy 
Gómej Kanady są przesądzone, Hull jednak, zamiast niezwłocznie ata
kować, zdecydował się zaczekać na ciężkie działa i dać możność ka
nadyjskiej milicji do zdezerterowania z fortu. Aby zachęcić do dezer
cji, 13 lipca Hull wydał proklamację w języku angielskim i francuskim, 
zapewniającą nienaruszalność życia i mienia tym, którzy opuszczą Bry
tyjczyków20 . Istotnie kanadyjska milicja zaczęła opuszczać fort i wra
cać do swych domów. W ciągu trzech dni połowa z nich uciekła, a ci, 
co zostali w forcie, spodziewali się ataku w każdej chwili21. Dni jednak 
upływały, a Hull nie decydował się na atak, co podnosiło morale obroń
ców. Brytyjczycy tymczasem prowadzili gorączkowe prace mające na 
celu umocnienie fortu. Fort Malden był nieskomplikowaną konstrukcją 
ziemno-drewnianą z 6 bastionami otoczonymi palisadą. W forcie znaj
dowało się 20 dział o kalibrze od 3 do 18 funtów, ponadto mógł on li
czyć na wsparcie artylerii ze statków stacjonujących w porcie22.

26 lipca do fortu Malden przybył płk Henry Procter, wysłany przez 
gen. Issaca Brocka, aby objąć dowództwo. Procter nie przywiózł posił
ków, lecz obrońcy, widząc niezdecydowanie Hulla, czuli się coraz pew
niej. W ten sposób zaprzepaścił on najlepszą okazję do zaatakowania 
fortu, kiedy morale obrońców było niskie, a umocnienia słabe. Hull zaś 
ciągle najbardziej troszczył się o linie zaopatrzenia i zwlekał z atakiem 
w oczekiwaniu na artylerię. Jednak zanim oczekiwane działa przybyły, 
sytuacja zmieniła się radykalnie na niekorzyść Amerykanów. Ich linie 
zaopatrzenia były coraz bardziej zagrożone, a wiadomości o upadku for
tu Michilimackinac podłamały morale amerykańskiej armii23.

Fort Michilimackinac przez długi czas był kluczem do handlu fu
trami w zachodniej części jeziora Michigan. Brytyjczycy oddali go 
Amerykanom na mocy traktatu Jaya w 1796 r., lecz kanadyjscy trape
rzy, mając duży wpływ na osadnictwo w tym rejonie, kontynuowali 
handel. Brytyjczycy przenieśli swoje posterunki na niedużą odległość 
w pobliże wyspy St. Joseph, gdzie wybudowali fort o tej samej nazwie. 
Stacjonujący tam ze swym oddziałem kpt. Charles Roberts został po
informowany o wypowiedzeniu wojny przez Amerykanów 3 lipca i na
tychmiast zdecydował się na przeprowadzenie ataku na Michilimacki
nac. Dysponował on siłami 45 żołnierzy z 10 Batalionu Weteranów, 
200 ochotnikami i 400 Indianami ze szczepów Menominee, Sioux, 
Winnebago, Ottawa i Ojbiwa. Chociaż jego żołnierze nadawali się 
w zasadzie tylko do służby wartowniczej, a na dyscyplinę Indian ra
czej nie można było liczyć, operacja przebiegła bardzo sprawnie24. 
17 lipca 57 obrońców fortu Machilimackinac, którzy nie wiedzieli nic 
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o wybuchu wojny, zostało otoczonych przez Brytyjczyków i skapitulo
wało. Na mocy warunków kapitulacji żołnierze po złożeniu broni mie
li zostać odtransportowani na brytyjskim okręcie do Stanów Zjedno
czonych. Roberts w nagrodę za lojalność rozdzielił wśród sojuszni
czych Indian część zapasów zdobytych w amerykańskim forcie, szyb
ko też rozniosła się wieść o zwycięstwie odniesionym bez jednego wy
strzału. Na skutek tego, niezdecydowane jeszcze, po czyjej stanąć stro
nie, plemiona indiańskie z zachodniej części jeziora Michigan zaczęły 
przyłączać się do Brytyjczyków25.

Przerażony wieściami o upadku Machilimackinac, Hull pisał do se
kretarza wojny Eustisa, że obawia się dużej liczby Indian przybywają
cych z pomocą Brytyjczykom. 4 sierpnia sugerował Eustisowi, że z po
wodu zagrożenia linii zaopatrzeniowych rozważa możliwość odwrotu. 
Hull był zdeterminowany, aby oczyścić drogę dostaw zaopatrzenia 
z Ohio. 4 sierpnia wysłał 200 ludzi pod dowództwem majora Thomasa 
van Home’a dla zapewnienia eskorty nadchodzącemu transportowi. 
Pod Brownstown na południe od Detroit Amerykanie wpadli w zasadz
kę Indian ze szczepów Szaunisów i Ottawa, prowadzonych przez Te- 
cumseha, i oddział amerykański po stracie 17 ludzi wycofał się. Te wy
padki ostatecznie przytłoczyły Hulla i kiedy usłyszał, że brytyjskie po
siłki są w drodze, zdecydował się na wycofanie swoich oddziałów na 
drugą stronę rzeki do fortu Detroit26.

Gen. Isaac Brock, organizując obronę Kanady, starał się osobiście 
dopilnować najważniejszych spraw oraz być obecnym wszędzie, gdzie 
wymagała tego sytuacja. Zebrał ochotników do oddziału milicji mają
cego udać się z nim na odsiecz fortu Malden, do którego przybył w no
cy 13 sierpnia z 350 milicjantami z Yorku, Lincolnu i Oxfordu oraz z 40 
żołnierzami z 41 pułku z fortu Erie27.

Podczas gdy Brock podążał z posiłkami na zachód, zdesperowany 
Hull ponowił próbę otwarcia drogi dostaw zaopatrzeniowych z Ohio, 
wysyłając w tym celu 600 ludzi pod dowództwem płk. Jamesa Mille
ra. Jeszcze raz Indianie zorganizowali zasadzkę, tym razem w Mon- 
guagon, 14 mil na południe od Detroit. Wojska brytyjskie liczyły 150 
żołnierzy i milicji pod dowództwem kpt. Adama Muira i 250 Indian 
prowadzonych przez Tecumseha. W wyniku potyczki Amerykanie stra
cili około 80 ludzi i zmuszeni zostali do odwrotu, brytyjskie straty wy
niosły 100 ludzi, głównie Indian28.

Brock zaraz po przybyciu do fortu Malden zaczął opracowywać 
plan ataku na Detroit. 15 sierpnia wezwał Hulla do poddania się i za
groził, że w wypadku wzięcia fortu szturmem nie może zagwaranto
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wać powstrzymania Indian od rzezi mieszkańców29. Jeszcze tego sa
mego dnia wieczorem rozkazał otworzyć ogień w kierunku Detroit. 
Wojska brytyjskie były gotowe do szturmu. Ich oddziały liczyły 300 
żołnierzy, 400 członków milicji i 600 Indian oraz trzy działa 6-funto- 
we i dwa 3-funtowe30. W związku z tym, że dzień wcześniej Hull wy
słał 350 żołnierzy do eskorty kolumny zaopatrzenia, Brock, chcąc roz
strzygnąć walkę przed ich powrotem, wydał swoim ludziom rozkaz do 
ataku. Wojsko brytyjskie zaatakowało od czoła na wprost dział obroń
ców, z kolei Indianie ruszyli z flanki. Hull, widząc, że jest otoczony ze 
wszystkich stron, obawiając się masakry ze strony Indian oraz mając 
zapasy żywności na wyczerpaniu, poddał fort. Amerykanie stracili całą 
armię w tym regionie, wyłączając 350 żołnierzy wysłanych wcześniej 
przez Hulla do przejęcia transportu zaopatrzenia. Niedołęstwo głów
nodowodzącego kosztowało Amerykanów 2 tys. ludzi31.

Nie był to jeszcze koniec klęsk, jakby tego było mało, 15 sierpnia 
oddział amerykański, wycofujący się z fortu Dearbom do fortu Wayne, 
wpadł w zasadzkę Indian i został zmasakrowany. Licząca 93 ludzi ko
lumna żołnierzy, milicjantów i ludności cywilnej, prowadzona przez 30 
Indian Miami, która na rozkaz Hulla wyszła z fortu Dearbom (dzisiej
sze Chicago), została zaatakowana przez 500 Indian Potawatomi, do
wodzonych przez wodza Czarnego Ptaka. W wyniku 15-minutowej 
walki zginęło 26 żołnierzy, 12 milicjantów, 2 kobiety i 12 dzieci, resz
ta dostała się do niewoli, a fort został spalony i nie był odbudowany 
aż do roku 181632.

Jeszcze tego samego dnia Brock wydał proklamację do mieszkań
ców Michigan, gwarantującą im ochronę życia i prywatnego mienia 
oraz informującą o przejęciu przez władze brytyjskie budynków insty
tucji publicznych. Następnie pospiesznie udał się z powrotem do fortu 
George, na froncie Niagary, gdzie Amerykanie od ponad pół roku kon
centrowali silne oddziały wojskowe33.

W konsekwencji nieudanej kampanii na Detroit w lecie 1812 r. 
Amerykanie utracili kontrolę nad terytorium leżącym za rzekami Wa- 
bash i Maumee oraz nad jeziorami Huron i Michigan. Teraz forty Way
ne i Harrison znalazły się w bezpośrednim zagrożeniu, a ich ewentu
alny upadek groził utratą przez Stany Zjednoczone całego terytorium 
północno-zachodniego. Za nieudolne przeprowadzenie kampanii Hull 
został postawiony przed sądem w Albany w 1814 r. i skazany na 
śmierć; uratowało go ułaskawienie prezydenta za zasługi w okresie re
wolucji34 .
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We wrześniu 1812 r. prezydent Madison mianował gubernatora Tery
torium Indiany, generała Williama Henry’ego Harrisona, naczelnym 
dowódcą północno-zachodniej armii, która w założeniu miała liczyć 
10 tys. ludzi. Jeszcze przed nominacją Harrison przedsięwziął pewne 
kroki w celu zatrzymania angielskich postępów na południe od Detro
it. Najpilniejszą sprawą było wysłanie odsieczy dla fortu Wayne, oblę
żonego przez Indian w północno-wschodniej Indianie, gdzie na począt
ku września skierował posiłki w sile 900 ludzi z Piqua w Ohio. Rozpo
czął się wyścig z czasem, gdyż również Procter, doceniając strategiczne 
znaczenie fortu, wysłał w celu jego szybkiego zdobycia, ekspedycję zło
żoną z brytyjskiego oddziału liczącego 150 żołnierzy 41 pułku, 100 
członków milicji kanadyjskiej i 800 Indian ze szczepów Wayndot i Otta
wa pod dowództwem mjr. Adama Muira. Fort Wayne, broniony przez 
70 żołnierzy pod dowództwem kpt. Jamesa Rhea i zaopatrzony w czte
ry działa połowę, nie miał szans, gdyby oddział brytyjski przybył przed 
Amerykanami, ci ostatni jednak zdążyli na czas. Gdy Muir dowiedział 
się, że w kierunku fortu podąża również Harrison na czele 2 tys. ludzi, 
postanowił się wycofać. Niebawem nadeszły też dobre wiadomości 
z dwóch małych placówek: fortu Harrison nad rzeką Wabash i fortu Ma
dison nad Missisipi. W forcie Harrison 50 żołnierzami dowodził kapitan 
Zachary Taylor, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. W nocy 
z 3 na 4 września udało mu się odeprzeć kilkuset Indian Winnebago, 
chociaż ci zdołali podpalić część fortu. Jego straty wyniosły trzech zabi
tych i dwóch rannych. Dwa dni później fort Madison został oblężony 
przez Indian, 5 września jeden z żołnierzy został zabity i oskalpowany 
w odległości 25 metrów od wartowni. Następnego dnia jego skalp i ser
ce zostały nabite na paliki przed garnizonem, aby złamać ducha oporu 
obrońców fortu. Załoga jednak się nie poddała i po trzech dniach bez
owocnych ataków Indianie odstąpili. Mimo tych drobnych sukcesów, 
oczywisty był fakt, że amerykańskie pozycje w zachodniej części jeziora 
Michigan i na północ od St. Louis są kruche25.

Głównym celem Harissona było jak najszybsze odzyskanie Detroit. 
Plan zakładał, że wojska amerykańskie podzielone zostaną na trzy dy
wizje. Lewą stanowiły oddziały gen. Jamesa Winchestera, złożone 
z 17 pułku piechoty US w liczbie 300 żołnierzy oraz 1 i 5 pułku milicji 
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z Kentucky, w sile 900 ludzi; centralna, pod dowództwem gen. Edwar
da Tuppera, składała się z 1,2 tys. milicji z Ohio i 800 kawalerzystów 
z Kentucky, a prawa, pod osobistym dowództwem Harrisona, liczyła 
3 brygady milicji z Pensylwanii, Ohio i Wirginii. W założeniach wszyst
kie trzy kolumny miały się spotkać 40 km od ujścia rzeki Maumee do 
jeziora Erie. Środkowa brygada miała wyruszyć z Urbana w Ohio, lewa 
miała się posuwać z fortu Wayne w dół rzeki Maumee, a prawa z ar
tylerią podążałaby z Górnego Sandusky36.

Harrison miał wystarczającą liczbę żołnierzy do pokonania Brytyj
czyków, jednakże podobnie jak Hull nie miał kontroli nad jeziorem 
Erie, a jego linie komunikacyjne, przebiegające lądem przez leśne te
rytoria, były narażone na ataki wrogich Indian. Wysiłki, aby zdusić ich 
wystąpienia w tym rejonie, kończyły się niepowodzeniem. We wrze
śniu, po uwolnieniu fortu Wayne, Harrison rozkazał spalić wioski wro
gich Indian w okolicy. Wysłani tam żołnierze nie zastali jednak niko
go, takim samym fiaskiem zakończyły się podobne próby podjęte 
w październiku i listopadzie. Indianie, wspomagani z brytyjskiego for
tu Malden, unikali większych potyczek z amerykańskim wojskiem, 
z wyjątkiem tych, w których występowali razem z brytyjskimi oddzia
łami. Było oczywiste, że nie uda się pokonać Indian bez odzyskania 
utraconych pozycji nad rzeką Detroit37.

Harrison zdecydował się na kontynuowanie operacji mimo niesprzy
jającej pory roku, lecz wkrótce się okazało, że szybki postęp w kierunku 
Detroit jest niemożliwy. Obfite jesienne deszcze opóźniały marsz cen
tralnej i prawej kolumny. Z kolei lewa kolumna cierpiała na braki w do
stawach żywności, które nie mogły być regularnie przekazywane przez 
błotniste leśne trakty; w tej sytuacji Winchester w połowie października 
zdecydował się zatrzymać w miejscu starego i zrujnowanego fortu De- 
fiance, który po odbudowie został nazwany fortem Winchester38.

W związku z tym, że oddziały Winchestera nie miały wystarczają
cej ilości żywności i odzieży, najpilniejszym zadaniem Harrisona było 
teraz znalezienie sposobu ich zaopatrzenia. Plany odzyskania przed
wojennych pozycji musiały w tej sytuacji poczekać. Ostatnią nadzieją 
Harrisona było to, że jeżeli nadejdzie zima, co w warunkach północ
nego zachodu znaczy siarczysty mróz, będzie można przejść po zamar
zniętej tafli rzeki Detroit i zaatakować fort Malden. Na początku stycz
nia armia Harrisona liczyła ogółem 6,3 tys. ludzi i głównodowodzący 
planował osiągnąć Rapids 20 stycznia. Zanim jednak gen. Harrison 
zdążył zorganizować swoją armię do nowych działań, gen. Winchester 
zniweczył wszystkie jego plany39.
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W styczniu gen. Winchester w końcu byt zdolny wyruszyć ze swoją 
armią w dół rzeki Maumee do planowanego miejsca spotkania z po
zostałą częścią armii Harrisona. 10 stycznia przybył na miejsce, gdzie 
na północnym brzegu Maumee założył ufortyfikowany obóz. W tym 
samym czasie do obozu amerykańskiego przybyło dwóch mieszkań
ców Frenchtown, leżącego 45 km w kierunku północnym, u ujścia rze
ki Raisin do jeziora Erie, z wiadomością o znajdującej się w mieście 
bardzo dużej ilości artykułów zaopatrzeniowych, pilnowanych przez 
dwie kompanie kanadyjskiej milicji i 200 Indian. Winchester miał do 
dyspozycji około 1,3 tys. ludzi i zdecydował się część z nich skierować 
do Frenchtown. Po naradzie wojennej, która odbyła się 16 stycznia, 
następnego dnia rano oddział w sile 12 kompanii liczących 660 ludzi 
pod dowództwem płk. Williama Lewisa i płk. Johna Allena pomasze
rował w kierunku Frenchtown. Po przybyciu na miejsce, 18 stycznia, 
Amerykanie napotkali jedynie słaby opór ze strony małego oddziału 
kanadyjskiej milicji i Indian Potawatomi, których po krótkiej walce 
zmusili do odwrotu, tracąc 12 zabitych i 55 rannych40.

Winchester stanął teraz przed dylematem, czy pozostawić połowę 
swej brygady w Frenchtown, czy wycofać ją do obozu nad Maumee. 
Pozostawienie części wojsk nad Raisin w odległości 45 km od obozu 
amerykańskiego i tylko 25 km od brytyjskiego fortu Malden było 
przedsięwzięciem bardzo ryzykownym, mimo to Winchester zdecydo
wał się wzmocnić oddziały we Frenchtown, gdzie przybył 20 stycznia 
z 250 żołnierzami 17 pułku piechoty US, pozostawiając w obozie nad 
Maumee 300 członków milicji z Kentucky, którzy mieli czekać na przy
bycie głównych sił41.

Gdy stacjonujący w Malden gen. Procter dowiedział się o zajęciu 
przez Amerykanów Frenchtown, podjął natychmiastową decyzję o wy
marszu naprzeciw nieprzyjaciela. 21 stycznia przekroczył po lodzie 
rzekę Detroit z 600 żołnierzami i około 600 Indianami. Mimo iż rozbił 
się z obozowiskiem tylko 5 mil od pozycji amerykańskich, nie został 
zauważony42.

Nad ranem 22 stycznia Brytyjczycy zaatakowali. Nieufortyfikowa- 
ne prawe skrzydło Amerykanów, oskrzydlone przez kanadyjską mili
cję i Indian, zaczęło się cofać, aż w końcu ludzie ci wpadli w panikę. 
Generał Winchester dostał się do niewoli i poddał swoją armię, mimo 
iż połowa sił amerykańskich stawiała dalej opór. Po bitwie Procter nie
zwłocznie wycofał się do Malden, biorąc ze sobą 500 amerykańskich 
jeńców. Ranni Amerykanie zostali pozostawieni bez opieki, co miało 
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tragiczne konsekwencje, gdyż następnego dnia o świcie Indianie wró
cili do osady, którą spalili, a rannych wymordowali'13.

W Frenchtown amerykańskie siły zostały zniszczone. Około 400 
Amerykanów zginęło, 500 dostało się do niewoli, tylko 33 zdołało 
uciec. Brytyjczycy stracili w ataku 18 zabitych i 127 rannych. Harri
son ostatecznie został zmuszony do porzucenia planów rychłego wy
parcia Brytyjczyków znad rzeki Detroit. Aby zapewnić sobie odpowied
nią bazę do utrzymania pozycji i przeprowadzenia operacji wojskowej, 
rozkazał wybudować fort Meigs na południowym brzegu rzeki Mau
mee44 .

Amerykańska ofensywa na York i Kingston wiosną 1813 r.
Wkrótce po objęciu przez Johna Armstronga stanowiska sekretarza 
wojny, przedstawił on rządowi plan działań wojskowych na wiosnę 
1813 roku45. Nie było nadziei na wystarczające powiększenie liczby 
żołnierzy w tym rejonie, aby zaatakować Montreal przed przybyciem 
brytyjskich posiłków. W związku z tym postanowiono tak przeprowa
dzić operację, aby przeciąć drogę pomiędzy Rzeką Świętego Wawrzyń
ca a zachodem i w ten sposób wyizolować Gómą Kanadę. Efektem 
tego byłby atak na Brytyjczyków w Kingston oraz zniszczenie stacjo
nujących tam okrętów. Następnie nastąpiłoby natarcie na York, a w 
końcu na forty George i Erie. Jeżeli kampania trwałaby nie więcej niż 
sześć tygodni, Brytyjczycy nie byliby w stanie przysłać posiłków na 
czas, aby wzmocnić swe garnizony46.

10 lutego Armstrong poinformował Dearboma o planowanej kam
panii. Dla przeprowadzenia działań w kierunku Kingston i Yorku mia
no przeznaczyć 4 tys. żołnierzy zgromadzonych w Sackets Harbor, 
a dla opanowania fortów nad rzeką Niagarą - 3 tys. ludzi stacjonują
cych pod Buffalo47. Dwa tygodnie po zawiadomieniu Dearborna 
o szczegółach planowanego ataku, Armstrong zasugerował możliwość 
przeprowadzenia części armii po zamarzniętej Rzece Świętego Waw
rzyńca, co spowodowałoby oskrzydlenie Kingston od północnego 
wschodu. Koncepcja ta powstała pod wpływem wiadomości o sukce
sie kpt. Benjamina Forsytha, dowódcy garnizonu w Ogdensburgu, któ
ry 6 lutego na czele 200 ludzi przeprowadził nocny atak przez zamar
zniętą rzekę z Morrisville na leżący na przeciwległym brzegu poste
runek kanadyjskiej milicji w Elizabethtown, zajmując miasto z zasko
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czenia i biorąc do niewoli 52 Brytyjczyków. Tak przeprowadzony atak 
zaniepokoił brytyjskie dowództwo, które dostrzegło możliwość prze
prowadzenia przez wroga w przyszłości dużo groźniejszej w skutkach 
operacji przeciw Kingston lub Prescott. 22 lutego płk George MacDo- 
nell wyszedł z Prescott na czele 600-osobowego oddziału brytyjskiego 
i przez zamarzniętą rzekę zaatakował i wyparł Amerykanów z Ogdens- 
burga48. W wyniku walki Brytyjczycy stracili 7 zabitych i 63 rannych. 
Amerykańskie straty były dużo poważniejsze, wyniosły bowiem 26 za
bitych i rannych, 60 wziętych do niewoli. Ponadto Brytyjczycy spalili 
dwa amerykańskie szkunery i zdobyli 16 dział, 1200 karabinów, 2 tony 
amunicji i 1200 beczek solonego mięsa. Forsyth z 300 ludźmi wycofał 
się do Sackets Harbor. Brytyjski wypad na Ogdensburg zakończył się cał
kowitym sukcesem i pokrzyżował amerykańskie plany ataku w tym re
jonie. Z początkiem marca do Dearboma doszły wiadomości o wizyto
waniu przez Prevosta Górnej Kanady, w istocie wizytował on wojskowe 
posterunki, między innymi Prescott. Dearborn wziął to za brytyjskie 
przygotowania do ofensywy, uważając, że Prevost zgromadził około 
6 tys. żołnierzy w Kingston i planuje atak na Sackets Harbor przez za
marzniętą rzekę, zamiast więc o ataku, zaczął myśleć o obronie49.

W rzeczywistości Brytyjczycy mieli w Kingston porównywalną do 
sił amerykańskich liczbę żołnierzy, a Prevost nie miał najmniejszego 
zamiaru atakować. Dearborn jednak, kierowany obawami co do bry
tyjskiego ataku, zasugerował Armstrongowi zmianę planów na wariant 
łatwiejszy z jego punktu widzenia. Dearborn proponował mianowicie 
odłożenie zamiaru zaatakowania Kingston, a w zamian skierowanie sił 
w pierwszym rzędzie na York, co dałoby Stanom Zjednoczonym cał
kowitą kontrolę nad jeziorem Ontario poprzez zniszczenie stacjonują
cej tam floty. Następnie, po połączeniu się z amerykańskimi oddziała
mi stacjonującymi w rejonie Buffalo i zdobyciu brytyjskich fortów na 
pograniczu Niagary, proponował wspólnymi siłami zaatakować King
ston. Obawy Dearborna opóźniły rozpoczęcie kampanii i dały w kon
sekwencji Brytyjczykom czas na otwarcie żeglugi i przysłanie posiłków 
oraz zaopatrzenia dla swoich posterunków wzdłuż Rzeki Świętego 
Wawrzyńca i Niagary50.

24 kwietnia 1,7 tys. amerykańskich żołnierzy przewiezionych stat
kami wylądowało w nocy pod Yorkiem. Fort York (Toronto) został zbu
dowany przez pułk Królewskich Rangersów (Royal Rangers) w 1796 r. 
i początkowo miał być główną bazą brytyjską na Jeziorze Ontario, jed
nak później rolę tę przejęło Kingston. Brytyjski gen. Robert Sheaffe do
wodził w słabo ufortyfikowanym forcie 700 żołnierzami z dwóch 
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kompanii 8 pułku piechoty i dwóch kompanii Królewskiego Pułku No- 
wofundlandzkiego oraz około 100 Indianami. 27 kwietnia amerykań
scy żołnierze pod dowództwem gen. Zebulona Pike’a o godzinie 
8 rano rozpoczęli szturm na fort i po zaciętej walce wyparli obroń
ców, którzy zdążyli wysadzić główny magazyn amunicji. Ta eksplozja 
spowodowała wiele ofiar śmiertelnych wśród amerykańskich żołnie
rzy, również gen. Pike został trafiony odłamkiem kamienia i wkrótce 
zmarł. Zginęło 38 amerykańskich żołnierzy, a 222 zostało rannych, 
w tym wielu ciężko z powodu poucinanych kończyn. Mimo szoku, ja
kim była eksplozja magazynu, amerykańskie oddziały kontynuowały 
działania wojskowe w kierunku miasta. Sheaffe zdał sobie sprawę, że 
jego pozycja jest beznadziejna i zdecydował się wycofać w kierunku 
wschodnim, zostawiając oficera milicji z zadaniem ustalenia jak naj
korzystniejszych warunków kapitulacji. Przed odejściem Brytyjczycy 
zniszczyli urządzenia portowe i stoczniowe oraz fregatę w budowie Sir 
Isaac Brock, jeden okręt klasy bryg Duke of Gloucester wpadł w ręce 
Amerykanów. Na mocy warunków kapitulacji Amerykanie zagwaran
towali nienaruszalność własności prywatnej. Po wkroczeniu do miasta 
skoncentrowali się na niszczeniu obiektów publicznych, zburzono bu
dynki parlamentu, siedzibę gubernatora, baraki wojskowe i zabrano 
około 2 tys. funtów ze skarbca publicznego, który co prawda został 
wcześniej ukryty, lecz Amerykanie zagrozili spaleniem miasta, jeśli nie 
zostanie im wydany. Okupacja miasta trwała 6 dni do 2 maja, kiedy 
ostatnie amerykańskie oddziały zostały zaokrętowane. Atak na York 
był dla Brytyjczyków dotkliwym ciosem, lecz nie było to decydujące 
rozstrzygnięcie w walce o kontrolę nad jeziorem Ontario. Ostatecznie 
amerykański rajd okazał się o wiele ważniejszy dla walk o jezioro Erie. 
Zniszczone okręty, żywność i materiały wojenne, zgromadzone w ma
gazynach portowych Yorku, przeznaczone były właśnie na zaopatrze
nie floty stacjonującej na jeziorze Erie51.

Po ataku na York Dearborn postanowił zrealizować drugi punkt 
swojego planu i zająć brytyjskie forty w rejonie rzeki Niagary. Anglicy 
zorientowali się w tych planach i gdy pod koniec maja Amerykanie za
częli bombardować fort George, Prevost zorganizował dywersyjny atak 
na Sackets Harbor. W tym celu 800 ludzi wypłynęło z Kingston i o świ
cie 29 maja rozpoczęło atak. Amerykańska załoga składała się z 400 
żołnierzy i kilku setek milicji. Brytyjczycy, dostrzeżeni zawczasu przez 
Amerykanów, zmuszeni byli atakować pod silnym ostrzałem i Prevost 
wydał rozkaz odwrotu na łodzie i powrotu do Kingston. Straty brytyj- 
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skie wyniosły 48 zabitych, 195 rannych i 16 zaginionych. Amerykań
skie straty wyniosły około 100 zabitych i rannych52.

Prevost był godnym podziwu optymistą, jeśli naprawdę wierzył, że 
chybiony atak na Sackets Harbor odwróci uwagę Amerykanów od 
frontu Niagary. Dearborn wysłał oddziały wojskowe pod dowództwem 
płk. Winfielda Scotta przez rzekę Niagarę pod osłoną amerykańskiej 
floty, która ostrzeliwała brytyjskie pozycje. Rano 27 maja lekkie kom
panie amerykańskiej piechoty pod dowództwem płk. Scotta i majora 
Forsytha wylądowały około 2 mil od fortu George. Fort George (Nia
gara on the Lake) został wzniesiony w latach 1796-1799, kiedy Bry
tyjczycy po podpisaniu traktatu Jaya zostali zmuszeni do wycofania 
się z fortu Niagara po amerykańskiej stronie rzeki. Fort, nazwany imie
niem panującego króla Jerzego III, był nieskomplikowaną konstrukcją 
ziemno-drewnianą, złożoną z 6 bastionów otoczonych palisadą. Bry
tyjski gen. John Vincent dowodził w forcie 2 tys. żołnierzy i kilku set
kami milicji. Po pierwszych walkach zdał sobie sprawę, że ma do czy
nienia z przewagą liczebną wojsk amerykańskich i podjął decyzję 
o opuszczeniu fortu. Rozkazał zagwoździć armaty i zniszczyć amuni
cję. Zebrawszy żołnierzy z fortów Erie i Chippawa, wycofał się w do
brym porządku w kierunku Queenston. Brytyjskie straty wyniosły 51 
zabitych i około 300 rannych oraz zaginionych, Amerykanie stracili 
około 40 zabitych i 120 rannych, zdobywając kontrolę wzdłuż rzeki 
Niagary, lecz armia brytyjska w oparciu o Burlington wciąż stanowiła 
poważne zagrożenie w tym rejonie. Aby osiągnąć całkowite zwycię
stwo, Amerykanie musieli zniszczyć armię Vincenta53.

Na początku czerwca gen. Dearborn wysłał część swojej armii na 
zachód z Niagary do Burlington. Wyprawa była prowadzona przez 
gen. Williama H. Windera. 5 czerwca jego oddziały połączyły się 
z wojskami gen. Johna Chandlera, który przejął dowództwo. Armia 
w sile 2 tys. ludzi ruszyła w kierunku Stoney Creek, gdzie założono 
obóz na noc z 5 na 6 czerwca. Amerykanie znajdowali się w odległo
ści nie większej niż 10 mil od armii Vincenta. Tej nocy Vincent na cze
le 700 żołnierzy zakradł się pod obóz i przed świtem zaatakował śpią
cych Amerykanów. Zaskoczenie było całkowite, Amerykanie stracili 17 
zabitych, 38 rannych, 125 wziętych do niewoli, w tym dwóch gene
rałów - Chandlera i Windera. Brytyjczycy stracili 23 zabitych, 136 ran
nych, 55 zaginionych. Pozbawiona dowództwa, zdezorientowana ar
mia amerykańska wraz z nastaniem świtu zaczęła odwrót54.

Teraz Brytyjczycy kawałek po kawałku odzyskiwali wcześniej utra
cone terytorium. Wkrótce Amerykanie zmuszeni byli opuścić forty Erie 
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i Chippawa, pokładając całą nadzieję w forcie George. 23 czerwca 
amerykański oddział w sile 540 ludzi wyruszył z fortu George w celu 
zaatakowania najbardziej wysuniętych posterunków brytyjskich w Be
aver Dam. Nad ranem 24. Amerykanie zostali zaatakowani przez In
dian. Na początku udało się ich odeprzeć, lecz kiedy nieprzyjaciel po
nowił atak, dowódca amerykańskiego oddziału płk Charles G. Boer
stler zdecydował się poddać małemu oddziałowi brytyjskiemu w oba
wie przed masakrą swoich żołnierzy55.

31 lipca Amerykanie ponownie zaatakowali York i jeszcze raz do
konali zniszczeń urządzeń portowych. Pomimo wysiłków nie udało im 
się uzyskać kontroli nad jeziorem Ontario. Niepowodzenia te były bo
lesnym ciosem dla mającego kłopoty zdrowotne Dearboma; zrezygno
wał on z dowodzenia, pozostawiając swemu następcy gen. Morgano
wi Lewisowi niekorzystną sytuację. Niemożność przechylenia szali 
zwycięstwa na korzyść jednej ze stron była pomyślniejsza dla Brytyj
czyków, ponieważ z założenia ta wojna była dla nich obronna. Przez 
lato i jesień Amerykanie utrzymywali pozycje w forcie George, lecz ich 
pozycja po brytyjskiej stronie pogranicza stawała się coraz bardziej za
grożona56 .

Działania wojenne na froncie północno-zachodnim w 1813-1814
Podczas gdy główne zmagania wojenne toczyły się na froncie Niagary, 
gen. William Harrison rozpoczął wysiłki w celu odzyskania Detroit 
i przeniesienia działań wojennych na teren Górnej Kanady. Stycznio
wa klęska Winchestera pod Frenchtown uniemożliwiła przeprowadze
nie kampanii zimowej i w lutym większość milicji Harrisona wróciła 
do domu po sześciomiesięcznej służbie. Żołnierze, którzy pozostali 
w niedokończonym forcie Meigs, bardziej obawiali się nagłego ataku 
Brytyjczyków, niż myśleli o inwazji na Kanadę57.

Sekretarz wojny Armstrong zasugerował w marcu operację przeciw 
fortowi Malden, w trakcie której żołnierze zostaliby przetransportowa
ni drogą wodną z Cleveland do ujścia rzeki Cuyahoga i wylądowali na 
północnym brzegu jeziora Erie poniżej fortu Malden. Powodzenie za
leżało jednak od kontroli jeziora. Harrison był przeciwny planom Arm
stronga. Wskazywał, że posiada już wystarczającą ilość zaopatrzenia na 
nadchodzącą kampanię i zanim Stany Zjednoczone zdobędą przewa-
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gę na jeziorze, jego żołnierzy i zaopatrzenie uda się przetransporto
wać przez Ohio lądem58.

W okresie zimy dowódca wojsk brytyjskich na północno-zachodnim 
froncie płk Procter mógł zadać następny cios armii amerykańskiej, lecz 
nie podjął żadnych kroków w tym celu, gdyż czekał na posiłki indiań
skie pod wodzą Tecumseha, który zwlekał z przybyciem59. 16 kwietnia 
Tecumseh przyprowadził swoich wojowników, lecz poprosił Proctera 
o 5 dni zwłoki, w ciągu których miało przybyć 400 Indian ze szczepów 
Szaunisów, Potawatomi, Kickapoo i Sac, co podniosłoby siły Tecumseha 
do 1,2 tys. wojowników. Ostatecznie 23 kwietnia Procter załadował 
swoje wojsko w sile 533 żołnierzy, 462 milicjantów i 1,2 tys. Indian na 
8 statków60. Nad ranem 1 maja brytyjska artyleria rozpoczęła bombar
dowanie fortu Meigs. Atak na fort od początku odbywał się w niesprzy
jających warunkach atmosferycznych. Przez kilka dni w obfitym desz
czu Brytyjczycy pracowali nad umocowaniem baterii na północnym 
brzegu, będąc pod obstrzałem Amerykanów. Po zamocowaniu brytyj
skich dział atakujący odpowiedzieli ogniem, nie zrobił on jednak więk
szego wrażenia na obrońcach. 4 maja do fortu dotarła wiadomość, że 
gen. Green Clay podąża na czele posiłków złożonych z 1,2 tys. ludzi 
i znajduje się w odległości około 2 godzin od fortu Meigs. Harrison na
tychmiast zdecydował się zorganizować wypad przeciwko oblegającym. 
Rozkazał Clayowi zaatakować baterie na przeciwległym brzegu rzeki 
przez 800 ludzi. Oni mieli zagwoździć działa i wycofać się, podczas gdy 
Harrison zorganizowałby wypad z fortu i zaatakował brytyjskie działa 
na południowym brzegu rzeki. Amerykański wypad miał miejsce 5 maja 
o świcie. Atak rozpoczęły oddziały żołnierzy z Kentucky, którzy pod do
wództwem płk. Williama Dudleya zaatakowali brytyjską baterię na pół
nocnym brzegu. Podczas odwrotu jednak zostali okrążeni przez brytyj- 
sko-indiański kontratak i 500 dostało się do niewoli, z czego 150 zginę
ło później z rąk Indian. Amerykanie odnieśli większe sukcesy na połu
dniowym brzegu. Wypad zakończył się zniszczeniem dział i wzięciem
40 jeńców. Walka kosztowała Amerykanów 320 zabitych i rannych oraz 
600 wziętych do niewoli. Brytyjczycy stracili 15 zabitych, 46 rannych,
41 wziętych do niewoli61. Następnego dnia oficerowie kanadyjskiej mi
licji wystosowali petycję do Proctera o pozwolenie powrotu do domu. 
Wskazywali, że nie mogli zasiać pól jesienią i muszą zrobić to teraz, aby 
ich rodziny miały zapasy na zimę - w rezultacie połowa z nich opuściła 
obóz 7 maja62. Również Indianie odeszli w dużej liczbie, dla nich bo
wiem zwycięstwo odniesione 5 maja było wystarczające i z łupami zdo
bytymi na Amerykanach wracali do swoich wiosek. W tej sytuacji 
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9 maja Procter wydał rozkaz odwrotu. Cel operacji - zdobycie fortu Me
igs, nie został osiągnięty63.

Po tych wydarzeniach wzrosła ostrożność Harrisona. Zdał sobie 
sprawę ze słuszności stanowiska Armstronga: żeby prowadzić skutecz
ne działania wojenne na tym terenie, należało wprzód zdobyć kontro
lę nad jeziorem Erie.

Z drugiej strony, Brytyjczycy mieli coraz większe problemy z zaopa
trzeniem. Niewystarczające dostawy do fortu Malden były w sprzecz
ności z zadaniem Proctera, który nie tylko miał za zadanie wyżywić 
własnych żołnierzy, lecz również zaopatrywać sojusznicze plemiona 
indiańskie. W czerwcu Procter, będący pod presją braków zaopatrze
niowych, ponownie podjął kroki w celu zdobycia fortu Meigs. 
20 czerwca Brytyjczycy przybyli pod fort, lecz sytuacja się zmieniła, 
obecnie był on jeszcze silniejszy niż poprzednio. Wydawało się, że 
kampania jest bezcelowa, Indianie znowu zaczęli rozchodzić się do 
swoich wiosek. Procter podjął decyzję udania się w dół rzeki Maumee 
wzdłuż jeziora Erie i w górę Sandusky do fortu Stephenson. To posu
nięcie było próbą innego dobrania się do Harrisona poprzez uderze
nie w jego główne magazyny wojskowe w Sandusky. Fort Stephenson 
wydawał się słaby, zbudowany w pośpiechu w lecie 1812 r., w kon
strukcji drewnianej miał na wyposażeniu tylko jedno 6-funtowe dzia
ło. Broniło go 160 żołnierzy z 17 i 24 pułku piechoty US pod dowódz
twem niedoświadczonego 21-letniego majora George’a Croghana. Na 
początku sierpnia Brytyjczycy wraz z posiłkującymi ich Indianami poja
wili się przed fortem. Procter, posiadając tylko lekkie działa, usiłował 
zmusić Amerykanów do poddania się, strasząc groźbą masakry ze stro
ny Indian, która poskutkowała rok wcześniej w Detroit. Ale obrońcy od
rzucili propozycję kapitulacji i Procter wydał rozkaz do szturmu. Miał 
on miejsce 2 sierpnia, lecz Indianie nie chcieli nacierać pod ogniem 
Amerykanów, indiańscy wojownicy przejawiali bowiem niechęć do ata
kowania ufortyfikowanych pozycji. Atak brytyjskich żołnierzy został od
party i kosztował 100 zabitych i rannych, podczas gdy amerykańskie 
straty wyniosły 1 zabitego i 7 rannych. Brytyjczycy wrócili do Malden 
ze złamanym morale i w krytycznej sytuacji zaopatrzeniowej64.
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Po klęsce gen. Huila Amerykanie uświadomili sobie konieczność 

utworzenia floty na jeziorze Erie. W tym celu na jesieni 1812 r. kilka 
statków z amerykańskiej floty handlowej zostało zakupionych przez 
Departament Wojny. Po uzbrojeniu zgrupowano je na przystani w Black 
Rock. We wrześniu 1812 r. przedsiębiorca handlowy operujący na jezio
rach, Daniel Dobbins, udał się do Waszyngtonu i przekonał prezydenta 
oraz jego gabinet o bardzo korzystnym położeniu portu w Presque Isle 
(dzisiaj Erie), w którym istniały dobre warunki do budowy floty. Już 
w październiku rozpoczęto konstrukcję dwóch kanonierek. W grudniu 
kmd. Issac Chauncey osobiście odwiedził port i wydał polecenie bu
dowy dwóch następnych jednostek klasy bryg. Tempo prac wzrosło, 
gdy 27 marca 1813 r. przybył do Presque Isle nowo mianowany do
wódca floty na jeziorze Erie, kmd. Oliver Hazard Perry. Ten 28-letni 
oficer pochodził z rodziny o silnych tradycjach marynarskich, jego oj
ciec i pięciu braci byli oficerami floty.

Perry rozpoczął swą przygodę z morzem w wieku lat 11, mając 20 
był już dowódcą brygu w stopniu kapitana i zdążył się zasłużyć w wal
ce z piratami na Morzu Śródziemnym. Po wybuchu wojny dowodził 
dywizjonem kanonierek w Newport w stanie Rhode Island. Nomina
cję na stanowisko dowódcy eskadry na jeziorze Erie otrzymał 8 lute
go, jednocześnie przydzielono mu 150 marynarzy, którzy mieli obsa
dzić jednostki budowane w Presque Isle. Perry z ogromną energią za
brał się do wykonania powierzonego mu zadania i po zapoznaniu się 
ze stanem budowy okrętów wyjechał do Pittsburga, aby przyspieszyć 
dostawy konieczne do wyposażenia jednostek. Flota Perry’ego nie tyl
ko składała się z okrętów budowanych w Presque Isle, lecz również 
z pięciu jednostek stacjonujących w Black Rock nad rzeką Niagarą 
u wejścia do jeziora Erie. Okręty te tak długo nie mogły wpłynąć na 
jezioro Erie, jak długo fort Erie pozostawał w rękach Brytyjczyków, aby 
bowiem wydostać się na jezioro, należało minąć fort, którego działa 
mogły bez problemu ostrzeliwać wszystko, co poruszało się rzeką. 
Wkrótce jednak sytuacja zmieniła się na korzyść Amerykanów, bowiem 
wydarzenia, jakie zaszły w walce o supremacje na jeziorze Ontario, 
skutkowały doniosłymi konsekwencjami w rywalizacji o jezioro Erie. 
Amerykański rajd na York pod koniec kwietnia 1813 r. spowodował 
zniszczenie będącej na ukończeniu fregaty Sir Isaac Brock i zajęcie bry
gu Duke of Gloucester. Okręty te, jak również zapasy zgromadzone 
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w Yorku byty przeznaczone dla eskadry operującej na jeziorze Erie. Je
śli dodamy do tego dwa brytyjskie brygi, które zakotwiczone na przy
stani fortu Erie zostały stracone w październiku 1812 r. {Detroit spalo
ny i Caledonia zdobyty przez Amerykanów), to otrzymujemy liczbę 
4 dużych jednostek, które nigdy nie dołączyły do eskadry brytyjskiej 
na jeziorze Erie. Ale to nie był koniec brytyjskich niepowodzeń, mie
siąc później, po zdobyciu przez amerykańskie oddziały fortu George, 
gen. Vincent został zmuszony do ewakuacji brytyjskich fortów wzdłuż 
Niagary, którym groziło odcięcie, w tym fortu Erie. Teraz bez prze
szkód ze strony Brytyjczyków Perry mógł przeprowadzić pięć okrętów 
z Black Rock na jezioro Erie, co też nie było sprawą prostą, gdyż nale
żało je przeciągnąć po płytkich wodach rzeki Niagary. Najwięcej trud
ności sprawiło przeprowadzenie największego okrętu zdobytego na 
nieprzyjacielu brygu Caledonia (150 ton)65.

Nie tylko Amerykanie budowali flotę, również Brytyjczycy, zdając 
sobie sprawę z wagi supremacji na jeziorach i ich wpływu na działa
nia wojenne w tym rejonie, postanowili zwiększyć stan posiadania 
swojej floty. W październiku 1812 r. Prevost zwrócił się z prośbą do 
brytyjskiego rządu o przysłanie doświadczonych oficerów marynarki, 
rozkazał budowę nowych statków w Yorku i Kingston na jeziorze On
tario oraz w Amherstburgu na jeziorze Erie. Brytyjski dowódca na je
ziorze Erie, kmd. Robert Heriot Barclay, został wysłany przez admirała 
Johna Borlase’a Warrena z eskadry floty północnoamerykańskiej na 
pomoc Brytyjczykom na jeziorach, lecz kiedy przybył w czerwcu, aby 
objąć dowództwo, szybko się zorientował, że brakuje zaopatrzenia i lu
dzi do skompletowania załóg. Brytyjski dowódca na jeziorach, kmd. 
sir James Yeo, przywiózł ze sobą doświadczonych oficerów z Anglii, 
lecz zatrzymał ich przy sobie na jeziorze Ontario, ignorując zgłoszenia 
Barclaya. Barclay znajdował się również w trudnej sytuacji, jeśli cho
dzi o wyekwipowanie okrętów - brakowało amunicji i innych środków, 
a te, które były przewidziane, zostały zniszczone w Yorku. Kiedy Barc
lay w połowie czerwca poinformował Prevosta, że nie ma ludzi i za
opatrzenia dla wyekwipowania okrętu Detroit, Prevost sformował za
łogę liczącą zaledwie 40 marynarzy i wysłał ich do Amherstburga. 
W tej sytuacji jedyną okolicznością sprzyjającą Barclayowi był fakt, że 
piaszczysta ława u wyjścia z portu w Presque Isle na jezioro, blokowa
ła żeglugę amerykańską.

Port w Presque Isle, jak już zostało wspomniane, był odgrodzony 
od jeziora piaszczystą ławą, która znajdowała się około 7 stóp pod po
wierzchnią wody. Dotychczas chroniła ona port przed wtargnięciem 
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wrogich okrętów, obecnie jednak nie pozwalała wypłynąć nowo zbu
dowanym jednostkom amerykańskim. Dowódca brytyjskiej floty na je
ziorze Erie, Robert Heriot Barclay, blokował Amerykanów, którzy nie 
mogli ryzykować przeciągania swoich dwóch największych okrętów 
nad piaszczystą przeszkodą bez dział na pokładzie pod lufami brytyj
skich jednostek. Jednak nagle 1 sierpnia okręty Barclaya zniknęły i Per- 
ry podjął natychmiastową decyzję o przeciągnięciu swoich okrętów. 
2 sierpnia bez większych problemów przeszły mniejsze jednostki. 
4 sierpnia, po odciążeniu pokładu z dział, bryg Lawran.ce (20) doholo- 
wano do miejsca, gdzie mielizna była najgłębsza, i pod osłoną nocy 
przeciągnięto go na głęboką wodę za pomocą urządzenia będącego 
holenderskim wynalazkiem, popularnie zwanym „wielbłądem”. Następ
nie dostarczono działa na okręt i mógł on teraz osłaniać przeprowa
dzanie następnej jednostki, jaką był bryg Niagara (20). Gdy 5 sierpnia 
o godzinie 8 rano Brytyjczycy ponownie pojawili się u ujścia portu, 
było już za późno, aby zagrozić amerykańskim okrętom66.

Gdyby Barclay kontynuował blokadę, amerykańskie statki nie mo
głyby ryzykować wpłynięcia na jezioro Erie, lecz z niewyjaśnionych 
przyczyn, z katastrofalnym skutkiem, Barclay na kilka dni zostawił 
port odblokowany. Prawdopodobnie uważał, że Amerykanie nie są go
towi, aby wykorzystać jego krótką nieobecność. Perry jednak skorzy
stał z nadarzającej się okazji i teraz inicjatywa przeszła w ręce Amery
kanów. Perry kontrolował jezioro, podczas gdy w Amherstburgu Barc
lay próbował rozwiązać swoje problemy z niekompletną załogą i za
opatrzeniem. Jego zadanie było skomplikowane przez skrajnie trudną 
sytuację brytyjskich oddziałów na północnym zachodzie i ich indiań
skich sojuszników. Braki w dostawach żywności stawały się głównym 
problemem i na początku września praktycznie nie było już zapasów 
w magazynach. Najbliższy skład zaopatrzeniowy był w Long Point nad 
jeziorem Erie, lecz aby ustanowić bezpieczną komunikację, Barclay 
wpierw rnusiał pokonać flotę Perry’ego. Brytyjczycy posiadali 6 okrętów 
z załogami liczącymi 440 ludzi, z czego tylko 50 było zawodowymi ma
rynarzami - pozostali zaś to żołnierze przysłani przez Proctera67.

Perry, po udanej operacji wyjścia z Presque Isle, stanął przed na
stępnym problemem, jakim była niewystarczająca do obsadzenia okrę
tów liczba ludzi. Przez miesiąc prosił Chaunceya o uzupełnienia, w 
końcu 10 sierpnia nadeszły posiłki w postaci stu dobrze wyszkolonych 
marynarzy i sześciu oficerów z Jesse’em D. Elliottem, który zasłynął 
już wcześniej zdobyciem na Brytyjczykach brygu Caledonia. 12 sierp
nia Perry odpłynął w kierunku zachodnim do zatoki Sandusky, aby od
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być naradę z dowódcą armii północno-zachodniej gen. Harrisonem. 
Rezultatem spotkania było ustalenie planu najbliższej kampanii i wy
znaczenie portu w Put-in-Bay na wyspie Bass (Bass Island) jako kwa
tery głównej. Oprócz tego Harrison oddelegował na okręty Perry’ego 
stu strzelców wyborowych z Kentucky, zwiększając jego siły do 500 lu
dzi. Put-in-Bay było doskonałą bazą wypadową, która umożliwiała ob
serwację ruchów eskadry Barclaya, gdyby chciał wypłynąć ze swej 
bazy w Amherstburgu68.

Brytyjska sytuacja zaopatrzeniowa w Amherstburgu w początkach 
września osiągnęła stan krytyczny. Żołnierze i marynarze brytyjscy 
musieli się zadowolić połową dziennych racji żywnościowych. Kiedy 
8 września okazało się, że w magazynach portowych pozostały zapasy 
mąki na jeden dzień, po dramatycznej naradzie z Procterem Barclay 
zdecydował się na rozstrzygającą bitwę. Mimo nieposiadania wystar
czających sił, 9 września brytyjska eskadra wypłynęła z Amherstburga 
na spotkanie nieprzyjaciela69.

10 września o 5 nad ranem stojące na kotwicy przy Put-in-Bay ame
rykańskie okręty zauważyły brytyjską eskadrę płynącą w ich kierunku. 
O 10 amerykańskie okręty uformowały się w szyk liniowy i ruszyły 
w kierunku nieprzyjaciela, który o li45 otworzył ogień. Aby uniknąć ar
tyleryjskiego pojedynku, w którym przeciwnik miał przewagę z powo
du długich dział o dalekim zasięgu, Perry starał się podpłynąć na bliską 
odległość i wykorzystać przewagę liczebną w bezpośrednim starciu. 
Eskadra amerykańska liczyła 9 okrętów wyposażonych w 54 działa; bry
gi: Niagara (20), Lawrance (20), Caledonia (3), szkunery: Ariel (4), Scor
pion (2), Somers (2), Tigress (1), Porcupine (1), slup: Trippe (1). Brytyj
ska eskadra składała się z sześciu jednostek dysponujących 63 działa
mi; korwety: Detroit (19), Queen Charlotte (17), szkuner: Lady Prévost, 
(13), Chippewa, (1), brygi: Hunter (10), slup: Little Belt (3)70.

Od momentu rozpoczęcia bitwy przez 20 minut flagowy okręt Per
ry’ego Lawrance skupiał na sobie ogień trzech brytyjskich jednostek: 
Detroit, Queen Charlotte i Huntera. Będące w jego cieniu pozostałe 
amerykańskie jednostki prowadziły wyrównaną walkę. Po dwóch go
dzinach walki flagowy okręt amerykański Lawrance miał 21 zabitych 
i 26 rannych na 100-osobową załogę. Pozbawiony masztów i możli
wości manewrowania okręt tonął, a Perry zmuszony został do ewaku
acji załogi na znajdujący się w pobliżu szkuner Niagara. Caledonia, 
chcąc odciążyć Lawrance’a skutecznie ostrzeliwała Detroit i Queen 
Charlotte. Perry kontynuował dowodzenie z pokładu Niagary, która 
z opóźnieniem włączyła się do walki. Teraz zupełnie nieuszkodzony
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okręt śmiałym manewrem wdarł się w środek brytyjskiej linii, z pra
wej burty ostrzeliwując Queen Charlotte i Detroit, a z lewej Chippewa, 
Little Belt i Lady Prévost. Za Niagarą podążyły pozostałe jednostki ame
rykańskie, rozbijając ostatecznie szyk nieprzyjaciela i dewastując jego 
okręty morderczym ogniem. Był to decydujący moment bitwy, dwa naj
większe brytyjskie okręty, Queen Charlotte i Detroit, straciły manewro- 
wość, co przesądzało o wyniku starcia. Na wszystkich sześciu brytyj
skich jednostkach nie miał kto dowodzić, gdyż wszyscy dowódcy i ich 
zastępcy polegli lub odnieśli ciężkie rany. Sam Barclay miał zdruzgo
tane ramię i nie był w stanie kontrolować przebiegu bitwy. O 3 po po
łudniu poddał swój okręt, a wkrótce to samo uczyniły trzy jednostki 
jego eskadry. Szkuner Chippewa i slup Little Belt próbowały uciec z po
bojowiska, lecz zostały doścignięte przez amerykańskie szkunery Scor
pion i Trippe. Amerykanie stracili 27 zabitych, 96 rannych, przy czym 
największe straty poniesiono na Lawrance. Brytyjczycy stracili 41 za
bitych i 94 rannych. Po bitwie Perry wysłał do gen. Harrisona słynną 
depeszę: Napotkaliśmy nieprzyjaciela i jest nasz, dwie korwety, dwa bry
gi, jeden szkuner i jeden slup. Zwycięska bitwa oddała Amerykanom 
kontrolę nad jeziorem Erie i zadecydowała o losach kampanii na pół
nocnym zachodzie. Do Londynu wiadomość o klęsce na jeziorze Erie 
dotarła 4 listopada i wprowadziła gabinet w osłupienie. Lord Bathurst 
natychmiast zażądał wyjaśnień od gubernatora Prevosta odnośnie do 
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przyczyn porażki oraz nakazał mu przez okres zimowy odtworzyć flo
tę na jeziorze Erie i odzyskać utracone pozycje na froncie północno- 
-zachodnim. Nie wiadomo, czy to z powodu niewiedzy czy też z po
czucia wstydu prasa brytyjska pisała, że pokonana eskadra nie była 
częścią Royal Navy, tylko lokalną flotyllą. Komandor Robert Heriot 
Barclay rok później stanął przed brytyjskim sądem morskim pod za
rzutem utraty eskadry. Ten doświadczony oficer, weteran wojen napo
leońskich (utracił rękę w bitwie pod Trafalgarem) został oczyszczony 
z zarzutów. Kmd. Oliver Hazard Perry stał się bohaterem narodo
wym71 .

Klęska Brytyjczyków nad rzeką Thames
Brytyjscy żołnierze w forcie Malden i Detroit znaleźli się teraz w dra
matycznym położeniu. W magazynach nie było żywności, a co gorsza 
- Procter przekazał Barclayowi swoje ciężkie działa z fortu Malden na 
wyposażenie okrętu Detroit, pozbawiając się w ten sposób artylerii. Te
raz gen. Harrison mógł bez problemu przetransportować swoich żoł
nierzy drogą wodną i Procter stanął przed wyborem, czy wycofać się 
lądem na wschód w kierunku czoła jeziora Ontario i połączyć z woj
skami tam stacjonującymi, czy pozostać i stoczyć bitwę z Harrisonem 
w oparciu o fort Malden. Lecz nawet gdyby wygrał z Harrisonem, po
zbawiony dostaw żywności od strony jeziora i tak zmuszony byłby 
opuścić fort i wycofać się. 11 września Procter wiedział już, że flota 
jest stracona i natychmiast wydał rozkaz odwrotu. 13 września rozka
zał rozebrać fort Malden, lecz kiedy następnego dnia przystąpiono do 
prac, Indianie z wielkim oburzeniem zaczęli protestować pod przewo
dem Tecumseha, nie rozumiejąc, dlaczego przegrana na jeziorze ma 
spowodować opuszczenie ich terytorium:

(...) Nasze statki zniknęły i byliśmy bardzo zdziwieni, widząc, że nasz Oj
ciec zwija wszystko i przygotowuje się do ucieczki, nie zawiadamiając swoich 
czerwonych dzieci o tym, jakie są jego zamiary. Zawsze nam mówiliście, że- 
byśmy tu pozostali i troszczyli się o nasze ziemie. Radowało to nasze serca, 
kiedy słyszeliśmy, że to było wasze życzenie. Zawsze nam mówiliście, że ni
gdy nie zdejmiecie stopy z terenów brytyjskich, lecz teraz, Ojcze widzimy, że 
się wycofujecie, i jest nam przykro, kiedy widzimy naszego Ojca, który to robi, 
nie spotkawszy się z wrogiem. Musimy porównać postępowanie naszego Ojca 
do zachowania tłustego psa, który zadziera ogon na plecy, ale przestraszony 
podkula go i ucieka. Ojcze słuchaj! Amerykanie jeszcze nas nie pokonali na 
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lądzie. Dlatego chcemy tu pozostać i walczyć z wrogiem, kiedy się tylko po- 
każe. Jeżeli nas pokonają, wtedy się wycofamy wraz z naszym Ojcem. (...) 
Ojcze! Masz broń i amunicję, którą nasz Wielki Ojciec przysłał dla swoich 
czerwonych dzieci. Jeśli macie zamiar stąd odejść, zostawcie broń i amunicję 
nam i wtedy możecie odejść i nas pozdrowić. Nasze życie jest w rękach Wiel
kiego Ducha. Jesteśmy zdecydowani bronić naszej ziemi, jeśli będzie jego 
wolą, złożymy w nich swoje kości72.
Po zniszczeniu fortu, 23 września armia rozpoczęła marsz do San- 

dwich; podczas wędrówki Indianie cały czas przeciwstawiali się pla
nom wycofywania i protestowali przeciw niszczeniu mostów na linii 
marszu, co przyniesie katastrofalne skutki.

Gen. Harrison znajdował się w Sandusky, kiedy 12 września otrzy
mał od Perry’ego wiadomość o zwycięstwie amerykańskiej floty i roz
począł natychmiastowe działania. Wydał zarządzenie o przetranspor
towaniu na jezioro, a następnie w kierunku fortu Malden 4,5 tys. lu
dzi. Podczas gdy żołnierze Harrisona zostali wysadzeni na ląd pod Am- 
herstburgiem, Brytyjczycy kończyli przygotowania do odwrotu. 
27 września w nocy mjr Adam Muir zniszczył publiczne budynki w De
troit i przekroczył rzekę ze swoimi ludźmi, aby dołączyć do brytyjskiej 
armii, wycofującej się wzdłuż rzeki Detroit i jeziora St. Clair do ujścia 
rzeki Thames. Za Brytyjczykami podążało około 1,2 tys. Indian pozba
wionych złudzeń, gotowych do zdezerterowania w każdej chwili. 
W czasie odwrotu nie tylko Indianie, lecz również brytyjscy żołnierze 
stracili wiarę w swoje dowództwo. Brytyjska kolumna posuwała się 
bardzo wolno, przemierzając dziennie dystans nie większy niż 9 mil, 
ponadto przez większą część odwrotu głównodowodzący troszczył się 
przede wszystkim o swoją rodzinę i osobiste bagaże. 2 października 
Amerykanie opuścili Sandwich, udając się w pościg za siłami Procte- 
ra. Płk Richard M. Johnson z oddziałem liczącym tysiąc ludzi ruszył 
lądem w kierunku Detroit, podczas gdy Harrison z głównymi siłami 
w liczbie 3,5 tys. ludzi poszedł w ślad za Procterem. Posuwał się szyb
ko, czemu sprzyjały nietknięte mosty pozostawione przez Brytyjczy
ków, i 3 października wieczorem znalazł się w niedużej odległości za 
tylną strażą brytyjskiej kolumny. Droga z Sandwich do Thames prowa
dziła przez siedem rzek i strumieni, gdyby zniszczono mosty, Harrison 
prawdopodobnie nie miałby szansy dogonienia Proctera73.

Pierwszy poważny kryzys podczas odwrotu miał miejsce 3 paź
dziernika w widłach rzeki Thames. Procter zlekceważył bowiem obiet
nicę daną wcześniej Tecumsehowi o ufortyfikowaniu tego miejsca 
i przyjęciu bitwy. Tecumseh wpadł we wściekłość i na własną rękę
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4 października stoczył potyczkę z Amerykanami. Brytyjscy oficerowie 
oczekiwali, że bitwa zostanie rozegrana w Moravian Town, gdzie na 
wzgórzach można by zająć dogodne pozycje do obrony. Procter jed
nak zdecydował się przyjąć bitwę 2,5 mili od osady, aby wykorzystać 
zalesiony teren do powstrzymania amerykańskiej kawalerii. Teren, na 
którym zdecydował się stawić czoła nieprzyjacielowi, wydawał się od
powiedni, po jego lewej stronie znajdowała się rzeka Thames, a po 
prawej bagienny las. Kilka metrów od rzeki znajdowała się droga i na 
tej drodze Procter ustawił jedyne swoje działo. Na prawo od działa na 
lewej flance ustawiono kompanie 41 pułku piechoty w liczbie 540 żoł
nierzy i 290 ludzi z Królewskiego Pułku Nowofundlandzkiego. Po pra
wej stronie uformowano oddział złożony z 500 Indian pozostałych 
jeszcze przy Brytyjczykach. Warunki naturalne - las i błotnisty grunt, 
były idealne do ich sposobu walki. Niezdecydowanie Proctera, czy wy
cofać się szybko w kierunku jeziora Ontario, czy ufortyfikować się 
w dogodnym miejscu i przyjąć bitwę przy wsparciu Indian, przerodzi
ło się w najfatalniejszą decyzję. Procter bowiem nie zdążył się wyco
fać na czas i został zmuszony do przyjęcia bitwy w miejscu nieuforty- 
fikowanym, z wojskiem zdemoralizowanym, chaotycznie przeprowa
dzonym odwrotem i opuszczony przez większość Indian. Amerykanie 
zjawili się na miejscu po 3 godzinach w sile 3 tys. ludzi i natychmiast 
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przystąpili do ataku. Brytyjskie linie załamały się na samym początku 
bitwy, działo nie zdążyło nawet wystrzelić. Jedynie prawe skrzydło, 
gdzie walczyli Indianie, opierało się skutecznie amerykańskiej armii. 
Tecumseh i jego ludzie dokonywali aktów bohaterstwa w desperackiej 
walce, lecz po załamaniu się brytyjskich linii zostali wzięci w dwa 
ognie i ich los został przesądzony. Zginął bohaterski Tecumseh i jego 
33 wojowników. Straty w walce pokazują rozmiar demoralizacji bry
tyjskich żołnierzy. Zginęło bowiem 18, rany odniosło 25, a 600 odda
ło się do niewoli. Amerykanie stracili 7 zabitych i 22 rannych. Procter 
wycofał się na czoło jeziora Ontario z 250 żołnierzami i ok. 2 tys. In
dian, także kobiet i dzieci, którzy przyłączali się po drodze. Za fatalne 
przeprowadzenie odwrotu, w grudniu 1814 r. Procter stanął przed są
dem wojennym w Montrealu i został zdegradowany74.

Forty Michilimackinac i Prairie du Chien 1813-1814
Chociaż Brytyjczycy stracili kontrolę nad regionem Detroit, wciąż jed
nak utrzymywali wpływy w zachodniej części jeziora Michigan. Mając 
zaledwie kilka fortów rozproszonych na dużej przestrzeni, w dużym 
stopniu korzystali z pomocy indiańskich plemion. Po klęsce Proctera 
w bitwie nad rzeką Thames, w październiku 1813 r. nieliczne oddzia
ły brytyjskie w zachodniej części jeziora Michigan zostały odcięte set
ki mil od najbliższych brytyjskich fortów leżących nad jeziorem Onta
rio. W maju 1814 r. gubernator Prevost wysłał płk. Roberta McDoual- 
la, przydzielając mu 300 żołnierzy i niezbędne zaopatrzenie, z rozka
zem objęcia komendy w forcie Michilimackinac i utrzymania brytyj
skiej kontroli w tym regionie. Te rozległe obszary dzisiejszych stanów 
Wisconsin i Minnesoty nie były jeszcze objęte amerykańskim osadnic
twem i kontrola tych terenów była zależna od walk kilkuset brytyjskich 
i amerykańskich żołnierzy stacjonujących na nielicznych posterunkach 
otoczonych przez szczepy indiańskie75.

Również Amerykanie starali się przejąć kontrolę nad tym obszarem 
i na początku maja 1814 r. amerykański oddział w sile 200 ludzi opu
ścił St. Louis i przeprawił się na barkach w górę rzeki Missisipi, gdzie 
po wylądowaniu zajął bez oporu Prairie du Chien. Płk McDouall, po
informowany o stracie 21 lipca, natychmiast wysłał ekspedycję wojsko
wą w celu odbicia Prairie du Chien. Oddział liczył 600 ludzi, w więk
szości Indian, i około 100 kanadyjskich ochotników z Mackinac i Green 
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Bay pod dowództwem Williama McKaya, handlarza futer. Gdy przy
byli na miejsce i zorientowali się, że Amerykanie budują fort, przystą
pili do jego oblężenia. 19 lipca fort się poddał i Amerykanie wycofali 
się do St. Louis. Praktycznie obyło się bez strat w ludziach, chociaż 
mały oddział amerykański w drodze w górę rzeki Missisipi został zma
sakrowany przez Indian ośmielonych wieściami nadchodzącymi z Pra
irie du Chien76.

W lipcu amerykańskie siły w liczbie około 800 ludzi wypłynęły 
z Detroit pod dowództwem płk. George’a Croghana i 4 sierpnia wylą
dowały na wyspie Mackinac, po stronie przeciwnej niż znajdujący się 
tam fort. Wkrótce doszło do walki z angielskim odziałem McDoualla, 
wspomaganego przez Indian, i Amerykanie zmuszeni zostali do od
wrotu, pozostawiając 64 zabitych i rannych. Jakby mało było niepo
wodzeń, pozostawione w celu blokady wyspy dwa szkunery stojące na 
kotwicy zostały zajęte przez brytyjskich marynarzy i żołnierzy z Kró
lewskiego Regimentu Nowofundlandzkiego77.

Ostatni wysiłek zbrojny po zachodniej stronie jeziora Michigan 
Amerykanie podjęli późnym latem 1814 r. W sierpniu mjr Zachary Tay
lor poprowadził oddział w sile 330 ludzi w górę Missisipi, aby zaata
kować Indian w okolicach Rock River. Jego zadanie nie było łatwe, po
nieważ u ujścia rzeki znajdowało się około 1000 wojowników, którym 
w ramach pomocy Brytyjczycy wysłali z Prairie du Chien mały oddział 
wojska. Te starania również zakończyły się niepowodzeniem i Taylor 
5 września został zmuszony do odwrotu. Amerykańskie wysiłki podję
cia ofensywy w zachodniej części jeziora Michigan w 1814 r. skończy
ły się niepowodzeniem i o powrocie tych terenów do przedwojennego 
status quo miały zadecydować wydarzenia na innych frontach78.

Działania wojenne na froncie północno-wschodnim w 1813 r.
Amerykańskie natarcie, podjęte przez rzekę Niagarę wczesnym latem, 
nie zaowocowało decydującą zmianą, która by naruszyła równowagę 
sił w tym regionie. Brytyjczycy wycofali się w dobrym porządku na 
czoło jeziora Ontario. Natomiast w lipcu i sierpniu 1813 r. Ameryka
nie zostali odcięci w forcie George po brytyjskiej stronie Niagary. Bra
kowało również rozstrzygających działań na jeziorze Champlain. Pod 
koniec lipca 1813 r. Armstrong zasugerował gen. Jamesowi Wilkinso- 
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nowi, który zastąpi! Dearborna, dwa możliwe plany kampanii. Chciał, 
by główne siły zostały zgromadzone w Sackets Harbor. Stamtąd mia
łyby zaatakować Kingston i otworzyć przejście z jeziora Ontario na 
Rzekę Świętego Wawrzyńca, podczas gdy gen. Wadę Hampton popro
wadziłby dywersyjny atak w kierunku północnym wzdłuż jeziora 
Champlain. Jeśli Brytyjczycy skierowaliby wojska na zachód do obro
ny Kingston, wtedy dywersyjny atak Hamptona mógłby się stać real
nym atakiem na Montreal. Plan alternatywny zakładał możliwość obej
ścia Kingston i wylądowanie na północnym brzegu Rzeki Świętego 
Wawrzyńca, a następnie zaatakowanie Montrealu w połączeniu z gen. 
Hamptonem. Wilkinson, podobnie jak Dearbom, wskazał na realia, 
których nie uwzględniał Armstrong. Uważał on mianowicie, że King
ston może zostać zaatakowane z Sackets Harbor tylko wtedy, gdy zo
stanie zgromadzona wystarczająca armia i kiedy zostanie ustanowio
na wystarczająca kontrola nad jeziorem Ontario. Wilkinson przedsta
wił alternatywny plan na wypadek, gdyby się nie udało zebrać wystar
czającej liczby żołnierzy do ataku na Kingston. Uważał, że fort George 
powinien być wzmocniony, a wojska wysłane na zachód w celu zdo
bycia fortu Malden, o ile Harrison nie zdobędzie go wcześniej. Podob
nie jak Dearbom, Wilkinson nie przejawiał ochoty do ataku na King
ston. Armstrong odpowiedział natychmiast na list, podtrzymując zało
żenia poprzedniego planu79.

Jeżeli Wilkinson miał problemy, to i tak sytuacja Amerykanów była 
nieporównywalnie lepsza - posiadali oni bowiem siły i środki do prze
prowadzenia skutecznych działań, jeśli zaś tak się nie działo, to z po
wodów, o których była już mowa. Z kolei Prévost miał poważniejsze 
kłopoty. Wśród ludności Kanady widoczne było coraz większe zmęcze
nie wojną. Co prawda milicja kanadyjska wykazała swoją lojalność, 
lecz ludzie w niej służący oderwani zostali od swoich farm, a nieupra- 
wianie pól narażało na niedostatki ich rodziny. Ciągle brakowało ofi
cerów, kulało także zaopatrzenie w potrzebne środki wojenne. Słano 
petycje do Londynu z prośbą o posiłki, wskazując, że 10 tys. ludzi jest 
ciągle pod bronią w oddziałach milicji, na czym cierpi rolnictwo. W le- 
cie 1813 r. problem zaopatrzenia w żywność brytyjskich żołnierzy 
w Kingston i w Prescott stawał się coraz bardziej dokuczliwy. Brytyjscy 
oficerowie zaopatrzeniowi mieli coraz większe kłopoty z przekonywa
niem farmerów do sprzedaży żywności dla armii. Było to spowodowa
ne brakiem brzęczącej monety. Prévost próbował zneutralizować brak 
gotówki poprzez emisję kwitów wojskowych, lecz farmerzy niechętnie 
sprzedawali cokolwiek, jeśli nie płacono za to złotem lub srebrem. Póź
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nym latem 1813 roku, kiedy Amerykanie przygotowywali się do ude
rzenia na Kingston i Montreal, trudności z zaopatrzeniem brytyjskich 
garnizonów doszły do punktu kryzysowego. Ludność Kanady w dalszym 
ciągu nie była skłonna sprzedawać żywności brytyjskiej armii. W listo
padzie gen. Francis de Rottenburg był zmuszony uciec się w tej sprawie 
do prawa wojennego. Ironiczny był fakt, że Amerykanie, zamiast wyko
rzystać problemy aprowizacyjne Brytyjczyków, sami dostarczali im żyw
ność. W styczniu 1814 r. Thomas Ridout z Brytyjskiego Departamentu 
Komisarycznego, odpowiedzialnego za zaopatrzenie w Komwalii, dono
sił, że 1,6 tys. żołnierzy jest zaopatrywanych przez farmerów amerykań
skich. W czerwcu 1814 r. pisał do ojca, iż ma zakontraktowane u Ame
rykanów dostawy świeżej wołowiny dla posterunków brytyjskich 
w Komwalii. Mieszkańcy północnego zachodu nie zrezygnowali bowiem 
z handlu z Kanadą w okresie wojny i brytyjskie zaopatrzenie wojskowe 
w dużym stopniu korzystało z amerykańskich dostaw80.

Brytyjczycy również z niepokojem obserwowali ludność kanadyjską 
w tych rejonach, gdzie osiedleni byli amerykańscy imigranci z lat ame
rykańskiej wojny o niepodległość. Płk Edward Baynes w czerwcu 1814 r. 
podsumował swoje trudności z rekrutacją w pierwszych dwóch latach 
wojny i pisał, że wielu osadników raczej wołało wrócić do Stanów Zjed
noczonych, niż służyć w kanadyjskiej milicji. Zwracał również uwagę na 
wysoki stopień dezercji wśród żołnierzy służących na pograniczu. Wska
zał jednak, że dezerterzy raczej udawali się do swoich domów, niż prze
kraczali granicę i uciekali do wroga. Niemniej zdarzało się, że poszcze
gólni Kanadyjczycy służyli w armii amerykańskiej. Podczas dwóch raj
dów na York, w kwietniu i lipcu, Amerykanie uzyskiwali pomoc części 
mieszkańców. Szczególnie znany przypadek dotyczył Josepha Willcock- 
sa, który przybył do Kanady z Irlandii w 1800 r. W latach poprzedzają
cych wojnę był członkiem legislatury Górnej Kanady. Przeszedł on na 
stronę Amerykanów w 1813 r. i zorganizował korpus kanadyjskich 
ochotników. W końcu sierpnia 1813 r. Willcocks miał ponad 100 ludzi i 
jego siły stanowiły część załogi fortu George. Willcocks kontynuował 
służbę dla Amerykanów w kampanii 1814 r. i został zabity podczas ob
lężenia fortu Erie jesienią 1814 r. W odpowiedzi na akty zdrady, na se
sji legistratury Górnej Kanady w lutym i marcu 1814 r. uchwalono za
wieszenie Habeas corpus i konfiskatę dóbr i posiadłości zdrajców. Na 
wiosnę 1814 r. 19 Kanadyjczyków pochwyconych w amerykańskich sze
regach stanęło przed sądem oskarżonych o zdradę. 20 lipca 1814 r. 
w Burlington Hights ośmiu z nich zostało powieszonych81.
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Port w Sackets Harbor w okresie wojny 1812 r.

Wilkinson przybył do Sackets Harbor 20 sierpnia i po naradzie ze 
swoimi oficerami zdecydował się nie podejmować ryzyka bezpośrednie
go ataku na Kingston, lecz raczej popłynąć z głównymi siłami w dół 
Rzeki Świętego Wawrzyńca, połączyć się z gen. Hamptonem, a następ
nie zaatakować Montreal. Miał nadzieję, że przygotowania do kampa
nii zostaną zakończone do połowy września, lecz szybko zorientował 
się, iż działania te ulegną opóźnieniu z powodów organizacyjnych i ko
nieczności ubezpieczenia ekspedycji przez zdobycie kontroli na jeziorze 
Ontario82.

Na początku września Wilkinson wyjechał do Niagary przygotować 
przerzucenie ponad 3 tys. żołnierzy do Sackets Harbor. We wrześniu, 
kiedy Wilkinson zbierał armię w Niagarze, by załadować ją na statki, 
kmd. Isaac Chauncey próbował odwrócić uwagę brytyjskiej floty, jed
nakże bez sukcesu. Pod koniec września Chauncey jeszcze raz próbo
wał osaczyć brytyjską flotę, bez rezultatu, mimo że 5 października uda
ło mu się przechwycić 5 brytyjskich statków transportowych z 300 ludź
mi. Tymczasem Wilkinson udał się ze swoimi żołnierzami do Sackets 
Harbor na początku października, gdzie spotkał się z sekretarzem woj
ny Armstrongiem, który przybył, aby osobiście nadzorować operację83.

Z początkiem października Armstrong i Wilkinson ponownie zasta
nawiali się, czy atakować Kingston, czy nie. Ostatecznie zdecydowano 
się na wariant z obejściem Kingston. Wilkinson z 8 tys. ludzi miał po
płynąć w dół Rzeki Świętego Wawrzyńca, na wysokości St. Regis jego 
armia miała się połączyć z siłami Hamptona. Po połączeniu obu armii 
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siły amerykańskie w liczbie 12 tys. miały następnie uderzyć na Mont
real. Aby zabezpieczyć flotyllę, która miała przewozić oddziały Wilkin- 
sona, kmd. Chauncey otrzymał zadanie zablokowania brytyjskiej floty 
w Kingston. W skład armii Wilkinsona, podzielonej na cztery brygady 
piechoty i jedną artylerii, wchodziły 5, 12 i 13 pułk piechoty pod do
wództwem gen. Johna Boyda. 6, 15, 22 pułk piechoty gen. Jacoba 
Browna, 9, 16, 25 - gen. Leonarda Covingtona, 11, 14, 21 - gen. Ro
berta Swartwouta. Na początku listopada udało się przerzucić wojsko 
do pierwszego punktu zbiorczego, jakim była Grenadier Island przy uj
ściu Rzeki Świętego Wawrzyńca z jeziora Ontario. Pora roku była jed
nak niesprzyjająca, jak na tego typu działania, szczególnie dawał się 
we znaki silny wiatr i obfity deszcz84.

21 października gen. Wadę Hampton prowadził swoje oddziały 
z Plattsburga w kierunku Chateauguay. Brytyjskie siły w Chateauguay 
były relatywnie małe, składały się głównie z milicji i żołnierzy kana
dyjskich pułków obrony terytorialnej. Hampton ruszył do ataku w no
cy z 25 na 26 października. Jego plan zakładał, że płk Robert Purdy 
przekroczy rzekę z 1,5 tys. żołnierzy i przejdzie przez las na tyły wro
ga. Reszta oddziałów Hamptona miała uderzyć bezpośrednio na bry
tyjskie pozycje, które symulacyjnie miały być atakowane przez Pur- 
dy’ego od tyłu. Atak zakończył się fiaskiem. Przewodnik Purdy’ego 
zgubił się w ciemności i w rezultacie jego żołnierze nie przekroczyli 
rzeki. Amerykanie wycofali się, nie wchodząc w większy kontakt bojo
wy z Brytyjczykami. Straty po stronie amerykańskiej wyniosły ok. 50 
ludzi, po brytyjskiej 2 zabitych i 16 rannych. Zaniepokojony brakiem 
wiadomości od Wilkinsona i obawiając się brytyjskiego ataku, Hamp
ton wycofał się85.

Na początku listopada Wilkinson z 7 tys. żołnierzy, załadowanymi 
na 164 łodzie transportowe, opuścił Grenadier Island. Amerykańska 
flotylla, ubezpieczana przez 8 kanonierek, posuwała się powoli w ob
fitym deszczu i przy silnym wietrze. Pierwszą większą przeszkodą na 
drodze amerykańskiej armii był brytyjski posterunek Prescott, tutaj bo
wiem działa fortu Wellington były w stanie dosięgnąć rzeki. 6 listopa
da Wilkinson zatrzymał flotę cztery mile powyżej fortu. Następnie wy
dał rozkaz zaczekania do zmierzchu i pod osłoną ciemności wyłado
wał swoją armię oraz artylerię na amerykański brzeg w odległości 
4 mil od Ogdensburga. Kiedy amerykańskie brygady znalazły się poza 
zasięgiem dział z leżącego na brytyjskim brzegu fortu Wellington i spo
kojnie mogły go minąć, amerykańska flotylla zmuszona została do 
przepłynięcia pod brytyjskim ostrzałem, tracąc dwie duże barki. Nie 
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wiedząc nic o wycofaniu się Hamptona, 6 listopada Wilkinson prze
słał do niego wiadomość, że powinni się spotkać w St. Regis 9 lub 
10 listopada ¡.stamtąd przeprawić na brytyjski brzeg, a następnie ude
rzyć na Montreal. Zobowiązał również Hamptona do dostarczenia za
pasów żywności na 2 lub 3 miesiące, sam bowiem posiadał prowiant 
tylko na trzy tygodnie86. Po minięciu Prescott Amerykanie z powrotem 
zostali załadowani na łodzie transportowe i ruszyli w dół rzeki. Flo
tylla Wilkinsona była cały czas nękana ogniem kanadyjskiej milicji, 
a co istotniejsze, kanadyjską stroną brzegu podążał za nimi oddział 
brytyjskich wojsk regularnych, mający na celu utrudnić amerykański 
desant. 5 listopada Brytyjczycy wiedzieli już, że celem amerykańskiej 
ekspedycji jest Montreal. Dwa dni później gen. de Rottenburg wysłał 
z Kingston brygadę zwiadowczą z zadaniem obserwowania ruchów 
amerykańskiej flotylli i ewentualnego miejsca ich lądowania. Oddział 
ten, dowodzony przez płk. Josepha W. Morrisona, składał się z kom
panii 49 pułku piechoty, 89 pułku piechoty i Kanadyjskich Woltyżerów, 
ogółem 900 ludzi. Po naradzie ze swoimi oficerami, Wilkinson zdecy
dował o zniszczeniu oddziału brytyjskiego śledzącego ruchy jego wojsk. 
Zadanie to powierzono brygadzie gen. Boyda, dysponującego 2 tys. lu
dzi. 11 listopada Wilkinson rozkazał swojej tylnej straży, aby zaatako
wała podążających za nimi Brytyjczyków, którzy zajęli pozycje na tere
nie farmy Johna Chryslera (Chrysler’s Farm). Bitwa skończyła się klę
ską Amerykanów, których straty wyniosły 102 zabitych i 339 rannych. 
Brytyjczycy stracili 22 zabitych i 148 rannych87.

Dzień po bitwie Wilkinson otrzymał od Hamptona wiadomość o wy
cofaniu wojsk. W tej sytuacji nie miał już wyboru i zrezygnował z kon
tynuowania operacji. Po naradzie z oficerami zdecydował wycofać się 
natychmiast na amerykański brzeg i rozłożyć na kwatery w French Mills 
nad rzeką Salmon88. Wysiłki opanowania Kanady już u źródeł operacji 
były skazane na niepowodzenie. Dla sekretarza wojny Armstronga i je
go administracji oczywiste było, że główne uderzenie powinno pójść na 
Kingston. Lecz o zmianie planów zadecydowała niechęć Wilkinsona. Do 
tego opóźniający się transport dostaw i posiłków wojskowych spowo
dował, że pora roku do przeprowadzenia takiej operacji stała się nie
właściwa. Następne niepowodzenie podłamało morale amerykańskich 
żołnierzy. Prévost raportował do Anglii na początku grudnia, że groź
ba inwazji na Kanadę została zażegnana, a armia amerykańska, prze
bywająca na zimowych kwaterach, jest trapiona przez choroby i de
zercje. We French Mills, daleko od centrów osadnictwa, żołnierze ame
rykańscy budowali szałasy, starając się przetrwać srogą północną zimę, 
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brakowało ciepłej odzieży i środków medycznych. Ostatecznie w lu
tym 1814 r. zniszczono zamarzniętą na Rzece Świętego Wawrzyńca flo
tyllę, spalono baraki i wycofano się. Większość pomaszerowała do Sac- 
kets Harbor, część z Wilkinsonem do Plattsburga89.

Walki o forty Niagary
Na froncie Niagary Amerykanie okupowali Fort George po brytyjskiej 
stronie rzeki, gdzie stacjonowało 800 żołnierzy pod dowództwem płk. 
Winfielda Scotta, wspieranych przez nowojorską milicję pod dowódz
twem gen. George’a McClure’a. Wilkinson rozkazał tym wojskom opu
ścić front Niagary i wesprzeć go, jeżeli Brytyjczycy opuszczą swe po
zycje. Na początku października, kiedy Brytyjczycy wycofali się na czo
ło jeziora Ontario, płk Scott i prawie wszyscy żołnierze regułami prze
szli rzekę i odeszli w celu wsparcia Wilkinsona. McClure pozostał z ty
siącem milicji i 250 proamerykańskimi Indianami. Chwilowo sytuacja 
się poprawiła, gdy 24 października Harrison przybył do Buffalo z ty
siącem ludzi, lecz te posiłki były krótkotrwałe. Pod koniec listopada 
Harrison i jego żołnierze odeszli, kierując się do Sackets Harbor. Teraz 
sytuacja McClure’a gwałtownie się pogorszyła. Chociaż po odejściu 
wojsk regularnych jasne było, że odpowiedzialność za obronę frontu 
Niagary spoczywa na nim, nie podjął żadnych energicznych kroków, 
aby wzmocnić swoją pozycję. Kiedy milicji pod jego komendą upłynął 
termin służby, nie miał kto zająć jej miejsca. Teraz garnizon fortu Geor
ge składał się z 60 regularnych żołnierzy 24 pułku piechoty i 40 ochot
ników. W tej sytuacji McClure postanowił ewakuować fort George i wy
cofać się na drugą stronę rzeki do fortu Niagara. Po drodze rozkazał 
spalić kanadyjską miejscowość Newark. Wcześniej otrzymał zgodę od 
Armstronga, żeby to uczynić, ale tylko w wypadku, gdy będzie tego 
wymagała obrona fortu George. 10 grudnia wyrzucono mieszkańców 
na przenikliwy mróz i spalono ok. 150 domostw. Jak na ironię nie 
zniszczono fortu George, tak że zajmujący go na powrót Anglicy za
stali go mocniejszym niż w momencie, kiedy zmuszeni byli go opu
ścić. Sytuacja na froncie Niagary zmieniła się teraz radykalnie na nie
korzyść Amerykanów, a Brytyjczycy nie obawiali się uderzenia na żad
nym odcinku. Nie był zagrożeniem amerykański sukces na froncie De
troit, Kingston było bezpieczne, Wilkinson zrezygnował z ataku na 
Montreal. Praktycznie cała amerykańska armia regularna opuściła 
front Niagary, a zaniedbanie McClure’a pozbawiło go również milicji50.
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W połowie grudnia brytyjski gen. Gordon Drummond przybył na 
front Niagary, aby przejąć cywilną i wojskową kontrolę w Górnej Ka
nadzie po Rottenburgu, który otrzymał dowództwo w Dolnej Kana
dzie. Drummond zdecydował się na natychmiastowy atak na drugą 
stronę Niagary. Pierwszym obiektem ataku był fort Niagara. Przekro
czenie rzeki nastąpiło w nocy 18 grudnia w bardzo trudnych warun
kach. Żołnierze wylądowali 3 mile powyżej fortu i o piątej rano rozpo
częli atak. Fort Niagara był broniony przez 400 ludzi pod dowództwem 
kpt. Nathaniela Leonarda. W noc ataku Leonard był w domu ze swoją 
rodziną 3 mile od fortu. W lodowaty poranek Brytyjczycy pochwycili pi
kiety, zmusili je do zdradzenia hasła i przez otwartą bramę dostali się 
do fortu. Większość Amerykanów była pogrążona we śnie. Straty ame
rykańskie wyniosły 65 zabitych, 14 rannych, 350 wziętych do niewoli. 
Brytyjczycy stracili 5 zabitych i 6 rannych. W ręce brytyjskie wpadły 
duże zapasy żywności, 30 sztuk dział i 3 tys. sztuk broni91. Drummond, 
obawiając się silnego oporu ze strony Amerykanów, zostawił w odwo
dzie oddział wojsk regularnych pod dowództwem gen. Phineasa Rialla 
i kilkuset Indian. Pomoc Rialla nie była jednak potrzebna i jego siły zo
stały 19 grudnia rano skierowane do ataku na Lewinston. Miasto zosta
ło zniszczone, a większość mieszkańców uciekła. Na wieść o wydarze
niach na froncie Niagary gubernator stanu New York natychmiast mia
nował gen. Amosa Halla na następcę McClure’a92.

29 grudnia gen. Riall przekroczył rzekę. Tym razem prowadził 1000 
regularnych żołnierzy i około 400 Indian. Przedmiotem ataku były 
miejscowości Black Rock i Buffalo. Milicja i ochotnicy pod dowódz
twem gen. Halla zostali zmieceni, gdy próbowali stawić opór regular
nej armii brytyjskiej. 30 grudnia Black Rock i Buffalo zostały spalone 
do gruntu. Amerykańska strona frontu Niagary była praktycznie wy
ludniona, osadnicy opuścili swoje posiadłości i uciekli na wschód93.

Z wyjątkiem sukcesów odniesionych na froncie Detroit, rok 1813 
był następnym rokiem klęsk wojsk amerykańskich na wszystkich po
zostałych frontach. Wydawało się, że jesień będzie przełomowym mo
mentem dla Amerykanów w tej wojnie. Po zwycięstwach Harrisona 
i floty Perry’ego istniały nadzieje na zajęcie Montrealu - ale szanse te 
zaprzepaszczono, tymczasem perspektywy na nadchodzący rok nie 
przedstawiały się najlepiej. Przez 18 miesięcy Stany Zjednoczone po
nosiły porażki i nie udało im się zająć Kanady, mimo że przeciwnik 
był bardzo osłabiony, a główna uwaga Wielkiej Brytanii skupiona była 
na walce z Francją. Pod koniec 1813 r. coraz bardziej oczywista była 
klęska Napoleona. Po fiasku kampanii w Rosji w 1812 r. i przegranej 
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bitwie pod Lipskiem, w październiku 1813 r. wojna przeniosła się na te
rytorium Francji. W Hiszpanii Wellington odniósł zwycięstwo pod Vit
toria i w lipcu wyparł Francuzów z Półwyspu Iberyjskiego. W marcu 
1814 r. Paryż wpadł w ręce koalicji antynapoleońskiej, a w kwietniu Na
poleon abdykował. Teraz Wielka Brytania mogła poświęcić więcej uwa
gi Kanadzie, co nie wróżyło niczego dobrego Stanom Zjednoczonym.
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Rozdział IV
WOJNA NA MORZU 1812-1814

Amerykanie, podejmując kroki wojenne na morzu, najbardziej obawiali 
się brytyjskiej floty. Obawy te miały pełne uzasadnienie, bowiem Wiel
ka Brytania w owym czasie była niekwestionowaną potęgą morską. 
Z 686 okrętów wojennych w służbie czynnej, w tym 120 liniowców, do 
operacji na wodach amerykańskich przeznaczono 75, w tym 3 okręty 
liniowe i 21 fregat pod dowództwem admirała Herberta Sawyera1.

Brytyjczycy mieli bardzo dobre rozeznanie co do liczby amerykań
skich okrętów wojennych, ich siły ognia, jak też miejsc stacjonowania. 
Tuż przed ogłoszeniem stanu wojny, brytyjski poseł w Waszyngtonie, 
Augustus Foster wysyłał do adm. Herberta Sawyera szczegółowe in
formacje o pozycjach amerykańskich okrętów, radząc przy okazji za
chować gotowość bojową na wypadek wybuchu konfliktu, który mógł 
nastąpić w każdej chwili2.

W przededniu wojny 1812 r. flota amerykańska składała się z 7 fre
gat, 1 korwety, 2 slupów, 7 brygów i 62 kanonierek. Służyło w niej 
4010 marynarzy i 1523 żołnierzy piechoty morskiej. Kadra dowódcza 
liczyła 234 oficerów. Amerykańska flota, chociaż nieliczna, była bar
dzo dobrze wyszkolona i dowodzona. W korpusie oficerskim nie było 
osób przypadkowych, wszyscy oficerowie swoje stopnie zawdzięczali 
doświadczeniu i osobistym zasługom3.

Główną siłą amerykańskiej marynarki wojennej były fregaty, które 
przewyższały, szczególnie siłą artylerii, swoje odpowiedniczki służące 
w Royal Navy. Podczas gdy brytyjskie jednostki tego typu na pokła
dzie działowym (czyli głównej baterii) miały działa kalibru 18 funtów, 
Amerykanie zaopatrzyli swoje okręty w działa 24-funtowe. Amerykań
skie fregaty były jednostkami bardzo zwrotnymi i szybkimi. Okręty te 
miały długie, smukłe kadłuby, a stosunek długości do szerokości wy
nosił 4,6:1. Długość dolnego pokładu wynosiła 52,81 metra, a tonaż 
1533 tony. Osiągały prędkość 13,5 węzła. Okręty zbudowane były 
z amerykańskiego dębu, który uważany jest za jedno z najtwardszych 
drzew świata. Załoga liczyła od 400 do 450 marynarzy4.



152 Wojna na morzu 1812-1814

Na początku czerwca 1812 r. większa część US Navy stacjonowała 
w porcie nowojorskim pod dowództwem kmd. Johna Rodgersa. Była 
ona podzielona na dwie eskadry, jedna pod bezpośrednim dowódz
twem Rodgersa, a druga dowodzona przez kmd. Stephena Decatura. 
Zgodnie z zaleceniem prezydenta, sekretarz marynarki Paul Hamilton 
22 czerwca wydał rozkaz, aby obie eskadry wypłynęły na pełne mo
rze i rozdzieliły się. Rodgers miał podążyć w kierunku zatoki Chesa
peake i stamtąd na wschód, podczas gdy Decatur miał popłynąć na po
łudnie. Z powodu niedotarcia rozkazów na czas, powyższy plan nie zo
stał wykonanys.

23 czerwca o godz. 330 nad ranem kmd. Rodgers otrzymał wiado
mość, że w odległości 300 mil znajduje się brytyjski konwój, płynący 
z Jamajki do Anglii, z bogatym ładunkiem srebra. Cztery godziny póź
niej amerykańska eskadra - w sile 3 fregat: President, United States, 
Congress, i dwóch mniejszych jednostek: słupa Hornet i brygu Argus - 
wypłynęła, aby zaatakować brytyjski konwój złożony z 7 statków. Po 
drodze jednak, w godzinach popołudniowych amerykańska eskadra 
napotkała brytyjską fregatę Belvidere, której zadaniem było śledzenie 
ruchów amerykańskiej floty i osłona szlaku wodnego z Jamajki na Wy
spy Brytyjskie. Mimo że Amerykanie mieli ogromną przewagę, Belvi
dere nie tylko nie została zdobyta i zdołała uciec, lecz także podczas 
wymiany ognia uszkodziła amerykańską fregatę President. W efekcie 
brytyjski konwój zyskał na czasie i mimo że amerykańskie okręty go
niły Anglików prawie do kanału La Manche, nie udało im się prze
chwycenie konwoju. W raporcie napisanym dwa miesiące po wypra
wie, Rodgers utrzymywał, że chociaż główny cel nie został osiągnięty, 
to należy uznać ją za sukces. Oczywiście, wyprawa żadnym sukcesem 
nie była, lecz niechcący wpłynęła na zmianę brytyjskiej strategii mor
skiej w pierwszych miesiącach wojny. Bowiem wiceadmirał Herbert Sa
wyer, po otrzymaniu informacji, że Rodgers grasuje po Atlantyku na 
czele dużej eskadry, odszedł od wcześniejszych planów patroli u wej
ścia do większych portów amerykańskich, w celu atakowania chcących 
je opuścić okrętów wojennych US Navy, i skoncentrował flotę w duże 
zespoły, które otrzymały zadanie odszukania amerykańskiej eskadry6.

Pierwszą stratą US Navy w wojnie był bryg Nautilius, który 17 lipca 
w pobliżu Nowego Jorku został osaczony przez brytyjską eskadrę, zło
żoną z okrętu liniowego Africa oraz dwóch fregat Aeolus i Shannon.

W momencie rozpoczęcia wojny kmd. Isaac Hull, dowódca fregaty 
Constitution, znajdował się w Annapolis, uzupełniając zapasy i werbu
jąc załogę do swego okrętu. Zgodnie z otrzymanymi rozkazami miał
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Amerykański bryg Argus atakuje brytyjskie okręty handlowe w Kanale Irlandzkim

się udać do Nowego Jorku, kiedy tylko będzie gotów, i tam oczekiwać 
na dalsze rozkazy. Po skompletowaniu załogi Hull wypłynął 12 lipca
1 po 5 dniach napotkał brytyjską eskadrę pod dowództwem kmd. Phi
lipa Broke’a. Rankiem 18 lipca 4 brytyjskie fregaty zaatakowały Con
stitution. Mimo przewagi liczebnej przeciwnika i niesprzyjającego wia
tru, Constitution zdołała się wymknąć brytyjskim okrętom i 26 lipca 
weszła do portu w Bostonie, a wiadomości o jej sukcesie szybko roze
szły się po całym wschodnim wybrzeżu7.

Niedługo po tym US Navy odniosła pierwszy spektakularny sukces, 
a mianowicie 13 sierpnia fregata Essex po krótkiej walce zajęła bry
tyjski slup Alert.

Tymczasem po uzupełnieniu zapasów Hull wypłynął z portu
2 sierpnia. 19 sierpnia, kiedy był około 750 mil na wschód od Bosto
nu, napotkał brytyjską fregatę Gurriere. W walce wyszła na jaw prze
waga artyleryjska Amerykanów:

(...) efekt pierwszej salwy byl tak straszliwy, jakby Gurriere wstrząsnęło 
trzęsienie ziemi. Odpalenie dział z drugiej burty zmusiło ciężko rannego an
gielskiego dowódcę do kapitulacji.
Świadek tamtych wydarzeń, amerykański oficer, tak wspominał:

(...) Pokład był zalany krwią i miał wygląd rzeźni. Działa były w więk
szości wyrwane z łożysk, a kilka toczyło się po pokładzie od jednej burty do 
drugiej, wielu ocalałych marynarzy, nie słuchając rozkazów, dobrało się do 
alkoholu i leżało pijanych. Nad tym wszystkim unosiły się okrzyki śmiertel
nie rannych, przywodzące na myśl obrazy mąk piekielnych.
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Bitwa ta przyniosła amerykańskiemu okrętowi przydomek Ironsides 
- „żelaznoboki”, ponieważ Anglicy w osłupieniu obserwowali, jak ich 
pociski odbijały się od burt Constitution, nie wyrządzając jej szkód, na
wet z niewielkiej odległości. Gurriere uległa takim zniszczeniom, że nie 
nadawała się do zajęcia, okręt wkrótce stanął w płomieniach i poszedł 
na dno. W wyniku walki Brytyjczycy stracili 23 zabitych i 56 rannych, 
zaś Amerykanie 7 zabitych i 7 rannych8.

W pierwszych miesiącach wojny Brytyjczycy nie podjęli faktycznej 
blokady amerykańskiego wybrzeża, wierząc, że USA zakończy konflikt 
po otrzymaniu wiadomości o odwołaniu Orders in Council. Mimo że 
w tym okresie 25 statków amerykańskich zostało przechwyconych 
przez Royal Navy, Brytyjczycy przygotowali 180 licencji na przewóz to
warów z USA dla statków neutralnych. W związku z kluczowym mo
mentem wojny w Hiszpanii, Wielka Brytania była zainteresowana do
starczeniem zaopatrzenia dla swoich wojsk tam walczących, a oprócz 
tego liczyła, że taki gest pomoże w szybkim przywróceniu pokoju. Jed
nak tygodnie upływały, a Amerykanie nie podjęli żadnych kroków, któ
re oznaczałyby rezygnację z polityki konfrontacji. W końcu września 
nowo mianowany na miejsce adm. Sawyera adm. Borlase Warren po
wiadomił specjalnego wysłannika brytyjskiego w Waszyngtonie Antho- 
ny’ego Bakera, że oczekuje iż Stany Zjednoczone w przeciągu 10 dni 
zaprzestaną wszelkich aktów wrogości wobec brytyjskich statków i bry
tyjskiego terytorium’.

W tym okresie Warren wydał również proklamację, w której zwró
cił się do marynarzy brytyjskich służących we flocie amerykańskiej, 
aby w trybie natychmiastowym wrócili do Royal Navy. Jednocześnie 
zapewniał ich, iż w przypadku dobrowolnego powrotu, zostaną objęci 
amnestią10. Brytyjczycy czekali do 13 października na odwołanie aktu 
wojny przez Stany Zjednoczone. Po upłynięciu tego terminu Londyn 
wydał rozkaz podjęcia zdecydowanych działań wojennych na lądzie 
i na morzu11.

We wrześniu większość amerykańskiej floty znalazła się w portach, 
oczekując na nowe rozkazy. Flota została podzielona na trzy eskadry, 
w skład których wchodziły po dwie fregaty, jedna 44-działowa i jedna 
38-działowa. Na dowódców wyznaczono Johna Rodgersa, Williama 
Bainbridge’a i Stephena Decatura. Kmd. Decatur, dowodzący United 
States, opuścił port w asyście brygu Argus, lecz będąc zwolennikiem 
przeprowadzania akcji za pomocą pojedynczych okrętów, wysłał Argus 
do przeprowadzania samodzielnych operacji. 25 października około 
600 mil na zachód od Wysp Kanaryjskich fregata United States napo
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tkała brytyjską fregatę Macedonian. W przeciwieństwie do Gurriere, 
Macedonian nie był starym okrętem skonfiskowanym Francuzom, lecz 
nowoczesną fregatą, z doświadczoną załogą i dobrym dowództwem 
kpt. Johana Cardena. Jednak po mistrzowsku manewrując swoim okrę
tem i wykorzystując przewagę artyleryjską, Decatur odniósł zwycię
stwo i zajął Macedonian. W wyniku dwugodzinnej wymiany ognia Bry
tyjczycy stracili 36 zabitych i 48 rannych, Amerykanie 5 zabitych 
i 7 rannych. Macedonian została przyprowadzona do Newport i była je
dyną brytyjską fregatą zajętą przez Amerykanów podczas wojny. Ofi
cerowie i załoga USS United States zostali wynagrodzeni przez rząd 
sumą 200 tys. dolarów, co było największą nagrodą, jaka kiedykolwiek 
do tej pory została wypłacona za zdobycie pojedynczego okrętu. Ma
cedonian pozostała na stanie US Navy przez 20 lat12.

Kolejnym sukcesem Amerykanów zakończyło się starcie, jakie mia
ło miejsce 29 grudnia u wybrzeży Brazylii pomiędzy fregatą Constitu
tion dowodzoną przez nowo mianowanego kpt. Williama Bainbridge’a 
a brytyjską fregatą Java pod dowództwem kpt. Henry’ego Lamberta. 
Po zaciętej dwugodzinnej wymianie ognia Java się poddała. Po zabra
niu załogi okręt, który nie nadawał się do przejęcia z powodu znisz
czeń, został dobity i poszedł na dno.

Po spektakularnym sukcesie fregat Kongres w styczniu 1813 r. prze
głosował fundusze na budowę dodatkowych sześciu fregat i czterech 
okrętów liniowych. W marcu tego samego roku przegłosowano jeszcze 
dodatkowe fundusze na budowę sześciu nowych okrętów klasy slup13.

Nie tylko duże i nowoczesne fregaty amerykańskie odnosiły sukce
sy, również mniejsze jednostki miały udział w wojennej chwale. 
17 października amerykański slup Wasp (18) pokonał brytyjski Frolic 
(19) około 500 mil na wschód od zatoki Chesapeake. W lutym 1813 r. 
slup Hornet (18) odniósł zwycięstwo nad brytyjskim slupem Peacock 
(16) u wybrzeży Gujany Brytyjskiej14.

Brytyjska prasa alarmowała: Co się dzieje z brytyjską potęgą morską? 
Spekulowano, że brytyjskie okręty ustępują amerykańskim, szczegól
nie pod względem siły artylerii. Admiralicja była poruszona sukcesa
mi Amerykanów, lecz nie poddawała się przesadnemu nastrojowi pra
sy. Wydano rozkazy, aby budować fregaty zaopatrzone w podobną siłę 
ognia i kierowano na ich pokład najlepszych oficerów oraz najbardziej 
doświadczonych marynarzy. Postanowiono, że fregaty będą wysyłane 
do działań przeciw Amerykanom parami bądź zorganizowane w małe 
eskadry15.
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Pojedynek pomiędzy brytyjskim brygiem Penguin a amerykańskim slupem Hornet

Jednocześnie z akcjami regularnych jednostek amerykańskiej floty 
działały okręty kaperskie, odnosząc liczne sukcesy w zwalczaniu bry
tyjskiej żeglugi handlowej. Szczególną sławą zasłynęli kpt. Thomas 
Boyle i kpt. Joshua Barney, ten ostatni podczas trzymiesięcznego rejsu 
zniszczył lub opanował 80 statków, których wartość była szacowana 
na 1,5 min dolarów. Działalność kaprów nie ograniczała się tylko do 
wód przybrzeżnych Ameryki, często organizowali wypady nawet na 
Morze Irlandzkie i do kanału La Manche. Chociaż więc Royal Navy za
topiła bądź przechwyciła 150 okrętów kaperskich w ciągu pierwszych 
8 miesięcy wojny, to jednak brytyjskie statki handlowe wymagały cią
głej eskorty16.

Niepowodzenia poniesione w pierwszym roku wojny skłoniły Bry
tyjczyków do całkowitej zmiany zawodnej, jak się okazało, strategii. 
Rozpoczęto regularną blokadę, nie tyle wybrzeży amerykańskich, ile 
głównych portów, w których swoje bazy posiadały największe jednost
ki. W tym celu dowodzący początkowo akcją kontradmirał George 
Cockburn otrzymał znaczne posiłki, które przyprowadził osobiście 
adm. John Borlase Warren. Obydwaj admirałowie z 9 liniowcami i 18 
fregatami mieli zamknąć Zatokę Chesapeake, podczas gdy kpt. Tho
mas Hardy z 2 okrętami liniowymi i 2 fregatami nadzorował New Lon
don17. Wzmocniono również siły w innych kluczowych punktach. 
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Główną bazą pozostawał Halifax, gdzie zarazem stacjonowały jednost
ki rezerwowe. Pełniący służbę na przedpolach Nowej Fundlandii kontr
admirał Harry Neale miał liniowiec i 2 fregaty, podczas gdy stacjonu
jący na Jamajce kmd. James Stirling - 4 fregaty. Niewielkie dywizjony 
obserwacyjne stacjonowały ponadto na Wyspach Zawietrznych i u wy
brzeży Brazylii. Operujące na morzach jednostki brytyjskie zastosowa
ły jednocześnie nową, dostosowaną do okoliczności taktykę, mianowi
cie starały się działać w większych zespołach, aby w ten sposób zni
welować jakościową przewagę przeciwnika. Jednocześnie cały czas 
starano się wzmocnić liczebnie operującą w tym rejonie flotę. Ogółem 
do lutego 1813 r. adm. John Borlase Warren miał pod swoim dowódz
twem 17 okrętów liniowych, 27 fregat i ok. 50 mniejszych jednostek. 
Brytyjskie okręty, oprócz działań typowo morskich, od czasu do czasu 
bombardowały amerykańskie porty bądź wysadzały desanty piechoty 
morskiej, które atakowały mniejsze miasta. Przykładem tutaj mogły 
być działania podjęte przez Brytyjczyków w Frenchtown (Maryland) 
w kwietniu 1813 r.18

Nowa taktyka okazała się skuteczna, o ile bowiem w początkowym 
okresie wojny, czyli od 1 lipca do 25 sierpnia 1812 r., Royal Navy prze
chwyciła 25 statków amerykańskich19, to w drugiej połowie 1813 r., 
kiedy blokada faktycznie zaczęła działać, Stany Zjednoczone zaczęły 
ponosić kolosalne straty w stanie swej floty handlowej. Podczas blo
kady zatoki Chesapeake między 6 września a 25 grudnia 1813 r. 70 
statków amerykańskich zostało zajętych bądź zniszczonych przez eska
drę brytyjską operującą w tym rejonie. W analogicznym okresie eska
dra brytyjska operująca w pobliżu Bermudów zatopiła bądź zajęła 39 
amerykańskich statków20.

Na wysokości Bostonu operowała eskadra kpt. Philipa Vere’a Bro- 
ke’a, złożona z fregat Shannon i Tenedos, której zadaniem było między 
innymi niedopuszczenie do wypłynięcia z portu trzech amerykańskich 
fregat. W kwietniu 1813 r. udało się jednak wymknąć z blokady frega
tom President i Congress, pozostała zaś Chesapeake pod dowództwem 
kpt. Jamesa Lawrance’a, który uzupełniał zaopatrzenie i załogę. Był 
to ten sam okręt, który sześć lat wcześniej brał udział w głośnym in
cydencie z brytyjską jednostką Leopard. Kapitan Lawrance otrzymał 
dowództwo fregaty w nagrodę za poprzednie sukcesy, jako kapitan słu
pa Homet, mając na koncie dwukrotne pokonanie brytyjskich jedno
stek. Gdy na początku maja kpt. Broke otrzymał informację, że Chesa
peake jest gotowa do wypłynięcia z portu, natychmiast zdecydował się
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Amerykańska fregata Essex osaczona przez brytyjskie okręty w zatoce Valparaiso

na konfrontację. 1 czerwca Chesapeake wypłynęła z Bostonu. Do walki 
doszło pomiędzy przylądkiem Cod i przylądkiem Ann. Broke, uznawa
ny za jednego z najlepszych artylerzystów w Royal Navy, starał się do
prowadzić do walki w jak najbliższej odległości. Lawrance podjął wy
zwanie, narażając się na morderczy ogień brytyjskiej artylerii. Po pięt
nastu minutach od rozpoczęcia walki Chesapeake straciła większość 
oficerów, a kapitan został śmiertelnie ranny. Okręt był w kiepskiej kon
dycji i wszystko wskazywało na to, że klęska jest nieuchronna. Wtedy 
umierający Lawrance wydał słynny rozkaz, który stał się mottem ame
rykańskiej floty: Nie porzucać okrętu. Walczyć aż do zatonięcia. Rozkaz 
został wykonany dokładnie, Amerykanie nie opuścili flagi. Brytyjczy
cy zostali zmuszeni do wdarcia się na pokład i walki wręcz z amery
kańską załogą. Lawrance został zabrany na pokład brytyjskiego okrę
tu i zmarł, zanim ten dopłynął do Halifaxu21.

Kpt. David Porter, dowódca fregaty Essex, wykazał się szczególną 
inicjatywą. Jesienią 1812 r. jego okręt opuścił wschodnie wybrzeże 
z zamiarem dołączenia do fregaty USS Constitution i slupu Homet prze
bywających na południowym Atlantyku. Nie mogąc odnaleźć wyżej wy
mienionych okrętów, postanowił zaatakować brytyjskie statki wieloryb- 
nicze w pobliżu przylądka Hom na południowym Pacyfiku. Przez rok 
Essex zbierał krwawe żniwo, atakując nieuzbrojone statki brytyjskie, 
które z całą swą zawartością padały łupem Amerykanów. Jego działa
nia praktycznie sparaliżowały brytyjską żeglugę w tym rejonie, a stra-
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ty brytyjskich statków wraz z ładunkami szacowano na 2,5 min dola
rów22 . Cierpliwość władz brytyjskich się wyczerpała i wysłano dwa 
okręty w celu położenia kresu tej sytuacji. W lutym 1814 r. fregata 
Phoebe i slup Cherub odszukały Essex i zdobyty uprzednio przez niego 
okręt brytyjski, przemianowany na Essex Junior, gdy te w celu uzupeł
nienia zapasów zawinęły do portu Valparaiso. Przez ponad miesiąc 
Brytyjczycy blokowali port. Pod koniec marca Porter postanowił się 
wymknąć z portu. Wszystko było na dobrej drodze, gdy nagle nadcią
gnął silny szkwał, łamiąc główny maszt. W tej sytuacji Porter został 
zmuszony do rzucenia kotwicy około pół kilometra od brzegu. Igno
rując wody neutralne, kpt. Hillyar z Phoebe zaatakował 28 marca Es
sex, ogniem swojej artylerii siejąc spustoszenie wśród załogi przeciw
nika i zmuszając go do kapitulacji23.

Na wiosnę 1814 r. na stanowisku dowódcy floty brytyjskiej w Ame
ryce Północnej adm. Warrena zastąpił wiceadmirał Aleksander Cochra
ne, syn księcia Dundonald. Cochrane miał za sobą wieloletnie do
świadczenie w wojnach przeciwko Francji i uważany był za jednego 
z najwybitniejszych oficerów marynarki, za co zresztą został odznaczo
ny Orderem Łaźni. Cochrane zabrał się do działania z dużą energią. 
Mimo że formalnie miał objąć dowództwo od 1 kwietnia, już 8 marca 
prosił Admiralicję w Londynie o dodatkowe 30 fregat, 40 slupów i 20 
mniejszych jednostek. Wskazywał również na braki kadrowe, wynoszą
ce tysiąc ludzi w składach załóg. Kończąc swój list, zapewniał, że uzu
pełnienia te są konieczne do przeprowadzenia skutecznej blokady 
amerykańskiego wybrzeża. Tymczasem stan floty brytyjskiej w tym re
jonie wcale nie przedstawiał się najgorzej. Royal Navy na początku 
1814 r. miała do dyspozycji w bazie w Halifax 10 okrętów liniowych, 
20 fregat, 23 slupy, na Wyspach Zawietrznych 3 fregaty, 1 korwetę, 10 
slupów i 3 brygi, na Jamajce 1 okręt liniowy, 2 fregaty, 2 korwety, 11 
slupów i 2 brygi24.

Blokada zastosowana przez flotę brytyjską na początku 1813 r. za
częła odnosić skutek, co miało daleko idące konsekwencje dla gospo
darki amerykańskiej. Amerykański eksport w 1813 r. spadł z 45 min do
larów w 1811 do 27 min dolarów w 1813 i do 7 min dolarów w 1814 r., 
a handel, który dotychczas odbywał się drogą morską, rnusiał korzystać 
ze szlaków lądowych. Transport taki był trudny, drogi i powolny: z Po
łudniowej Karoliny do Filadelfii zajmował 46 dni, a do Bostonu 17 dni 
więcej. Stufuntowy worek cukru wysyłany z Nowego Orleanu koszto
wał w tym mieście 9 dolarów, w sierpniu 1813 r. płacono za niego 
w Nowym Jorku już 21 dolarów, a w grudniu 40 dolarów25.
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Brytyjskie okręty blokujące Zatokę Nowojorską

Aby przełamać brytyjską blokadę, Amerykanie chwytali się różnych 
sposobów. Najbardziej spektakularnym była próba użycia po raz pierw
szy w historii łodzi torpedowej. Dowódca eskadry amerykańskiej, za
mkniętej w porcie New London (Connecticut), kmd. Stephen Decatur, 
postanowił przełamać brytyjską blokadę, używając do tego łodzi tor
pedowej Turtle, skonstruowanej przez inż. Roberta Fultona. Jednostka 
ta pierwotnie stacjonowała bezczynnie w porcie nowojorskim, zanim 
w ogromnej tajemnicy sprowadzono ją do New London. Jej zadaniem 
było zaatakowanie brytyjskiego okrętu liniowego Ramilies (74), który 
w asyście trzech innych jednostek blokował port. Atak przeprowadzo
ny 26 czerwca zakończył się fiaskiem. Okręt został wytropiony przez 
fregatę Maidstone i slup Sylph. Jeszcze tego samego dnia Turtle zosta
ła zatopiona u brzegów Long Island26.

W ogólnym bilansie, mimo początkowych sukcesów, Stany Zjedno
czone poniosły klęskę na morzu. Statystyki szacują straty amerykań
skiej floty wojennej na 64 okręty o łącznym tonażu 14 848, podczas 
gdy brytyjskie na 30 okrętów o tonażu 10 273. W tym flota amerykań
ska zdobyła 16 brytyjskich okrętów wojennych, wyposażonych w 266 
dział i 2015 marynarzy, podczas gdy Royal Navy zdobyła 34 amery
kańskie okręty wojenne z 400 działami i 1956 ludźmi na pokładach. 
W literaturze amerykańskiej, dotyczącej działań morskich w wojnie 
1812 r., panuje mit sukcesu małej, ale dzielnej i świetnie dowodzonej 
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floty amerykańskiej, która stawiła czoła najpotężniejszej na świecie 
brytyjskiej Royal Navy. Historycy amerykańscy piszą głównie o poje
dynczych spektakularnych sukcesach US Navy, której wyczyny przeszły 
do legendy i stały się symbolem amerykańskiej floty. Chodzi tu przede 
wszystkim o potyczki fregat: Constitution z Gurriere i później z Java, Uni
ted States z Macedonian, Chesapeake z Shannon i rajd po Pacyfiku Essex. 
Zapomina się przy tym, że amerykańskie fregaty miały wielką przewa
gę ogniową nad brytyjskimi jednostkami tego typu. Przykładem może 
być porównanie Constitution i Guerrirre, tak w ilości, jak i kalibrze dział. 
Constitution dysponowała 44 działami 24-funtowymi i karonadami 
o łącznym ciężarze salwy burtowej 744 funty, zaś Guerriere posiadała 28 
dział 18-funtowych i karonad mających ciężar salwy burtowej wynoszą
cy 517 funtów. Stosunek salw burtowych wynosił więc prawie 3:2, przy 
załodze liczniejszej o 70-180 ludzi i konstrukcji odporniejszej na ostrzał. 
Gdy jednak u wyjścia z portu w Bostonie zaczęły krążyć okręty liniowe, 
czy nawet brytyjska fregata Majestic uzbrojona silniej niż okręty amery
kańskie, Constitution nie odważyła się na wyjście w morze przez 8 mie
sięcy. W rzeczywistości flota amerykańska od początku była pozbawio
na realnych szans na nawiązanie skutecznej walki. To, że okres najwięk
szych sukcesów US Navy przypadł na początkowy okres wojny, nie było 
przypadkiem. Wierząc w szybkie zażegnanie konfliktu po odwołaniu Or
ders in Council, Brytyjczycy nie przystąpili do działań wojennych prze
ciw Amerykanom w takim stopniu, na jaki faktycznie było ich stać. Gdy 
jednak Wielka Brytania zastosowała taktykę blokady, US Navy praktycz
nie przestała istnieć, a pojedyncze jednostki amerykańskie do końca 
wojny pozostawały w portach. {Constitution podczas całej wojny aż 33 
miesiące stała bezczynnie w porcie). Te, które odważyły się wypłynąć, 
wcześniej czy później padały łupem Royal Navy27.
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Rozdział V
BRYTYJSKA KONTROFENSYWA

Zmiana sytuacji militarnej po klęsce Napoleona w Europie
Rok 1814 przyniósł radykalne zmiany w wojnie amerykańsko-brytyj- 
skiej. Wcześniej bowiem Wielka Brytania była pochłonięta walką z Na
poleonem i w tę stronę głównie kierowała militarny wysiłek państwa. 
Nie mogąc przerzucić wojsk potrzebnych do prowadzenia działań 
w Europie, obronę Kanady powierzono lokalnej milicji i oddziałom 
wojska już stacjonującym w prowincji. Upadek napoleońskiej Francji 
na początku 1814 roku stworzył nową sytuację. Niezależnie od wzro
stu liczby okrętów niepokojących wybrzeża Stanów Zjednoczonych, 
powiększono również liczbę żołnierzy stacjonujących w Kanadzie. To 
spowodowało, że Brytyjczycy mogli zmienić charakter działań zbroj
nych z obronnych na zaczepne.

Dla Stanów Zjednoczonych koniec wojny w Europie i brytyjska 
ofensywa nie mogły nastąpić w gorszym czasie. Brak jasnego planu 
działań wojskowych, błędy dowództwa, nieporozumienia oraz we
wnętrzna opozycja, spowodowały chaos. Amerykańska gospodarka 
przeżywała kryzys wywołany angielską blokadą morską, a brak wspar
cia finansowego ze strony stanów Nowej Anglii doprowadził do fiaska 
plany finansowe państwa. Finansowanie wojny w 1813 r. zależało od 
pożyczki, która stanowiła czwartą część pieniędzy potrzebnych w cią
gu roku. Faktycznie jednak państwowe założenia finansowania wojny 
oparte były na kruchych podstawach i w 1814 r. przeciągający się kry
zys stał się w pełni oczywisty. W marcu Kongres zatwierdził 10 min do
larów w bonach skarbowych i 25 min w pożyczce rozłożonej na trzy 
raty. Pierwsze 10 min udało się ściągnąć prawie w całości, lecz druga 
rata przyniosła mniej niż 3 min i nie było już szans na ściągnięcie trze
ciej. Państwo znajdowało się na progu bankructwa i tylko emisja bo
nów skarbowych mogła zaspokoić bieżące wydatki. Finansowy kryzys
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był skutkiem fiaska założeń republikanów, aby obciążyć wydatkami 
wojennymi stany w kwocie adekwatnej do ich możliwości finanso
wych. Cały plan runął w momencie, gdy okazało się, że stany Nowej 
Anglii nie zamierzają partycypować w wydatkach na wojnę przeciw 
Wielkiej Brytanii. Było to spowodowane faktem, że w Nowej Anglii 
rządy znajdowały się w rękach federalistów, którzy od początku byli 
przeciwni wojnie. W 1812 r., kiedy brytyjskie okręty blokowały szczel
nie południowe wybrzeże Stanów Zjednoczonych, poprzez porty No
wej Anglii handel był wciąż możliwy i stany te cieszyły się wzrostem 
produkcji. Federaliści, którzy kontrolowali banki Nowej Anglii, uchy
lali się od wspomagania wydatków wojennych państwa, między inny
mi poprzez rezygnację z subskrypcji państwowej pożyczki. Najlepiej 
ilustruje to cytat z Boston Gazette, która jednoznacznie potępiła sub
skrybowanie pożyczek: (...) Każdy, kto pożyczy rządowi pieniądze, za
przepaści prawo nazywania się człowiekiem uczciwym i godnym szacun
ku wśród wszystkich prawdziwych przyjaciół ojczyzny. I tak, na 40 min 
dolarów zaciągniętej przez rząd Stanów Zjednoczonych pożyczki, do 
końca 1814 r. mniej niż 3 min dolarów pochodziło z Nowej Anglii, naj
bogatszej części kraju. Sprzeciw Nowej Anglii wobec wojny z Wielką 
Brytanią był spowodowany obawą, że otwarte zaangażowanie się 
w konflikt spowoduje retorsje w postaci brytyjskiego ataku na te sta
ny. Z jednej więc strony Nowa Anglia dostarczyła ochotników do regu
larnej armii, ale z drugiej strony przestrzegała zasady, że jej milicja 
może być użyta tylko do obrony własnej prowincji, a nie poza jej gra
nicami. Postawa ta została zademonstrowana w listopadzie 1813 r., 
kiedy to gubernator stanu Vermont, Martin Chittenden, rozkazał bry
gadzie wermonckiej milicji, zdążającej z pomocą do Plattsburga, za
wrócić do domu. Decyzję swą uzasadnił tym, że oddziały te miały być 
wykorzystane do obrony Nowego Jorku, a ustawowo powinny bronić 
tylko Vermontu1.

Na początku 1814 r. rząd federalny mógł liczyć tylko na regularną 
armię w liczbie 30 tys. ludzi, wspomaganą przez milicję z różnych sta
nów. Zresztą regularne wojsko, zasilone dużą rzeszą świeżo wcielonych 
rekrutów, nie przedstawiało dużo większej wartości bojowej niż oddzia
ły milicji. Kongres w styczniu 1814 r. starał się powiększyć liczbę regu
larnych żołnierzy, jednak do końca marca udało się wcielić tylko nieca
łe 6 tys. rekrutów. Tak mało liczna i słabo wyszkolona armia musiała 
bronić granicy z Kanadą i wybrzeża od Maine do Nowego Orleanu2.
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Poważnym problemem dla władz w Waszyngtonie był fakt zaopa
trywania wojsk brytyjskich w żywność przez farmerów amerykańskich 
ze stanów pogranicznych, szczególnie Vermontu. 3 listopada 1812 r. 
władze Vermontu ustanowiły zerwanie stosunków handlowych z Dol
ną Kanadą, a każdy, kogo złapano by na nielegalnym przekroczeniu 
granicy, miał zostać skazany na karę w wysokości do tysiąca dolarów 
lub do 7 lat ciężkich robót. Za przemyt koni, bydła, trzody chlewnej 
itd. kara miała wynosić nie mniej niż 500 dolarów plus dwukrotna 
równowartość szmuglowanego towaru i więzienie. Mimo tych kar, lud
ność Vermontu na dużą skalę zajmowała się handlem z wojskiem bry
tyjskim, nie brakowało zorganizowanych grup, w których uczestniczy
li nawet członkowie lokalnej milicji. Skala problemu była duża, skoro 
według urzędowych danych brytyjskich 2/3 ich wojsk w Kanadzie było 
zaopatrywanych w wołowinę przez amerykańskich kontraktorów ze 
stanów Vermont i New York3.

Po klęsce Napoleona i jego abdykacji 6 kwietnia 1814 r. Londyn 
podjął decyzję wysłania posiłków wojskowych do Kanady. Na począt
ku czerwca dwa potężne konwoje, liczące 60 okrętów wypełnionych 
wojskiem i sprzętem wojennym, opuściły port w Bordeaux i skierowa
ły się do Ameryki. Ogółem na drugą półkulę zostało przerzuconych 
13 tys. doświadczonych żołnierzy z Europy. Po 10 tygodniach ekspe
dycja osiągnęła Quebec, zwiększając liczbę regularnych wojsk brytyj
skich stacjonujących w Kanadzie do 30 tys. Aby zabezpieczyć zaopa
trzenie tak dużej armii, brytyjska flota dostarczała transporty - 45 ton 
dziennie. Oprócz tego Londyn wysłał gubernatorowi Prevostowi 
100 tys. funtów w gotówce na rozwiązanie problemów finansowych 
w Kanadzie. Brytyjskie zamiary co do działań wzdłuż granicy kana
dyjsko-amerykańskiej zostały jasno określone w tajnej instrukcji wy
słanej przez ministra kolonii lorda Bathursta do Prevosta 3 czerwca 
1814 r. Obligowała ona Prevosta do rozpoczęcia kampanii jeszcze 
przed końcem roku, zniszczenia amerykańskiej floty na jeziorze Erie 
i Champlain oraz zajęcia fortów Niagara i Detroit wraz z krainą Mi
chigan. Tereny nadgraniczne miały zostać oddane Indianom, tak by 
mogły stanowić naturalną osłonę południowej granicy Kanady przed 
zakusami Stanów Zjednoczonych4.
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Z militarnego punktu widzenia najważniejsza była sytuacja na jeziorze 
Ontario, wzdłuż rzeki Niagara oraz na jeziorze Champlain. Dowódca 
Górnej Kanady gen. Drummond miał nadzieję, iż uda mu się zniszczyć 
Sackets Harbor, i zasugerował Prevostowi pod koniec kwietnia, że może 
to wykonać przy pomocy 4 tys. ludzi. Prevost, wciąż oczekując na posił
ki z Anglii, obawiał się przerzucenia wojska z Dolnej Kanady. Nawet 
więcej - był przeciwny ofensywnym operacjom i zgodził się na propo
zycje Madisona, aby przedyskutować warunki ewentualnego rozejmu. 
Rozmowy nie przyniosły jednak porozumienia i wkrótce rząd brytyjski 
rozkazał Prevostowi przeprowadzić śmielsze operacje wojskowe5.

Z początkiem maja gen. Drummond znajdował się w wyśmienitej 
pozycji do przeprowadzenia operacji ofensywnej. Realizując swoje pla
ny ataku na Sackets Harbor, zdecydował się ruszyć na Oswego, ważny 
dla amerykańskiej floty punkt składów zaopatrzeniowych, znajdujący 
się po drodze z Hudson River do Sackets Harbor. 4 maja brytyjska 
eskadra wypłynęła z Kingston z 900 ludźmi na pokładzie. Przybyli oni 
do Oswego 5 maja po południu i przeprowadzili atak następnego dnia. 
Amerykanie nie byli w stanie przeciwstawić się Brytyjczykom, stawiali 
opór jedynie podczas lądowania nieprzyjaciela, lecz gdy tylko osiągnął 
on brzeg, wycofali się, paląc budynki i niszcząc ciężkie działa. Brytyj
czycy stracili 22 zabitych i 73 rannych, Amerykanie 6 zabitych, 38 ran
nych i 25 zaginionych6.

Czas działał na niekorzyść Amerykanów i było oczywiste, że wkrót
ce zaczną przybywać do Kanady nowe posiłki brytyjskie z Europy. 
Armstrong chciał, by powrócono do jego wcześniejszego planu ataku 
na Kingston, lecz gen. Jacob Brown, dowódca w Sackets Harbor, 
i kmd. Isaac Chauncey, dowódca amerykańskiej floty na jeziorze On
tario, przekonywali, że to zadanie jest nierealistyczne. Zamiast tego 
proponowali przeprowadzić działania zbrojne na froncie Niagary. 
Uzgodniono, że gen. Brown przekroczy rzekę Niagarę, osłaniany od 
strony jeziora przez flotę Chaunceaya, i ruszy na Burlington, a potem 
dalej na York. Armstrong chciał również przerzucić żołnierzy z Detro
it, aby wzmocnić Browna. Gabinet odrzucił jednak te sugestie i wysłał 
ich na bezużyteczną wyprawę do Michilimackinac. W związku z tym 
Armstrong zasugerował gen. Brownowi zaatakowanie fortu Erie na po
łudniowym końcu rzeki Niagary i posunięcie się na północ w kierun
ku Chippawa. Chociaż miał to być główny wysiłek w rejonie, gen. 
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Brown miał mniej niż 3,5 tys. żołnierzy i milicji, wspieranych przez 
600 zaprzyjaźnionych Indian. Regularna piechota składała się 
z 2,4 tys. ludzi podzielonych na dwie brygady: pod dowództwem gen. 
Winfielda Scotta, złożonej z 9, 11, 22, 25 pułku piechoty, i gen. Ele- 
azara Ripleya - z 21 i 23 pułku piechoty. Batalion artylerii liczył 327 
żołnierzy pod dowództwem mjr. Jacoba Hindmana. Do tych sił dołą
czyła brygada 750 ochotników z Pensylwanii i 386 Indian pod do
wództwem gen. Petera B. Portera. Chociaż siły te były stosunkowo nie
duże, zadanie nie było pozbawione szans, bowiem czekający wciąż na 
posiłki Brytyjczycy posiadali w garnizonach wzdłuż Niagary od jezio
ra Ontario do jeziora Erie tylko ok. 2,7 tys. ludzi. Największe siły nie 
były skoncentrowane w sąsiedztwie fortu Erie, lecz w okolicy fortów 
George i Niagara, w pobliżu wejścia na jezioro Ontario7.

Amerykanie przekroczyli rzekę powyżej i poniżej fortu Erie rankiem 
3 lipca i szybko zmusili garnizon angielski do poddania się. Następne
go dnia brygada gen. Scotta i korpus artylerii posunęły się na północ 
w kierunku Chippawa. Tej nocy Scott doszedł do rzeki Chippawa i spo
strzegł, że za nią stoją wojska brytyjskie. Cofnął się więc dwie mile, 
aby rozbić obóz. O godz. 11 w nocy dołączyli do niego ze swymi od
działami gen. Brown i Ripley. Następnego dnia doszli ochotnicy z Pen
sylwanii i Indianie8.

Brytyjski dowódca gen. Phineas Riall, gdy usłyszał o wylądowaniu 
Amerykanów, natychmiast wydał pięciu kompaniom szkockiej piecho
ty rozkaz udania się na pomoc garnizonowi w Chippawa. Riall chciał 
zaatakować Amerykanów tak szybko, jak tylko to będzie możliwe, lecz 
rnusiał poczekać na 8 pułk piechoty, który podążał z Yorku. Oddziały 
te połączyły się rano 5. pod Chippawa i po południu Riall zdecydował 
się zaatakować Amerykanów. Siły Rialla liczyły 1,5 tys. regularnych żoł
nierzy, 200 osób z milicji i 300 Indian, podczas gdy Amerykanie mieli 
wojska liczące 2638 żołnierzy regularnych, 540 milicjantów i 386 In
dian. Brytyjczykom nie udało się przełamać amerykańskich linii i po za
żartej walce Riall był zmuszony się wycofać, tracąc 148 zabitych, 321 
rannych i 46 zaginionych. Straty amerykańskie wyniosły ok. 60 zabi
tych i 240 rannych. Dwa dni po bitwie Amerykanie chcieli oskrzydlić 
Rialla, co zmusiło go do odwrotu na północ, do fortu George9.

10 lipca amerykańskie siły zostały zebrane w Queenston i Brown 
miał nadzieję, że Chauncey dostarczy mu ciężkie działa, których bę
dzie można użyć do oblężenia fortu George i fortu Niagara. Nie było 
to możliwe, Chauncey leżał w łóżku z wysoką gorączką, a nowe statki 
nie były jeszcze gotowe. Tymczasem pozycje gen. Browna stawały się 
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coraz bardziej zagrożone, brytyjskie posiłki pospiesznie podążały, aby 
wspomóc Rialla, podczas gdy Brown nie otrzymywał żadnej pomocy. 
24 lipca wycofał swoją armię do Chippawa, mając do dyspozycji 
2,6 tys. ludzi10. Gdy tylko gen. Riall dowiedział się o amerykańskim 
odwrocie, wysłał płk. Thomasa Pearsona na południe z tysiącem lu
dzi. Te siły stawiły się 25 lipca na tzw. linii Laundy’a, około mili od 
wodospadu Niagara. Chwilowo Amerykanie mieli przewagę liczebną 
nad Brytyjczykami, lecz sytuacja się zmieniła rano, kiedy gen. Drum
mond przybył ze swoimi żołnierzami z Yorku do fortu George. Gdy 
gen. Brown usłyszał, że Brytyjczycy posuwają się na południe amery
kańską stroną rzeki, przestraszył się, iż mogą oni mieć na celu jego 
magazyny w forcie Schlosser. Zdecydował więc ruszyć na północ do 
Queenston, aby zmusić Brytyjczyków do cofnięcia się na kanadyjską 
stronę. Późnym popołudniem 25 lipca brygada gen. Scotta w sile oko
ło tysiąca ludzi pomaszerowała na północ i podeszła do brytyjskich li
nii. Riall na początku dał rozkaz cofnięcia się, lecz gdy tylko przybył 
Drummond, zmienił decyzję. Brytyjczycy posiadali teraz ok. 1,7 tys. lu
dzi a dodatkowe 1,2 tys. żołnierzy maszerowało z pomocą z Burling
ton. Amerykańska brygada gen. Scotta o 6 po południu ruszyła fron
talnym atakiem na Brytyjczyków zajmujących pozycję na małym wzgó
rzu. Amerykanie z brawurą i determinacją atakowali liczebnie silniej
szego nieprzyjaciela. Największy sukces odniesiono na lewym skrzy
dle, gdzie brygada Scotta zmusiła Brytyjczyków do cofnięcia się, a 
gen. Riall został ranny i wzięty do niewoli. Mimo wielkiej determina
cji i poświęcenia, Amerykanie nie osiągnęli podobnych rezultatów na 
innych odcinkach. O godzinie 9 wieczorem obie strony otrzymały po
siłki. Do Amerykanów dołączyła 2 brygada gen. Ripleya, wspomaga
na przez oddziały milicji i Indian w sile 1,3 tys. W tym samym czasie 
do wojsk brytyjskich dołączyły oddziały płk. Herculesa Scotta w sile 
1,2 tys. ludzi. Na polu bitwy siły brytyjskie liczyły wówczas 3 tys., 
a amerykańskie 2,1 tys. żołnierzy, tym samym bitwa weszła w nową 
fazę. Jednak mimo zażartych walk, żadnej ze stron nie udało się prze
ważyć losów starcia, ponadto gen. Brown i gen. Scott zostali ciężko 
ranni. Koło północy gen. Ripley wycofał zmęczonych żołnierzy. Bitwa 
kosztowała Amerykanów 172 zabitych, 572 rannych i 110 zaginio
nych. Drummond stracił 84 zabitych, 559 rannych i 197 zaginionych. 
Następnego dnia Amerykanie wycofali się do fortu Erie”.

Drummond nie zdecydował się na pościg za Amerykanami, posta
nowił zaczekać na posiłki, które były w drodze. Na początku sierpnia 
Drummond, dysponując 3 tys. żołnierzy, rozpoczął oblężenie fortu
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Plan bitwy nad wodospadem Niagara

Erie. Fort ten był usytuowany blisko jeziora i Amerykanie umacniali 
go od momentu zdobycia, czyli od początku lipca. Ufortyfikowali rów
nież krótki wschodni odcinek pomiędzy fortem i jeziorem, instalując 
tam baterie, także południowo-zachodni róg broniony był przez bate
rię usytuowaną na Wężowym Wzgórzu (Snake Hill). Garnizon fortu 
Erie był uzależniony od magazynów żywności znajdujących się w Buf
falo i Black Rock. W związku z tym Drummond wysłał 600 ludzi z za
daniem zniszczenia magazynów zaopatrzeniowych, licząc, że Amery
kanie z fortu Erie pozbawieni dostaw wycofają się bez walki. Zadanie 
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to przypadło oddziałowi płk. Tuckera, który w nocy z 2 na 3 sierpnia 
przekroczył rzekę, nie dotarł jednak do celu, gdyż wpadł na oddział 
amerykański. W wyniku potyczki Anglicy stracili 12 zabitych, 17 ran
nych i 4 zaginionych, Amerykanie 2 zabitych i 8 rannych12.

Drummond nie decydował się na atak, czekając na większą ilość 
dział, po które wysłał do fortu George. W końcu nocą z 14 na 15 sierp
nia wydał rozkaz do szturmu fortu. Planował przeprowadzić natarcie 
w trzech kolumnach. Jedna zaatakowałaby Wężowe Wzgórze na połu
dniowo-zachodnim rogu amerykańskich fortyfikacji, podczas gdy dwie 
pozostałe kolumny zaatakowałyby od strony brytyjskiej artylerii pół
nocną stronę fortu i odcinek pomiędzy fortem a jeziorem. Atak rozpo
czął się 15 sierpnia o 2 w nocy. Największa kolumna, 1,3 tys. ludzi pod 
dowództwem płk. Victora Fishera, pierwsza rozpoczęła szturm na ba
gnety w kierunku wzgórza. Jednak pod wpływem silnego ognia atak 
Brytyjczyków załamał się i Fisher był zmuszony wycofać swój oddział. 
Kolumna atakująca północną stronę amerykańskich pozycji początko
wo odniosła sukces. Żołnierze brytyjscy wdarli się do północno- 
-wschodniego bastionu fortu, lecz nie otrzymawszy wsparcia, nie mo
gli się posunąć dalej. W pewnym momencie w bastionie w magazynie 
amunicji nastąpiła eksplozja, która zabiła wielu brytyjskich żołnierzy 
i spowodowała zamieszanie w ich szeregach, a kontratak amerykański 
wyparł ich ze zdobytych uprzednio pozycji. Atak kosztował Brytyjczy
ków 57 zabitych, 309 rannych i 539 zaginionych. Straty amerykańskie 
wyniosły 84 zabitych i rannych. Na szczęście dla Drummonda wkrótce 
przybyły nowe posiłki w sile tysiąca ludzi z Burlington i Yorku, uzupeł
niając jego straty. Pomimo wzmocnień, pozycja Durmmonda na począt
ku września nie przedstawiała się najlepiej. Blokada amerykańskiej flo
ty chroniła dostawy żywności dla swoich żołnierzy. Z drugiej strony 
ulewne deszcze i choroby dawały się we znaki brytyjskiej armii13.

Gen. Brown po rekonwalescencji objął na powrót dowództwo, jego 
głównym problemem była brytyjska artyleria znajdująca się 500 me
trów od fortu. Brown postanowił zorganizować wypad, zaatakować 
baterie i zniszczyć działa. Do tego zadania wyznaczono 2 tys. ludzi. 
Atak został przeprowadzony po południu 17 września, podczas ulew
nego deszczu. Brytyjczycy, których uwagę odwracał ciężki ogień arty
leryjski z fortu, zostali zaskoczeni. Działa baterii nr 3 zostały za- 
gwożdżone, a magazyn amunicji wysadzony w powietrze; podobny los 
spotkał baterię nr 2, która została zlikwidowana. W tym czasie brytyj
skie rezerwy ruszyły na pole bitwy i rozpoczęła się zażarta walka o ba
terię nr 1. Ostatecznie Amerykanie wycofali się do fortu, ich straty wy-
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niosły 79 zabitych, 432 rannych i zaginionych. Brytyjczycy stracili 115 
zabitych, 178 rannych i 316 zaginionych. Drummond, pozbawiony 
większej części artylerii, z armią gnębioną przez choroby i z nadszarp
niętym morale, zdecydował się na odwrót. 21 września Brytyjczycy 
wyruszyli w drogę powrotną w kierunku Chippawa. W połowie paź
dziernika siły Drummonda wróciły do fortu George, część wojsk zo
stała skierowana do Yorku i Burlington na leże zimowe1“’.

Z początkiem października gen. George Izard przybył z amerykań
skimi posiłkami do fortu Erie. Nie widząc możliwości prowadzenia 
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działań wojennych o tej porze roku, 5 listopada rozkazał wysadzić fort 
Erie i całkowicie wycofał się z kanadyjskiego brzegu15.

Kampania 1814 r. nie przyniosła rozstrzygnięcia na froncie Niaga- 
ry. Drummond zrzucił winę za niepowodzenia swej operacji militarnej 
na niedostateczne posiłki, braki zaopatrzeniowe i słabe morale żołnie
rzy cudzoziemskiego pułku de Watteville16.

Brytyjska ofensywa wzdłuż jeziora Champlain
Brytyjczycy zajęli część terytoriów w zachodniej części jeziora Michi
gan i w północnym Maine, lecz aby mieć dobrą pozycję przetargową 
na konferencji pokojowej, potrzebowali więcej terytorialnych zdoby
czy. Atak wzdłuż jeziora Champlain mógł pomóc osiągnąć ten cel, bo
wiem uzyskanie kontroli w tym rejonie byłoby podstawą ich postępów 
w kierunku południowym oraz dawałoby oddziałom brytyjskim solid
ną i pewną linię zaopatrzeniową. W maju kpt. Daniel Pring, dowódca 
brytyjskiej floty na jeziorze Champlain, popłynął z Isle aux Nois z za
miarem zniszczenia amerykańskich statków, które były przygotowane 
do wypłynięcia z Vergennes w Vermont. Jednak gdy Brytyjczycy zo
rientowali się, że statki są dobrze chronione, zrezygnowali z planu ata
ku. Chociaż było oczywiste, że planują przeprowadzenie inwazji 
wzdłuż jeziora Champlain, amerykański sekretarz wojny Armstrong 
wydał gen. Izardowi rozkaz przerzucenia wojsk do Sackets Harbor. Na 
nic zdały się sugestie Izarda, że atak Brytyjczyków może nastąpić 
w każdej chwili, jego żołnierze w liczbie 4 tys. zmuszeni zostali do 
udania się w kierunku Sackets Harbor, skąd mieli uderzyć na Kingston. 
Tym samym na froncie jeziora Champlain pozostało 3,4 tys. ludzi pod 
dowództwem gen. Aleksandra Macomba; siły te były w większości zło
żone z rekrutów, którzy nie mieli żadnego doświadczenia bojowego17.

Posiłki angielskie w coraz większej liczbie zaczęły napływać z Eu
ropy. Wkrótce jednak doszło do pierwszych nieporozumień pomiędzy 
Prevostem i nowo przybyłymi z Europy generałami. Generałowie: Fre- 
dric P. Robinson, Thomas Brisbane i Manley Power byli weteranami 
wojen z Napoleonem w Hiszpanii. Wellington uważał ich za jednych 
z najlepszych w armii i gdy tylko się dowiedział o ich konflikcie z gu
bernatorem, zażądał od Londynu odwołania tego ostatniego. Ostatecz
nie Prevost zachował swoje stanowisko, jednak konflikt z oficerami nie 
wróżył najlepiej planowanej operacji wojskowej. Ogółem siły brytyj-
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skie zgromadzone na froncie jeziora Champlain liczyły 16 tys. żołnie
rzy, podzielonych na cztery brygady. Gen. Robinson dowodził brygadą 
złożoną z czterech batalionów 27 pułku piechoty i pułkami 39, 76, 88, 
gen. Brisbane - brygadą w sile 8, 13 i 49 pułku piechoty i cudzoziem
skiego de Meuron. Gen. Power dowodził brygadą w składzie 3, 5, 27 
i 58 pułku piechoty. Każda brygada była wspomagana przez batalion 
artylerii złożonej z pięciu dział 6-funtowych, dwóch 24-funtowych 
i jednej haubicy 5,5 cala. Całej ekspedycji towarzyszyła jeszcze kawa
leria, reprezentowana przez 19 pułk lekkich dragonów. W rezerwie po
zostawała brygada gen. Kempta w sile pułków 9, 37, 57, 81 w liczbie 
3,5 tys. Ostatecznie 1 września 1814 r. 12-tysięczna armia brytyjska 
przekroczyła granicę Stanów Zjednoczonych i 5 września rozbiła obóz 
osiem mil od Plattsburga18.

Plattsburg był podzielony przez rzekę Sarnac, Amerykanie ustawili 
trzy mocne reduty na zachodnim brzegu, a główne siły cofnęły się do 
miasta, które dodatkowo miało być osłaniane ogniem artyleryjskim 
z okrętów zakotwiczonych w zatoce. Amerykańska flota stacjonująca 
w zatoce Plattsburg składała się z okrętów: korwaty Saratoga (26), 
brygu Eagle (20), szkunera Ticonderoga (17), slupu Preble (7) i 10 ka- 
nonierek z załogami liczącymi ogółem ok. 900 ludzi pod dowództwem 
kmd. Thomasa Macdonougha. Flota brytyjska składała się z fregaty 
Confiance (36), brygu Linnet (16), slupów Chub (11) iFinch (10) oraz 
12 kanonierek z załogami liczącymi ogółem ok. tysiąca ludzi. Intencją 
Prevosta było jednoczesne przeprowadzenie bitwy floty i operacji lą-
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dowych. Zgodnie z planem 11 września o godz. 730 kpt. George Do
wnie wpłynął prosto do zatoki i zaatakował amerykańskie okręty. 
W rezultacie tej bitwy Brytyjczycy stracili całą flotę z wyjątkiem kano- 
nierek, którym udało się uciec, 80 zabitych i 100 rannych, zginął też 
brytyjski dowódca kpt. Downie. Amerykanie stracili największy okręt 
Saratoga, 52 zabitych i 58 rannych. Podobnie jak Perry po zwycięstwie 
na jeziorze Erie, tak teraz Macdonough wysłał telegram do sekretarza 
floty: (...) Bóg Wszechmogący raczył dać nam zwycięstwo na jeziorze 
Champlain, oddając w nasze ręce nieprzyjacielskie okręty w postaci jed
nej fregaty, jednego brygu i dwóch slupów19.

Kiedy pierwsze brytyjskie okręty pojawiły się na horyzoncie, Pre
vost wydał swoim żołnierzom rozkaz do natarcia. Mimo początkowych 
sukcesów na lądzie, gdy tylko się zorientował, że jego flota poniosła 
klęskę, rozkazał swoim oddziałom natychmiastowy odwrót. Ameryka
nie stracili 37 zabitych, 62 rannych i 20 zaginionych. Brytyjczycy stra
cili około 100 zabitych i rannych żołnierzy, przy czym dodatkowo 300 
ludzi zdezerterowało z brytyjskich szeregów podczas odwrotu. Następ
nego dnia przed świtem brytyjska armia wyruszyła w drogę powrotną 
do Kanady. Duża część magazynów amunicji została wysadzona w po
wietrze. Groźba brytyjskiego ataku na Nowy Jork została zażegnana. 
Prevost zrzucił odpowiedzialność za niepowodzenie operacji na klęskę 
floty. Jednak siły, jakimi dysponował, mogły pozwolić na zdobycie 
Plattsburga, nawet bez zaangażowania okrętów. Gdyby Brytyjczykom 
udało się zdobyć Plattsburg, amerykańska eskadra zmuszona byłaby 
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wycofać się z zatoki. Prevost jeszcze raz udowodnił asekuranctwo swo
ich działań i nie zmieniły tego nawet posiłki weteranów z Europy20.

Wellington, na podstawie raportów swoich generałów, bardzo kry
tycznie ocenił przeprowadzenie kampanii przez Prevosta i zażądał jego 
odwołania. W niedługim czasie minister kolonii lord Bathurst odwołał 
Prevosta ze stanowiska gubernatora Kanady. Prevost przybył do Anglii 
wczesną jesienią 1815 r. Na miejscu okazało się, że sąd admiralicji 
obarczył go winą za wydanie błędnego rozkazu, w wyniku którego flo
ta Downiego została zniszczona. Prevost, aby ratować swoje dobre 
imię, zażądał powołania sądu wojennego, który oczyściłby go z zarzu
tów. Nie zdążył jednak przed nim stanąć, gdyż zmarł nagle dziesięć 
dni przed rozprawą, 5 stycznia 1816 r., w wieku 49 lat21.

Brytyjska operacja w zatoce Chesapeake
Jednocześnie z działaniami militarnymi na froncie Niagary, do

wództwo brytyjskie w Kanadzie, w porozumieniu z Londynem, posta
nowiło przeprowadzić dywersyjny atak na Waszyngton. Pomysł nie był 
nowy, Brytyjczycy wiedzieli, iż w tym rejonie Stany Zjednoczone nie 
posiadały ani mocnych fortyfikacji, ani większych sił wojskowych. Za
jęcie Waszyngtonu nie zmieniłoby sytuacji pod względem strategicz
nym, lecz miałoby ogromne znaczenie propagandowe. Dowództwo 
brytyjskie liczyło, że zdobycie stolicy nieprzyjaciela nadszarpnie jego 
morale, spowoduje zamieszanie w zarządzaniu państwem i w rezulta
cie zmusi Amerykanów do ustępstw podczas rokowań pokojowych. 
Nie bez znaczenia była też możliwość zniszczenia ważnego portu 
i stoczni oraz dwóch znaczących zakładów zbrojeniowych. Chciano też 
dać młodemu państwu nauczkę, co najlepiej ujął w swej wypowiedzi 
admirał Cochrane: (...) Pragnę z całego serca sprawić Amerykanom tę
gie lanie, zanim zostanie podpisany pokój. Nim jednak doszło do wła
ściwego ataku na Waszyngton, brytyjskie oddziały piechoty morskiej 
okazjonalnie przeprowadzały śmiałe rajdy na osady położone wzdłuż 
amerykańskiego wybrzeża, niemiłosiernie je pustosząc. Za pretekst do 
tego typu działań miało posłużyć wcześniejsze spalenie przez amery
kańskie wojsko osady Newark w Górnej Kanadzie22. Na początku 
kwietnia 1814 r. brytyjska eskadra, złożona z okrętu liniowego Hogue 
(74), fregat Endymion (40) i Maidstone (36) oraz słupa Boxer (14), 
podpłynęła do ujścia rzeki Connecticut. 7 kwietnia oddział złożony 
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z 200 ludzi, przewiezionych na łodziach desantowych, wtargnął 6 mil 
w górę rzeki i kompletnie zaskakując amerykańską obronę, wyparł po 
krótkiej walce zdezorganizowane oddziały terytorialnej milicji. W wy
niku ataku Brytyjczycy zniszczyli w Pettipaug 27 statków zaopatrzo
nych w 134 działa oraz spalili na nabrzeżu zapasy materiałów wojen
nych. Ogólne straty amerykańskie wyniosły ponad 100 tys. dolarów. 
Brytyjczycy stracili dwóch zabitych i dwóch rannych23.

2 czerwca 1814 r. 12 okrętów pod dowództwem gen. Roberta Ros
sa, przeznaczonych do transportu wojska, wypłynęło z 3 tys. żołnie
rzy brytyjskich z Garonne na Bermudy. Były to zaprawione w bojach 
z Napoleonem pułki piechoty - 4, 21, 44 i 85. Gen. Robert Ross, z po
chodzenia Irlandczyk, miał opinię jednego z najlepszych dowódców 
w armii brytyjskiej, cechowała go osobista odwaga i zamiłowanie do 
dyscypliny. Ten 48-letni oficer miał za sobą 25 lat służby, w czasie któ
rej walczył przeciw Francuzom w Egipcie, Włoszech, Portugalii i Hisz
panii. Lord Bathurst, wyznaczając go na dowódcę ekspedycji, osobi
ście zapoznał go z celami operacji. 24 lipca ekspedycja brytyjska do
tarła do Bermudów, gdzie Ross powiększył swoją armię o ok. 900 żoł
nierzy brytyjskich, stacjonujących w tamtejszym garnizonie. Następnie 
przeorganizował swoją armię na trzy brygady pod dowództwem wy
trawnych oficerów: płk. Williama Thorntona, płk. Artura Brooke’a 
i płk. Charlesa Malcolma. Tam też dołączyły do niego eskadry wicead
mirała Aleksandra Cochrane’a i kontradmirała George’a Cockbuma. 
Obecnie połączone siły brytyjskie prezentowały się imponująco, licząc 
4 okręty liniowe, 20 fregat i slupów oraz 20 transportowców. W związ
ku z tym, że Cockbum, który dowodził eskadrą brytyjską kontrolującą 
wybrzeża Marylandu i Wirginii, znał dobrze ten teren, Cochrane po
prosił go o wskazanie najlepszego miejsca do wysadzenia wojsk, które 
następnie miałyby zaatakować Waszyngton. Nie zastanawiając się dłu
go, Cockbum zarekomendował przeprowadzenie operacji desantowej 
pod St. Benedict, leżącym u ujścia rzeki Patuxent, 45 mil od stolicy, do 
której prowadziła dobra droga. Cockbum poprosił Cochrane’a o moż
liwość osobistego uczestnictwa w operacji lądowej gen. Rossa. Ten 
42-letni oficer marynarki, będący w służbie Royal Navy od 9. roku ży
cia, chciał zrealizować teraz swoje marzenie, które było tak blisko - 
zdobyć Waszyngton24.

Wzdłuż wybrzeża mieszkała większa część mieszkańców Stanów 
Zjednoczonych, a rejon ten praktycznie był pozbawiony obrony. Oczy 
administracji Madisona skierowane były przede wszystkim na Kana
dę. Główną odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosił sekretarz
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wojny John Armstrong. Chociaż został zawiadomiony przez zaniepo
kojonych mieszkańców zatoki Chesapeake o brytyjskich przygotowa
niach, nie uczynił nic, aby zorganizować skuteczną obronę tych tere
nów. Armstrong po prostu nie wierzył w brytyjski atak w tym rejonie, 
uważając, że Waszyngton nie ma strategicznego znaczenia. Realia 
ewentualnej obrony przedstawiały się bardzo źle. Rejon ten był prak
tycznie pozbawiony regularnego wojska, a oddziały milicji były nie
przygotowane do ciężkiej walki, nie posiadały również należytego 
i wystarczającego uzbrojenia“.

Zwiększenie aktywności floty brytyjskiej w zatoce Chesapeake 
w czerwcu 1814 r. zmobilizowało Waszyngton do poważnego zajęcia 
się problemem obrony. Sekretarz floty William Jones miał pod ręką 
150 żołnierzy piechoty morskiej i 900 marynarzy z flotylli 26 kano- 
nierek znajdujących się w zatoce Chesapeake, zdecydowano się rów
nież na powołanie tysiąca marynarzy z floty handlowej. Trzy sąsied
nie stany i dystrykt Columbii zobowiązały się dostarczyć oddziały mi
licji. 2 lipca został utworzony 10 Okręg Wojskowy, obejmujący Wa
szyngton, pod dowództwem gen. Williama H. Windera. Od początku 
lipca, kiedy Winder przybył do Bladensburga, czynił gorączkowe przy
gotowania do obrony. Nadal jednak nie otrzymywał wystarczającej po
mocy ani od Armstronga, ani od Madisona. Z 3 tys. milicji powołanej 
do służby pojawiło się tylko 250 ludzi, najbliższa brygada regularne
go wojska liczyła 2 tys. i nie osiągnęła jeszcze stanu gotowości bojo
wej. Rozkazy i prośby wysyłane do władz stanowych pozostawały bez 
echa, więc stawało się coraz bardziej oczywiste, że poszczególne sta
ny mają na uwadze przede wszystkim swoje bezpieczeństwo, pozosta
wiając stolicę do obrony władzom federalnym26.

19 sierpnia brytyjskie okręty zacumowały w pobliżu St. Benedict 
w stanie Maryland. Następnego dnia cztery pułki piechoty i batalion 
piechoty morskiej z trzema działami (jednym 6-funtowym i dwoma 
3-funtowymi) wylądowały na brzegu nieniepokojone przez nikogo, 
gdyż flotylla kanonierek pod dow. kpt. Joshuy Barneya odpłynęła na 
widok brytyjskiej floty. Podobnie uczynili mieszkańcy osady, którzy 
uciekli w obawie przed wrogim wojskiem w takim pośpiechu, że nie 
zabrali prawie nic z opuszczonych domostw. Do wieczora kolumna 
brytyjska posunęła się 20 mil do Nottingham. Teraz nie było już wąt
pliwości, że celem Brytyjczyków jest zaatakowanie Waszyngtonu. Sto
licę ogarnęła trwoga, a zamknięty w zatoce przez flotę brytyjską kpt. 
Joshua Barney, stosując się do wcześniejszych zaleceń Armstronga, 
wydał rozkaz spalenia swojej flotylli27.
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Rankiem 22 sierpnia Brytyjczycy podeszli do Górnego Marlbo
rough, gdzie Ross wydał rozkaz postoju, aby odbyć naradę z Cockbur- 
nem co do dalszych działań. Do wyboru były dwie drogi, albo posu
wać się w kierunku zachodnim wprost na Waszyngton - gdzie istniały 
obawy, że Amerykanie zdążyli już umocnić swe pozycje obronne - albo 
skręcić w kierunku północno-zachodnim na Bladensburg, po którego 
zajęciu Brytyjczycy przeszliby na prawy brzeg wschodniego dopływu 
Potomacu. Jeśliby się to udało, droga do Waszyngtonu byłaby otwar
ta, gdyż od strony północnej stolica nie posiadała ufortyfikowanych 
pozycji. Ostatecznie wybrano drugi wariant ataku na Waszyngton. Na
rada i przygotowania przeciągnęły się do następnego dnia. 23 sierpnia 
o drugiej po południu wojska brytyjskie otrzymały rozkaz wymarszu 
w kierunku Bladensburga i kontynuowały marsz nocą, by rano zająć po
zycje wyjściowe do ataku. Na miejscu w Górnym Marlborough pozostał 
oddział piechoty morskiej z zadaniem ufortyfikowania pozycji na wypa
dek odwrotu Brytyjczyków w razie klęski28.

W tym samym czasie Winder, spodziewając się ataku od strony za
toki, 20 sierpnia z 2 tys. ludzi ruszył w kierunku Wood Yard. W obozie 
panowało zamieszanie i dezorientacja. Żołnierze nie mieli namiotów 
i wystarczających racji żywnościowych, a wielu nie wiedziało, gdzie 
jest i co ma robić. Winder zaś oczekiwał ze stolicy instrukcji i posił
ków. Ostatecznie, gdy doszły go informacje o wymarszu Brytyjczyków 
w kierunku Old Fields, uważając, że nie posiada wystarczającej liczby 
żołnierzy i wciąż licząc na posiłki, cofnął się w kierunku Waszyngto
nu, rozbijając obóz pod miastem. Tam 23 sierpnia dotarła do niego 
wiadomość o marszu Brytyjczyków na Bladensburg. W tej sytuacji 
Winder wydał rozkaz wszystkim oddziałom znajdującym w rejonie 
Waszyngtonu, aby natychmiast udały się w kierunku Bladensburga, 
gdzie sam niezwłocznie podążył. Wkrótce dołączył do niego Bamey 
ze swoimi marynarzami i piechotą morską. Prezydent Madison, po na
radzie z generałem i sekretarzem wojny, opuścił miasto wraz z częścią 
swego gabinetu, a w ślad za nimi podążyły wozy zawierające doku
menty państwowe29.

Kiedy Brytyjczycy podchodzili pod Bladensburg, nie wszyscy żoł
nierze Windera byli na wyznaczonych pozycjach. Siły amerykańskie li
czyły ok. 6 tys. ludzi, brytyjskie - 4,5 tys. znakomitego żołnierza. 
Przed bitwą pozycji amerykańskich broniły 2 kompanie baltimorskiej 
artylerii, rozlokowane w pobliżu rzeki i 5 kompanii jazdy zajmujących 
pozycje wzdłuż brzegu na lewo od artylerii. Nieco z tyłu znajdowały 
się główne siły. Rzeka broniła lewego skrzydła i centrum, od prawej 
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strony naturalną przeszkodę stanowił las i głęboki parów. Po amerykań
skiej stronie do ostatniej chwili trwało przegrupowanie wojsk i ustala
nie linii obrony. Ostatecznie amerykańskie pozycje ukształtowały się na 
trzech liniach obrony. W dole rzeki znajdowała się baltimorska artyle
ria, wspomagana przez kompanie jazdy. Druga linia składała się z 3 puł
ków piechoty pod dow. gen. Tobiasa Stansbury’ego, a trzecia - z jedno
stek płk. Bealla i Barneya. Linie były tak ustawione, że nie asekurowały 
się wzajemnie, a dwie pierwsze nie wiedziały nic o istnieniu trzeciej30.

W południe 24 sierpnia Ross wydał swoim oddziałom rozkaz ata
ku na Bladensburg. Brytyjska kolumna przeszła przez wzgórza Lown
des i ruszyła na miasto. Artyleria amerykańska siała spustoszenie 
w szeregach brytyjskich, lecz brygada Thorntona w liczbie ok. tysiąca 
żołnierzy parła naprzód w kierunku pozycji marylandzkiej milicji, bro
nionych przez ok. 500 ludzi. Ostrzał był jednak tak silny, że brytyjski 
atak został zatrzymany i żołnierze cofnęli się, oczekując na posiłki. Te 
po kilku minutach nadeszły i atak dwóch brytyjskich brygad wkrótce 
wyparł oddziały milicji z ich pozycji, odkrywając lewą flankę drugiej 
linii. Widząc zagrożenie, gen. Winder natychmiast wysłał znajdujący 
się w centrum 5 pułk z Marylandu do osłony lewego skrzydła. Jednak 
rada oficerów tegoż pułku zdecydowała, że wróg ma przewagę w sto
sunku 1:5 i taki rozkaz spowoduje unicestwienie jednostki, wydała 
więc rozkaz odwrotu. Na nic zdały się próby gen. Windera, skierowa
nia 5 pułku do obrony trzeciej linii, oddział ten skierował się na drogę 
do Georgetown i oddalił z pola bitwy. Taki stan rzeczy spowodował 
chaos w amerykańskich szeregach. Kiedy atakujący ruszyli na trzecią 
amerykańską linię obrony, po raz pierwszy znaleźli się w poważnych 
tarapatach. 3 tysiące amerykańskiej milicji, wspomaganej przez mary
narzy Barneya i 12 dział, trzykrotnie odpierały brytyjskie ataki. Wybo
rowe oddziały 85 pułku piechoty brytyjskiej Thortona poniosły duże 
straty, a dowódca został kilkakrotnie ranny. W tej sytuacji gen. Ross 
wysłał do ataku na lewe skrzydło Amerykanów 44 pułk piechoty, któ
ry ostatecznie złamał opór oddziałów milicji, w wyniku czego bryga
da Thortona przeprowadziła udany kontratak na amerykańskie pozy
cje. Widząc to, gen. Winder wydał rozkaz do generalnego odwrotu. 
Otoczony ze wszystkich stron Bamey, walcząc z przytłaczającą prze
wagą przeciwnika, został ciężko ranny i dostał się do niewoli, a reszt
ki jego żołnierzy wycofały się przed kolejnym szturmem Brytyjczyków. 
Około godz. 4 po południu bitwa pod Bladensburgiem dobiegła koń
ca. Straty Brytyjczyków wyniosły 64 zabitych i 185 rannych, Amery
kanów - około 40 zabitych i 60 rannych31.
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Brytyjski atak na Waszyngton i plan bitwy pod Bladensburgiem

Klęska pod Bladensburgiem spowodowała panikę w stolicy. Ulice 
zostały wypełnione przez tłumy żołnierzy, mieszkańców i powozy z za
ładowanym dobytkiem. Wszyscy kierowali się ku drewnianemu mosto
wi na rzece Potomac. Zamieszanie na moście było tak ogromne, że 
konstrukcja groziła zawaleniem. Wieczorem 24 sierpnia trzecia bryga
da armii gen. Rossa wkroczyła do Waszyngtonu. Brytyjczycy rozpoczęli 
palenie budynków użyteczności publicznej - w pierwszej kolejności
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Kapitol po spaleniu przez Brytyjczyków

ogień podłożono pod Kapitol, Biały Dom, budynki departamentów ar
mii, skarbu i arsenał. Kontradmirał Cockbum osobiście podłożył ogień 
pod Biały Dom. Po powrocie do Anglii kazał sobie namalować portret 
na tle płonącego Waszyngtonu, który do dziś znajduje się w Muzeum 
Morskim w Londynie. Świadek tamtych wydarzeń, oficer brytyjski 
George Robert Gleig oddał w swoich pamiętnikach ich atmosferę:

(...) Kiedy grupa żołnierzy brytyjskich, oddelegowana do zniszczenia Bia
łego Domu, weszła do jadalni, zastali stół nakryty dla czterdziestu osób. Za
siedli więc do uczty i nasyciwszy swe apetyty, nie żałując wina, zakończyli 
biesiadę podłożeniem ognia pod dom, który ich ugościł.
Płomienie rozświetlały niebo do późna w nocy i były widoczne na

wet w oddalonym 64 km Baltimore, dokąd nie ugasiła ich burza. Na
stępnego dnia tornado dokończyło dzieła zniszczenia. W trakcie pale
nia miasta wybuch magazynów amunicji na Greenleaf Point spowodo
wał śmierć i obrażenia około 100 żołnierzy, co uszczupliło i tak już 
skromne siły brytyjskie. Wieczorem 25 sierpnia gen. Ross zarządził od
wrót w kierunku Patuxent i 30 sierpnia jego armia została z powro
tem załadowana na okręty w St. Benedict32.

Kiedy armia gen. Rossa prowadziła działania lądowe, brytyjska flo
ta również nie stała bezczynnie. Okręty Royal Navy cumowały w bli
skiej odległości na wyspie Tangier leżącej naprzeciwko ujścia Potoma- 
cu do zatoki Chesapeake i stamtąd zamierzały prowadzić operacje 
wspomagające wojska lądowe. 19 sierpnia adm. Cochrane wysłał eska
drę złożoną z 8 jednostek pod dowództwem kmd. Jamesa Gordona 
w górę rzeki Potomac. Brytyjska flotylla w ciągu 5 dni przebyła 50 mil
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Spalony Biały Dom

i spustoszyła nadbrzeżne osady. Jedyny amerykański fort w tym rejo
nie, fort Waszyngton, został zniszczony z rozkazu jego dowódcy kpt. 
Samuela Dysona, aby nie dostał się w ręce wroga. W drodze powrot
nej 28 sierpnia Brytyjczycy zdobyli Aleksandrię, w której skonfiskowa
li zapasy żywności znajdujące się w portowych magazynach, a wśród 
nich między innymi 16 tys. beczek mąki, 150 bali bawełny i przednie 
wino wartości 5 tys. dolarów. Oprócz tego jako łup wojenny zagarnęli 
21 statków handlowych z towarami. 6 września brytyjska flotylla za
kończyła eskapadę, wpływając do zatoki Chesapeake. Straty brytyjskie 
wyniosły 7 zabitych i 35 rannych. Ekspedycja Rossa zakończyła się peł
nym sukcesem, jego siły zniszczyły flotyllę w zatoce Chesapeake, wy
grały bitwę pod Bladensburgiem, zdobyły i spaliły budynki użyteczno
ści publicznej w stolicy nieprzyjaciela. Łupem wojsk brytyjskich padło 
206 dział, 540 beczek prochu i 100 tys. sztuk amunicji strzelniczej. 
W Londynie zapanowała euforia33.

Po odpłynięciu floty adm. Cochrane’a na północ, do Waszyngtonu 
zaczęły powracać władze i rozpoczęła się odbudowa urzędów publicz
nych, sam prezydent Madison wraz z częścią swego gabinetu wrócił 
do stolicy już 27 sierpnia 1814 r. Uważany powszechnie za winnego 
zaistniałej sytuacji, sekretarz wojny John Armstrong został zmuszony 
do dymisji, a na tym stanowisku 4 września tymczasowo zastąpił go 
aktualny sekretarz stanu James Monroe. Następnie władze postanowi
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ły lepiej ufortyfikować Waszyngton na wypadek ponownego ataku 
przeciwnika. Między innymi do obrony od strony morza miano wyko
rzystać okręt o napędzie parowym projektu Fultona.

Następnym celem ataku Brytyjczyków było Baltimore, w 1814 r. 
trzecie co do wielkości miasto Stanów Zjednoczonych, liczące 40 tys. 
mieszkańców. Na czele obrony miasta stanął gen. Samuel Smith, pia
stujący jednocześnie urząd senatora Stanów Zjednoczonych. Chociaż 
był oficerem milicji, użył swoich politycznych wpływów, aby otrzymać 
główne dowództwo nad miastem. Smith był 62-letnim weteranem 
wojny rewolucyjnej, posiadającym duży autorytet tak wśród polityków, 
jak i wojskowych. Pod jego rozkazami znalazło się trio słynnych już 
oficerów marynarki: John Rodgers, David Porter i Oliver Hazard Per
ry. Oni i ich marynarze z powodu blokady znajdowali się na lądzie 
i wkrótce zasilili powstające fortyfikacje jako obsługa dział zdemonto
wanych z okrętów. Główne fortyfikacje broniące miasta znajdowały się 
w dowodzonym przez mjr. artylerii George’a Armisteada forcie 
McHenry, którego załogę stanowili żołnierze, członkowie formacji mi
licyjnych i marynarze. Armia Smitha powiększała się z dnia na dzień, 
w bardzo szybkim tempie postępowały też prace fortyfikacyjne. Wkrót
ce liczba podległych Smithowi żołnierzy wynosiła 13 tys. Do obrony 
miasta zgłosili się praktycznie wszyscy zdolni do tego mieszkańcy, któ
rzy wykopali głębokie rowy wzdłuż wschodnich krańców miasta. Roz
stawiono dodatkowe działa wzdłuż rzeki Patapsco, a potężne barki 
z działami miały służyć do obrony portu34.

11 września brytyjska flota zarzuciła kotwicę przy North Point i ra
no 12. gen. Ross rozpoczął wyładunek swych oddziałów na ląd 14 mil 
od Baltimore. O godz. 8 rano kolumna brytyjska, w sile 4,5 tys. ludzi, 
podzielona na trzy brygady maszerujące w niedużym odstępie, ruszy
ła w kierunku północno-zachodnim. Plan zakładał jednoczesny atak od 
strony lądu i morza. Mniej więcej w połowie drogi do Baltimore Bry
tyjczycy napotkali dobrze ufortyfikowane amerykańskie pozycje, bro
nione przez 3 tys. milicji ze stanu Maryland, pod dowództwem gen. 
Johna Strickera. W pierwszej linii obrony stały oddziały 5 i 27 pułku 
oraz artyleria. W drugiej linii rozmieszczono 39 i 51 pułk, 6 pułk po
zostawał w rezerwie. Naprzeciw żołnierzom brytyjskim został wysła
ny 150-osobowy oddział jazdy w celu nękania przeciwnika, utrudnia
nia i spowalniania jego marszu. Jednak na widok wojsk brytyjskich 
część wycofała się za fortyfikacje, część skierowała się do pobliskiego 
lasu, skąd z flanki ostrzeliwała brytyjską kolumnę35.
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Gen. Ross wysłał do przodu lekkie kompanie 21 pułku piechoty, 
wspomagane przez oddział piechoty morskiej. Wśród nich znajdowały 
się trzy kompanie kolonialnej piechoty morskiej, sformowane ze zbie
głych z plantacji amerykańskich niewolników. Za nimi podążył 44 pułk 
piechoty, który atakował od frontu, i 4 pułk, który miał za zadanie 
uderzyć na amerykańskie pozycje z lewej flanki. Kiedy wojska brytyj
skie zaatakowały pozycje Strickera, Ross ruszył do przodu ze swym 
sztabem na rekonesans, podczas którego został śmiertelnie raniony 
w klatkę piersiową. Ciało generała zabrano na okręt i po przewiezie
niu do Halifax w Nowej Szkocji pochowano na tamtejszym cmentarzu 
św. Pawła. Dowództwo po nim objął dowódca 44 pułku piechoty płk 
Artur Brooke. Brytyjczycy ruszyli w kierunku miasta, lecz ich marsz 
opóźniał się z powodu powalonych drzew, które barykadowały drogę. 
W końcu, gdy znaleźli się w pobliżu umocnień amerykańskich, zaata
kowali z furią. Uderzenia nie wytrzymał 51 pułk milicji, lecz pozosta
łe stawiały zaciekły opór i po godzinie Amerykanie wycofali się na 
drugą linię obrony. Walka toczyła się na bagnety. Widząc, że Brytyj
czycy uzyskują coraz większą przewagę, Stricker zarządził odwrót. 
Amerykanie wycofywali się w porządku, wsparci posiłkami 6 pułku 
milicji stojącego w rezerwie, który kontratakował, powstrzymując wy
czerpane całodziennym bojem oddziały brytyjskie. Ostatecznie Stric
ker wycofał się na ostatnie pozycje obronne przed miastem. Straty po 
stronie amerykańskiej wyniosły 215 zabitych i rannych, po stronie bry
tyjskiej 39 zabitych i 251 rannych żołnierzy, pokazując, że koszt zdo
bycia Baltimore będzie bardzo wysoki36.

13 września adm. Cochrane rozpoczął ostrzał artyleryjski fortu 
McHenry z dział okrętowych swojej floty. Fort McHenry, położony na 
cyplu półwyspu ciągnącego się wzdłuż rzeki Patapsco, został zbudo
wany pod koniec XVIII w. i nazwany na cześć ówczesnego sekretarza 
wojny Jamesa McHenry’ego. Brytyjska flota przez 25 godzin ostrzeli
wała fort, którego licząca około tysiąca ludzi załoga, pod dowództwem 
płk. George’a Armisteada, nie miała zamiaru się poddać. Skutki bom
bardowania okazały się mizerne, ponieważ wcześniej zatopione przez 
obrońców statki uniemożliwiły jednostkom brytyjskim zbliżenie się na 
odległość celnego ostrzału. Obrońcy mieli również sporo szczęścia, 
gdyż jedna z brytyjskich bomb, ważąca 85 kg, która uderzyła w pro
chownię, nie eksplodowała. Mimo że Brytyjczycy wystrzelili 1,5 tys. 
pocisków w kierunku fortu, do celu dotarło ich zaledwie około 400, 
w wyniku czego zginęło 4 obrońców, a 24 zostało rannych. Bohater
stwo obrońców zostało uwiecznione w słowach powstałej wtedy pie
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śni Gwiaździsty Sztandar (The Star Spangled Banner), napisanej przez 
Scotta Keya, który obserwował obronę fortu McHenry. Od 3 marca 
1931 r. pieśń ta jest hymnem narodowym Stanów Zjednoczonych. 
W tym samym czasie Brooke dwukrotnie podjął nieudaną próbę zdo
bycia amerykańskich pozycji przed Baltimore. Niezdobycie fortu 
McHenry zadecydowało o niepowodzeniu kampanii baltimorskiej, 
gdyż pozbawione wsparcia artyleryjskiego z okrętów brytyjskie oddzia
ły nie były w stanie przełamać amerykańskich pozycji obronnych pod 
miastem37.

14 września, po naradzie z oficerami, Cochrane zdecydował o wy
cofaniu wojsk na okręty i rozkazał wziąć kurs na Halifax, adm. Cock- 
bum popłynął na Bermudy i w ten sposób operacja w zatoce Chesa
peake została zakończona. Stan liczebny armii brytyjskiej wynosił 3764 
żołnierzy zdolnych do dalszych działań wojskowych38.

Brytyjczycy zostali oskarżeni o próbę wzniecenia powstania niewol
ników na obszarach przez nich zajmowanych, nie było to jednak zgod
ne z prawdą. Cochrane wydał proklamację, w której obiecywał wszyst
kim zainteresowanym wstąpienie do królewskiej floty bądź armii lub 
wysłanie ich jako wolnych osadników do posiadłości brytyjskich w Ame
ryce Północnej lub Indiach Zachodnich. Do tego celu wykorzystywano 
byłych niewolników, będących obecnie na służbie brytyjskiej. Murzyni 
nie byli zachęcani do wystąpień przeciwko swoim panom, lecz do 
ucieczki. Zresztą adm. Cockbum nie krył sceptycyzmu odnośnie do war
tości zbiegłych niewolników jako przyszłych żołnierzy. Przyjmuje się, że 
około 300 niewolników wstąpiło do armii brytyjskiej. Około tysiąca zo
stało w październiku 1814 r. przewiezionych do Halifax i tyle samo do 
posiadłości brytyjskich na Bermudach39.

Kontradmirał Cockbum ze swoją eskadrą kontynuował operacje blo
kady wybrzeża w rejonie zatoki Chesapeake do lutego 1815 r., tj. do 
momentu otrzymania wiadomości o podpisaniu pokoju w Gandawie.
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Rozdział VI
POŁUDNIOWY OBSZAR 
DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Walki z Indianami Creek
Konfederacja Indian Creek była jednym z najbardziej znaczących blo
ków indiańskich w Stanach Zjednoczonych. Obszar jej wpływów obej
mował kwadrat 300 mil od rzeki Tennessee na północy, do Zatoki 
Meksykańskiej na południu i od terenów środkowej Georgii do 
wschodniej granicy dzisiejszego stanu Missisipi na zachodzie. Agenci 
hiszpańscy, francuscy, angielscy i amerykańscy starali się uzyskać 
wpływ na Indian, aby ubezpieczyć swój handel i pozyskać sojuszni
ków. W okresie wojny 1812 r. na ok. 18 tys. populacji plemienia tylko 
4 tys. stanowili wojownicy, zaopatrzeni w ok. tysiąc przestarzałych 
i będących w marnym stanie strzelb. Mieli również małą ilość amuni
cji, nie byli też należycie wyszkoleni i często po oddaniu jednego strza
łu odkładali broń palną i posługiwali się łukiem1.

Od czasu wywalczenia przez Stany Zjednoczone niepodległości, In
dianie Creek byli pod stałą presją stanu Georgia i pomimo swoich pro
testów, stopniowo tracili ziemię. Wizyta Tecumseha wśród plemion po
łudniowych w 1811 r. i wojna 1812 r. ośmieliły część plemion Indian 
Creek - Czerwone Kije (Red Sticks) do wstąpienia na wojenną ścieżkę 
przeciw Amerykanom. Wśród plemion nastąpił podział na starych wo
dzów, na czele z „Wielkim Wojownikiem” (Big Warrior), którzy stanęli 
po stronie Stanów Zjednoczonych, i młodych wodzów na czele z pół
krwi Indianinem Williamem Weatherfordem - „Czerwony Orzeł” (Red 
Eagle), którzy podchwycili hasła Tecumseha i postanowili wystąpić 
przeciw Amerykanom. Na to nałożyły się jeszcze zadawnione urazy 
pomiędzy Dolnymi Creek (południowa część dzisiejszego stanu Geor
gia) a Górnymi Creek (północna część dzisiejszego stanu Alabama). 
Na niekorzyść „Czerwonych Kijów” wpłynął fakt, że wszystkie pozo
stałe plemiona Cziksaw, Czoktaw i Czirokezi opowiedziały się przeciw
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wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. Znaczącą w tym rolę odegrał wódz 
plemienia Czoktaw - Pushmataha, zwolennik pokojowych stosunków 
ze Stanami Zjednoczonymi,

(...) Jeśli rozpoczniecie tę wojnę, będzie to początek naszych klęsk (...) 
Nie zapominajcie o Czoktawowie i Cziksawowie, że jesteśmy związani poko
jem z Wielkim Białym Ojcem w Waszyngtonie poprzez święty traktat i że 
Wielki Duch ukarze tych, którzy złamią swoje słowo2.
30 sierpnia 1813 r. około tysiąca Indian Creek po wodzą Weather- 

forda zaatakowało fort Mims 45 mil na północ od Mobile nad rzeką 
Alabamą. Załogę fortu stanowiło ok. 100 milicjantów z Missisipi i 400 
osadników, którzy schronili się tam wraz z rodzinami oraz czarnymi 
niewolnikami. Po dramatycznej walce obrońcy zostali wymordowani, 
a na całą okolicę padł strach i większość osadników zaczęła uciekać 
do Mobile3.

Miesiąc po masakrze w forcie Mims na specjalnej sesji legislatury 
stanu Tennessee uchwalono zwiększenie liczby żołnierzy i przeprowa
dzenie operacji wojskowej przeciwko wrogim plemionom indiańskim. 
Dowództwo powierzono gen. Andrew Jacksonowi, który pod bezpo
średnią komendą miał 2,5 tys. ludzi stacjonujących w zachodniej czę
ści Tennessee i ok. 2 tys. we wschodniej części stanu pod dowództwem 
gen. Johna Coffeego. Na początku października obie armie spotkały 
się w Fayetteville na granicy Terytorium Missisipi. Jackson wysłał gen. 
Coffeego z kawalerią w kierunku Huntsville na terenie dzisiejszej Ala
bamy, a sam posunął się ze swymi ludźmi w kierunku rzeki Tennes
see. Pod koniec października amerykańskie wojsko dotarło do rzeki 
Coosa i zbudowało fort Strother4. Ze swojego obozu nad Coosa Jack
son miał już niedaleko do obozowisk Indian Creek. Na początku listo
pada gen. Coffee z oddziałem kawalerii i piechoty liczącym 900 ludzi 
zaatakował osadę indiańską Tallusahatche w Alabamie5. To była ma
sakra, Amerykanie zaskoczyli Indian w wiosce godzinę po wschodzie 
słońca i nikt nie zdołał uciec. Zginęło 186 Indian, wojowników, kobiet 
i dzieci, 84 zostało wziętych do niewoli. Amerykanie stracili 5 zabi
tych i 41 rannych6.

Kilka dni później Jackson otrzymał wiadomość, że 160 wojowni
ków indiańskich z sojuszniczego plemienia zostało otoczonych przez 
wrogów w Talladega, 30 mil na południe od jego obozu nad Coosa. 
Jackson natychmiast pomaszerował tam na czele 2 tys. ludzi i 8 listo
pada doszło do starcia. W bitwie Indianie stracili 290 zabitych, Ame
rykanie 17 zabitych i 85 rannych7. Po walce Jackson pospiesznie wró
cił do fortu Strother. Jego oficerowie również nie próżnowali. 11 listo
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pada gen. James White, wspomagany przez Czirokezów, na rozkaz 
Jacksona wyruszył przeciwko silnemu zgrupowaniu Indian Creek 
w Hillibee Town, po drodze paląc indiańskie osady w Little Oakfuskie 
(30 domów), Genalgo (93) i Nitty Choptoa (25). 18 listopada zaata
kował Indian w Hillibee Town, zabijając 60 wojowników, a 250 biorąc 
do niewoli bez strat własnych8. 29 listopada gen. John Floyd na czele 
milicji z Georgii, w sile 950 ludzi i 400 wojowników sojuszniczych ple
mion, zaatakował dwie indiańskie wioski nad rzeką Talapoosie - Tal- 
lassee i Autossee, zabijając 200 Indian. Amerykanie stracili 11 zabi
tych i 54 rannych9. Do listopada 1813 r. około 750 wojowników z ple
mienia Creek, na ogólną liczbę 4 tys., zostało zabitych, jednak opór 
plemienia nie został jeszcze złamany.

Mimo odniesionych sukcesów, pod koniec 1813 r. Jackson stanął 
przed poważnym problemem. Otóż ochotnicy, którzy w grudniu 
1812 r. zaciągnęli się do szeregów na rok, chcieli teraz wracać do do
mów. Początkowo Jackson próbował się temu przeciwstawić, jednak 
ostatecznie zezwolił swojej milicji na powrót. Chociaż natychmiast 
zwrócił się do władz stanowych Tennessee o przysłanie nowych od
działów milicji, nie mógł podjąć żadnych działań wojskowych przed 
Nowym Rokiem. W ten sposób Indianie Creek zyskali trochę czasu, aby 
się otrząsnąć po wcześniejszych ciosach10.

W styczniu 1814 r. przybyły w końcu nowe oddziały ochotników 
i 17 stycznia oddział w sile 930 ludzi i 300 sojuszniczych Indian, 
w większości Czirokezów, wyruszył, aby zaatakować Indian Creek nad 
rzeką Tallapoosa. 22 stycznia w pobliżu celu wyprawy Jackson został 
dwukrotnie zaatakowany przez Indian, którzy byli przygotowani na 
jego przybycie. Jackson po krwawej potyczce zdecydował się na od
wrót. W drodze powrotnej ponownie został zaatakowany i z dużym 
wysiłkiem udało mu się odeprzeć Indian. Straty amerykańskie wynio
sły 20 rannych i 75 zabitych, Indianie stracili 189 wojowników11. 
W tym samym czasie gen. Floyd wymaszerował z fortu Mitchell z za
miarem zdobycia wioski Tuckaubatchee nad rzeką Tallapoosa, w odle
głości 50 mil od celu wyprawy Jacksona. Siły Floyda liczyły 1,2 tys. 
ochotników i 400 sprzymierzonych Indian. Nad ranem 27 stycznia 
jego obozowisko, znajdujące się 10 mil od celu wyprawy, zostało za
atakowane i po zażartej walce Indian odparto. Straty amerykańskie 
wyniosły 17 zabitych i 132 rannych, atakujący mieli 37 zabitych. Po
dobnie jak Jackson, Floyd zdecydował się na odwrót12.

Aby przeprowadzić zdecydowaną, rozstrzygającą operację przeciw
ko Indianom Creek, Jackson potrzebował większej liczby ludzi. Posiłki 



Walki z Indianami Creek 197

napływały stopniowo, w lutym jego siły liczyły 4 tys. milicji, a rząd do
datkowo wysłał wsparcie w postaci 39 pułku piechoty. Tymczasem In
dianie postanowili się ufortyfikować na małym półwyspie na rzece Tal- 
lapoosa. Tutaj w Horsehoe Bend zgromadziło się ok. 1,2 tys. wojowni
ków Creek. Jackson zdecydował się wyruszyć przeciwko Indianom na 
czele 3 tys. żołnierzy, milicji i wojowników z sojuszniczych plemion. 
Amerykanie osiągnęli Horsehoe Bend rano 27 marca. Gen. Coffee 
wraz z konnym oddziałem i zaprzyjaźnionymi Indianami został wysła
ny na drugą stronę rzeki i zajął pozycje naprzeciwko nieprzyjaciela. 
Następnie Jackson wydał swojej piechocie rozkaz frontalnego ataku na 
umocnienia Indian. Amerykanie wdarli się na półwysep z dużym im
petem i starcie to wkrótce przeobraziło się w masakrę Indian. Ci, któ
rzy próbowali się ratować ucieczką przez rzekę, utonęli lub zostali za
strzeleni w wodzie przez ludzi Coffeego. Walka trwała do zachodu 
słońca i kosztowała życie 557 Indian, 250 zostało wziętych do niewoli 
- same kobiety i dzieci. Zginęli wszyscy wojownicy, poza około 20, któ
rym udało się zbiec. Amerykanie stracili 25 zabitych, a 106 zostało 
rannych13.

W kwietniu Jackson, nie napotykając po drodze oporu, mógł posu
nąć się do miejsca połączenia rzek Coosa i Tallapoosa, gdzie postano
wił wybudować fort Jackson. Za sukcesy w wojnie z Indianami Jack
son został awansowany na dowódcę 7 Okręgu Wojskowego z siedzibą 
w Mobile14.

W sierpniu w forcie Jackson Indianie Creek zostali zmuszeni do 
zrzeczenia się połowy swoich ziem na rzecz Stanów Zjednoczonych

(...) Kiedy ta niesprawiedliwa, nieludzka i dzika wojna prowadzona była 
przez nieprzyjaznych Creek przeciwko Stanom Zjednoczonym i została roz
strzygnięta zwycięsko ze strony rzeczonych Stanów Zjednoczonych, (...) przy
pomina się, że podbój narodu Creek nieprzyjaznego Stanom Zjednoczonym 
był następstwem niezliczonych agresji wymierzonych przeciwko pokojowi, 
własności i życiu mieszkańców Stanów Zjednoczonych. (...) Art. 1. Stany 
Zjednoczone żądają ekwiwalentu za wszystkie wydatki, na które zostały na
rażone w trakcie prowadzenia wojny, przez cesję całego terytorium należące
go do narodu Creek, znajdującego się w granicach Stanów Zjednoczonych. 
(...) Art. 3. Stany Zjednoczone żądają, by naród Creek przerwał całą swą ko
munikację i wszystkie kontakty z Brytyjczykami i Hiszpanami przez swoje 
rzeki i osady, by nie zezwalał na przebywanie u siebie żadnych agentów 
i kupców, którzy nie będą posiadali licencji wydanej im przez Prezydenta Sta
nów Zjednoczonych lub upoważnionego przez niego w tym celu agenta'3.
W wyniku powyższego traktatu Indianie oddali Amerykanom 

22 min akrów ziemi w południowej Georgii i centralnej Alabamie16.
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Od początku wojny 1812 r. rząd brytyjski zdawał sobie sprawę ze 

znaczenia Nowego Orleanu i rzeki Missisipi dla gospodarki Stanów 
Zjednoczonych. Zdobycie tego miasta byłoby też szczególnie dotkliwe 
dla stanów najbardziej zaangażowanych politycznie i militarnie w in
wazję przeciw Kanadzie, a mianowicie Kentucky, Tennessee i Ohio. Już 
jesienią 1812 r. Brock i Prevost sugerowali adm. sir Johnowi Borla- 
se’owi Warrenowi przeprowadzenie dywersyjnej akcji na południu, 
która mogłaby odciążyć Kanadę. Warren, po zapoznaniu się z różnymi 
koncepcjami ewentualnej dywersji na południu, za cel obrał Nowy Or
lean. Zaproponował, aby na wyprawę przeznaczono 3 tys. żołnierzy, 
których dostarczono by do Halifax, skąd po zaokrętowaniu zostaliby 
wysłani w kierunku Zatoki Meksykańskiej. Był też zwolennikiem wy
wołania murzyńskiego powstania na południu Stanów Zjednoczo
nych17 .

Londyn nie poparł planu adm. Warrena i nie zatwierdził wysłania 
żołnierzy brytyjskich na drugą półkulę, byli oni bowiem potrzebni 
w Europie do walki z wciąż jeszcze groźnym Napoleonem, który po 
klęsce w Rosji latem 1813 r. znów zaczął odnosić sukcesy militarne. 
Wtedy wśród dowódców brytyjskich w Kanadzie dojrzała decyzja 
o wykorzystaniu przeciw Stanom Zjednoczonym Indian, jako siły dy
wersyjnej, która zmusiłaby rząd i południowe stany do wysiłku mili
tarnego, odciążając tym samym front północny w Kanadzie. W tym 
celu zlecono gubernatorowi wyspy New Providence Charlesowi Came
ronowi nawiązanie kontaktu z Indianami Creek. Kiedy adm. Aleksan
der Cochrane zastąpił Warrena na stanowisku dowódcy floty w Ame
ryce Północnej, w grę wchodziły dwie strategie. Pierwsza, przejęta od 
poprzednika, przewidywała zaatakowanie zatoki przez desant wysa
dzony od strony morza. Druga, będąca wspólnym pomysłem Warrena 
i gubernatora New Providence Charlesa Camerona, zakładała wywo
łanie antyamerykańskiego powstania Murzynów, Indian i piratów z Ba- 
ratarii18.

Dla zbadania obu możliwości 14 marca 1814 r. Cochrane polecił 
kapitanowi Hughowi Pigotowi, dowódcy fregaty Orpheus, załadowa
nie na jego okręt 2 tys. sztuk broni i amunicji. Ładunek skierowano 
najpierw do New Providence, gdzie Cameron miał zdecydować o jego 
dalszym przeznaczeniu i skierować go w najodpowiedniejsze miejsce. 
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10 maja Orpheus rzucił kotwicę w ujściu rzeki Apalachicola. 20 maja 
na pokładzie okrętu doszło do spotkania 10 wodzów Indian Creek 
z kapitanem, podczas gdy marynarze brytyjscy wyładowywali broń ze 
statku. Na agenta do spraw Indian wyznaczono kapitana piechoty 
morskiej George’a Woodbine’a z zadaniem zaopatrzenia w żywność In
dian Creek, którzy musieli wyemigrować na południe po klęskach za
danych im przez gen. Jacksona. Indianie ci schronili się na bagnach 
w pobliżu Pensacoli i cierpieli głód. Do pomocy kapitanowi Woodbi- 
ne’owi przydzielono sierżanta i kaprala, których zadaniem miało być 
szkolenie Indian w posługiwaniu się bronią palną i bagnetem. Wood
bine szacował, że w przeciągu 8 tygodni będzie w stanie przeszkolić 
około 2,8 tys. wojowników19.

Pigot z radością przyjął optymistyczne szacunki Woodbine’a i poin
formował adm. Cochrane’a, że Wielka Brytania może liczyć na plemio
na Creek i Czoktaw w akcji militarnej przeciw Stanom Zjednoczonym. 
Raport sugerował zajęcie Baton Rouge we współdziałaniu Indian i bry
tyjskich żołnierzy, a stamtąd przeprowadzenie operacji wojskowej 
przeciw Nowemu Orleanowi. Do raportu dołączono listy od wodzów 
plemiennych, wyrażające podziękowania za dostarczoną broń. Pigot 
wskazywał również na możliwość pozyskania około 800 piratów z Ba- 
ratarii20.

Listy Pigota pchnęły adm. Cochrane’a do przygotowania operacji, 
która sześć miesięcy później znalazła swój finał na przedpolach Nowe
go Orleanu. Cochrane poinformował dowództwo Admiralicji, że przy 
użyciu 3 tys. żołnierzy może wylądować w Zatoce Mobile i przy pomo
cy Indian oraz niezadowolonej z amerykańskich rządów ludności fran
cusko- i hiszpańskojęzycznej wyprzeć Amerykanów z Luizjany i Flory
dy. Cochrane podejmował się poprowadzenia operacji osobiście, a za 
najlepszy czas do przeprowadzenia działań uznał październik i listopad. 
Żołnierze mieli zostać przetransportowani wzdłuż wybrzeża z Mobile na 
jezioro Pontchartrain i stamtąd zaatakować Nowy Orlean21.

Jeszcze na początku 1814 r. lord Bathurst rozpoczął poszukiwać 
wśród generałów Wellingtona, przyszłego dowódcy operacji wojsko
wych w Ameryce. Po odmowie gen. Johna Hope’a i gen. Thomasa Pie
rona dowódcą został gen. Rowland Hill, jednak wkrótce na jego miej
sce wyznaczono gen. Roberta Rossa, dowodzącego ekspedycją brytyj
ską w zatoce Chesapeake. W lipcu 1814 r. władze w Londynie zatwier
dziły plan ataku na Nowy Orlean przedstawiony przez adm. Cochra
ne’a. Admiralicja wybrała grudzień jako czas przeprowadzenia ataku 
i port Negril Point na Jamajce jako miejsce koncentracji wojsk22.
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30 lipca 1814 r. do gen. Rossa dotarta ściśle tajna wiadomość od 
lorda Bathursta, informująca go, że po zakończeniu operacji w zatoce 
Chesapeake ma popłynąć z wszystkimi swoimi wojskami na Jamajkę, 
gdzie dołączy do pozostałych wojsk przeznaczonych do operacji w Za
toce Meksykańskiej. Ross dysponował brygadą z Girony w sile 2,2 tys. 
żołnierzy i batalionem z Bermudów w liczbie 1,2 tys. ludzi. Na Jamaj
ce do jego sił miały przyłączyć się wojska z Europy w sile 2,1 tys. żoł
nierzy pod dow. gen. Johna Keane’a oraz 1 Pułk Zachodnich Indii, 
płynący z Gwadelupy. Na miejscu też organizowano batalion Murzynów 
w sile 200 ludzi. Bathurst wyznaczył dwa główne cele operacji: po 
pierwsze, osiągnięcie kontroli nad ujściem rzeki Missisipi, po drugie, za
jęcie ważnych obszarów, które mogłyby być kartą przetargową w przy
szłych rokowaniach pokojowych. Decyzję co do sposobu przeprowadze
nia operacji wojskowych pozostawiono Cochrane’owi i Rossowi23.

Tymczasem nie ustawały optymistyczne raporty kpt. Woodbine’a, 
który tak naprawdę nie miał pojęcia o rzeczywistej sile Indian i we
wnętrznych podziałach między poszczególnymi szczepami. Zlekcewa
żył też fakt ciężkich strat poniesionych przez Indian Creek po ciosach 
zadanych im przez armię Jacksona. Nie orientował się również, że ple
miona Czoktaw, Cziksaw i Czirokezi zawarły już układy sojusznicze ze 
Stanami Zjednoczonymi24.

Aby przygotować operację na miejscu, major Edward Nicholls i 100 
żołnierzy piechoty morskiej dostało zadanie organizowania i szkolenia 
Indian w posługiwaniu się bronią palną, a w przyszłości poprowadze
nia ich do walki u boku żołnierzy brytyjskich, kiedy ci wylądują. Od
dział zaopatrzono w 2 haubice i tysiąc sztuk karabinów oraz 300 bry
tyjskich mundurów wojskowych. Nicholls otrzymał również tysiąc do
larów w monecie na nieprzewidziane wydatki i wydrukowanie prokla
macji wzywających niewolników z Georgii i Karoliny do ucieczki 
z plantacji i przyłączania się do Brytyjczyków. Kpt. William Percy na 
dwóch okrętach Hermes i Carron 23 lipca 1814 r. przetransportował 
Nichollsa i broń na półwysep Pensacola w pobliżu fortu Barrancas. 
Oprócz tego Percy, jako dowódca brytyjskiej eskadry w zatoce, otrzy
mał zadanie zablokowania ujścia Missisipi25.

29 sierpnia w Pensacoli Nicholls wydał proklamację do mieszkań
ców Luizjany, prosząc ich o pomoc (...) w wyzwoleniu ich rodzinnej zie
mi od zdradzieckiego i nieudolnego rządu. (...) Głosił ponadto, że (...) 
Wielka Brytania występuje w roli mocarstwa walczącego o wolność świa
ta, mającego na celu ukaranie Stanów Zjednoczonych za ich agresywną 
politykę wobec innych państw, i pragnie uwolnić mieszkańców Południa 
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spod rządów Waszyngtonu. Nawet jeśli te tereny zdecydują się ogłosić 
niezależność, będą mogły prowadzić swobodny handel z Wielką Bry
tanią za „złoto i srebro”. Apel ten w szczególności zwrócony był do 
mieszkańców Luizjany, gdzie Nicholls spodziewał się poparcia ze stro
ny ludności francusko- i hiszpańskojęzycznej26.

Próby pozyskania piratów z Baratarii przez Brytyjczyków
W początkowej fazie wojen napoleońskich korsarze działający na rzecz 
Francji odnosili ogromne sukcesy w łupieniu angielskich i hiszpańskich 
okrętów, dorabiając się fortun. Na swoich wyspach Francuzi zapewnia
li korsarzom bazy i rynek zbytu dla zagrabionych przez nich towarów. 
Jednak w latach 1803-1810 Brytyjczykom udało się opanować wszyst
kie posiadłości francuskie na Antylach, co zmusiło korsarzy do poszu
kania innego miejsca na swoje bazy.

W 1803 r. do Nowego Orleanu przybyli bracia Pierre i Dominique La
fitte, a w 1805 r. dołączył do nich Jean. Bracia Lafitte założyli swoją 
główną bazę poniżej zakola na Missisipi, zwanego Angielskim Zakrętem 
(English Tum), które ze względu na swoje położenie było idealnym 
miejscem do prowadzenia kontrabandy. W 1807 r. Jean zakupił dom to
warowy w Nowym Orleanie, a rok później przeniósł swoją główną bazę 
na wyspę Grand Terre, leżącą u wejścia do płytkiej i trudno dostępnej 
zatoki Baratarii. Wkrótce po zdobyciu (luty 1810 r.) przez Brytyjczyków 
Gwadelupy, ostatniej francuskiej kolonii na Antylach, do Lafitte’ôw za
częli się przyłączać kapitanowie innych statków korsarskich, którzy stra
cili swoje bazy na Antylach. W Baratarii można się było zaopatrzyć 
w najróżniejsze towary wolne od cła: kawę, jedwab, przyprawy, wina 
i inne importowane przedmioty zbytku, zagrabione ze statków handlo
wych wszystkich napotkanych przez piratów bander. Posiadając list ka- 
perski z miasta Cartagena, które znajdowało się w rękach rewolucjoni
stów meksykańskich, Lafitte prowadził również świetnie się rozwijający 
handel bronią. Nie mniej dochodową gałęzią działalności był też han
del czarnymi niewolnikami, bowiem Wielka Brytania po zawładnięciu 
Antylami zabroniła tego procederu. W związku z tym bogaci plantato
rzy z Południa zaczęli się zaopatrywać w „żywy towar” na Baratarii, 
gdzie płacono jednego dolara za funt wagi niewolnika.

W momencie wybuchu wojny 1812 r. sześć okrętów z Nowego Or
leanu otrzymało patent korsarski do atakowania brytyjskich statków. 
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Wśród nich znajdowały się statki dowodzone przez kapitanów z Bara- 
tarii. Wówczas Lafitte postanowił wykorzystać sposobność pozwalają
cą mu prowadzić korsarski proceder w obliczu prawa, jednak oprócz 
angielskich piraci atakowali również hiszpańskie jednostki.

Działalność, popularność i potęga braci Lafitte’ów stała się solą 
w oku amerykańskiego gubernatora Luizjany Williama Charlesa Cla- 
iborne’a, który jako przedstawiciel amerykańskiej władzy nie chciał 
dużej tolerować jawnego łamania prawa. W listopadzie 1812 r., z po
wodu skargi hiszpańskiego konsula na zajęcie trzech hiszpańskich stat
ków, Claiborne wysłał oddział regularnego wojska pod dowództwem 
kpt. Andrew Holmsa w celu ukrócenia działalności piratów. 16 listo
pada trzy statki z kontrabandą zostały przechwycone przez Holmesa, 
a wśród ich załóg rozpoznano Pierre’a i Jeana Lafitte’öw. Za poręcze
niem prawników zostali jednak zwolnieni do czasu wytoczenia im pro
cesu. Jednak gdy w kwietniu wpłynął akt oskarżenia, żaden z braci 
się nie pojawił. Odpowiedzią gubernatora było wydanie obwieszczeń, 
które obiecywały nagrodę w wysokości 500 dolarów każdemu, kto do
prowadzi, oskarżonych o nielegalny handel, Jeana i Pierre’a Lafitte’öw. 
Dwa dni później w tych samych miejscach, gdzie wisiały obwieszcze
nia gubernatora, pojawiły się obwieszczenia Jeana, będące kopią tek
stu Claiborne’a, oferujące 5 tys. dolarów za gubernatora. Miara się 
przebrała, Lafitte, wydając wojnę gubernatorowi, wypowiedział ją 
państwu. W lipcu 1814 r. Pierre Lafitte został aresztowany w Nowym 
Orleanie. Dwóch najlepszych adwokatów w Luizjanie, i zaliczanych do 
grona najlepszych w kraju, a mianowicie Edward Livingston i John Gry- 
mes, starali się uwolnić Pierre’a. Edward Livingston był burmistrzem No
wego Jorku i prokuratorem w federalnym rządzie za kadencji prezyden
ta Thomasa Jeffersona. John Grymes, będąc prokuratorem Nowego Or
leanu, zrezygnował ze swego stanowiska, aby zająć się obroną w tej gło
śnej już sprawie. Mimo tak znakomitej obsady prawnej i ogromnych pie
niędzy zainwestowanych w obronę, nie udało się wydostać Pierre’a 
z więzienia. Gubernator rzucił na szalę cały swój autorytet, a tym sa
mym autorytet państwa, które reprezentował. Niemniej za podjęcie 
obrony Jean wypłacił adwokatom 40 tys. dolarów w złocie27.

3 września 1814 r. brytyjski slup Sophia zarzucił kotwicę w zatoce 
Barataria, sygnałem z działa informując o chęci podjęcia rozmów z pi
ratami. Do spotkania doszło w kwaterze Jeana, gdzie stronę brytyjską 
reprezentował dowódca okrętu kpt. Nicholas Lockyer i dowódca od
działu piechoty morskiej, kpt. John McWilliam. Brytyjczycy przedło
żyli mu dwa dokumenty. Pierwszym była proklamacja wydana 
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29 sierpnia w Pensacoli, wzywająca ludność zamieszkującą ten obszar 
do wystąpienia przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych i przyłącze
nia się do Brytyjczyków. W drugim, adresowanym bezpośrednio do Je
ana, proponowano mu przejście na służbę Wielkiej Brytanii, stopień 
komandora Royal Navy, dowództwo wszystkich statków korsarskich 
w tym rejonie, 30 tys. dolarów i wolność dla brata po zajęciu Nowego 
Orleanu przez wojsko brytyjskie. Lafitte poprosił o dwa tygodnie cza
su na podjęcie decyzji. 4 września wysłał list do członka legislatury 
stanowej Jeana Blanque’a, informując w nim o propozycjach brytyj
skich i załączając list otrzymany od Nichollsa. Gdy Blanque przekazał 
list gubernatorowi Claibome’owi, ten natychmiast zwołał posiedzenie 
legislatury dla przedyskutowania jego treści. Ostatecznie nie uwierzo
no w otrzymaną wiadomość, traktując ją jako trik ze strony Lafitte’a, 
mający na celu uwolnienie brata. Postanowiono nie wchodzić w żad
ne układy z piratami, co więcej, podjęto decyzję przeprowadzenia ope
racji wojskowej przeciw ich siedzibom w Baratarii28.

16 września flotylla złożona z korwety Carolina, sześciu kanonie- 
rek pod dowództwem kmd. Daniela Pattersona z silnym desantem 44 
pułku piechoty na pokładzie, podpłynęła do wyspy Grand Terre, gdzie 
mieściła się główna kwatera piratów. Znajdujący się na wyspie Domi
nique, widząc okręty pod amerykańską banderą, nie zdecydował się 
na podjęcie walki, w rezultacie on i 17 jego ludzi zostało pojmanych 
przez Pattersona, który oprócz tego zajął 26 statków wypełnionych to
warami. Operacja przeciw Baratarii zakończyła się pełnym sukce
sem29 .

Dwa tygodnie po pierwszej wizycie, przybyły w umówionym ter
minie na spotkanie z Jeanem Lafitte’em brytyjski slup Sophia zastał 
Grand Terre wyludnioną, co dało jasno do zrozumienia kpt. Percy’emu, 
że jego misja przeciągnięcia piratów z Baratarii na stronę brytyjską za
kończyła się fiaskiem30.

Atak na fort Bowyer
Aby zapewnić operacji wojskowej w Zatoce Meksykańskiej korzystny 
przebieg, należało opanować Mobile. Kluczem do tego było opanowa
nie fortu Bowyer, usytuowanego przy wejściu do zatoki Mobile. W for
cie stacjonowała załoga licząca 130 regularnych żołnierzy pod do
wództwem kpt. Williama Lawrance’a31.
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11 września eskadra kpt. Percy’ego, złożona z czterech okrętów 
oraz sił lądowych, pod dowództwem majora Nichollsa, w sile 60 żoł
nierzy piechoty morskiej i 130 Indian, wypłynęła z Pensacoli. Brytyj
skie statki przybyły w okolice zatoki Mobile 12 września i wysadziły 
Nichollsa i jego ludzi 9 mil na wschód od fortu Bowyer. Z powodu 
przeciwnego wiatru i dużej fali brytyjska flotylla nie mogła wspierać 
desantu od strony morza. Akcja rozpoczęła się o 4 po południu, gdy 
Hermes i Sophie zarzuciły kotwicę i skierowały ogień na fort. Walka 
nie przyniosła sukcesu Brytyjczykom. Mimo trzygodzinnego ostrzału, 
fort się nie poddał za to Hermes zatonął. Nie osiągnąwszy sukcesu, 
ranny Nicholls wrócił ze swoim oddziałem na pokład, a eskadra bry
tyjskich okrętów wycofała się z zatoki. Niezdobycie Mobile postawiło 
plan adm. Cochrane’a pod znakiem zapytania. Tak samo uzyskanie 
wsparcia od tysięcy Indian po wcześniejszych zwycięstwach Jacksona 
okazało się iluzją32.

Wiadomości o zdobyciu Waszyngtonu, które dotarły do Londynu 
27 września, spowodowały euforię w rządzie i decyzję o zwiększeniu 
sił na wyprawę do Nowego Orleanu. W nadziei na rozstrzygające zwy
cięstwo postanowiono dodatkowo wysłać 2,2 tys. ludzi pod dowódz
twem gen. Johna Lamberta na Jamajkę, którą wyznaczono na miejsce 
koncentracji wojsk ekspedycyjnych. Tymczasem podczas zakończone
go niepowodzeniem ataku na Baltimore zginął gen. Robert Ross. Wia
domość o tym dotarła do Londynu 17 października i ministerstwo woj
ny było zmuszone znaleźć nowego dowódcę ekspedycji w Zatoce Mek
sykańskiej. Tydzień później nominację otrzymał gen. Edward Paken- 
ham. Gen. sir Edward Michael Pakenham, syn lorda Longford, był ce
nionym oficerem, który swoją wojskową karierę rozpoczynał jako po
rucznik elitarnego 92 pułku piechoty szkockiej {Gordon Highlanders). 
W 1806 r., poprzez małżeństwo jego siostry Kitty, został szwagrem 
Wellingtona, co nie pozostało bez wpływu na jego późniejszą karierę. 
Podczas kampanii hiszpańskiej wzorowo wywiązywał się z powierza
nych mu zadań. Potrafił również dowieść swojej odwagi, gdy w kul
minacyjnym momencie bitwy pod Salamanką osobiście poprowadził 
swoją brygadę do kontrataku, co walnie przyczyniło się do zwycię
stwa. Za wojskowe zasługi został odznaczony Orderem Łaźni. 24 paź
dziernika 1814 r. z rekomendacji Wellingtona otrzymał naczelne do
wództwo ekspedycji brytyjskiej w Ameryce i już 1 listopada generał 
ze swoim sztabem wypłynął ze Spithead na pokładzie fregaty Statira33.

Brytyjscy żołnierze z zatoki Chesapeake przypłynęli do zatoki Ne- 
gril na Jamajce na początku listopada, a trzy tygodnie później z Euro
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py przybyły oddziały gen. Johna Keane’a, w którego rękach spoczywa
ło naczelne dowództwo do czasu przybycia gen. Pakenhama34.

W związku z niepowodzeniem ataku na fort Bowyer i brakiem 
wsparcia ze strony Indian, Keane podjął decyzję bezpośredniego ataku 
na Nowy Orlean. Skarżył się do Admiralicji, że każdy na Jamajce wie 
o celu i trasie jego ekspedycji, oraz narzekał na zbyt małą liczbę stat
ków i łodzi płaskodennych do poruszania się po płytkich wodach ota
czających Nowy Orlean. 27 listopada gen. Keane dołączył do admira
ła Cochrane’a i następnego dnia popłynęli w kierunku Zatoki Meksy
kańskiej. 8 grudnia ich okręt zarzucił kotwicę w pobliżu wyspy Ship 
Island, położonej przy wejściu do jeziora Borgne. Trzy dni później do
łączyła do nich reszta floty i całość ekspedycji udała się w kierunku 
wyspy Kota (Cat Island), leżącej 80 mil od Nowego Orleanu. Wcześniej 
obaj admirałowie wydali odezwę do Indian Creek i innych indiańskich 
narodów, oznajmiając, że król Anglii Jerzy III jak ojciec chce pomóc in
diańskim dzieciom w odzyskaniu ich posiadłości zagarniętych przez agre
sorów, i wzywając ich do wystąpienia po stronie armii brytyjskiej: (...) 
Jeśli chcecie obrony przed zimą, przyjdźcie, a odziejemy was, jeśli chcecie 
amunicji do obrony przeciw oprawcom, przyjdźcie, a dostaniecie ją

Amerykańskie przygotowania do obrony
28 maja 1814 r. gen. Andrew Jackson otrzymał nominację na dowód
cę 7 Okręgu Wojskowego z kwaterą główną w Mobile. W skład tego 
okręgu wchodziły stany: Luizjana, Tennessee, Terytorium Missisipi 
i Floryda Zachodnia. Jackson dopiero co zakończył wojnę z Indianami 
Creek i prowadził negocjacje mające na celu zawarcie pokoju. 
W związku z tym nie mógł natychmiast objąć dowództwa okręgu. Wie
dział natomiast o przygotowywanej przez Brytyjczyków operacji woj
skowej, skierowanej na południe Stanów Zjednoczonych, nie znał je
dynie miejsca ewentualnego ataku36.

Najpierw sekretarz wojny John Armstrong, a po jego odwołaniu Ja
mes Monroe wysyłali ostrzeżenia do gubernatorów poszczególnych 
stanów z poleceniem utrzymywania milicji w gotowości bojowej. Po
nadto Monroe przekazał Jacksonowi wiadomość, że może on liczyć na 
7,5 tys. milicji z Tennessee, 2,5 tys. z Kentucky i 2,5 tys. z Georgii37. 
W tym samym czasie gubernator Luizjany William Claibome starał się 
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jak najbardziej zwiększyć liczbę milicji w Luizjanie. Wypełniając pole
cenia Departamentu Wojny, 6 sierpnia i 8 września 1814 r. gubernator 
wezwał członków milicji i ochotników z całego stanu, aby stawili się 
do służby do końca września. Kompanie z Attakapas, Rapides, Con
cordia, Natchitoches, Opelausas i Florydy Zachodniej ruszyły do Ba
ton Rouge, wyznaczonego pierwotnie na główne miejsce koncentracji 
oddziałów milicji. Do Nowego Orleanu ochotnicze kompanie zaczęły 
napływać we wrześniu i październiku, oddziały milicji sformowane 
w Nowym Orleanie stacjonowały poniżej miasta, zabezpieczając wej
ścia do zatok i stanowiąc załogi fortów St. Leon, St. Philip oraz St. 
John38.

24 października Claibome z miesięcznym opóźnieniem wydał pro
klamację Jacksona Do Kolorowych Wolnych Mieszkańców Luizjany! Nie
chęć gubernatora do powoływania pod broń kolorowej ludności dato
wała się od 1803 r., kiedy Stany Zjednoczone zakupiły terytorium Lu- 
izjany, a mianowany przez Waszyngton amerykański gubernator, ten
że Claiborne, stanął przed problemem akceptacji kompanii milicji zło
żonej z wolnych Murzynów39. Podczas panowania hiszpańskiego 
w Nowym Orleanie wolni Murzyni byli integralną częścią kolonialnej 
milicji, która podczas pokoju między innymi patrolowała ulice po 
zmroku. Istnienie kompanii złożonej z wolnych Murzynów w realiach 
Nowego Orleanu nie jest zaskoczeniem, jeśli się weźmie pod uwagę 
strukturę ludnościową miasta w tym okresie. W 1805 r. w Nowym Orle
anie mieszkało 3551 ludności białej, 3105 czarnych niewolników i 1566 
wolnych Murzynów i Mulatów, z czego wynika, że ci ostatni stanowili 
prawie 1/3 wolnej ludności miasta. Sytuacja zmieniła się radykalnie, 
kiedy wybuchło antyfrancuskie powstanie na San Domingo. Do 1809 r. 
do Luizjany przybyło 1977 wolnych Murzynów, często z doświadcze
niem wojskowym. Przyjmuje się, że ogółem w formacjach luizjańskiej 
milicji w tym okresie służyło około 500 kolorowych mieszkańców Lu
izjany40 .

Sekretarz wojny Armstrong wyznaczył pięć pułków wojsk regular
nych do 7 Okręgu Wojskowego oraz 350 artylerzystów, jednak żaden 
z wyżej wymienionych pułków nie posiadał pełnego stanu osobowego 
- ogółem siły te liczyły 2030 ludzi41. Amerykańska flota w tym rejo
nie swoją bazę miała w Nowym Orleanie. Tam też stacjonowały: szku- 
nery Carolina, Louisiana i slup Tchifonta, a pięć kanonierek pełniło 
służbę na jeziorze Borgne.

Dwa dni po podpisaniu z Indianami pokoju Jackson wyruszył do 
swej kwatery głównej w Mobile, dokąd przybył 22 sierpnia. Tam usły
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szał o wylądowaniu Anglików w Pensacoli i wysłał listy do władz sta
nowych z prośbą o posiłki. W tygodniach następujących po udanej 
obronie fortu Bowyer Jackson kontynuował przygotowania do obrony. 
Pod koniec września wydał dwie proklamacje Do Ludności Luizjany! 
i Do Kolorowych Wolnych Mieszkańców Luizjany!, wzywając ich do opo
ru przeciwko Brytyjczykom42.

Jackson zdecydował się na zaatakowanie Pensacoli, by zniweczyć 
starania Brytyjczyków o uzyskanie wsparcia ze strony Indian. Pensa- 
cola była terytorium hiszpańskim i Monroe pisał z Waszyngtonu, aby 
nie czynić nic, co mogłoby sprowokować wojnę z Hiszpanią. Jackson 
już jednak podjął decyzję. Mając świadomość, że prowadzi działania 
wojenne na hiszpańskim terytorium bez zgody własnego rządu, 26 paź
dziernika Jackson powiadomił sekretarza wojny Monroe’a, że czyni to, 
aby położyć kres wojnie z Indianami poprzez odcięcie ich od pomocy 
brytyjskiej i w ten sposób zabezpieczyć amerykańskie terytorium43.

Jackson przybył na czele 4 tys. ludzi w pobliże Pensacoli 6 listopa
da wieczorem i rozkazał otoczyć miasto, wzywając obrońców do pod
dania się. Pensacola była małą osadą bronioną przez dwa małe forty: 
St. Rosę i St. Michael, oraz znajdujący się przy wejściu do zatoki sil
niejszy fort Barrancas. 7 listopada o świcie Amerykanie zaatakowali 
Pensacolę, zdobywając ją po krótkiej walce44.

Już wcześniej zagrożony przez wojska amerykańskie hiszpański, 
gubernator Pensacoli zwrócił się z prośbą o pomoc do Brytyjczyków, 
którzy po nieudanym ataku na fort Bowyer przebywali u ujścia rzeki 
Apalachicoli. Brytyjskie okręty przybyły na miejsce 31 października, 
lecz napotkały fortyfikacje w opłakanym stanie i wojsko hiszpańskie, 
które nie chciało współpracować w celu ich wzmocnienia. Brytyjczycy 
ocenili, że Hiszpanie są za słabi, a wojska Jacksona zbyt silne, i zdecy
dowali się na pozostawienie obrony Pensacoli Hiszpanom, sami zaś 
wycofali się do fortu Barrancas, jednak z powodu wspomnianego już 
wcześniej złego stanu umocnień oraz niewystarczających sił wojsko
wych i zaopatrzenia zdecydowali się na ewakuację i podpalenie fortu. 
Na brytyjskie statki zaokrętowano oddział Nichollsa i 200 żołnierzy 
hiszpańskich oraz zaprzyjaźnionych Indian. Teraz Brytyjczycy popły
nęli do ujścia Apalachicoli, leżącej w odległości ok. 150 mil na wschód 
od Pensacoli, gdzie major Nicholls wybudował fort, a następnie wy
słał część swoich żołnierzy do nękania pogranicza Georgii45.

Po zdobyciu fortu Barancas, 7 listopada Jackson ruszył z powrotem 
do Mobile, gdzie starał się rozeznać, w którym kierunku ruszy główne 
uderzenie Brytyjczyków. Gdy nabrał przypuszczeń, że głównym celem 
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ataku będzie Nowy Orlean, wysłał około tysiąca jazdy pod dowódz
twem mjr. Uriaha Blue w asyście sojuszniczych Indian w celu zaatako
wania Brytyjczyków nad rzeką Apalachicola, a sam udał do Nowego 
Orleanu. Do miasta Jackson przybył 2 grudnia i od razu przystąpił do 
organizowania obrony46.

Pierwszorzędnym zadaniem było zwiększenie liczby żołnierzy 
i wzmocnienie najważniejszych punktów strategicznych na terenie mu 
podległym. Wciąż jednak nie mając stuprocentowej pewności co do 
miejsca ataku wroga, Jackson zdecydował się na pozostawienie w Mo
bile trzonu swoich sił w postaci trzech pułków piechoty, liczących 
1,2 tys. ludzi. Do Baton Rouge wysłano brygadę jazdy, ok. 1,2 tys., pod 
dow. gen. Coffeego. 44 pułk piechoty skierowano do Nowego Orleanu, 
gdzie stacjonował już 7 pułk piechoty, ogółem ok. 2 tys. żołnierzy. 
W drodze były posiłki 2,5 tys. milicji z Tennessee i 3 tys. z Kentucky, 
spodziewano się również transportu 4 tys. sztuk broni, wysłanych w li
stopadzie przez rząd z Pittsburga47.

Początek brytyjskiej operacji przeciwko Nowemu Orleanowi
Nowy Orlean, położony 120 mil od ujścia Missisipi, na wschodnim 

jej brzegu, był ze wszystkich stron dobrze chroniony przez wodę. Od 
strony północnej znajdowało się jezioro Pontchartrain, na wschodzie 
jezioro Borgne, mające bezpośrednie połączenie z zatoką. Od strony 
zachodniej broniła Orleanu Missisipi. W mieście znajdował się fort St. 
Charles, sześć mil na północ od miasta - mały ceglany fort St. John, 
który bronił go od strony jeziora Pontchartrain. Duża liczba rozlewisk, 
bagien, małych rzek i kanałów powodowała, że trudno było zaskoczyć 
obrońców szybkim atakiem, niełatwo bowiem było znaleźć odpowied
nie miejsce do wyładunku wojska. Dodatkową przeszkodę stanowiły 
amerykańskie kanonierki patrolujące jezioro Borgne48.

Wydawało się, że najbardziej oczywistą drogą do ataku na miasto 
jest jedna z odnóg ujścia Missisipi, jednak wybranie tego wariantu na
stręczało wielu problemów. Po pierwsze, okręty wojenne nie mogłyby 
przejść przez piaszczyste mielizny, gdzie poziom wody wynosił nie 
więcej niż 5 metrów. Po drugie, nawet przy bardzo sprzyjającym wie
trze pokonanie dystansu od ujścia rzeki do Nowego Orleanu zajęłoby 
sześć dni. W połowie drogi znajdowały się ponadto dobrze obwarowa- 
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ne forty - ulokowany 30 mil od ujścia rzeki fort St. Philip, uzbrojony 
w 28 dział 24-funtowych, który z powodzeniem mógł zatrzymać wro
gie okręty skutecznym ostrzałem artyleryjskim, i 40 mil powyżej fort 
St. Leon - idealnie położony na tzw. „angielskim zakręcie”, wyposażo
ny w baterię złożoną z 9 dział.

W połowie grudnia adm. Cochrane i gen. Keane zdecydowali, że 
operacja zostanie przeprowadzona albo przez jezioro Borgne, albo 
przez jezioro Pontchartrain, i postanowili założyć bazę w ich pobliżu. 
Wybór padł na wyspę Isle aux Pois (Peas Island) u ujścia rzeki Pearl, 
która wydawała się relatywnie najdogodniejszym miejscem do rozbi
cia obozu wojskowego. Postanowiono, że żołnierze brytyjscy zostaną 
wysadzeni na ląd na rozlewisku Bienvenu, w zachodniej części jeziora 
Borgne, w odległości ok. 15 mil od Nowego Orleanu. Głównym pro
blemem był fakt, że ze względu na płyciznę flota była zmuszona sta
nąć na kotwicy 50 mil od rozlewiska, a żołnierze mieli zostać prze
transportowani na miejsce przy użyciu płaskodennych łodzi. Z kolei 
liczba ich wystarczała do przetransportowania tylko połowy armii, i to 
bez zaopatrzenia. Taka operacja musiałaby być przeprowadzona 
w dwu etapach, i to przy założeniu, że amerykańskie kanonierki zo
staną wcześniej wyeliminowane. W celu realizacji tego planu, nocą 
12 grudnia 45 barek i dużych łodzi brytyjskiej floty, zaopatrzonych 
w 43 działa z załogą liczącą 1,2 tys. marynarzy i piechoty morskiej, 
wpłynęło pod dowództwem kpt. Nicholasa Lockyera na jezioro Borgo- 
ne w celu zniszczenia amerykańskiej flotylli'19.

Porucznik Thomas Catesby Jones, który dowodził amerykańską flo
tyllą złożoną z pięciu kanonierek, rano 10 grudnia ujrzał brytyjską flo
tę zakotwiczoną pomiędzy wyspami Cat Island i Ship Island i przez 
dwa dni starał się rozeznać w planach Brytyjczyków. Gdy 13. rano Jo
nes ujrzał Brytyjczyków, myślał, że mają oni zamiar przeprowadzić de
sant, jednak w ciągu kilku godzin zdał sobie sprawę, iż ich celem jest 
zaatakowanie jego kanonierek. Amerykanie próbowali uciec w głąb je
ziora, lecz z powodu słabego wiatru okazało się to niemożliwe. W tej 
sytuacji, zdając sobie sprawę, że nie prześcignie lekkiej brytyjskiej gru
py pościgowej, zdecydował się na uformowanie swoich statków w li
nii w kanale pomiędzy dwiema wysepkami. Jego załoga liczyła 183 
ludzi wyposażonych w 23 działa. 14 grudnia rano Lockyer zaatakował 
bezpośrednio amerykańską flotyllę w kanale. Jones odparł kolejne 
dwa brytyjskie natarcia, zatapiając dwie barki wroga, lecz za trzecim 
razem Brytyjczycy odnieśli sukces. O godzinie 1240 wszystkie 5 kano
nierek zostało zajętych. Straty po stronie brytyjskiej wynosiły: 19 za
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bitych i 75 rannych, a u Amerykanów - 6 zabitych, 35 rannych i 86 
wziętych do niewoli50.

Teraz już bez przeszkód wyspa Isle aux Pois, leżąca u ujścia rzeki 
Pearl, stała się wielką bazą przeładunkową, brytyjskie łodzie i małe 
statki rozpoczęły wyładunek wojsk, przewożąc je 30 mil od wejścia do 
jeziora, gdzie okręty brytyjskie stały na kotwicy. Do 19 grudnia więk
szość żołnierzy w liczbie 7 tys. znalazła się na wyspie51.

Do Jacksona, który właśnie był na inspekcji prac fortyfikacyjnych 
na północ od miasta, wiadomość o zniszczeniu jego flotylli dotarła 
15 grudnia wieczorem. Z miejsca ruszył z powrotem do swojej kwate
ry w Nowym Orleanie, wysyłając jednocześnie kuriera do gen. Coffee- 
go, stacjonującego ze swoimi wojskami w Baton Rouge, z rozkazem 
natychmiastowego przybycia. Następnego dnia ogłosił stan wojenny 
w mieście. Potem Jackson spotkał się z Jeanem Lafitte, który zaofero
wał pomoc przy obronie miasta. Nie jest do końca wyjaśnione, czy le
gendarnym piratem kierowały uczucia patriotyczne, czy osobisty inte
res, bowiem jego starszy brat Dominique i kilku zaufanych kapitanów 
znalazło się w stanie oskarżenia, a 26 statków i posiadłości o wartości 
pół miliona dolarów zostały skonfiskowane na rzecz stanu. W zamian 
za pomoc udzieloną miastu w czasie kryzysu Lafitte prawdopodobnie 
liczył na amnestię dla swoich ludzi, a w przyszłości być może na zwrot 
przynajmniej części skonfiskowanych dóbr. Jackson przyjął ofertę La- 
fitte’a, bowiem potrzebował doświadczonych artylerzystów, dział i pro
chu, który znajdował się w kryjówkach piratów na wyspach Baratarii. 
17 grudnia Jackson wydał rozkaz zamknięcia zatoki Bienvenue52.

Coffee po morderczym marszu, podczas którego jego jazda w sile 
1250 ludzi przebyła 135 mil w 3 dni, dotarł do Nowego Orleanu 
20 grudnia. Nazajutrz do obrońców dołączyła brygada ochotników 
z Tennessee pod dowództwem gen. Williama Carolla w sile 2 tys. lu
dzi z ładunkiem 1100 sztuk broni dostarczonej z Pittsburga53.

O świcie 23 grudnia po zaskoczeniu amerykańskich pikiet strzegą
cych zatoki Bienvenue, Brytyjczycy wylądowali 3 mile od rzeki Missi
sipi, umożliwiając bezpieczny desant następnym oddziałom, które mu- 
siały przebyć drogę od jeziora Borgne do zalewiska Bienvenu, a stam
tąd do zalewiska Mazant. Wojska brytyjskie zajęły pozycje naprzeciw 
głównej drogi do Nowego Orleanu, która biegła równolegle do rzeki, 
i zajęli pozycje siedem mil od miasta54.

Jackson - wiedząc, że na plantacji Villere’a znajduje się mniejsza 
część wojsk nieprzyjaciela - postanowił uderzyć na brytyjskie oddzia- 
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ty, zanim osiągną pełną gotowość bojową. Gdyby udało się je poko
nać, następne oddziały nie mogłyby tam wylądować. Ze względu na 
trudności ze znalezieniem innego dogodnego miejsca do wyładunku 
wojsk, taka operacja z pewnością zajęłaby sporo czasu, działającego 
na niekorzyść Brytyjczyków, i mogłaby postawić pod znakiem zapyta
nia celowość kontynuowania kampanii. Licząc na zmęczenie przeciw
nika oraz doskonałą znajomość terenu przez swoich ludzi, Jackson wy
brał wariant przeprowadzenia ataku nocą55.

W obozie brytyjskim większość żołnierzy udała się już na spoczy
nek, gdy o godz. 1930 działa amerykńskiego okrętu Carolina otworzyły 
ogień w kierunku ich obozowiska. Powstało ogromne zamieszanie, ofi
cerowie starali się sformować swe oddziały do kontrataku, jednak 
w ciemności nikt nie wiedział, skąd atakuje nieprzyjaciel. Najbardziej 
zagrożone było brytyjskie prawe skrzydło, gdzie oddziały Coffeego, 
Beale’a i Hindsa, prowadzone przez znającego przejście przez cypry
sowe bagno Pierre’a Lafitte’a, zaatakowały z flanki pozycje 85 pułku. 
Amerykanie zepchnęli żołnierzy brytyjskich do obozu i zaczęli wcho
dzić na ich tyły, zagrażając bezpośrednio kwaterze Keane’a i parkowi 
artyleryjskiemu. Na szczęście dla Brytyjczyków, w krytycznym momen
cie, prosto z okrętów przybyły świeże posiłki w postaci czterech kom
panii 21 pułku piechoty. Brytyjczycy przeszli więc do kontrataku. Nie 
spodziewając się takiego obrotu zdarzeń, żołnierze Coffeego zaczęli się 
cofać. Jackson, widząc, że sytuacja jego żołnierzy pogarsza się z każ
dą minutą, wydał rozkaz odwrotu i wycofał swe siły 2 mile za kanał 
Rodrigez, znajdujący się pomiędzy plantacjami Macarty’ego i Chalmet- 
te. Brytyjczycy stracili 275, a Amerykanie 213 ludzi56.

Kanał Rodrigez, znajdując się teraz na pierwszej linii wojsk Jackso
na, rnusiał zostać lepiej przystosowany do działań obronnych. Na od
cinku 650 metrów od strony Missisipi rów został pogłębiony do dwóch 
metrów i poszerzony na 5 metrów, na pozostałym odcinku 350 metrów 
w kierunku cyprysowego bagna miał półtora metra głębokości i trzy 
metry szerokości. Wykopana ziemia posłużyła do usypania szańca na 
wysokość półtora metra. Od przodu wał wzmocniono balami drewna, 
mającymi zapobiec osuwaniu się ziemi do rowu57.

Przez cały dzień 24 grudnia pozostałe oddziały brytyjskie przyby
wały na pozycje wyznaczone przez gen. Keane’a i przed zapadnięciem 
zmroku wszystkie siły ekspedycyjne były w komplecie. Około godziny 
8 rano w dzień Bożego Narodzenia gen. Edward Pakenham i towarzy
szący mu oficerowie przybyli do wioski hiszpańskich rybaków, gdzie 
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mieściła się kwatera adm. Cochrane’a. Następnie cały sztab udał się 
do głównej kwatery wojsk brytyjskich, mieszczącej się w willi Ville- 
re’a, gdzie oczekiwał ich gen. Keane58.

Gdy 24 grudnia Amerykanie i Brytyjczycy gorączkowo umacniali 
swoje pozycje, nie mieli pojęcia, że po drugiej stronie Atlantyku 
w Gandawie podpisywany jest pokój kończący wojnę.

Walki na przedpolach Nowego Orleanu od 28 grudnia 1814 do 1 stycznia 1815 r.
Pakenham miał wątpliwości, czy należy przeprowadzić frontalny 

atak na ukryte za umocnieniami ziemnymi pozycje Jacksona. Jednak 
gen. Lacy Evans i wiceadmirał Cockbum przekonywali go, że nie ma 
obawy co do możliwości przeprowadzenia takiej operacji, dając za 
przykład sukces gen. Rossa, odniesiony w bitwie o Bladensburg. Mimo 
to Pakenham chciał uzyskać więcej informacji o przeciwniku i jakości 
jego umocnień, postanowił zatem przeprowadzić rozpoznanie, które 
miało obnażyć słabe punkty amerykańskiej obrony. Wcześniej postano
wiono zniszczyć amerykańskie okręty Carolina i Louisiana, operujące 
na Missisipi. Ze specjalnie skonstruowanej baterii, 26 grudnia 
o godz. 1030 rano Carolina została trafiona i stanęła w płomieniach. 
Więcej szczęścia miała Louisiana, bowiem załoga zdążyła ją odholo- 
wać na bezpieczną odległość za pomocą łodzi59.

Rankiem 28 grudnia brytyjskie oddziały, zgrupowane w dwóch ko
lumnach pod dowództwem gen. Samuela Gibbsa i gen. Johna Keane’a, 
ruszyły w kierunku pozycji amerykańskich. Praktycznie cały ogień ar
tylerii Jacksona, wspomaganej przez baterie z Louisiany i zachodniego 
brzegu, skoncentrowany był na kolumnie Keane’a, pozostawiając bry
gadę Gibbsa prawie nietkniętą. Gdyby Pakenhamowi udało się wes
przeć kolumnę Gibbsa ogniem artylerii, atak przeprowadzony prawą 
stroną mógłby się szybko zakończyć sukcesem. W związku z tym Pa
kenham rozkazał żołnierzom Gibbsa przygotować stanowiska dla ar
tylerii. Żołnierze skończyli konstrukcje ziemne pod mającą przybyć ar
tylerię, lecz tej wciąż nie było. Tymczasem straż przednia kolumny 
Gibbsa wyparła posterunki amerykańskie z pozycji na skraju lasu 
i Kentakijczycy Carrola zaczęli uciekać za ufortyfikowane pozycje, po
wodując panikę na lewym skrzydle Jacksona. W tym właśnie momen
cie nadszedł rozkaz Pakenhama zarządzający generalny odwrót, głów-



Walki na przedpolach Nowego Orleanu ... 213

Amerykańskie pozycje w bitwie pod Nowym Orleanem
nodowodzący bowiem nagle zdecydował, że musi zaczekać na ciężkie 
działa i posiłki, nie przypuszczając nawet, że znajduje się o krok od 
zwycięstwa60.

Wycofanie się Brytyjczyków było dla Amerykanów dobrą okazją do 
wzmocnienia swoich pozycji obronnych. Brytyjski atak faktycznie ob
nażył słabe punkty amerykańskiej obrony, ale wnioski z tego przede 
wszystkim wyciągnął Jackson. Po ostatniej potyczce nie miał wątpli
wości, że artyleria odegra kluczową rolę w decydującej bitwie, dlate
go za najważniejsze oprócz wzmocnienia swoich fortyfikacji uznał za
instalowanie na własnych pozycjach dodatkowej baterii, podnosząc 
tym samym ich liczbę do ośmiu51.

Również Pakenham rozkazał przyprowadzenie dodatkowych dział, 
gdyż liczba pięciu dotychczas ustawionych baterii wydawała mu się 
niewystarczająca. Aby to osiągnąć, dowódca artylerii płk Alexander 
Dickson przy pomocy swych ludzi dokonał nadludzkiego wysiłku, 
transportując działa w ekstremalnie trudnych warunkach na odcinku 
80 mil z brytyjskich okrętów na plantację Villere’a. W końcu do 31 
grudnia udało się dostarczyć dziesięć 18-funtowych dział i cztery 
24-funtowe karonady oraz niewielką ilość amunicji. W nocy, podczas 
nieustannie padającego deszczu, ustawiono cztery nowe baterie zło
żone z ciężkich dział. Liczono na zbombardowanie amerykańskich po
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zycji o świcie, po czym miał nastąpić generalny atak. Mimo że angiel
scy artylerzyści pracowali całą noc, wynik ich pracy nie był zadowala
jący. Baterie zostały ustawione na beczkach wypełnionych ziemią 
i osłonięte przez rząd beczek wypełnionych cukrem. Beczki te Brytyj
czycy sprowadzili z plantacji Villere’a w nadziei, że zastąpią one wor
ki z piaskiem. Jednak szybko się okazało, że platformy są nierówne 
i tylko do połowy osłonięte przed amerykańskim ogniem. Najcięższa 
artyleria, jaką dysponowali Brytyjczycy - 18-funtowe działa sprowa
dzone z okrętów i ustawione na wózkach okrętowych - nie była przy
stosowana do działań lądowych62.

Ranek 1 stycznia był spowity gęstą mgłą i dopiero około godz. 9 za
częło się przejaśniać. Wtedy to brytyjskie baterie otworzyły ogień. 
Pierwsze strzały zostały skierowane na rezydencję Macarty’ego, gdzie 
mieściła się kwatera główna Jacksona. Mimo że istotnie przebywał 
tam w tym momencie głównodowodzący ze swym sztabem, a budy
nek został kilkakrotnie trafiony, nikomu nic się nie stało. Tymczasem 
Brytyjczykom szybko kurczyły się zapasy amunicji, a rezultat bombar
dowania był nieznaczny. Za to odpowiedź Amerykanów była dla wro
ga dużo boleśniejsza. W ciągu trzygodzinnej wymiany ognia amery
kańskie pociski zdewastowały osłonę brytyjskiej artylerii, złożoną z be
czek wypełnionych cukrem, zabijając wielu artylerzystów i niszcząc 
działa63.

Gen. Pakenham zdecydował się poczekać, tym razem na posiłki do
wodzone przez gen. Johna Lamberta, które spodziewane były w każ
dej chwili. Jednocześnie przyjął sugestie adm. Cochrane’a i podjął 
przygotowania do przerzucenia części sił na przeciwległy brzeg rzeki. 
Plan zakładał przekopanie kanału z zalewu Bienvenu do rzeki Missisi
pi, w celu wysłania na łodziach żołnierzy z zadaniem zajęcia amery
kańskiej baterii na przeciwległym brzegu. Do tego zadania Pakenham 
wyznaczył zgrupowanie 1,2 tys. ludzi, którego trzonem miał być 85 
pułk piechoty pod dowództwem płk. Williama Thorntona64.

Jackson również czekał na posiłki, które przybyły z Kentucky 
4 stycznia w sile 2368 ludzi pod dowództwem gen. Johna Thomasa. 
Żołnierze ci byli jednak w marnej kondycji i tylko siedmiuset z nich 
posiadało broń. Jednak dzięki pomocy mieszkańców Nowego Orleanu, 
którzy oddali na użytek wojska około 400 karabinów, trzymanych na 
wypadek wybuchu powstania niewolników, udało się podnieść liczbę 
uzbrojonych ochotników z Kentucky do tysiąca. 7 stycznia wszyscy po
siadający broń otrzymali rozkaz natychmiastowego udania się na linię 
frontu, pozostali ochotnicy zostali skierowani na tyły. Mimo posiłków, 
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Jackson całą nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie bitwy pokładał 
w artylerii, nie zamierzając podjąć walki w otwartym polu. 3 tys. 
strzelców ukryto za umocnieniami, które w każdym miejscu miały 
2 metry wysokości, broniły ich ciężkie działa, wspomagane przez moc
ną baterię Pattersona, ulokowaną na drugim brzegu. Takie rozmiesz
czenie i skumulowanie siły ognia pozwalało na przeciwstawienie się 
nawet trzykrotnie silniejszemu liczebnie nieprzyjacielowi, który do 
przebycia miał otwartą przestrzeń pod ostrzałem ciężkiej artylerii 
z każdej strony. Doświadczenia z 28 grudnia i 1 stycznia zdawały się 
potwierdzać słuszność taktyki wybranej przez Jacksona. Lecz Brytyj
czycy wcale nie musieli atakować na tym tak dobrze przez Ameryka
nów umocnionym odcinku. Jackson żywił obawy, że Pakenham może 
tylko markować przygotowania do ataku na głównym odcinku, a w 
rzeczywistości zaatakować miasto z flanki. W związku z tymi obawa
mi utrzymywał na północ od miasta trzy pułki luizjańskiej milicji. Naj
bardziej niepokoił go odcinek zwany drogą Menteura, gdzie na czele 
4 pułku luizjańskiej milicji stacjonował gubernator Claiborne. Na wy
padek przedarcia się Brytyjczyków z flanki na pozycje amerykańskie, 
Jackson rozkazał zbudować na tyłach swych linii jeszcze jedno pasmo 
umocnień. Nie przewidział jednak, że Brytyjczycy łatwiej mogą wejść 
na jego tyły dzięki przerzuceniu wojsk przez rzekę, na drugi jej brzeg. 
Kiedy 7 stycznia dostrzegł takie niebezpieczeństwo, było już za późno 
przedsięwziąć stosowne działania. Nie miano bowiem żadnego sposo
bu na bezpośrednie przetransportowanie żołnierzy z jednego brzegu 
na drugi. Aby to uczynić, żołnierze musieli się cofnąć z linii obrony 
pięć mil w kierunku Nowego Orleanu, tam przeprawić się promem na 
drugi brzeg i wzdłuż niego pomaszerować w kierunku baterii Patter
sona. Taki manewr wymagał straty całego dnia. Dodatkowy problem 
stanowił fakt, że zachodni brzeg nie był przygotowany do obrony 
przed atakiem od strony rzeki. Mimo że mjr Arsene Latour rozpoczął 
przy pomocy niewolników budowę fortyfikacji, nie starczyło już czasu 
na ich ukończenie. W rezultacie jedynymi ukończonymi umocnienia
mi były te, które znajdowały się wzdłuż kanału Boisgervais i zarazem 
stanowiły ostatnią linię obrony. Stacjonowało tam 546 ludzi luizjań
skiej milicji pod dowództwem gen. Davida Morgana65.
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Pakenham ostatecznie zdecydował się na przeprowadzenie równole
głego ataku na pozycje Jacksona znajdujące się po obu brzegach Mis
sisipi. Atak brygady płk. Thorntona na pozycje amerykańskie, znajdu
jące się na zachodnim brzegu, miał być zsynchronizowany ze sztur
mem na silnie ufortyfikowaną linię Jacksona na wschodnim brzegu. 
Na głównym kierunku ataku, brytyjski plan zakładał równoczesne ude
rzenie w dwóch kolumnach pod osłoną ciężkiej artylerii. Zasadniczy 
ciężar przeprowadzenia szturmu spoczywał na brygadzie gen. Gibbsa, 
liczącej 2,2 tys. ludzi, która miała uderzyć w centrum i na lewe skrzy
dło Amerykanów. Prawe skrzydło Jacksona miało zostać zaatakowane 
przez brygadę gen. Johna Keane’a w sile 1,4 tys. ludzi. Gen. Lambert 
dowodził brygadą rezerwową. Na liczbę 8 tys. ludzi, którymi dyspo
nował Pakenham, 5,3 tys. przeznaczono do ataku na linię Jacksona 
i do zajęcia drugiego brzegu, a następnie oskrzydlenia Nowego Orle
anu, reszta wykonywała inne przydzielone im zadania bądź pozosta
wała na okrętach66.

Pakenham, obawiając się konsekwencji ataku w dzień, postanowił 
rozpocząć działania przed świtem. O godz. 4 rano kolumny Gibbsa 
i Keane’a ruszyły, aby zająć pozycje wyjściowe do ataku. Na przednią 
straż kolumny Gibbsa został wyznaczony 44 pułk piechoty pod do
wództwem płk. Thomasa MuIIensa, mający za zadanie przenieść pod 
szańce nieprzyjaciela drabiny i snopy wikliny, którymi miano zasypać 
rowy i w ten sposób przygotować drogę dla następnych oddziałów. 
O godz. 6 rano sygnał do ataku dała kompania rakietników pod do
wództwem por. Johna Crawleya. Jednak efekt użycia rakiet był prze
ciwny do zamierzonego. Zdezorientowani żołnierze nie wiedzieli, czy 
to ich artyleria, czy pociski wroga. Rakiety, z przenikliwym sykiem roz
świetlające niebo, koncentrowały ich uwagę, tak że niektórzy zatrzy
mywali się w miejscu, z przerażeniem spoglądając w górę67. Na flance 
prawego skrzydła lekkie kompanie, zabezpieczające brygadę Gibbsa, 
rozpoczęły penetrację lasu, próbując przełamać linię bronioną przez 
milicję z Kentucky i Indian Czoktaw. Jednak ukryci za drzewami strzel
cy Coffeego po około kwadransie zmusili lekkie kompanie brytyjskie 
do wycofania się na skraj lasu. Tymczasem na głównym kierunku ata
ku kolumny Gibbsa i Keane’a miarowo ruszyły w kierunku amerykań
skich linii. Teren przed nimi był spowity gęstą mgłą, a gdy artylerie 
z obu stron otworzyły ogień, widoczność jeszcze bardziej się pogorszy
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ła od dymu strzelających dział, tak że żołnierze nie widzieli, gdzie idą. 
Brytyjskie kolumny, maszerujące po grząskim i zapadającym się po 
łydki gruncie, znalazły się pod ostrzałem trzech amerykańskich bate
rii, ziejących ogniem na wprost. Gdy pierwsze szeregi wyrwały się z jej 
zasięgu, żołnierze dostali się pod morderczy ostrzał piechoty, a gdy 
w końcu dotarli pod umocnienia amerykańskie, okazało się, że nie do
starczono drabin i snopów wikliny, po których mogliby się wspiąć na 
szaniec przeciwnika. Na dodatek mgła zaczęła opadać i zatrzymana 
kolumna stała się łatwym celem dla amerykańskiej piechoty, która 
strzelała do Brytyjczyków jak do przysłowiowych kaczek. Pierwsze 
plutony zostały wprost zmiecione przez amerykański ostrzał, następ
ne zaczęły się załamywać. Oficerowie próbowali opanować sytuację 
i poprowadzić żołnierzy do ponownego ataku. Dwie kompanie prze
szły fosę, lecz ich żołnierze pozbawieni wsparcia zginęli lub dostali się 
do niewoli. Gen. Gibbs, przejeżdżając konno wzdłuż swoich linii, sta
rał się leżących pod morderczym ostrzałem żołnierzy poderwać do 
walki, pozwalając im nawet na porzucenie ważących 15 kg plecaków.

Kolumna Keane’a, operująca na lewym skrzydle, poruszała się 
wzdłuż drogi pomiędzy rzeką a groblą, nękana przez gwałtowny ogień 
baterii Pattersona z zachodniego brzegu dotarła do amerykańskich li
nii i przeprowadziła szturm na nieskończoną redutę, znajdującą się na 
zewnątrz amerykańskich umocnień. Żołnierze lekkich kompanii, pro
wadzeni przez płk. Roberta Rennie, wdarli się do reduty i wyparli 
obrońców, jednak pozbawieni wsparcia, przyjmując skoncentrowany 
ogień całego prawego amerykańskiego skrzydła, wkrótce w nieładzie 
zaczęli się wycofywać z zajętych uprzednio pozycji. W ten sposób czo
ło brytyjskiej kolumny, które uprzednio wdarło się do reduty, zostało 
unicestwione. Gen. Keane, dostrzegający dramatyczną sytuację prawe
go skrzydła i ufny w sukces lekkich kompanii płk. Rennie, wysłał na 
pomoc Gibbsowi 93 pułk górali szkockich, dowodzony przez płk. Ro
berta Dale’a. Żołnierze ci pod huraganowym ostrzałem musieli prze
mierzyć na ukos odcinek z lewego skrzydła do czoła prawej kolumny. 
Zaraz po dotarciu do miejsca przeznaczenia płk Dale został śmiertel
nie trafiony, a dowodzący w jego miejsce płk Andrew Creagh, nie ma
jąc rozkazu, czy atakować, czy się cofać, trzymał swoich Szkotów pod 
morderczym ogniem nieprzyjaciela 80 metrów od amerykańskich linii. 
Stojący w bezruchu pułk, będący tarczą strzelniczą dla około 600 ame
rykańskich strzelców, w konsekwencji stracił 50% swego stanu osobo
wego. Nawet jeden z najlepszych pułków w armii brytyjskiej nie mógł 
wytrzymać tego horroru i po kilku minutach żołnierze tej elitarnej jed-
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Plan bitwy pod Nowym Orleanem 8 stycznia 1815 r.
nostki rzucili się do ucieczki. Pakenham - widząc, że wypadki przy
bierają katastrofalny obrót, podobnie jak dwa lata wcześniej pod Sa
lamanką - zdecydował się na osobiste poderwanie żołnierzy do ata
ku. Trafiony jednak odłamkiem zmarł kilka minut później podczas 
transportu na tyły. Podobny los stał się udziałem gen. Gibbsa, który 
próbował zebrać to, co pozostało z jego kolumny, i przeprowadzić de
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speracki atak na amerykańskie szańce. Zdezorientowani i pozbawieni 
dowództwa żołnierze zaczęli się cofać, a część nawet rzuciła się do 
ucieczki68.

Adiutant Pakenhama mjr John lyiden pogalopował na lewe skrzy
dło, aby znaleźć Keane’a i przekazać mu dowództwo, lecz dowiedział 
się, że ten również został ciężko ranny. Kolejne straty wśród główno
dowodzących: Pakenhama, Gibbsa, Keane’a pozostawiły atakujące bry
gady bez dowództwa. Ciężkie straty wśród starszych oficerów dowo
dzących pułkami jeszcze bardziej pogarszały sytuację. Wśród zabitych 
lub ciężko rannych byli: płk Paterson, płk Rennie, mjr Whittaker, płk 
Dale, płk Brooke, płk Faunce, płk Jones, płk Debbieg. Teraz naczelne 
dowództwo spoczęło w rękach gen. Lamberta, dowódcy 1 brygady sto
jącej w rezerwie69.

Jednocześnie po drugiej stronie rzeki płk Thomton wylądował na 
zachodnim brzegu, milę poniżej amerykańskich umocnień, i ruszył 
w kierunku linii bronionych przez żołnierzy Morgana. Operacja ta od 
początku nie przebiegała zgodnie z planem. Już o 3 nad ranem Thorn- 
ton wiedział, że nie będzie miał wystarczającej liczby łodzi do prze
transportowania swoich oddziałów przez rzekę, dostarczono ich bo
wiem tylko 47. W związku z tym odesłał połowę żołnierzy z powro
tem do Gibbsa i Keane’a, zostawiając tylko 500 ludzi do przeprowa
dzenia akcji. Jakby nie dość było kłopotów, silny prąd Missisipi zniósł 
ich łodzie około mili poniżej planowanego miejsca desantu. Kiedy 
w końcu brytyjskie łodzie osiągnęły zachodni brzeg, błyski ognia arty
lerii po drugiej stronie rzeki oznajmiły rozpoczęcie głównego ataku. 
Brytyjczycy natychmiast po wylądowaniu zaatakowali pozycje nieprzy
jaciela, wypierając po krótkiej walce 250 zmęczonych całonocnym 
marszem ochotników z Kentucky, którzy wycofali się 300 metrów na 
skraj głównej linii obrony. Najpilniejszym zadaniem Thomtona było te
raz jak najszybsze wyeliminowanie baterii Pattersona, ostrzeliwującej 
brytyjską kolumnę Keane’a na lewym brzegu. Ppłk Richard Gubbins 
nagłym atakiem na bagnety błyskawicznie wyparł Kentakijczyków, któ
rzy wycofali się na linię Boisgervais. Komandor Patterson, nie mając 
szans na ostrzał Brytyjczyków (jego baterie były skierowane na rze
kę), zagwoździł działa i wraz ze swoim oddziałem schronił się na okrę
cie Louisiana, który odpłynął w górę rzeki70.

Thomton, nie dysponując wystarczającymi siłami, aby zaatakować 
linię Boisgervais, oczekiwał na posiłki i rozkazy. Zamiast nich przybył 
płk Dickson wysłany przez Lamberta z zadaniem zorientowania się, 
czy po załamaniu głównego ataku brytyjskiego na lewym brzegu moż
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na spróbować kontynuować operację na prawym. Po zapoznaniu się 
ze stanem rzeczy na prawym brzegu uznał, że nie ma szans na prze
prowadzenie skutecznego ataku na tym kierunku i zasugerował Lam
bertowi wycofanie oddziału Thomtona. Przeciwnego zdania byli adm. 
Edward Codrington i płk John Fox Burgoyne, którzy uważali, że 
Thomton po otrzymaniu posiłków będzie w stanie złamać pozycje 
amerykańskie na linii Boisgervais i opanować brzeg naprzeciw Nowe
go Orleanu, z którego następnie można będzie prowadzić artyleryjski 
ostrzał miasta. Ostatecznie Lambert przychylił się do rady Dicksona 
i wydał Thomtonowi rozkaz wycofania się z prawego brzegu. Jedno
cześnie rozpoczęto negocjacje w sprawie zawieszenia broni, aby móc 
pochować zabitych i opatrzyć rannych71.

W bitwie 8 stycznia 1815 r. wzięło udział 5800 żołnierzy brytyj
skich i 4300 amerykańskich. Straty w ludziach po stronie brytyjskiej 
wyniosły 291 zabitych, 1262 rannych i 484 wziętych do niewoli, po 
stronie amerykańskiej odpowiednio 13 zabitych, 30 rannych i 19 za
ginionych. Ogółem straty po stronie brytyjskiej wyniosły 2037, po 
amerykańskiej 62. Od początku operacji przeciwko Nowemu Orleano
wi Brytyjczycy stracili 2444 żołnierzy, przy stratach Amerykanów się
gających 336 żołnierzy, co daje stosunek 7:172.

Pozycja wojskowa Lamberta nie była łatwa, wycofując Thomtona 
z zachodniego brzegu, zdradził przeciwnikowi własne intencje rezy
gnacji z ataku i wycofania swoich sił na okręty. Biorąc pod uwagę szok 
Brytyjczyków, wywołany klęską i ciężkimi stratami, można przypusz
czać, że atak Jacksona na pozycje brytyjskie mógł przynieść katastro
falne skutki dla armii Lamberta. Jackson jednak nie zdecydował się 
na ten krok, pozwalając przeciwnikowi na przeprowadzenie odwrotu. 
Obie armie jeszcze przez 10 dni pozostawały na starych pozycjach, 
prowadząc obustronny ostrzał artyleryjski. 11 stycznia przybyły z Eu
ropy nowe posiłki w postaci 40 pułku piechoty w liczbie 850 żołnierzy 
wraz z transportem amunicji i sprzętu oblężniczego. Lambert wydał 
im rozkaz pozostania na okrętach. W nocy z 17 na 18 stycznia 1815 r., 
po wcześniejszych przygotowaniach, przy zachowaniu maksimum 
środków ostrożności, armia brytyjska wycofała się na świeżo ufortyfi
kowane pozycje u ujścia Missisipi, bronione przez 14 dział. Na tych 
pozycjach Brytyjczycy pozostali do 27 stycznia, kiedy to ostatnie ich 
oddziały weszły na okręty73.

Mimo porażki na przedpolach Nowego Orleanu, brytyjskie siły 
wciąż stanowiły poważne zagrożenie dla amerykańskich wojsk znaj
dujących się w tym rejonie. Lambert planował teraz przeprowadzenie 
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ataku na Mobile. Najpierw jednak należało opanować fort Bowyer, po
łożony na wschodnim cyplu wejścia do zatoki Mobile74.

8 lutego położony na wschodnim cyplu półwyspu fort został oto
czony z trzech stron przez brytyjskie okręty, a 5 tys. żołnierzy brytyj
skich z 4, 21, 44 i 85 pułku wylądowało na jego tyłach. Broniący fortu 
garnizon, liczący 375 ludzi 2 pułku piechoty US pod dowództwem płk. 
Williama Lawrance’a, nie mając szans na skuteczną obronę, poddał się 
12 lutego 1815 r. W trakcie walk straty brytyjskie wyniosły 13 zabitych 
i 18 rannych. 13 lutego, podczas brytyjskich przygotowań do ataku na 
Mobile, przypłynęła fregata HMS Brazen z wiadomością o podpisaniu 
pokoju, kładąc kres kampanii wojennej75.

Gen. Pakenham i gen. Gibbs, którzy razem przypłynęli do Amery
ki, razem również odpłynęli. Ich ciała, po usunięciu wnętrzności, 
umieszczono w beczkach z rumem, aby przetrwały kilkutygodniowy 
transport do Anglii. Obaj zostali pochowani z wszelkimi honorami 
w katedrze św. Pawła w Londynie. Na pomniku grobowym obaj są 
przedstawieni w mundurach, jakie nosili w dniu śmierci.

Dla Brytyjczyków kampania przeciw Nowemu Orleanowi była tyl
ko niewiele znaczącym epizodem, zresztą już wkrótce cała uwaga 
Wielkiej Brytanii znowu zwróciła się ku Europie, gdzie Napoleon jesz
cze raz poderwał Francję do walki. Zwycięstwo odniesione pod Wa- 
terloo pozwoliło Anglikom prawie całkowicie zapomnieć o niepowo
dzeniu pod Nowym Orleanem.

Dla Amerykanów bitwa ta była największym zwycięstwem lądo
wym tej wojny. Żołnierze do końca życia z dumą podkreślali uczest
nictwo w tej bitwie. Andrew Jackson stał się bohaterem narodowym. 
W podziękowaniu za odniesione zwycięstwo jeszcze za jego życia za
częto nazywać miasta jego imieniem. Euforia, która po zwycięstwie 
przeszła przez cały kraj, znalazła swoje odzwierciedlenie w twórczo
ści literackiej. Dziesiątki poematów i pieśni wysławiało bohaterstwo 
żołnierzy spod Nowego Orleanu i ich wodza. Popularność Jacksona za
prowadziła go do Białego Domu, gdzie zasiadł jako siódmy prezydent 
Stanów Zjednoczonych76.
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Rozdział VII
ZAKOŃCZENIE KONFLIKTU

Rokowania pokojowe
Mimo rozpoczęcia wojny, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wciąż 
utrzymywały stosunki dyplomatyczne, dlatego sondaże w sprawie 
układów pokojowych mogły rozpocząć się niemal równocześnie z wy
buchem konfliktu. Gdy 18 czerwca 1812 r. sekretarz stanu James Mon
roe poinformował brytyjskiego posła Augustusa J. Fostera o wypowie
dzeniu wojny, jednocześnie wezwał go do podjęcia wysiłków na rzecz 
przywrócenia pokoju1. 26 czerwca Biały Dom wysłał instrukcje dla 
amerykańskiego charge d’affaires w Londynie, Jonathana Russella, 
upoważniając go do podjęcia negocjacji w sprawie zawieszenia broni. 
Propozycje zakładały, że jeśli Brytyjczycy odwołaliby Orders in Council 
i zrezygnowali z impressmentu, w zamian Stany Zjednoczone zobowią
załyby się nie zatrudniać marynarzy brytyjskich na okrętach amery
kańskich2 . Jednak zanim Russell zdążył przedstawić Londynowi ame
rykańską ofertę, Orders in Council były już zawieszone3. Władze bry
tyjskie, ufając, że odwołanie Orders in Council zakończy szybko wojnę, 
w lipcu 1812 r. wysłały instrukcje do kapitanów Royal Navy, aby ogra
niczyli ataki na amerykańskie okręty do czasu, kiedy wiadomości 
o tym dotrą do Stanów Zjednoczonych. Minister spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanii, lord Robert Steward Castlereagh powiadomił Russel
la, że brytyjskie władze mają duże nadzieje na zmianę polityki amery
kańskiej w związku z odwołaniem Orders in Council*. W związku z tym 
admirał dowodzący flotą brytyjską w Ameryce Północnej, Herbert Sa
wyer, nie ustanowił faktycznej blokady wybrzeży USA. Ponadto Bry
tyjczycy przygotowali licencje na eksport towarów z USA dla statków 
neutralnych, w tym amerykańskich, w celu dostarczenia zaopatrzenia 
dla armii brytyjskiej w Hiszpanii5. Jednak tygodnie upływały, a Ame
rykanie nie podjęli żadnych kroków, które oznaczałyby rezygnację 
z polityki konfrontacji. Pod koniec września dowodzący brytyjską flo-
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tą w Ameryce Północnej adm. Borlease Warren powiadomił posła bry
tyjskiego w Waszyngtonie, iż oczekuje natychmiastowej odpowiedzi 
w kwestii kroków, jakie zamierza podjąć rząd amerykański w celu za
kończenia wojny. Wskazywał równocześnie, że Wielka Brytania ocze
kuje odwołania w ciągu 10 dni restrykcji wobec brytyjskich statków 
i wszelkich aktów wrogości wobec brytyjskiego terytorium, osób i mie
nia6. Brytyjczycy czekali do 13 października na odwołanie aktu wojny 
przez Stany Zjednoczone. Po upłynięciu tego terminu Londyn wydał 
rozkaz podjęcia zakrojonych na szeroką skalę działań wojennych na 
morzu7. We wrześniu poseł amerykański w Londynie Jonathan Rus
sell i jego brytyjski odpowiednik Augustus Foster zostali odwołani, 
a stosunki amerykańsko-brytyjskie faktycznie zostały zawieszone8.

Wybuch wojny amerykańsko-brytyjskiej zaniepokoił cara Rosji Alek
sandra I. Uważał on bowiem, że konflikt ten osłabia koalicję antyfran
cuską, angażując Wielką Brytanię w wojnę poza terenem Europy. Po
nadto Rosji zależało na utrzymaniu wymiany handlowej ze Stanami 
Zjednoczonymi, a wojna utrudniała handel, gdyż Royal Navy bloko
wała wybrzeże USA. 21 września car Aleksander poprzez posła ame
rykańskiego w Petersburgu, Johna Quincy Adamsa zaoferował media
cję Rosji w ewentualnych rokowaniach pokojowych pomiędzy Stana
mi Zjednoczonymi a Wielką Brytanią9. Brytyjczycy od początku byli 
niechętni pośrednictwu rosyjskiemu w tej sprawie. Wielka Brytania 
skupiona była w tym czasie na wydarzeniach w Europie, pokładając 
nadzieję na pokonanie Napoleona w armii Kutuzowa i srogiej rosyj
skiej zimie, która dziesiątkowała korpusy cesarza Francuzów. Dobre 
wieści nadchodziły również z Hiszpanii, gdzie Wellington po rozbiciu 
wojsk francuskich pod Salamanką w lipcu 1812 r. wypierał ich armie 
z półwyspu. Te sukcesy usztywniły stanowisko brytyjskie, gdyż dawa
ły szansę na szybsze, niż się wcześniej spodziewano, zakończenie woj
ny w Europie i wysłanie wojsk za ocean. Nie bez znaczenia był też 
fakt, że kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych przybrała prze
bieg niepomyślny dla Madisona i pojawiła się nadzieja, iż w wypadku 
jego przegranej stronnictwo wojenne zostanie zastąpione przez polity
ków skłaniających się ku szybkiemu zakończeniu konfliktu10.

Dlatego też dyplomacja brytyjska bardzo gwałtownie sprzeciwiała 
się jakimkolwiek próbom rozejmu pomiędzy Rosją a Napoleonem pod
czas kampanii zimowej 1812 r. Znamienny jest przypadek z 4 paź
dziernika 1812 r., kiedy wysłannik Napoleona Armand de Caulain
court miał się spotkać z Michałem Kutuzowem na forpocztach rosyj
skich, aby omówić warunki rozejmu. Na wieść o tym pełnomocnik an- 
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gielski przy armii rosyjskiej, Robert Wilson ostro zaprotestował w szta
bie Kutuzowa i ten odmówił prowadzenia dalszych rozmów. Kutuzow 
miał zresztą oświadczyć Wilsonowi:

Nie jestem wcale pewien, czy zupełne zniszczenie Napoleona i jego armii 
byłoby dobrodziejstwem dla świata. Dziedzictwo jego przypadloby nie Rosji 
i nie żadnemu z mocarstw kontynentalnych, lecz państwu, które już w chwili 
obecnej króluje na morzach i którego panowanie stałoby się wówczas nie do 
zniesienia".
\N marcu 1813 r. rosyjski poseł w Waszyngtonie, Andriej Daszków, 

w imieniu cara Aleksandra I zaprosił Stany Zjednoczone do negocja
cji, oferując pośrednictwo Rosji, na co Madison wyraził zgodę12.

Dla Madisona było już jasne, że wyprawa Napoleona na Moskwę 
zakończyła się sromotną klęską i tym bardziej skłaniało go to do pod
jęcia rokowań pokojowych. Ponadto kampania wojenna w Kanadzie 
przebiegała niepomyślnie, a postawa opozycji federalistów w Nowej 
Anglii stawiała pod znakiem zapytania środki potrzebne na finanso
wanie wojny. Zdawano sobie sprawę, iż w momencie klęski Napole
ona Wielka Brytania będzie mogła swoje wojska wysłać za ocean, nie 
oglądając się na opinię sojuszników europejskich. Rozsądnie zatem 
było negocjować teraz, kiedy głos Rosji, biorącej na siebie główny cię
żar walk z Napoleonem, mógł pomóc Stanom Zjednoczonym w roko
waniach. Stany Zjednoczone uczyniły więc gest dobrej woli wobec 
Wielkiej Brytanii, przyjmując w lutym 1813 r. ustawę o niezatrudnia- 
niu obcokrajowców we flocie amerykańskiej (.Foreign Seamen Actj 
z chwilą zakończenia wojny. Krok ten w konsekwencji powinien zakoń
czyć brytyjskie praktyki impressmentu, które były odpowiedzią na za
trudnianie brytyjskich marynarzy na statkach amerykańskich, a zara
zem jedną z przyczyn bardzo zaogniających stosunki dwustronne13.

Do prowadzenia rozmów pokojowych w Europie Madison wyzna
czył Alberta Gallatina i senatora stanu Delaware, federalistę Jamesa 
A. Bayarda, którzy mieli udać się do Petersburga i wraz z tamtejszym 
posłem amerykańskim, Johnem Quincy Adamsem, prowadzić rokowa
nia z Anglikami. W instrukcjach dla posłów, do najważniejszych spraw 
zaliczono rezygnację z praktyki impressmentu, odejście od dyskrymi
nacji praw państw neutralnych, w kwestii terytorialnej - przywróce
nie zasady status quo sprzed wybuchu konfliktu. W zamian Stany Zjed
noczone oferowały Foreign Seamen Act. Amerykanie liczyli w rokowa
niach na poparcie Szwecji i Rosji, lecz kiedy wysłannicy amerykańscy 
przybyli do Petersburga w lipcu 1813 r., dowiedzieli się, że Wielka Bry
tania nie zgadza się na pośrednictwo państw trzecich. Przez pół roku 
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amerykańscy posłowie oczekiwali na oficjalną notę dyplomatyczną 
w sprawie rokowań, ostatecznie w styczniu 1814 r. postanowili dłużej 
nie czekać i opuścić St. Petersburg. Dwóch z nich udało się do Londy
nu, oficjalnie w drodze do domu, faktycznie, aby w stolicy nieprzyja
ciela wysądować ewentualne perspektywy zawarcia pokoju14.

Chociaż Brytyjczycy nie godzili się na pośrednictwo państw trze
cich, minister spraw zagranicznych lord Castlereagh, aby zademonstro
wać pokojowe intencje, oświadczył, że Anglia gotowa jest rozpocząć 
bezpośrednie, dwustronne rokowania ze Stanami Zjednoczonymi i w 
tej sprawie napisał bezpośrednio do sekretarza Stanu Jamesa Mon- 
roe’a15. 30 grudnia 1813 r. Madison przyjął brytyjską ofertę rozpoczę
cia obustronnych rokowań i powołał komisję złożoną z pięciu wybit
nych osobistości sceny politycznej: Johna Quincy Adamsa, Jamesa 
A. Bayarda, Henry’ego Claya, Jonathana Russella i Alberta Gallatina. 
Na czele brytyjskiej misji pokojowej stanął lord Gambier, emerytowa
ny oficer Royal Navy, nieposiadający dyplomatycznego doświadczenia, 
który swoją karierę wojskową zawdzięczał wpływom i pieniądzom ro
dziny. Jako oficer marynarki nie wykazał się kompetencją i z tego po
wodu trafił w 1808 r. pod sąd wojenny. Towarzyszyli mu: William 
Adams, urzędnik Admiralicji, znawca prawa morskiego, i Henry Goul- 
boum, podsekretarz Ministerstwa Kolonii, odpowiedzialny za obronę 
brytyjskich interesów w Kanadzie. Amerykańska komisja składała się 
z wytrawnych polityków, podczas gdy Brytyjczycy wyznaczyli do ne
gocjacji „drugi garnitur”, ponieważ wybitniejsi dyplomaci byli pochło
nięci wydarzeniami w Europie. Na miejsce negocjacji wyznaczono 
Gandawę, miasto leżące w Belgii, jednak brytyjscy negocjatorzy nie 
spieszyli się z przybyciem do niej16.

4 kwietnia 1814 r. Napoleon Bonaparte podpisał akt abdykacji na 
rzecz swego syna, wojna w Europie dobiegła końca. Brytyjskie pułki, 
zaprawione w licznych bojach w Hiszpanii, były teraz do dyspozycji 
i mogły zostać użyte w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. Licząc, że 
posiłki wojskowe wysyłane za ocean odniosą zwycięstwo i zajmą waż
ne terytoria wroga, które staną się kartą przetargową w procesie ne
gocjacyjnym, zwlekano z podjęciem pertraktacji.

Rokowania rozpoczęły się 8 sierpnia 1814 r., na miesiąc przed 
otwarciem kongresu wiedeńskiego, ustalającego porządek w Europie 
na najbliższe kilkadziesiąt lat. Najważniejszymi kwestiami poruszany
mi w trakcie gandawskich negocjacji były: impressment, sprawa Indian 
zamieszkujących północno-zachodnie terytorium Stanów Zjednoczo
nych, kwestie terytorialne, demilitaryzacja Wielkich Jezior, prawa do 
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połowów na kanadyjskich wodach. Dla Brytyjczyków najważniejszą 
kwestią było zabezpieczenie na przyszłość swoich kolonii w Kanadzie 
przed zakusami Stanów Zjednoczonych, dlatego też bardzo forsowali 
ideę utworzenia na północno-zachodnim terytorium USA wielkiego 
buforowego terytorium indiańskiego, które byłoby barierą dla amery
kańskiego osadnictwa na tym obszarze i zabezpieczało południowo-za
chodnią granicę Kanady. Ponadto Brytyjczycy starali się w ten sposób 
chronić interesy sojuszniczych plemion, które oddały im nieocenione 
usługi, szczególnie w pierwszych miesiącach wojny. Jako granicę in
diańskiego terytorium Brytyjczycy sugerowali linię ustaloną traktatem 
z Greenville w 1795 r. Przyjęcie tych warunków oddawałoby we wła
danie Indian jedną trzecią terytorium dzisiejszego Ohio, połowę Min
nesoty, całe Wisconsin, Illinois, Indianę i Michigan. Stanowiło to 
250 tys. mil kwadratowych, czyli 15% terytorium Stanów Zjednoczo
nych, zamieszkanego przez 100 tys. białych osadników i 20 tys. In
dian. Brytyjczycy dawali Amerykanom dwie możliwości: albo teryto
rium indiańskie pozostanie w granicach USA, albo Wielka Brytania od
kupi je. Następnym warunkiem brytyjskim było oddanie północnego 
obszaru Maine i dzisiejszej Minnesoty. Brytyjczycy zażądali też demili- 
taryzacji Wielkich Jezior poprzez wycofanie z nich okrętów wojennych 
i zlikwidowanie fortów usytuowanych na ich brzegach17. Amerykanie 
stanowczo odrzucili te warunki18. W tej sytuacji amerykańskim posłom 
wydawało się, że szanse wynegocjowania pokoju są minimalne i roz
poczęli przygotowania do opuszczenia Ganadawy. Jedynie Henry Clay 
uważał, że brytyjskie warunki są pokerową zagrywką, mającą na celu 
wysądowanie, jak dalece Amerykanie są skłonni do ustępstw19. Bry
tyjczycy tymczasem grali na zwłokę, oczekując militarnych sukcesów 
na froncie, co wzmocniłoby ich pozycję przetargową w rokowaniach20. 
Taktyka ta wydawała się słuszna, gdyż w sierpniu wojska brytyjskie 
wysłane do zatoki Chesapeake odniosły zwycięstwo pod Bladensbur- 
giem, a następnie zdobyły stolicę wroga - Waszyngton. Teraz należało 
tylko opanować Baltimore na wschodnim wybrzeżu i Plattsburg na 
północy, by zmusić przeciwnika do zawarcia korzystnego dla siebie po
koju. Jednak żołnierzom brytyjskim nie udało się zająć ani Baltimore, 
ani Plattsburga, a gdy wieści o tym dotarły do Londynu, negocjatorzy 
brytyjscy przedstawili nowe propozycje. Brytyjczycy wycofali się ze 
swych żądań utworzenia buforowego terytorium indiańskiego, godząc 
się na przywrócenie statusu Indian sprzed bitwy pod Tippecanoe 
w 1811 r., co w praktyce oznaczało porzucenie interesów sojusznika. 
W kwestii nabytków terytorialnych Wielka Brytania zaproponowała 
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przyjęcie formuły uti possidetis, co oznaczało, że każda ze stron zatrzy
muje to terytorium, które aktualnie jest w jej posiadaniu. W razie przy
jęcia tych warunków, w rękach brytyjskich znalazłyby się fort Niagara, 
fort Mackinac i wschodnie Maine. Amerykanie zatrzymaliby fort Mal
den i fort Erie21. Mimo że nowa oferta brytyjska była nieporównywal
nie korzystniejsza od pierwszej, amerykańscy negocjatorzy również jej 
nie przyjęli22.

Kiedy stało się jasne, że Amerykanie nie zgodzą się na uti posside
tis, przed rządem brytyjskim stanął dylemat: przyjąć forsowaną przez 
Amerykanów zasadę status quo ante bellum czy przeprowadzić jeszcze 
jedną ekspedycję wojskową w celu wywalczenia korzystniejszych wa
runków pokoju. Koszt takiej kampanii wyniósłby około 10 min funtów, 
a skarb brytyjski głęboko przecież odczuwał koszty wojen napoleoń
skich, toczonych z jedną zaledwie przerwą od 1793 r. Nie chodziło jed
nak tylko o koszty finansowe; w Wiedniu rozpoczął się kongres państw 
europejskich, mający ustalić powojenny porządek w Europie, a pań
stwa będące filarami koalicji antyfrancuskiej z coraz większą irytacją 
odnosiły się do brytyjskiej blokady amerykańskiego wybrzeża. Szcze
gólnie car Rosji Aleksander I sympatyzował ze sprawą amerykańską, 
tak że lord Liverpool nazwał go w połowie Amerykaninem23. Zresztą 
w samej Anglii coraz powszechniejsze stawały się opinie o konieczno
ści zakończenia działań wojennych za oceanem; sam Wellington nie
chętnie zgodził się na objęcie dowództwa nad ewentualną kampanią 
wojskową w Ameryce, zaznaczając jednak, że nie opuści Europy aż do 
wiosny następnego roku, i sugerując zawarcie pokoju.

W tej sytuacji negocjacje nabrały rozmachu, a jedną z kwestii, któ
re należało uzgodnić, był status amerykańskich rybaków łowiących na 
kanadyjskich wodach i brytyjskie prawo żeglugi na Missisipi - prawa, 
które zostały zagwarantowane jeszcze podczas pokoju paryskiego 
w 1783 r. Należało zdecydować, czy zostaną wzajemnie zniesione, czy 
utrzymane. Kwestia ta podzieliła amerykańską delegację. Henry Clay, 
reprezentujący interesy mieszkańców Zachodu, domagał się zamknię
cia Missisipi dla brytyjskiej żeglugi, podczas gdy Adams, reprezentują
cy rybaków z Massachusetts, chciał utrzymać prawo połowów. Osta
tecznie oba prawa zostały utrzymane, co satysfakcjonowało Adamsa24.

Traktat pokojowy został podpisany 24 grudnia 1814 r. Za formułę 
został przyjęty stan sprzed wojny, obie strony zobowiązywały się do 
ewakuacji wojsk z zajmowanych terytoriów, należących do przeciwni
ka. Sygnatariusze zgodzili się ponadto na niezabieranie własności 
z zajmowanych terytoriów, w tym niewolników i archiwów, oraz na 
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zwolnienie jeńców wojennych. Każda ze stron konfliktu obiecywała za
warcie pokoju z plemionami indiańskimi, umożliwienie im powrotu na 
ziemie plemienne (sprzed wojny) i poszanowanie ich praw25. Traktat 
został ratyfikowany przez prezydenta Madisona 18 lutego 1815 r.26

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii negocjujący w Wiedniu powitali 
podpisanie pokoju ze Stanami Zjednoczonymi z radością. Wkrótce po
słowie brytyjscy mogli napisać do Londynu, że pokój bardzo ułatwił 
negocjacje z Rosją. Opozycja parlamentarna w Wielkiej Brytanii stara
ła się zbić kapitał polityczny, krytykując nieudolność brytyjskich nego
cjatorów27 .

W Kanadzie powitano układ pokojowy z rozczarowaniem, Kanadyj
czycy liczyli bowiem na zdobycze terytorialne i solidne gwarancje za
bezpieczające ich kraj przed ewentualną przyszłą agresją sąsiadów 
z południa. Układ z Gandawy takich rękojmi nie dawał, powszechne 
było odczucie, że pokój jest jedynie zawieszeniem broni i w przeciągu 
kilku najbliższych lat należy się spodziewać ponownego konfliktu. Na 
dodatek, podkreślano, Brytyjczycy wycofując się z rejonów północno- 
-zachodnich, stracili Indian jako sojuszników28.

W Stanach Zjednoczonych podpisanie pokoju powitano z ulgą, ale 
i uczuciem niedosytu, żaden z celów wojny nie został osiągnięty, na 
dodatek błyskotliwe zwycięstwo pod Nowym Orleanem nie miało 
wpływu na warunki traktatu. Co prawda w tej ostatniej kwestii nie
którzy historycy amerykańscy, jak Thomas P. Abemethy, mieli odmien
ne zdanie, uważając, iż w przypadku zwycięstwa Brytyjczyków i zaję
cia przez nich Nowego Orleanu, Londyn złamałby postanowienia ukła
du pokojowego29. Pogląd ten został jednak obalony w artykule Jamesa 
Carra opublikowanym w Diplomatic History30.

Konwencja w Hartford
Federaliści, którym mimo usilnych starań nie udało się zapobiec wy
powiedzeniu wojny Wielkiej Brytanii, postanowili w minimalnym stop
niu wesprzeć rząd federalny, a z drugiej strony wyciągnąć maksimum 
korzyści z konfliktu. Ze względu na fakt, że Londyn wiedział o anty
wojennych nastrojach w tych stanach i liczył na rozbicie jedności 
w obozie przeciwnika, a w przyszłości nawet jedności państwa, wyraź
nie oszczędzano ten rejon w prowadzonej wojnie. Faktycznie w pierw
szej fazie konfliktu kompanie okrętowe z Nowej Anglii, korzystając 
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z brytyjskich licencji, dostarczały na Półwysep Iberyjski zaopatrzenie 
potrzebne walczącym tam z Francuzami wojskom Wellingtona. Do mo
mentu, gdy brytyjska flota nie rozciągnęła blokady wybrzeża amery
kańskiego na północ od Nowego Jorku, Nowa Anglia miała monopol 
na import. W dodatku geograficzne położenie tych stanów powodowa
ło, że stały się one ważnym dostarczycielem zaopatrzenia dla wojsk 
brytyjskich w Kanadzie. Problem był na tyle poważny, iż pod koniec
1813 r. Kongres uchwalił akt zakazujący tego typu handlu. To oczywi
ście zostało w stanach Nowej Anglii okrzyknięte jako „nowe embar
go”, podsycając nastroje antywojenne. Tak długo, jak długo Wielka 
Brytania walczyła z Napoleonem, stany Nowej Anglii mogły wyciągać 
korzyści ze swojej polityki i położenia. Jednak kiedy cesarz Francuzów 
abdykował w kwietniu 1814 r., sytuacja radykalnie się zmieniła. Wy
brzeże Nowej Anglii zostało również objęte ścisłą blokadą, a wojsko 
brytyjskie rozpoczęło rajdy na niedotknięte do tej pory wojną teryto
rium. W lipcu 1814 r. Brytyjczycy zajęli wyspę Moose i Eastport w sta
nie Maine. Mieszkańców zaś zmuszono do przysięgi na wierność kró
lowi Wielkiej Brytanii Jerzemu III. W pierwszych tygodniach września
1814 r. gen. John C. Sherbrooke, gubernator Nowej Szkocji, ogłosił 
wzięcie w posiadanie przez Wielką Brytanię, w imieniu Jego Wysoko
ści, całego terytorium stanu Maine. Wydarzenia te, a nawet złupienie 
przez wojsko najeźdźcy Aleksandrii w Wirginii, która uchodziła za tak 
federalistyczną jak Boston, nie zmieniło stosunku federalistów do 
Wielkiej Brytanii i do wojny z nią. Wprost przeciwnie, podniosły się 
głosy, że należy ratować te terytoria przed pożogą wojenną, szukając 
ugody z Londynem na własną rękę31.

Federaliści, którzy od początku gwałtownie sprzeciwiali się konflik
towi z Wielką Brytanią, dzięki swojej polityce zyskiwali coraz większą 
popularność w stanach Nowej Anglii. Rosła ona nawet tam, gdzie przed 
wojną mieli słabsze poparcie, jak np. w Vermont. W Massachussetts 
i Connecticut reprezentacja federalistów we władzach stanowych zwięk
szyła się z 75,0% w 1812 r. do 85,7% w 1813, w Vermont, który nie był 
tradycyjnie profederalistycznym stanem, udział polityków tej partii we 
władzach zwiększył się z 29,7% w 1812 r. do 42,0% w 1813 r.32

Gdyby wojna trwała dużej, niewykluczone, że doszłoby nawet do 
secesji stanów Nowej Anglii. Ruch na rzecz wystąpienia z Unii był w tej 
części kraju niezwykle silny, a klęski militarne wojsk amerykańskich 
dodawały mu jeszcze większego impetu, czego zewnętrznym wyrazem 
była zwołana w połowie grudnia 1814 r. głośna konwencja w Hartford. 
U jej podstaw leżało zorganizowane przez władze stanowe Massachus- 
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setts spotkanie przedstawicieli innych stanów sprzeciwiających się 
wojnie, wyznaczone na 17 października 1814 r. Przybyli delegaci ze 
stanów: Connecticut, Rhode Island, Vermont i New Hampshire. Naj
bardziej radykalnymi politykami byli Caleb Strong, gubernator Massa
chusetts, który wyszedł z propozycją podpisania separatystycznego po
koju między stanami Nowej Anglii a Wielką Brytanią, i John Lowell, 
który nawoływał do secesji. Strong w ścisłej tajemnicy wysłał misję do 
gen. Johna Sherbrooke’a, dowódcy brytyjskiej armii w Halifax, z pro
pozycją zawarcia odrębnego pokoju. Po konsultacjach z Londynem 
Sherbrooke 13 grudnia powiadomił posłów, że jeśli prezydent i Senat 
nie ratyfikują układów z Gandawy, Wielka Brytania podpisze pokój ze 
stanami Nowej Anglii. O wiele dalej posunął się John Lowell, który 
w trzech pamfletach, zatytułowanych Mr. Madison’s War, Perpetual War, 
the Policy of Mr. Madison i Thoughts in a Series of Letters, in Answer to 
Questions respecting the Division of States, proponował secesję 13 pier
wotnych stanów i uchwalenie nowej konstytucji, która chroniłaby mor
skie i handlowe interesy Nowej Anglii. Na zwołaną 15 grudnia tajną 
konwencję w Hartford, przybyli delegaci z Massachusetts, Connecti
cut i Rhode Island. Vermont i New Hampshire tym razem zrezygno
wały z wysłania swoich przedstawicieli, chociaż dwa okręgi z Vermont 
i jeden z New Hampshire na własną rękę przysłały swoich delegatów. 
Na trwającej do 5 stycznia 1815 r. konwencji, gdzie czołową rolę od
grywali przedstawiciele Massachusetts - Harrison Gray Otis i przewo
dzący obradom George Cabot, głównym hasłem była „radykalna refor
ma ustroju państwowego” poprzez wprowadzenie siedmiu nowych po
prawek do konstytucji:

1. Podatki bezpośrednie i reprezentacja poszczególnych stanów 
w Kongresie będzie proporcjonalna do liczby wolnych mieszkańców 
danego stanu, zlikwidowaniu ma ulec zasada liczenia niewolnika jako 
3/5 osoby wolnej.

2. Nowe stany będą mogły być przyjęte do unii tylko za zgodą 2/3 
głosów uzyskanych w obu izbach Kongresu.

3. Kongres nie będzie mógł wprowadzać restrykcji handlowych bez 
uzyskania 2/3 głosów w Kongresie.

4. Żadna agencja rządowa nie będzie mogła wprowadzać embarga 
na więcej niż 60 dni.

5. Wypowiedzenie wojny będzie mogło być uchwalone 2/3 głosów 
w Kongresie.

6. Naturalizowani obywatele nie będą mogli sprawować urzędów 
publicznych.
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7. Prezydent będzie mógł sprawować urząd tylko przez jedną ka
dencję i nie może być wybrany z tego samego regionu geograficznego 
co jego poprzednik.

Rezolucję tę podpisało 26 delegatów. Uznano, że w przypadku nie- 
przyjęcia tych propozycji oraz kontynuowania wojny jedynym rozwią
zaniem pozostanie zwołanie następnej konwencji do Bostonu, na któ
rej zostanie postawiona kwestia wystąpienia stanów Nowej Anglii 
z unii. Nie brakowało też radykałów domagających się natychmiasto
wego zerwania wszelkich więzi z Waszyngtonem. Grupę tę reprezen
tował Timothy Pickering z hrabstwa Essex. Mimo bardzo ostrych wy
stąpień i krytyki administracji, ostatecznie górę wzięli umiarkowani 
delegaci na czele z Harrisonem Otisem, przeciwstawiający się po
spiesznym decyzjom grożącym rozbiciu jedności Stanów Zjednoczo
nych. Na końcu wyznaczono trzech delegatów, którzy mieli się udać 
do Waszyngtonu i przedstawić tam stanowisko przyjęte na konwencji. 
W momencie kiedy przybyli do Waszyngtonu, stolicę właśnie obiegła 
wieść o podpisaniu pokoju w Gandawie. Misja „trzech wysłanników” 
wobec tego okazała się bezcelowa. Zarówno wiadomości o podpisaniu 
układów pokojowych, jak i szybka ich ratyfikacja przez Senat oraz pre
zydenta ostatecznie uspokoiły nastroje“.

Wydarzenia te jednak spowodowały, że jednym ze skutków wojny 
była w ostatecznym rozrachunku klęska partii federalistów. Paradok
salnie w okresie trwania konfliktu wpływy tego ugrupowania sukce
sywnie rosły, szczególnie w stanach Nowej Anglii, po zakończeniu woj
ny jednak sytuacja uległa zmianie. Opozycja przeciw wojnie była po
pularna w trakcie jej trwania, lecz nie po jej zakończeniu, szczególnie 
że naród znalazł się pod wrażeniem zwycięskiej bitwy pod Nowym Or
leanem, która wzmogła nacjonalistyczny entuzjazm. Federaliści, któ
rzy uznali, że najlepszym sposobem zmuszenia administracji rządowej 
do zakończenia konfliktu będzie żelazna opozycja, objawiająca się 
w ostrych wystąpieniach prasowych, przeciwstawianiu się wysyłaniu 
oddziałów milicji stanowych do walk na froncie, czy nieuczestnicze- 
niu w finansowaniu wojny, zapracowali sobie stopniowo na posądze
nie o brak patriotyzmu, przedkładanie partykularnych interesów stano
wych nad interes państwowy i sympatie probrytyjskie. Oliwy do ognia 
dodało ujawnienie planów polityków uczestniczących w konwencji 
w Hartford, mających chronić interesy stanów Nowej Anglii nawet za 
cenę potajemnych rokowań z wrogiem. Mimo że na konwencji nigdy 
nie zapadły decyzje o secesji, jej uczestników posądzono o zdradę sta
nu. Wynikły w związku z tym skandal polityczny poważnie nadszarp
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nął reputację partii federalistycznej i ugrupowanie to zaczęło gwałtow
nie tracić popularność oraz zwolenników, aby w końcu całkowicie znik
nąć ze sceny politycznej34. Ostatnim kandydatem partii federalistów na 
urząd prezydencki był Rufus King, senator z Nowego Jorku, który 
w 1816 r. przegrał w wyścigu do Białego Domu z Jamesem Monroe 
stosunkiem głosów elektorskich 34 : 183. Tylko trzy stany głosowały 
za Kingiem, szczególnie dotkliwa była porażka w Nowym Jorku, który 
jak większość stanów poparł Monroe’a35. Część pozostających w poli
tyce federalistów przyłączyła się do republikańskiej frakcji De Witt 
Clintona, zwanej Clintonian Republicans, i do frakcji narodowych re
publikanów (National Republicans}, czego skutkiem był rozpad partii 
republikańskiej na narodowych republikanów (National Republicans} 
i demokratycznych republikanów (Democratoc Republicans}. Rozpoczął 
się nowy etap w historii amerykańskich partii politycznych36.

Konsekwencje wojny 1812 r. dla Stanów Zjednoczonychi Wielkiej Brytanii
Wojna 1812 r. nie przyniosła rozstrzygających rezultatów, nie popierało 
jej całe społeczeństwo. Przed wybuchem wojny federaliści przewidywa
li, że będzie ona kosztować życie 30 tys. Amerykanów i 180 min dola
rów. Oficjalne dane mówią, że w wojnie 1812 r. uczestniczyło 528 tys. 
żołnierzy - 57 tys. regularnych, 10 tys. ochotników, 3 tys. rangersów, 
458 tys. milicji i 20 tys. marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej. Straty 
na pierwszy rzut oka wydają się stosunkowo niewielkie: 2260 zabitych 
i 4505 rannych. Należy jednak pamiętać, że statystyki nie obejmują 
zmarłych z powodu chorób, które w warunkach wojennych zbierały ob
fite żniwo. Epidemie w obozach wojskowych były na porządku dzien
nym. W raportach oficerów frontowych można znaleźć informacje, że 
chorzy stanowili często 30% stanu pułku, a czasem nawet 50%. Naj
częstszym powodem zgonów były: malaria, zapalenie płuc, dyzenteria, 
tyfus, odra, ospa. Jeden z żołnierzy stacjonujących w Buffalo pisał 
w 1812 r.: Każdego dnia kopiemy trzy lub cztery groby. Przyjmuje się, że 
z powodu chorób zmarło 17 tys. żołnierzy, a 205 zostało rozstrzelanych 
za dezercję, co w rezultacie podnosi liczbę strat armii amerykańskiej do 
bardziej realnej liczby 20 tys. żołnierzy. Brytyjczycy nie podali swoich 
strat w tej wojnie, lecz na podstawie badań angielskich historyków przy
jęto liczbę 11 300 zabitych, rannych i zaginionych żołnierzy37.
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Koszty finansowe wojny, wyłączając zniszczone posiadłości i stra
cone szanse ekonomiczne, wyniosły 158 min dolarów. W tej kwocie 
mieszczą się: wydatki na armię i flotę - 93 min, odsetki od kredytów 
wojennych - 16 min oraz odszkodowania i zasiłki dla weteranów - 
49 min. Ostatni weteran zmarł w 1905 r., a ostatnia osoba upoważ
niona do pobierania zasiłku - córka weterana w 1946 r. Dług narodo
wy, który w 1812 r. wynosił 45 min, pod koniec 1815 r. szacowano na 
127 min38. Eksport spadł z 45 min dolarów w 1811 do 25 min dola
rów w 1813 r. i do 7 min w 181439.

Do skutków wojny na pewno należy zaliczyć rozwiązanie proble
mu indiańskiego w stosunkach amerykańsko-brytyjskich. Zmniejszyło 
się niebezpieczeństwo wojen z Indianami. Jeden z największych wo
dzów indiańskich Tecumseh zginął w 1813 r., grzebiąc ideę konfede
racji indiańskiej, a pokój w Gandawie przekreślił możliwość stworze
nia rozległego i niezależnego stanu Indian, położonego pomiędzy Ka
nadą a Stanami Zjednoczonymi. Brytyjczycy zobowiązali się do 
wstrzymania bezpośrednich kontaktów handlowych i politycznych 
z Indianami, co zakończyło tradycyjny sojusz indiańsko-brytyjski, wy
mierzony w USA. W wyniku zwycięstw gen. Andrew Jacksona nad In
dianami Creek, Amerykanie uzyskali również nabytki na południu. In
dianie zostali bowiem zmuszeni do oddania połowy ich ziem tworzą
cych dzisiejszą południową część stanu Georgia oraz 2/3 obecnego 
stanu Alabama40. Od zakończenia konfliktu do inauguracji prezyden
tury Andrew Jacksona w 1829 r. podpisano 39 traktatów z 24 plemio
nami indiańskimi. Rozpoczęło się stopniowe przesiedlanie Indian na 
tereny leżące za Missisipi. Pierwszy krok uczyniono zaraz po zakoń
czeniu działań wojennych, kiedy rząd USA podpisał wiele traktatów 
uzależniających Indian Północnego Zachodu od Stanów Zjednoczo
nych. Wiele plemion zostało wówczas zmuszonych do rezygnacji ze 
swoich terytoriów i przeniesienia się na zachodni brzeg Missisipi41.

Wojna 1812 r. przyspieszyła także aneksję Florydy. Wiosną 1818 r. 
wojska gen. Andrew Jacksona, ścigając indiańskie plemiona Semino- 
lów, atakujące amerykańskie pogranicze, zajęły Florydę. Nie mając in
nego wyjścia, Hiszpanie podpisali 22 lutego 1819 r. w Waszyngtonie 
traktat, na mocy którego Hiszpania przekazywała Stanom Zjednoczo
nym pozostałą część Florydy Zachodniej i całą Florydę Wschodnią za 
sumę 5 min dolarów, które USA miały wypłacić obywatelom amery
kańskim wysuwającym roszczenia wobec władz hiszpańskich.

Wojna, mimo że była bardzo nieudolnie prowadzona i przyniosła 
wiele kompromitujących porażek, jednocześnie zrodziła intensywne 
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uczucia patriotyczne. Amerykanie mieli poczucie dumy, iż w obronie 
praw wolnego handlu, warunkującego ich rozwój gospodarczy, rzucili 
wyzwanie największej potędze morskiej świata. Szybko zapomniano o 
klęskach, eksponując nieliczne sukcesy, które urosły do rangi symbo
lów, jak morskie zwycięstwa USS Constitution, obrona fortu McHenry 
czy zwycięstwo pod Nowym Orleanem. Wszystko to sprawiło, że Sta
ny Zjednoczone wyszły z konfliktu ze wzmocnionym poczuciem naro
dowej więzi, czego wyrazem stała się między innymi popularność pie
śni napisanej w trakcie wojny Gwiaździsty Sztandar, która dziś jest 
hymnem narodowym Stanów Zjednoczonych.

Dla Wielkiej Brytanii jedyną korzyścią wyniesioną z wojny było za
cieśnienie stosunków pomiędzy metropolią i kolonią. Wpłynęła ona 
również na zawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy Dolną i Górną 
Kanadą oraz zwiększyła poczucie tożsamości w społeczeństwie kana
dyjskim, co historycy nazywają Canadian national identity. Inną kon
sekwencją było zwiększenie nieufności i resentymentów mieszkańców 
Kanady w stosunku do USA“12.

Chociaż Amerykanom nie udało się przeciąć szlaków komunikacyj
nych i zaopatrzeniowych między Gómą i Dolną Kanadą, niepewność 
co do przyszłego rozwoju wypadków i wspomniany już wcześniej kry
zys zaufania pchnęły władze brytyjskie w kolonii do przeprowadzenia 
kosztownej i potężnej inwestycji o podłożu strategicznym, czyli budo
wy kanału Ottawa-Rideau. Nowa linia komunikacyjna składała się 
z systemu kanałów łączących Montreal i Ottawę z jeziorem Ontario. 
Koszt inwestycji wyniósł 2,5 min dolarów, co usytuowało ją w szeregu 
najdroższych przedsięwzięć zrealizowanych w Ameryce Północnej. Po 
otwarciu w 1832 r. kanał ten tylko w niewielkim stopniu był wykorzy
stywany do celów handlowych43.

Pokój gandawski zapoczątkował proces normalizacji amerykańsko- 
-brytyjskiej. Wielka Brytania jeszcze raz zobowiązała się do respekto
wania suwerenności amerykańskiej. Oba państwa zawarły 3 lipca 
1815 r. układ handlowy, znoszący wszystkie dyskryminacyjne zarzą
dzenia z lat wojny. Uregulowano status Wielkich Jezior poprzez pod
pisanie 29 kwietnia 1819 r. układu o demilitaryzacji Wielkich Jezior. 
Na mocy postanowień Stany Zjednoczone i Wielka Brytania rezygno
wały z utrzymywania marynarki wojennej na tych akwenach. 20 paź
dziernika 1818 r. obydwa państwa podpisały konwencję o handlu 
i granicach, w myśl której m.in. sporne terytorium Oregonu miało być 
w równej mierze dostępne dla obu państw44.
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Warto zaznaczyć, że na życzenie Wielkiej Brytanii, Stany Zjedno
czone zostały zobowiązane do podpisania odrębnej deklaracji, że stat
ki amerykańskie, tak jak statki handlowe innych państw, nie będą mo
gły zawijać do portów Wyspy Świętej Heleny, tak długo jak będzie tam 
żył Napoleon Bonaparte45.

*

Armia amerykańska nie była przygotowana do wojny, a jej organi
zacja w momencie wybuchu konfliktu nie może być określona inaczej 
niż prymitywna w porównaniu z napoleońskimi standardami. Głów
nodowodzący zostali pozostawieni sami sobie i często przychodziło im 
podejmować improwizowane działania bez rozpoznania terenu i sił 
przeciwnika. Armia cierpiała na brak broni, artylerii, mundurów, ko
ców. Nie zrobiono wcześniej żadnych większych zapasów. Ameryka
nom nie udało się pozyskać plemion indiańskich. Praktycznie wszyst
kie one przeszły na stronę Wielkiej Brytanii, odgrywając u boku jej od
działów niepoślednią rolę, szczególnie w pierwszej fazie wojny. Ame
rykanie popełnili wiele błędów strategicznych i taktycznych. Główny 
strategiczny cel, zdobycie Kanady, nie został osiągnięty. Po pierwszych 
porażkach postanowiono przeprowadzić zmiany w systemie dowodze
nia armią. W 1813 r. powołano sztab generalny, w skład którego wcho
dzili: generalny inspektor armii, generalny kwatermistrz, generalny 
komisarz artylerii, księgowy i inżynier topografii. Tak skonstruowany 
sztab spełniał raczej rolę zarządzającą i pomocniczą w armii niż cen
trum dowodzenia.

Podpisanie pokoju w Gandawie zapoczątkowało nowy rozdział 
w historii amerykańskiej znany jako „Trzydzieści lat pokoju”, mimo że 
po zwycięstwie Wellingtona pod Waterloo, w Europie powszechne było 
przekonanie, iż wkrótce nastąpi ponowny konflikt zbrojny pomiędzy 
Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Taką opinię podzielał rów
nież przebywający w tym czasie we Francji gen. Winfield Scott, który 
nie tylko obserwował w Paryżu paradę zwycięstwa wojsk koalicji an- 
tynapoleońskiej, lecz także zapoznawał się ze wszystkimi pracami do
tyczącymi najnowszych tendencji panujących w taktyce i uzbrojeniu.

Wkrótce po proklamacji pokoju przez prezydenta Madisona Kon
gres był zmuszony zebrać się na obrady w hotelu Blodgett, ponieważ 
Kapitol leżał w gruzach. Być może miało to wpływ na decyzje polity
ków, mające nie dopuścić, aby taka upokarzająca historia kiedykolwiek 
jeszcze przytrafiła się stolicy państwa. Kongresmani bowiem zagłoso
wali nad utworzeniem zawodowej armii, która w okresie pokoju mia
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ła liczyć 10 tys. żołnierzy. Liczba ta stanowiła jedną trzecią wojsk re
gularnych, biorących udział w wojnie 1812 r., i ponad trzy razy tyle 
co armia w okresie prezydentury Thomasa Jeffersona. Doświadczenia 
wyniesione z wojny przez amerykańską armię nie pozostawiały złu
dzeń co do konieczności głębokich przeobrażeń w podejściu do poli
tyki obronnej kraju. Coraz więcej i głośniej mówiono o potrzebie stwo
rzenia zawodowej stałej armii, dowodzonej przez kompetentną kadrę 
oficerską, wolną od politycznych wpływów. Armię postanowiono tak
że zreformować pod względem organizacyjnym. Kraj podzielono na 
dwa obszary wojskowe, które zostały z kolei podzielone na 9 okręgów 
wojskowych, 4 w obszarze północnym i 5 w południowym. Na czele 
obszarów stanęli oficerowie o ustalonej reputacji wojskowej: na pół
nocy gen. Jacob Brown, a na południu gen. Andrew Jackson.

W połowie lata 1815 r. stanowisko sekretarza wojny objął powra
cający z misji dyplomatycznej we Francji William H. Crawford, koń
cząc tym samym stan tymczasowości trwający na tym stanowisku od 
czasu rezygnacji Johna Armstronga w sierpniu 1814 r. Po spaleniu Wa
szyngtonu, za co głównie obwiniony został Armstrong, stanowisko se
kretarza wojny objął James Monroe, piastując jednocześnie stanowi
sko sekretarza stanu. Monroe piastował ten urząd do wiosny 1815 r. 
i aż do lata stanowisko to nie było obsadzone.

Obejmując urząd, Crawford zalecił Kongresowi utrzymanie sztabu 
generalnego, powstałego na wiosnę 1813 r., również na czas pokoju, 
powołując się na smutne doświadczenia z początków wojny 1812 r. 
Zaproponował także powiększenie Korpusu Inżynierów, wzmocnienie 
systemu fortyfikacji wzdłuż wybrzeża, rozbudowę Akademii Wojsko
wej w West Point i wdrożenie nowoczesnego programu kształcenia 
przyszłej kadry dowódczej. Kongres zaaprobował te propozycje w gło
sowaniu 24 kwietnia 1816 r., przyznając na rozbudowę i unowocze
śnienie fortyfikacji 838 tys. dolarów, na rozbudowę Akademii Wojsko
wej w West Point - 115 tys. dolarów i na pomoce naukowe do niej 
w postaci książek map i innych instrumentów - 22 tys. dolarów. Na 
czele Korpusu Inżynierów stanął błyskotliwy generał napoleoński Si
mon Bernard. W 1815 r. powołano Ministerstwo Komisarzy Floty, 
w którego skład wchodzili trzej oficerowie marynarki w stopniu co naj
mniej kapitana. Mieli oni spełniać funkcje doradcze w stosunku do se
kretarza marynarki. Armia amerykańska do nowej reformy w marcu 
1821 r. składała się z 8 pułków piechoty, 1 strzelców, 1 lekkiej artyle
rii i korpusu artylerii złożonego z 8 batalionów46.
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W konkludujących uwagach dodać należy, że jednym z najważniej
szych czynników, oprócz wymienionych i omówionych wcześniej przy
czyn, który pchnął młode państwo na drogę konfliktu zbrojnego, było 
z jednej strony absolutne niezrozumienie zdarzeń rozgrywających się 
w Europie, z drugiej - pokusa wielkiej dziejowej szansy pójścia na 
skróty w budowie mocarstwa. Amerykanie tak naprawdę nie potrafili 
zrozumieć grozy sytuacji, w jakiej znalazła się Wielka Brytania wal
cząca na śmierć i życie z Napoleonem. Obie strony rzuciły na jedną 
szalę wszystko, co miały najlepszego: Francja armię, Anglia flotę. Bo
naparte, chcąc zniszczyć gospodarkę brytyjską poprzez konsekwentne 
wyegzekwowanie blokady kontynentalnej, ruszył na Rosję, łamiąc tym 
samym podstawowe kanony swej strategii, rozciągając swe linie ko
munikacyjne na ogromnym obszarze. Determinacja walczących ze 
sobą kolosów była zbyt duża, a stawka zbyt poważna, by głos Stanów 
Zjednoczonych mógł realnie wpłynąć na zmianę strategii którejś ze 
stron. Widząc najpotężniejszą armię, jaka kiedykolwiek została zgro
madzona, dowodzoną przez geniusza strategii i złożoną z najlepszych 
żołnierzy szkoły rewolucyjnej, Amerykanie, tak jak Polacy i większość 
Europejczyków, nie wierzyli w możliwości obronne Rosji. Madison i je
go otoczenie wysłało z Wielką Armią swego człowieka, Joela Barlo- 
wa, który miał za zadanie śledzić postępy korpusów napoleońskich 
i słać do Waszyngtonu meldunki, jak wierzono, z opisem kolejnych 
zwycięstw Napoleona. Ewentualna klęska Rosji musiała za sobą pocią
gnąć klęskę Anglii, która nie wytrzymałaby teraz skutków blokady kon
tynentalnej. Czemu nie wykorzystać nadarzającej się okazji, gdy głów
ny przeciwnik ma przysłowiowy nóż na gardle, a Europa pogrążona 
jest w zapasach wojennych. Dlaczego nie sięgnąć po nowe terytoria 
i ostatecznie nie wyprzeć Wielkiej Brytanii z kontynentu amerykań
skiego. Czyż nie rozwiązałoby to automatycznie wszystkich proble
mów: kwestii indiańskiej, sporów granicznych, praw połowowych na 
wodach kanadyjskich. Jeśli rewolucyjna armia francuska może zwycię
żać państwa Starego Kontynentu i opanowywać wciąż nowe terytoria, 
to czy również rewolucyjna armia amerykańska nie może tego doko
nać? Pokusa przyspieszenia na drodze do budowy mocarstwa i opano
wania kontynentu była zbyt duża i młode państwo nie zdołało się jej 
oprzeć.
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Mimo że wojna 1812 r. nie była konfliktem wygranym ani przez 

Stany Zjednoczone ani też przez Wielką Brytanię, ludzie, którzy wy
różnili się podczas jego trwania, doszli do najwyższych godności 
w obu krajach. W USA aż 5 późniejszych prezydentów będzie się re
krutowało spośród pierwszoplanowych postaci uczestniczących w woj
nie 1812 r. Losy powojenne niektórych ważnych postaci zostały omó
wione wcześniej na łamach tej książki, a to losy pozostałych.

Pierwszy po fotel prezydencki sięgnie sekretarz stanu i przez krótki 
czas sekretarz wojny James Monroe, który jako piąty prezydent USA 
będzie sprawował ten urząd przez dwie kadencje 1817-1825. Po ob
jęciu urzędu prezydenta 4 marca 1817 r. udał się w bezprecedensową 
podróż po 13 stanach. Jego orędzie przesłane do Kongresu 2 grudnia 
1823 r. przejdzie do historii jako tzw. „doktryna Monroe’a”, stając się 
wytyczną amerykańskiej polityki zagranicznej. Zmarł 4 lipca 1831 r. 
w 55. rocznicę proklamowania Deklaracji Niepodległości.

Szóstym prezydentem USA, w latach 1825-1829, zostanie John 
Quincy Adams, główny negocjator pokoju w Gandawie. Po zakończe
niu kadencji prezydenckiej wrócił do Kongresu, gdzie stał się orędow
nikiem zniesienia niewolnictwa. Ostatnio ten aspekt jego działalności 
został przypomniany w głośnym filmie Stevena Spielberga Amistad, ze 
wspaniałą kreacją Anthony Hopkinsa. Adams był również przeciwny 
aneksji Teksasu. W 1846 r. przeszedł wylew krwi do mózgu, mimo to 
nie zrezygnował z działalności politycznej. Zmarł 21 lutego 1848 r. 
w Kongresie podczas debaty nad wojną amerykańsko-meksykańską, 
której się gorąco sprzeciwiał.

Gen. Andrew Jackson, po zwycięstwie pod Nowym Orleanem, zo
stał okrzyknięty bohaterem narodowym. Popularność, jaką wtedy zy
skał, zaprowadziła go do Białego Domu, gdzie zasiądzie jako siódmy 
prezydent Stanów Zjednoczonych i będzie sprawował urząd przez 
dwie kadencje 1829-1837. Jako prezydent zasłynął z bezwzględnej 
polityki wobec Indian. W 1830 r. z jego inicjatywy przyjęto ustawę 
umożliwiającą usuwanie Indian z tzw. „pięciu cywilizowanych ple
mion”, które przyjęły w większości zalecany przez Waszyngton osiadły 
tryb życia i wykazały się lojalnością w okresie wojny 1812 r., wspoma
gając armię Jacksona w walce z „Czerwonymi Kijami”. W środku zimy 
1838 r. rozpoczął się przymusowy exodus „zaprzyjaźnionych plemion”, 
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który miał trwać kilka lat. Około 15 tys. Indian zostało zmuszonych 
do przesiedlenia za rzekę Missisipi, trasą, którą potem nazwano „Szla
kiem łez”. W wyniku tej operacji zmarło 4 tys. ludzi, głównie kobiet 
i dzieci.

Zwycięzca spod Tippecanoe i Thames, gen. William Henry Harrison, 
w 1840 r. zostanie wybrany, w wieku 68 lat, na dziewiątego prezydenta 
USA. Niedługo jednak będzie mu dane sprawować urząd, który objął 
4 marca 1841 r. Harrison, chcąc dowieść swej siły i kondycji, wygłosił 
dwugodzinne przemówienie inauguracyjne, które przypadło na bardzo 
mroźny dzień. Stojąc bez nakrycia głowy, przeziębił się i zachorował na 
zapalenie płuc, zmarł równo miesiąc później, 4 kwietnia 1841 r.

Dwunastym prezydentem USA - w latach 1849-1850 - zostanie 
gen. Zachary Taylor. Pamiętano, że jako młody kapitan bohatersko do
wodził obroną fortu Harrison podczas wojny 1812 r. Później przez 40 
lat służby wojskowej brał udział w wielu kamapaniach przeciw India
nom. Sławę przyniosły mu jednak wojny z Meksykiem, gdzie w 1846 r. 
pokonał armie nieprzyjacielskie pod Palo Alto, Resaca de la Palma 
i Monterey. Największy rozgłos dało mu zwycięstwo pod Buena Vista 
w 1847 r., gdzie pokonał liczniejsze wojska gen. Santa Anny, stając się 
bohaterem narodowym. To zdecydowało, że partia wigów mianowała 
go swoim kandydatem na fotel prezydenta, chcąc wykorzystać jego po
pularność. Po 16 miesiącach urzędowania zmarł nagle 9 lipca 1850 r., 
co zrodziło spekulacje na temat jego otrucia. Jednak przeprowadzona 
w 1991 r. ekshumacja zwłok i badania nie potwierdziły podejrzeń.

Komodor Oliver Hazard Perry, pogromca brytyjskiej floty na jezio
rze Erie w 1813 r., również stał się bohaterem narodowym. Jednak los 
nie był dla niego łaskawy. Po zakończeniu wojny, latem 1819 r. został 
wysłany z misją dyplomatyczną do Wenezueli na spotkanie z przywód
cą ruchu niepodległościowego w koloniach hiszpańskich w Ameryce 
Południowej, Simonem Bolivarem. Podczas rozmów dyplomatycznych 
z rządem Wenezueli w Angostura (dzisiaj Ciudad Bolivar) dotarła do 
niego wiadomość o wybuchu epidemii żółtej febry wśród jego załogi. 
Pospiesznie powrócił na okręt i wydał rozkaz wypłynięcia z portu. Pięć 
dni później zachorował i zmarł w dniu swoich 34 urodzin.

Komodor David Porter, który dowodząc USS Essex siał postrach 
wśród brytyjskiej floty handlowej na południowym Atlantyku podczas 
brawurowego rajdu w latach 1812-1813, po zwolnieniu z niewoli wró
cił na czas, by walczyć przeciwko Brytyjczykom w Baltimore. Po woj
nie był między innymi naczelnym dowódcą meksykańskiej floty 1826- 
1829, konsulem generalnym w Algierii w 1830 i ambasadorem w Tur
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cji od 1841 r. 3 marca 1843 roku Porter zmart w Istambule podczas 
epidemii żółtej febry.

Komodor John Rodgers zyskał sławę, gdy dowodząc fregatą USS 
President, odniósł zwycięstwo nad HMS Little Belt w 1811 r., co odbiło 
się głośnym echem w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Pod
czas wojny organizował obronę Waszyngtonu i Baltimore. Po zakoń
czeniu działań wojennych został członkiem komisji rządowej w mini
sterstwie marynarki. W latach 1824-1827 był dowódcą amerykańskiej 
eskadry na Morzu Śródziemnym. Zmarł w maju 1838 r. w Filadelfii, 
mając 66 lat.

Komodor Isaac Hull, słynny dowódca USS Constitution, po zakoń
czeniu wojny członek komisji rządowej w ministerstwie marynarki. 
W latach 1824-1827 dowódca amerykańskiej eskadry na Pacyfiku. 
W latach 1838-1841 dowodził amerykańską eskadrą na Morzu Śród
ziemnym. Zmarł w lutym 1843 r. w Filadelfii w wieku 70 lat.

Uważany za najzdolniejszego oficera młodego pokolenia, gen. Win- 
field Scott, bohater bitew pod Queenston, Chrysler’s Farm i Chippawa, 
po zakończeniu wojny został wysłany do Europy, aby zapoznać się z naj
nowszymi trendami w uzbrojeniu i taktyce. Następnie brał udział w woj
nach z Indianami. Podczas wojny z Meksykiem, dowodził operacją 
wojsk amerykańskich posuwających się w kierunku stolicy nieprzyjacie
la. W 1847 r. jego armia zdobyła Veracruz, następnie po stoczeniu kilku 
zwycięskich bitew zajął miasto Meksyk, gdzie przez dwa lata był guber
natorem wojskowym. W 1847 r. starał się o nominację prezydencką par
tii wigów, ale przegrał z Zacharym Taylorem. Scott miał doczekać tra
gedii wojny secesyjnej, której wybuch zastał go na stanowisku główno
dowodzącego armii amerykańskiej - tę funkcję pełnił mimo upływu 
75 lat. Po klęsce wojsk gen. McDowella nad rzeką Buli Run, w obozie 
Północy szukano kozła ofiarnego, obwiniając gen. Scotta, mimo że to 
właśnie on najbardziej odradzał pośpiech w prowadzeniu akcji zaczep
nych. Rozgoryczony, 1 listopada 1861 r. podał się do dymisji i po uro
czystym pożegnaniu przeszedł na emeryturę. Zmarł 29 maja 1866 r. 
w West Point, z którym był związany prawie całe swoje życie.

Gen. James Wilkinson za nieudolne przeprowadzenie kampanii prze
ciw Montrealowi i Lacolle’s Mili został postawiony przed sądem wojsko
wym. Mimo że nie był to jego pierwszy proces, nie został jednak skaza
ny i „na własną prośbę” opuścił armię. Po jego śmierci w 1825 r. wyszły 
na jaw ponure fakty, że przez lata był płatnym informatorem obcych 
państw, głównie Hiszpanii i Francji. Przeszedł do historii jako generał, 
który nigdy nie wygrał bitwy i nie przegrał sprawy sądowej47.
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Kontradmirał George Cockburn, który osobiście podpalił Biały Dom 
po zdobyciu Waszyngtonu w 1814 r., wejdzie na drogę błyskotliwej ka
riery. Po klęsce Napoleona pod Waterloo, będzie dowodził okrętem 
HMS Northumberland, na którego pokładzie cesarz Francuzów uda się 
na wieczne wygnanie na Wyspę Świętej Heleny. Przez krótki okres bę
dzie gubernatorem tej wyspy - do lata 1816. Cockburn dojdzie do naj
wyższych stanowisk w hierarchii Royal Navy. W 1819 r. awansował do 
stopnia wiceadmirała, a w 1837 do stopnia admirała. W latach 1841- 
1846 zajmował stanowisko pierwszego lorda admiralicji. Cieszył się 
sławą i poważaniem do końca życia, które trwało 81 lat.

Wiceadmirał Alexander Forrester Cochrane po zakończeniu wojny 
nie otrzymał służbowego przydziału w Royal Navy. Niemniej w 1815 r. 
został odznaczony Wielkim Krzyżem Rycerskim Orderu Łaźni, a cztery 
lata później awansował do stopnia admirała. Zmarł w 1832 r. w wie
ku 74 lat.

Płk Alexander Dickson dowodził baterią w bitwie pod Waterloo 
i wojskową karierę zakończył w stopniu generała dywizji.

Gen. John Lambert, który na czele 10 brygady po forsownym mar
szu z Ostendy w ostatniej chwili przybył pod Waterloo, wspaniale do
wodząc obroną zamku Hougoumont będącego kluczem do utrzyma
nia pozycji prawego skrzydła wojsk Wellingtona, walnie przyczynił się 
do końcowego sukcesu w tej bitwie.

Gen. John Keane po powrocie do zdrowia dowodził armią brytyj
ską w Indiach, następnie przeprowadził z powodzeniem kampanię wo
jenną w Afganistanie, zdobywając w 1839 r. Kabul. Za swoje zasługi 
otrzymał tytuł barona i roczną pensję w wysokości 2 tys. funtów.

Płk William Thornton doszedł do stopnia generała brygady, 
w 1836 r. otrzymał tytuł szlachecki. Prawdopodobnie na skutek odnie
sionych w przeszłości ran głowy, pod koniec życia cierpiał na zaburze
nia psychiczne, w 1840 r. popełnił samobójstwo.

Gen. Phineas Riall - uważany za jednego z najbardziej brawuro
wych generałów brytyjskich tej wojny. Bohater bitew pod Chippawa 
i Lundy’s Lane. W tej ostatniej ciężko ranny (stracił ramię), dostał się 
do niewoli. Po zakończeniu wojny został gubernatorem Grenady. 
W 1838 r. otrzymał tytuł szlachecki, zmarł w listopadzie 1850 r. w Pa
ryżu w wieku 75 lat.

Król piratów z Baratarii, Jean Lafitte, w nagrodę za postawę pod
czas brytyjskiej inwazji został 6 lutego 1815 r. ułaskawiony przez pre
zydenta Madisona. Jednak niespokojny duch nie pozwolił mu się cie
szyć normalnym życiem, wkrótce opuścił Nowy Orlean i udał się do 
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Galveston, postanawiając na wyspie Campeachy jeszcze raz utworzyć 
imperium pirackie. Ostatecznie ekspedycja wojskowa w czerwcu 
1832 r. położyła kres tej działalności. Późniejsze jego losy są przedmio
tem sporu historyków. Najciekawsza, choć mało prawdopodobna wer
sja podaję, że po zniknięciu na 13 lat z kart historii, pojawił się w 
Charleston w 1832 r. pod nazwiskiem John Lafflin. Następnie był 
współwłaścicielem fabryki prochu strzelniczego w St. Louis. W 1847 r. 
wybrał się w podróż po Europie, gdzie między innymi miał nawiązać 
kontakt z Karolem Marksem i Fryderykiem Engelsem, wspierając ich 
finansowo48.

William Weatherford, „Czerwony Orzeł”, jeden z wodzów plemie
nia Creek „Czerwone Kije”, ten sam, który przewodził atakowi na fort 
Mims w Alabamie, po klęsce plemienia poddał się gen. Jacksonowi. 
Ponieważ był jednym z ludzi najbardziej znienawidzonych przez 
mieszkańców Alabamy, z obawy przed samosądem został ukryty przez 
Jacksona w jego posiadłości w Tennessee. Po zakończeniu wojny 
Weatherford powrócił do Alabamy i osiadł w hrabstwie Monroe. Resz
tę życia spędził jako ogólnie szanowany plantator. Zmarł 9 marca 
1824 r. w wieku 44 lat.

Tenskwatawa „Otwarte Drzwi”, brat Tecumseha, po klęsce pod Tip
pecanoe nie odegrał już większej roli. Po zakończeniu wojny 1812 r. 
zamieszkał w Kanadzie, gdzie żył z renty otrzymywanej od rządu bry
tyjskiego. W 1826 r. wrócił do Ohio, po czym przeniósł się do Misso
uri, a następnie do Kansas, gdzie zmarł w 1836 r. w wieku 61 lat.

Dla Brytyjczyków wojna 1812 r. była tylko niewiele znaczącym epi
zodem, zresztą już wkrótce cała uwaga Wielkiej Brytanii znowu zwró
ciła się ku Europie, gdzie Napoleon podczas 100 dni jeszcze raz pode
rwał Francję do walki. Zwycięstwo odniesione pod Waterloo pozwoli
ło Anglikom prawie całkowicie zapomnieć o niepowodzeniu pod No
wym Orleanem.
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Rozdział VIII
POLACY W WOJNIE 1812

W okresie wojen napoleońskich wielu Polaków walczących pod sztan
darami Republiki Francuskiej, a później cesarstwa, znalazło się w nie
woli angielskiej. Wśród nich werbownicy starali się rekrutować do bry
tyjskich pułków szeregowych żołnierzy. Wybór był następujący: śmierć 
w nieludzkich warunkach na brytyjskich pontonach albo służba w ko
lonialnych pułkach imperium brytyjskiego. Mogliście służyć Francuzom, 
przelewać krew w ich sprawie i ginąć, to żołnierze wasi mogą służyć An
glii, a będą lepiej odziani, opłaceni i szanowani. W ten sposób wielu Po
laków dostało się do najemnych pułków 60 Royal West Indians, 
de Meuron i de Watteville. Pierwszy powstał jako Royal Americans 
i 1805 r. został przemianowany na 60 Pułk Królewski Indii Zachodnich 
Royal West Indians. Jego bataliony składały się z jeńców wojennych 
i dezerterów. Dwa pozostałe były pierwotnie pułkami najemnych 
Szwajcarów zakupionych przez armię brytyjską1.

Pułk de Meuron, którego nazwa pochodzi od dowódcy Charles’a de 
Meurona, został sformowany w 1781 r. w Szwajcarii, rekrutując żoł
nierzy z okręgu Neuchâtel. Następnie pułk przeszedł na służbę Holen
derskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. W 1782 r. wylądował na Cej
lonie, gdzie walczył przeciwko Anglikom. W 1795 r. Holenderska Kom
pania Wschodnioindyjska zbankrutowała i pułk został zakupiony przez 
armię brytyjską, a następnie użyty do tłumienia powstania Hindusów 
w Indiach, gdzie pozostał do 1806 r. Co ciekawe, zapiski pułkowe no
tują zaciąg wielu Polaków jeszcze podczas jego działalności w Indiach, 
np. w forcie Madras. Od 1806 r. pułk stacjonował na Malcie, która 
była główną brytyjską bazą wojskową w rejonie Morza Śródziemnego. 
W 1809 r. pułk został zasilony 500 rekrutami, przeważnie jeńcami z ar
mii napoleońskiej, narodowości głównie niemieckiej i włoskiej. Pułk 
brał udział w kampanii hiszpańskiej Wellingtona. 5 maja 1813 r. po 
uzupełnieniach stanu na Malcie, pułk de Meuron został wysłany do Ka
nady na okrętach transportowych HMS Melpemone, HMS Regulus, HMS 
Dover w sile 1104 ludzi, którym oficjalnie towarzyszyło 28 kobiet i 28
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dzieci. Pułk po przybyciu do Kanady stacjonował w Montrealu i forcie 
Chambly. W 1814 r. pułk wziął udział w bitwie pod Plattsburgiem, 
gdzie osłaniał odwrót wojsk brytyjskich. Po zakończeniu wojny ame- 
rykańsko-brytyjskiej, jednostka została rozwiązana 11 marca 1816 r.2

Pułk de Watteville też nosił nazwę od imienia swojego dowódcy; 
pierwotnie złożony był ze Szwajcarów i został zakupiony przez armię 
brytyjską w maju 1801 r. 4 lipca 1801 r. został skierowany na Maltę, 
z której kilkakrotnie był wysyłany na operacje przeprowadzane przez 
armię brytyjską w basenie Morza Śródziemnego. W lipcu 1806 r. pułk 
brał udział w walkach pod Maidą w Kalabrii, po czym został odesłany 
na Sycylię, gdzie stacjonował w Messynie. Pisarz pułkowy zanotował: 
W miesiącu sierpniu i wrześniu wielu Szwajcarów, Niemców i Polaków, 
rekrutujących się spośród dezerterów i jeńców wojennych z Maidy, ochot
niczo przystąpiło do pułku i zostali wciągnięci na listę. Stan pułku zwięk
szył się do 1020 oficerów i żołnierzy. Pod datą 28 października 1810 r. 
w księdze regimentarzowej widnieje wykaz żołnierzy rekrutowanych 
do pułku w tym roku: Malta - 55, Anglia - 5 sierżantów i 247 żołnie
rzy, Hiszpania - 3 sierżantów i 162 żołnierzy, ogółem 464 żołnierzy 
i podoficerów. Stan pułku na początku 1811 r. wynosił 1603 żołnierzy. 
Składał się on 12 kompanii. Od stycznia 1812 r. pułk stacjonował 
wKartagenie w Hiszpanii. W sierpniu 1812 r. przeprowadził rekruta
cję, co przyniosło 72 wcielonych w szeregi. W październiku 1812 r. 
bazą pułku został Kadyks, dokąd 11 grudnia 1812 r. przybyło 62 no
wych rekrutów z Anglii3.

W czasie lądowania w Kanadzie w rejestrze pułkowym de Wattevil
le było 712 nazwisk, które można zakwalifikować jako polskie, co sta
nowiło 48% stanu pułku. W pułku de Meuron w chwili przyjazdu do 
Kanady było tylko kilku Polaków. Na ogół Polacy lądujący w Kanadzie 
byli w sile wieku, nie brakowało jednak żołnierzy starszych, powyżej 
50 roku życia. Badając rejestr pułku de Watteville, można zauważyć, 
że Polacy przybywali tu w różnym okresie. Najstarsze zaciągi pocho
dzą z Niemiec z roku 1801, gdzie w tym czasie w szeregi pułku wstą
piło 14 Polaków, z czego tylko jeden znalazł się później w Kanadzie. 
Następne zaciągi miały miejsce na Malcie 25 grudnia 1802 r. i 15 lipca 
1803 r. Oba są stosunkowo nieliczne - 40 Polaków. Sporo Polaków „za
ciągnęło” się natomiast w 1806 r. w Messynie na Sycylii, największa 
zaś grupa została zrekrutowana w Hiszpanii i Anglii w latach 1810- 
1811. Zrekrutowani w Niemczech prawdopodobnie byli żołnierzami 
Legii Naddunajskiej gen. Karola Kniaziewicza, zaciągów na Malcie do
starczyli zapewne jeńcy z Legii Włoskiej gen. Jana Henryka Dąbrów- 
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skiego, zaś rekrutowani w Messynie na Sycylii, pochodzili z formacji 
polskich walczących w Kalabrii4.

5 kwietnia 1813 r. pułk de Watteville wypłynął z Kadyksu do Kana
dy, gdzie 18. przybił do Halifax. 6 maja był już w mieście Quebec 
w Dolnej Kanadzie (dzisiaj prowincja Quebec), 15. - w Montrealu. 
Pułk w Kanadzie przed rozpoczęciem walk liczył 1456 ludzi. W poło
wie maja 1813 r. 10 kompanii pułku zakwaterowano w Kingston 
w Górnej Kanadzie (dzisiaj prowincja Ontario), a pozostałe 2 w Pre
scott. Kompanie pułku de Watteville stacjonujące w Kingston zostały 
skierowane do udziału w intensywnych pracach nad budową fortu 
Henry, który po ukończeniu w 1816 stał się jedną z najsilniejszych 
twierdz Kanady, a dzisiaj jest jednym z najwspanialszych przykładów 
architektury fortyfikacyjnej w Ameryce Północnej5. W sierpniu 1813 r. 
żołnierzom zwerbowanym na Sycylii i na Malcie w 1806 r. kończył się 
siedmioletni okres służby. Mogli oni albo zaciągnąć się ponownie, albo 
skorzystać z możliwości odejścia. Wśród tych, którzy zrezygnowali 
z dalszej służby, było 19 Polaków6.

22 września lekkie kompanie strzelców pod dowództwem mjr. de 
Villatte’a zostały załadowane na statki i skierowane do fortu York (dzi
siaj Toronto) w celu dołączenia do dywizji centralnej armii brytyjskiej, 
jednak na skutek zmiany planów operacyjnych kompanie te zostały 
z powrotem odesłane do Kingston. W drodze powrotnej amerykańska 
flota na jeziorze Ontario przechwyciła brytyjskie statki transportujące 
żołnierzy, co kosztowało pułk 190 ludzi7. W grupie tej na pewno byli 
Polacy, gdyż w księgach pułkowych przy poszczególnych nazwiskach 
znajdujemy adnotacje, że kilku żołnierzy narodowości polskiej zostało 
w 1812 r. przeniesionych do kompanii strzelców. Do końca roku pułk 
nie brał już udziału w walkach8.

5 maja 1814 r. sześć kompanii pod dow. płk. Victora Fishera w skła
dzie ekspedycji gen. Gordona Drummonda zostało skierowanych do 
ataku na główną bazę amerykańską w Oswego na jeziorze Ontario. 
6 maja 900 żołnierzy brytyjskich zaatakowało fort w Oswego. W wy
niku operacji Brytyjczycy po zaciętych walkach zajęli fort, tracąc 19 
zabitych i 62 rannych. Straty pułku de Watteville wyniosły 8 zabitych 
i 17 rannych. W walkach tych zginęło 4 Polaków9.

Na początku sierpnia 1814 r. cały pułk w składzie brygady płk. Fi
shera dołączył do dywizji stacjonującej naprzeciwko fortu Erie z zada
niem jego zdobycia. Fort Erie był usytuowany blisko jeziora i Amery
kanie umacniali go od momentu zdobycia, czyli od początku lipca. Do 
sierpnia Anglicy zgromadzili ponad 3 tys. ludzi i dwa dni po niesku
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tecznym ostrzale oraz po przybyciu oczekiwanych posiłków w postaci 
pułku de Wattelville, gen. Drummond wydał rozkaz do szturmu fortu 
w nocy z 14 na 15 sierpnia. Właśnie wtedy największa kolumna, 1300 
ludzi pod dowództwem płk. Victora Fishera, której trzonem był pułk 
de Watteville, rozpoczęła atak na bagnety w kierunku Wężowego 
Wzgórza (Snake Hill). Z karabinów żołnierzy zabrano skałki, aby za
pewnić ciszę i zaskoczyć przeciwnika. Gen. Eleazer Wheelock Ripley, 
który był odpowiedzialny za ten odcinek od amerykańskiej strony, po
witał nacierających huraganowym ogniem. Atakujący w ciemnościach 
żołnierze, zdani tylko na bagnety, bez możliwości prowadzenia ostrza
łu, załamali się pod wpływem silnego ognia z fortu i Fisher był zmu
szony wycofać swój oddział. Atak kosztował Brytyjczyków 57 zabitych, 
309 rannych i 539 zaginionych. Amerykański dowódca w swoim ra
porcie stwierdził, że odnaleziono ciała 222 brytyjskich żołnierzy. Pułk 
de Watteville stracił 33 zabitych, 49 rannych i 83 zaginionych. Całą 
winę za fatalnie przeprowadzoną i dowodzoną operację gen. Drum
mond zrzucił na pułk de Watteville, który poniósł największe straty. 
Późniejsi historycy brytyjscy częściowo zrehabilitowali pułk, przypisu
jąc odpowiedzialność za niepowodzenie operacji naczelnemu dowód
cy. Wśród zabitych i rannych byli Polacy. Ich liczbę autor ustalił na 9, 
niestety wydaje się, że nie przy wszystkich nazwiskach osób poległych 
dopisano adnotację: zabity w walce 15 sierpnia 1814 i prawdopodob
nie liczba strat wśród Polaków była większa. Miesiąc później, 17 wrze
śnia, Amerykanie urządzili niespodziewany wypad z fortu Erie i zada
li dotkliwe straty Anglikom, przy czym znów najbardziej ucierpiał pułk 
de Watteville, który był w tym czasie główną częścią brygady dyżur
nej. Straty pułku wyniosły 76 zabitych i rannych oraz 154 zaginio
nych10 .

Oba pułki miały jeden z najwyższych wskaźników dezercji, co szyb
ko zostało dostrzeżone przez Amerykanów. Sekretarz wojny John Arm
strong pisał do gen. Jamesa Wilkinsona: Pułk de Watteville powstał 
w Hiszpanii i jest złożony z Polaków, Niemców, Hiszpanów i Portugalczy
ków, którzy nie pałają ochotą do walki. Zachęcając Wilkinsona do ata
ku na Kingston, gdzie pułk de Watteville wówczas stacjonował, Arm
strong dodawał: Co za cenna chwila, mój przyjacielu, nadarza się obec
nie. Istotnie, zaraz po wylądowaniu pułku de Watteville rozpoczęły się 
w nim dezercje. Od lipca do września 1813 r. samowolnie opuściło sze
regi pułku de Watteville 22 Polaków. Poniżej autor przytacza wyrok 
sądu wojennego na kilku żołnierzy, którzy zbiegli z pułku stacjonują
cego wówczas w Kingston w Ontario.
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Kingston, 11 września 1813 r. Przed sądem wojennym w Kingston, 
w Górnej Kanadzie, dnia 9. września, zostali stawieni Marcin Felimonoff, Jan 
Selizniack, Jan Sabatzky, Alexis Gerasino, Johan Duzufiy, szeregowcy pułku 
de Watteville, za dezercję z tegoż pułku dnia 28 sierpnia 1813 r. Sąd jest zda
nia, że więźniowie są winni zarzucanej im zbrodni i skazuje wszystkich na 
dożywotnią służbę jako szeregowców w takich pułkach, jakie spodoba się wy
znaczyć Jego Królewskiej Mości.
Następne wypadki dezercji na mocy rozkazu gen. George’a Prevo- 

sta miały być karane śmiercią. Istotnie 20 października 1813 r. w King
ston został skazany na śmierć przez rozstrzelanie Jan Danielkowicz. 
Mimo tego surowego wyroku, w pułku dawało się zauważyć coraz 
większe rozprężenie. Od końca sierpnia do końca września 1814 r. 
zdezerterowało 68 żołnierzy i 2 podoficerów. W grudniu tegoż roku 
odesłano do Anglii 28 żołnierzy z powodu inwalidztwa. W marcu 
1815 r. 181 żołnierzy wróciło z niewoli amerykańskiej. W związku z 
zawarciem pokoju w Gandawie, władze w Londynie rozpoczęły pro
ces redukcji pułków stacjonujących w Kanadzie. Pułk de Watteville w 
styczniu 1815 r. liczył 986 żołnierzy, w sierpniu i październiku nastą
piły redukcje stanu osobowego i prawdopodobnie przed ostatecznym 
rozwiązaniem w sierpniu 1816 r. jego stan osobowy wynosił 149 żoł
nierzy, w tym 68 Polaków11.

Po zakończeniu wojny żołnierze obu pułków zostali obdarowani 
ziemią w Kanadzie. Lord Bathurst pisał w tej sprawie do gen. Prevosta 
12 marca 1814 r.:

Co do sprawy nadania gruntów, muszę donieść Panu o zamiarze rządu 
Jego Majestatu, aby po zakończeniu wojny nadać oficerom i żołnierzom puł
ków de Meuron i de Watteville odpowiednie ilości ziemi w tych częściach gra
nic Dolnej Kanady, które mogą być narażone na napad, a dowiedziawszy się 
od kapitana Fitzgeralda, który przywiózł ostatnie depesze Pana, że grenadier- 
ska kompania szczególnie odznaczyła się stałością, jest życzeniem rządu Jego 
Majestatu, aby najlepiej położone grunta zostały wyznaczone pomiędzy jej 
żołnierzy. (...) Może Pan równocześnie zapewnić ich, że podjęte zostaną środ
ki, jak najprędzej będzie to możliwe po zakończeniu wojny, aby przewieźć do 
Kanady ich żony i rodziny.

Żołnierzom zaproponowano po sto akrów ziemi w Dolnej Kanadzie. 
Rząd obiecywał także pomoc w początkach osadnictwa. Na ich osie
dlenie przeznaczono wojskowe kolonie nad rzeką St. Francis w Quebe- 
cu i nad rzeką Rideau w Ontario12. Ci, którzy zdecydowali się powró
cić do Europy, w lipcu 1816 r. zostali zaokrętowani w Quebecu, na
stępnie po przypłynięciu do Anglii, rozformowani w Lymington. In
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walidzi wojenni zostali umieszczeni w królewskim szpitalu w Chelsea 
w Londynie.

Ciekawym zagadnieniem jest udział Polaków z pułku de Watteville 
w służbie hrabiego Selkirka, którego kolonia nad Czerwoną Rzeką (Red 
River) popadła w konflikt z handlującą futrami Północno-Zachodnią 
Kompanią Futrzarską (North West Fur Company). Dla ochrony swej ko
lonii Selkirk zorganizował wyprawę około stu ludzi, wśród których znaj
dowali się byli żołnierze pułków de Watteville i de Meuron. Badania 
przeprowadzone przez Victora Hirka wykazały, że spośród byłych żoł
nierzy pułku de Watteville w wyprawie uczestniczyło prawdopodobnie 
10 Polaków, a raczej wyklucza się udział Polaków z pułku de Meuron13.

Osobną i dość szczególną grupę stanowią polscy emigranci, którzy 
jako mieszkańcy Kanady stanęli w wojnie 1812 r. po stronie brytyj
skiej. Spośród nich wielu wsławiło się wzorową i bohaterską służbą 
w oddziałach formacji kanadyjskich. Do bardziej znanych należą: Ka
rol Błaszkowicz (Blaskowitz), kapitan Królewskiego Pułku Nowofund- 
landzkiego (Royal Newfoundland Regiment) oraz trzej bracia - Mak
symilian Głąbiński (Globensky), porucznik w pułku Woltyżerów Kana
dyjskich (Voltigeurs Canadiens} - brał udział w bitwach pod Armstown, 
Laccole i Chateauguay; za udział w tej ostatniej odznaczony za mę
stwo - Filip Głąbiński, chorąży 3 Batalionu Milicji - i Fryderyk Głąbiń
ski, porucznik tegoż batalionu14.

Udział Polaków w wojnie 1812 r. po stronie amerykańskiej wciąż 
wymaga gruntownych badań15.
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Manitoba”, Series III, Number 9, 1954, s. 60-64.

14 L. Kos Rabcewicz Zubkowski, The Poles in Canada, Ottawa 1968, s. 12.
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Aneks
Kalendarium ważniejszych wydarzeń wojny 1812 r.

1812
18 czerwca - wypowiedzenie wojny Wielkiej Brytanii przez Stany Zjed

noczone
23 czerwca - Wielka Brytania warunkowo odwołuje Orders in Council
12 lipca - inwazja armii gen. W. Hulla na froncie północno-zachodnim
17 lipca - zajęcie przez Brytyjczyków fortu Michilimackinac
15 sierpnia - masakra garnizonu amerykańskiego w forcie Dearbom
16 sierpnia - poddanie się armii gen. Hulla w Detroit
19 sierpnia - USS Constitution pokonuje HMS Guerriere
6 września - oblężenie fortu Wayne przez Brytyjczyków
13 października - bitwa pod Queenston Heights
25 października - USS United States pokonuje HMS Macedonian
2 grudnia - wybór prezydenta J. Madisona na drugą kadencję

1813
22 stycznia - bitwa nad rzeką Raisin
Tl kwietnia - amerykański rajd na York (Toronto)
1-5 maja - oblężenie przez Brytyjczyków fortu Meigs
Tl maja - gen. H. Dearborn i kmd. I. Chauncey zajmują fort George
27 maja - Brytyjczycy ewakuują forty Erie i Chippewa
29 maja - atak Brytyjczyków na Sackets Harbor
1 czerwca - HMS Shannon zajmuje fregatę USS Chesapeake
6 czerwca - bitwa pod Stoney Creek
31 lipca - drugi amerykański rajd na York
1 sierpnia - atak Brytyjczyków na fort Stephenson
30 sierpnia - masakra w forcie Mims
10 września - bitwa na jeziorze Erie
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5 października - bitwa nad rzeką Thames
25-26 października - bitwa pod Chateauguay
11 listopada - bitwa pod Chrysler’s Farm
10 grudnia - spalenie przez Amerykanów miejscowości Chrysler’s Newark
19 grudnia - zajęcie przez Brytyjczyków fortu Niagara

1814
27 marca - bitwa i likwidacja obozu Indian Creek w Horseshoe Bend
6 maja - rajd Brytyjczyków na Oswego
5 lipca - bitwa pod Chippawa
25 lipca - bitwa nad Niagarą (Lundy’s Lane)
2 sierpnia - rozpoczęcie oblężenia fortu Erie przez Brytyjczyków
9 sierpnia - podpisanie przez Indian Creek traktatu w forcie Jackson
15 sierpnia - klęska Brytyjczyków podczas nocnego ataku na fort Erie
24 sierpnia - bitwa pod Bladensburgiem
24-25 sierpnia - zajęcie i spalenie przez wojsko brytyjskie Waszyngtonu
11 września - bitwa pod Plattsburgiem na jeziorze Champlain
12-14 września - atak Brytyjczyków na Baltimore, obrona fortu 

McHenry
14 września - brytyjski atak na fort Bowyer
17 września - amerykański wypad z fortu Erie na oblegające go wojsko 

brytyjskie
14 grudnia - zniszczenie amerykańskich kanonierek na jeziorze Borgne
15 grudnia - tajna sesja Konwencji w Hartford
23 grudnia - wylądowanie Brytyjczyków pod Nowym Orleanem, bitwa 

nocna
24 grudnia - podpisanie pokoju w Gandawie

1815
8 stycznia - bitwa pod Nowym Orleanem
12 lutego - poddanie się fortu Bowyer
17 lutego - ratyfikacja układu pokojowego przez prezydenta J. Madisona
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Dekret Berliński, 21 listopada 1806 r.

W naszym obozie cesarskim w Berlinie, 21 listopada 1806 r1.

Napoleon, cesarz Francuzów i król Włoch, uważając: 1, że Anglia 
nie uznaje prawa narodów (...) 2, że uważa za nieprzyjaciela każdą 
osobę należącą do państwa nieprzyjacielskiego (...) oraz załogi okrę
tów handlowych (...) 4, że rozciąga na miasta i porty nie ufortyfiko
wane i ujścia rzek prawo blokady, które zgodnie z rozsądkiem i zwy
czajem wszystkich narodów cywilizowanych stosuje się tylko do 
twierdz (...), że ogłasza za objęte blokadą miejsca, których swymi 
wszystkimi siłami nie mogłaby osaczyć (...), postanowiliśmy zastoso
wać do Anglii zwyczaje, które uświęciła w prawodawstwie morskim. 
(...) Dlatego rozporządziliśmy co następuje:

Art. I Wyspy Brytyjskie ogłasza się za znajdujące się w stanie blo
kady.

Art. II. Zabrania się wszelkiego handlu i wszelkiej korespondencji 
z Wyspami Brytyjskimi (...)

Art. III. Każdy poddany angielski niezależnie od stanu i zawodu, 
którego w krajach opanowanych przez nas zastaną nasze wojska albo 
naszych sprzymierzeńców, stanie się jeńcem wojennym.

Art. IV. Każdy skład, każdy towar, każda własność (...) należąca do 
poddanego angielskiego będzie uznana za podlegającą zajęciu.

Art. V. Handel towarami angielskimi jest zakazany i wszelki towar 
należący do Anglii albo pochodzący z jej fabryk i jej kolonii uznaje się 
za podlegający zajęciu. (...)

Art. VII. Żaden okręt przybywający wprost z Anglii lub kolonii an
gielskich (...) nie będzie przyjęty w żadnym naszym porcie.

Art. VIII. Każdy okręt, który przez fałszywe oświadczenie przekro
czy powyższe rozporządzenie, zostanie zajęty, a okręt i ładunek zosta
ną skonfiskowane. (...)

Art. IX. Statek, którego kapitan przez fałszywe oświadczenie prze
kroczy powyższe rozporządzenie, zostaje zajęty; statek i ładunek na 
nim przewożony będzie skonfiskowany, tak jak byłby własnością an
gielską.

Art. X. Niniejszy dekret przez naszego ministra spraw zagranicz
nych zostanie podany do wiadomości króla hiszpańskiego, neapolitań- 
skiego, holenderskiego, etruryjskiego oraz innych naszych sprzymie
rzeńców.
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Orders in Council, 11 listopada 1807 r.

Rozporządzenie Królewskie2

(...) Toteż Jego Wysokość, działając za radą Królewskiej Rady Przy
bocznej, niniejszym nakazuje, by wszystkie porty i miejsca we Francji 
i krajach jej sojuszników, oraz w każdym innym kraju pozostającym 
wstanie wojny z Jego Wysokością, oraz wszystkie porty i miejsca 
w Europie, do których, choć nie pozostają one w stanie wojny z Jego 
Wysokością, flaga brytyjska nie ma wstępu, oraz wszystkie porty lub 
miejsca usytuowane w koloniach należących do wrogów Jego Wyso
kości, od tego momentu podlegały takim samym ograniczeniom han
dlu i nawigacji, z wyjątkami podanymi poniżej, jak miałoby to miej
sce, gdyby podlegały one faktycznej blokadzie przez marynarkę Jego 
Wysokości, w sposób jak najbardziej surowy i rygorystyczny. Dalej, na
kazuje się niniejszym i oznajmia, ze cały handel artykułami pochodzą
cymi z lub wytworzonymi w wymienionych krajach lub koloniach 
uznawany będzie i uważany za nielegalny; oraz że wszystkie jednost
ki pływające przewożące towary z lub do wspomnianych krajów lub 
kolonii, wraz z wszystkimi dobrami i towarami znajdującymi się na ich 
pokładzie, oraz wraz z wszystkimi artykułami pochodzącymi lub wy
tworzonymi w wymienionych krajach lub koloniach zostaną przechwy
cone i zasądzone jako nagroda na rzecz statku, który dokonał zatrzy
mania owej jednostki.

Dowódcy okrętów wojennych oraz kaperskich w służbie Jego Wy
sokości, oraz innych jednostek działających z uprawnienia Jego Wyso
kości zostaną, i niniejszym zostają, poinstruowani, by ostrzec każdą 
jednostkę, która podejmie podróż przed zapoznaniem się z niniejszym 
rozkazem i udawać się będzie do któregokolwiek z portów Francji lub 
jej sprzymierzeńców, lub jakiegokolwiek innego kraju pozostającego 
w stanie wojny z Jego Wysokością, lub do innego kraju lub miejsca, 
do którego flaga brytyjska, jak wspomniano wyżej, nie ma wstępu, lub 
do jakiejkolwiek kolonii należącej do wroga Jego Wysokości, i która 
nie opróżni ładowni, według dopuszczonej wcześniej możliwości, by 
przerwała podróż i udała się do któregoś z portów lub miejsc w tym 
królestwie, lub do Gibraltaru, lub na Maltę (...).
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Embargo Act, 22 grudnia 1807 r.

Ustawa o embargu3

Postanawia się, że zostanie nałożone i niniejszym nakłada się em
bargo na wszystkie okręty i jednostki pływające zmierzające do por
tów i innych miejsc znajdujących się w obrębie jurysdykcji Stanów 
Zjednoczonych lub zmierzające do jakichkolwiek portów lub miejsc za 
granicą; oraz że nie zostanie umożliwiona odprawa celna żadnemu 
okrętowi lub jednostce pływającej zmierzającej do obcego portu, z wy
jątkiem jednostek pozostających pod bezpośrednim zwierzchnictwem 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych; oraz upoważnia się Prezydenta do 
wydania takich zaleceń urzędnikom skarbowym, oficerom marynarki 
oraz funkcjonariuszom celnym Stanów Zjednoczonych, jakie wydadzą 
się najbardziej odpowiednie do pełnego wdrożenia tegoż aktu. Zakła
da się, że żaden fragment niniejszego dokumentu nie zostanie zinter
pretowany w celu zapobieżenia opuszczeniu portu przez jakikolwiek 
statek lub jednostkę pływającą pod balastem lub z dobrami, wyroba
mi i towarami handlowymi znajdującymi się na pokładzie tegoż stat
ku lub jednostki, w chwili, gdy zostanie ona poinformowana o niniej
szym akcie.

Art. 2. Że bezprawnym będzie opuszczenie przez jakąkolwiek oso
bę lub osoby na pokładzie wyżej wymienionej jednostki, posiadającej 
na pokładzie dobra, wyroby i towary handlowe, jednego portu w Sta
nach Zjednoczonych w celu udania się do jakiegokolwiek innego w ich 
obrębie, jeżeli zwierzchnik, właściciel, konsygnatariusz lub faktor owej 
jednostki nie przekaże uprzednio rewersu z jednym lub dwoma porę
czeniami na ręce poborcy okręgu, z którego jednostka ma wypłynąć, 
na sumę w wysokości odpowiadającej podwójnej wartości jednostki 
oraz jej ładunku, gwarantującego, że wymienione dobra, wyroby i to
wary handlowe zostaną ponownie wyładowane w jednym z portów 
Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem sytuacji zagrożenia na morzu, 
który to rewers wraz z zaświadczeniem od poborcy z miejsca, gdzie 
powyższe zostaną wyładowane, ma zostać przez owego poborcę od
powiednio przekazany Sekretarzowi Skarbu. Wszystkie jednostki 
zbrojne działające na zlecenie jakichkolwiek sił obcych mają nie być 
uważane za podlegające embargo nałożonemu przez powyższy akt.
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Nonintercourse Act, 1 marca 1809 r.

Ustawa o zawieszeniu stosunków4

Zarządza się, że od momentu i po przyjęciu niniejszej ustawy wstęp 
do portów i na wody Stanów Zjednoczonych i wszystkich ich teryto
riów będzie i niniejszym jest zabroniony dla wszystkich statków i jed
nostek pływających należących do Wielkiej Brytanii lub Francji (...)

Art. 2. Że nielegalnym będzie utrzymywanie przez obywatela lub 
obywateli Stanów Zjednoczonych lub terytoriów do nich należących 
jakichkolwiek stosunków lub udzielanie jakiejkolwiek pomocy lub też 
dostarczanie jakichkolwiek dostaw wyżej wspomnianym statkom lub 
jednostkom pływającym, które, wbrew postanowieniom niniejszej 
ustawy, wpłyną do jakiegokolwiek portu lub na wody pozostające pod 
jurysdykcją Stanów Zjednoczonych lub należących do nich terytoriów; 
jeżeli jakakolwiek osoba, wbrew postanowieniom niniejszej ustawy, 
nawiąże jakiekolwiek stosunki z takim statkiem lub jednostką, lub stat
kowi takiemu albo jednostce udzieli jakiejkolwiek pomocy, naprawia
jąc powyższy statek lub dostarczając zaopatrzenia owemu statkowi lub 
jednostce, jej oficerom i załodze, (...) każda osoba popełniająca takie 
wykroczenie utraci i zapłaci sumę nie niższą niż sto dolarów i nie prze
kraczającą dziesięciu tysięcy dolarów; zostanie również pozbawiona 
wolności na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż jeden 
rok.

Art. 3. Że od i po dwudziestym dniu najbliższego maja, wstęp do 
portów i na wody Stanów Zjednoczonych i należących do nich teryto
riów będzie i niniejszym jest zabroniony dla wszystkich statków i jed
nostek pływających pod banderą Wielkiej Brytanii lub Francji, lub bę
dących w całości lub w części własnością obywatela lub poddanego 
jednego z powyższych (...).

Art. 4. Że od i po dwudziestym dniu kolejnego maja nielegalnym 
będzie importowanie do Stanów Zjednoczonych lub na ich terytoria 
jakichkolwiek dóbr, wyrobów i towarów z jakiegokolwiek portu lub 
miejsca leżącego w Wielkiej Brytanii lub Irlandii, lub z jakiejkolwiek 
kolonii lub terytorium podległego Wielkiej Brytanii, oraz z jakiegokol
wiek portu lub miejsca leżącego we Francji, lub z jakiejkolwiek kolo
nii lub terytorium podległego Francji, oraz z jakiegokolwiek portu lub 
miejsca będącego aktualnie w posiadaniu Wielkiej Brytanii lub Frań- 
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cji. Nie będzie też legalnym importowanie do Stanów Zjednoczonych 
lub na podległe im terytoria, z jakiegokolwiek obcego portu lub miej
sca, jakichkolwiek dóbr, wyrobów i towarów wyhodowanych, wypro
dukowanych lub wytworzonych we Francji lub w jakiejkolwiek jej ko
lonii lub na terytorium jej podległym, oraz wyhodowanych, wyprodu
kowanych lub wytworzonych w Wielkiej Brytanii lub Irlandii lub w ja
kiejkolwiek kolonii lub na terytorium podległym Wielkiej Brytanii, 
oraz wyhodowanych, wyprodukowanych lub wytworzonych w jakim
kolwiek miejscu lub kraju będącym w aktualnym posiadaniu Francji 
lub Wielkiej Brytanii

Art. 11. Że Prezydent Stanów Zjednoczonych zostanie i niniejszym 
zostaje upoważniony, na wypadek gdyby Francja lub Wielka Brytania 
tak odwołały lub zmieniły swoje edykty, że przestałyby pogwałcać neu
tralny handel Stanów Zjednoczonych, do ogłoszenia tego poprzez ob
wieszczenie; po którym handel Stanów Zjednoczonych, zawieszony 
przez niniejszą ustawę, i przez [Ustawę o embargu] oraz inne rozpo
rządzenia ją uzupełniające może zostać odnowiony z państwem, które 
podjęło powyższe kroki (...).

Art. 12. Że część [Ustawy o Embargu] oraz rozporządzeń ją uzu
pełniających, zakazująca wypływania jednostek należących do obywa
teli Stanów Zjednoczonych oraz eksportu towarów pochodzenia kra
jowego i zagranicznego do jakiegokolwiek obcego portu lub miejsca, 
będzie i niniejszym zostaje uchylona po 15 marca 1809, co nie doty
czy Wielkiej Brytanii ani Francji, ani ich kolonii i terytoriów im podle
głych, ani miejsc znajdujących się aktualnie w ich posiadaniu (...).

Art. 19. Że ustawa niniejsza pozostanie w mocy do końca kolejnej 
sesji Kongresu i nie dłużej; oraz, że ustawa nakładająca embargo na 
wszystkie statki i jednostki pływające w portach Stanów Zjednoczo
nych oraz uzupełniające ją rozporządzenia będą i niniejszym zostają 
uchylone od i po zakończeniu następnej sesji Kongresu.
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Macons Bill No 2, 1 maja 1810 r.

Projekt ustawy Mąconą nr 25

Postanawia się, że od momentu i po uchwaleniu niniejszej ustawy, 
żadna brytyjska ani francuska uzbrojona jednostka pływająca nie 
otrzyma zezwolenia na wejście do portu lub na wody będące pod ju
rysdykcją Stanów Zjednoczonych (...) z wyjątkiem przypadków, gdy 
będzie ona do tego zmuszona w wyniku zagrażającego jej niebezpie
czeństwa (...) lub gdy przewozić będzie przesyłki od swojego rządu 
lub działać na jego zlecenie, lub gdy przybywać będzie jako publiczny 
statek pocztowy dostarczający listy (...).

Art. 4. W przypadku gdy Wielka Brytania lub Francja, przed trze
cim dniem kolejnego marca, tak odwołają lub zmodyfikują swoje edyk- 
ty, że przestaną pogwałcać neutralny handel Stanów Zjednoczonych, 
fakt ten Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosi poprzez obwieszcze
nie i jeżeli jednak któreś z wyżej wymienionych państw w przeciągu 
kolejnych trzech miesięcy nie odwoła ani nie zmieni swoich edyktów 
w powyższy sposób, wówczas paragrafy trzeci, czwarty, piąty, szósty, 
siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i osiemnasty ustawy, zatytułowanej 
„Ustawa zakazująca stosunków handlowych pomiędzy Stanami Zjed
noczonymi a Wielką Brytanią i Francją” zostaną, po upływie trzech 
miesięcy od daty wyżej wspomnianego obwieszczenia, przywrócone i 
uzyskają pełną moc wykonawczą w odniesieniu do dominiów, kolonii 
i terytoriów zależnych, oraz do artykułów wyprodukowanych lub wy
tworzonych w owych dominiach, koloniach i terytoriach zależnych od 
państwa odmawiającego w ten sposób lub zaniedbującego odwołania 
lub zmodyfikowania swoich edyktów w wyżej wspomniany sposób.

Równocześnie ograniczenia nałożone przez ustawę zostaną zniesio
ne od daty powyższego obwieszczenia i nie będą kontynuowane w od
niesieniu do państwa, które zdecyduje się odwołać lub zmodyfikować 
swoje dekrety w sposób wymieniony w powyższym dokumencie.
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Postanowienia Konwencji w Hartford, 15 grudnia 1814 r6.

(...) Sprawozdanie niniejsze nie jest w stanie przedstawić więcej, 
niż ogólne nawiązanie do głównych zarysów polityki, która doprowa
dziła do obecnie tak niestabilnej sytuacji. Jednak niektóre z nich moż
na wymienić:

Po pierwsze. - Rozmyślny i zamierzony na szeroką skalę system 
zmierzający do (...) podsycania lokalnych zawiści i ambicji, w celu za
pewnienia popularnym liderom w poszczególnych stanach i regionach 
Unii kontroli nad sprawami publicznymi w sposób ciągły.

Po drugie. - Nietolerancja polityczna okazana i poświadczona po
przez niedopuszczanie do urzędu osób bez zarzutu, z powodu nie do
chowywania przez nich warunku dyspozycyjności (wobec rządzącej 
partii)

Po trzecie. - Naruszanie autorytetu i praw sądowniczych poprzez 
pozbawianie sędziów urzędu, co stanowi pogwałcenie konstytucji.

Po czwarte. - Znoszenie istniejących podatków, wymaganych do 
przygotowania kraju do zmian, (...) w celu pozyskania popularności 
u społeczeństwa.

Po piąte. - Wpływ patronatu na rozdzielanie urzędów, które w po
wyższych stanach ma miejsce prawie nieodmiennie pomiędzy osoba
mi najmniej upoważnionymi do takich wyróżnień, które to osoby za
przedały się jako narzędzia do omamiania opinii publicznej oraz za
chęcanie administracji do zachowywania w pogardzie życzeń i prote
stów narodu, jak wynika, najwyraźniej podzielonego.

Po szóste. - Dopuszczenie do Unii nowych stanów, uformowanych 
według uznania w rejonie zachodnim, zniszczyło równowagę sił ist
niejącą pomiędzy pierwotnymi stanami, oraz miało głęboki wpływ na 
ich dobro.

Po siódme. - Łatwe dopuszczanie naturalizowanych obcokrajow
ców do funkcji związanych z zaufaniem, honorem lub zyskiem, dzia
łające jako zachęta dla malkontenckich poddanych ze starego świata 
do przybycia do tych Stanów w poszukiwaniu kariery, za którą to są 
gotowi odpłacić swym politycznym patronom nikczemnym oddaniem.

Po ósme. - Wrogość w stosunku do Wielkiej Brytanii, a częściowo 
również do byłego rządu francuskiego, wywoływana celowo, w zbież
ności z popularnymi uprzedzeniami, służąca osiągnięciu celu główne
go, przechwycenia władzy przez partię. Należy to uzupełnić o błędne 
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i zniekształcone szacowanie sił i zasobów owych państw, prawdopo
dobnych wyników ich nieporozumień oraz naszych relacji politycznych 
z każdym z nich.

Jako ostanie i najważniejsze. - Wyimaginowana i powierzchowna 
teoria handlu, oparta na wrogości, ale realizowana pod przykrywką sza
cunku dla interesu narodowego, oraz niszczycielska wytrwałość w wy
siłkach zmierzających do obrócenia go w narzędzie przymusu i wojny.

Nie można jednak utrzymywać, że dwulicowość jakiejkolwiek admi
nistracji mogłaby w tak krótkim czasie prawie doprowadzić do dzieła 
narodowej ruiny, jeśli nie byłaby stymulowana usterkami konstytucji.

Wymienienie wszystkich korekt, którym należałoby poddać owe na
rzędzie, oraz zaproponowanie takich poprawek, które uczyniłyby je 
pod każdym względem doskonałym, byłoby zadaniem, którego podję
cia się zjazd niniejszy nie uznał za stosowne. Członkowie jego ograni
czyli swoją uwagę do zagadnień, na które doświadczenie wskazało 
jako zasadnicze, z których niektóre uważane są nawet za zasługujące 
na większą uwagę niż inne. Sugerowane są one bez żadnego zamie
rzonego braku szacunku w stosunku do innych stanów i zamierzone 
są jako takie, których promowanie leży w interesie wszystkich. Celem 
ich jest umocnienie oraz w miarę możliwości utrwalenie unii stanów 
poprzez usunięcie podstaw istniejących zawiści, zapewnienie uczciwej 
i równej reprezentacji oraz nałożenie ograniczeń władzy, która została 
źle wykorzystana (...).

Toteż postanawia się, że zalecane jest i niniejszym zaleca się wła
dzom ustawodawczym Stanów reprezentowanych na niniejszym zjeź- 
dzie, by podjęły wszelkie kroki niezbędne, by uchronić obywateli po
wyższych Stanów przez działaniem i skutkami wszelkich ustaw, które 
zostały lub mogą zostać uchwalone przez Kongres Stanów Zjednoczo
nych i które zawierać będą klauzule poddające milicję lub innych oby
wateli przymusowym poborom, służbie wojskowej lub przymusowemu 
wcieleniu do marynarki nie autoryzowanym przez Konstytucję Stanów 
Zjednoczonych.

Postanawia się, że zalecane jest i niniejszym zaleca się powyższym 
władzom ustawodawczym, by autoryzowały pilne i ważne petycje 
skierowane do Rządu Stanów Zjednoczonych, zawierające prośbę o je
go zgodę na podjęcie pewnych kroków, przy pomocy których wspo
mniane Stany będą mogły, osobno lub w grupie, otrzymać upoważnie
nie do wzięcia na siebie obrony swojego terytorium przez wrogiem, 
oraz by adekwatna część podatków zebranych w wyżej wymienionych 
Stanach mogła być przekazana odpowiednio do ich skarbu i przezna
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czona na spłacenie bilansu ujemnego powyższych Stanów i na ich 
przyszłą obronę. Kwota przekazana w ten sposób na rzecz skarbu po
wyższych Stanów ma zostać zakredytowana, a powyższe wydatki ob
ciążyć Stany Zjednoczone.

Postanawia się, że zalecane jest i niniejszym zaleca się powyższym 
władzom ustawodawczym, by uchwaliły prawa (jeśli jeszcze nie mia
ło to miejsca) upoważniające gubernatorów lub głównodowodzących 
ich milicji do uformowania w jej obrębie oddziałów lub utworzenia 
oddziałów ochotniczych, w sposób jak najdogodniejszy i najwygod
niejszy według ich Konstytucji, i aby zapewniły im dobre uzbrojenie, 
wyposażenie i dyscyplinę oraz utrzymywały je w stanie gotowości bo
jowej; i aby na żądanie Gubernatora któregokolwiek z pozostałych Sta
nów udzieliły owemu Stanowi pomocy poprzez oddelegowanie całe
go takiego oddziału oraz sił regularnych Stanu lub takiej ich części, 
jaka będzie wymagana i jaką można będzie odstąpić bez wystawienia 
na niebezpieczeństwo danego Stanu, Stanowi, który zwróci się z proś
bą odparcia jakiejkolwiek nań inwazji dokonanej lub zamierzonej 
przez wroga publicznego.

Postanawia się, że poniższe poprawki do Konstytucji Stanów Zjed
noczonych zostaną zaproponowane wyżej wymienionym Stanom w ce
lu przedłożenia przez nie propozycji ich przyjęcia stanowym władzom 
ustawodawczym, oraz, w przypadkach, w jakich uzna się to za stosow
ne, przez Zjazd wyłoniony przez ludność każdego ze Stanów.

Zaleca się dalej, by wspomniane Stany wytrwale zmierzały poprzez 
swoje wysiłki do uzyskania takich poprawek, aż do ich wprowadzenia.

Po pierwsze: Reprezentanci oraz bezpośrednie podatki zostaną roz
dzielone pomiędzy tymi kilkoma Stanami, które mogą wejść w skład 
unii, odpowiednio według liczby ich wolnych mieszkańców, włącznie 
z tymi, którzy związani są kontraktem kilkuletniej służby, z wyłącze
niem Indian nie obciążonych podatkiem oraz wszystkich innych osób.

Po drugie: Żaden nowy Stan nie otrzyma z rąk Kongresu na mocy 
nadanej przez Konstytucję pozwolenia na wejście do Unii bez zgody 
dwóch trzecich obydwu Izb.

Po trzecie: Kongres nie będzie miał mocy nałożenia jakiegokolwiek 
embargo na statki lub jednostki pływające obywateli Stanów Zjedno
czonych w ich portach na okres dłuższy niż sześćdziesiąt dni.

Po czwarte: Kongres nie będzie miał mocy, bez zgody dwóch trze
cich obydwu Izb, zakazania stosunków handlowych pomiędzy Stana
mi Zjednoczonymi a jakimikolwiek obcymi państwami lub terytoriami 
im podległymi.
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Po piąte: Kongres nie będzie prowadzić ani wypowiadać wojny, ani 
autoryzować żadnych wrogich aktów skierowanych przeciwko jakie
mukolwiek obcemu państwu bez zgody dwóch trzecich obu Izb, z wy
jątkiem przypadków, gdy takowe wrogie akty będą miały na celu obro
nę terytorium Stanów Zjednoczonych, gdy zostaną one zaatakowane.

Po szóste: Żadna osoba naturalizowana od tej pory nie będzie mo
gła kandydować w wyborach do Senatu ani do Izby Reprezentantów 
Stanów Zjednoczonych, ani nie będzie mogła sprawować żadnego 
urzędu państwowego w Stanach Zjednoczonych.

Po siódme: Żadna osoba nie zostanie wybrana na Prezydenta Sta
nów Zjednoczonych po raz drugi; Prezydent nie zostanie też wybrany 
z tego samego stanu na dwie kolejne kadencje.

Postanawia się, że jeśli petycja od owych Stanów skierowana do 
rządu Stanów Zjednoczonych, zalecana w niniejszej Rezolucji, nie za
kończy się powodzeniem, pokój nie zostanie zawarty a obrona owych 
Stanów zostanie zaniedbana, jak ma to miejsce od czasu rozpoczęcia 
wojny, w opinii niniejszego Zjazdu stosownym będzie, by władze usta
wodawcze stanów tych wyznaczyły Delegatów na kolejny Zjazd, który 
miałby miejsce w Bostonie, w Stanie Massachusetts, w trzeci czwar
tek kolejnego czerwca, z wszelkimi upoważnieniami i instrukcjami, ja
kich może wypiagać zażegnanie tak wielkiego kryzysu.
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Mowa Tecumseha do gen. Williama Harrisona, 
fort Wayne, 1809 r7.

Bracie! Życzę sobie, abyś mnie dobrze wysłuchał. Sądzę, że niezbyt 
dobrze zrozumiałeś to wszystko, co mówiłem poprzednio. (...) Bracie! 
Od czasu pokoju, który zawarliśmy poprzednio, zabiłeś kilku Indian 
Szaunisów, Winnebago, Delaware i Miami oraz znowu zabrałeś nam na
sze ziemie. Nie widzę, w jaki sposób możemy przywrócić pokój, jeżeli 
ciągle tak postępujesz. Po prostu próbujesz narzucić czerwonemu czło
wiekowi taką sytuację, by czynił same niesprawiedliwości. Przez to po
stępowanie popychasz nas do nieszczęść. Starasz się wyróżnić niektóre 
plemiona. Pragniesz powstrzymać Indian od tego wszystkiego, co my 
byśmy sobie życzyli, by czynili, aby połączyli się i szanowali swoją zie
mię jako dobro należące do wszystkich Indian. Odciągasz od nas po
szczególne plemiona i radzisz im, by nie zgadzały się na te środki, które 
proponujemy. (...) Od czasu mojego osiedlenia się w Tippecanoe stara
my się zacierać wszystkie różnice, niszcząc wioski wodzów, przez któ
rych zło jest u nas roznoszone. To jest tych, którzy sprzedali ziemię 
Amerykanom. (...) Ci, którzy sprzedali Tobie te ziemie, nie byli jej wła
ścicielami. (...) Jeżeli ziemia nie zostanie nam zwrócona (...) zwołamy 
wielką radę, na której będą obecne wszystkie plemiona. Wtedy to my 
wskażemy tych, którzy nie mieli prawa tak czynić, i zobaczymy, co sta
nie się z wodzami którzy sprzedali wam swoją ziemię. Nie jestem od
osobniony w tym postanowieniu: to jest bowiem postanowienie wszyst
kich wojowników i czerwonego ludu, który mnie słucha. Sobie teraz ży
czę,. byś i ty mnie wysłuchał. Jeżeli tego nie uczynisz, to pomożesz 
w podjęciu przeze mnie decyzji, bym zabił wszystkich tych wodzów, któ
rzy sprzedali ci ziemię. (...) Bracie! nie sądź, że przybyłem tutaj, aby 
dać ci prezenty, Jeżeli ty ofiarujesz nam coś, my tego nie weźmiemy. 
Przez wzięcie od ciebie jakiegoś dobra mógłbyś potem mówić, że kupi
łeś znowu od nas jakiś nowy kawałek ziemi. (...) Jeżeli postanowiłeś 
nie zwracać ziemi, to będzie dla nas okazja, by zwołać wielką radę, któ
ra odbędzie się we wsi Indian Huronów, gdzie płonie wielkie ognisko 
rady, a na tę radę zostaną wezwani wszyscy, którzy sprzedali ziemię i bę
dą musieli się z tego wytłumaczyć. (...) Jeżeli nie oddasz nam naszej 
ziemi i nie ustanowisz granic waszego obecnego osadnictwa, to takie 
postępowanie spowoduje wielkie waśnie między nami. (...) Jeśli dojdzie 
do rady w hurońskiej wiosce, która znajduje się w pobliżu brytyjskich 
fortów, to udamy się tam prawdopodobnie z wizytą. Oni powinni ofia
rować nam proch i tomahawki. (...)



272 Aneks

Przemówienie Tecumseha do rady plemion 
Czoktaw i Czikasaw, 1811 r8.

W sprawach wielkiej wagi spotkaliśmy się tu razem na uroczystej ra
dzie dziś wieczorem. (...) Nasi bezlitośni ciemiężcy od dawna już pla
nujący swe sposoby postępowania ciągle atakują naszą rasę, która jak 
dotąd nie doszła do żadnych wniosków. (...) Biali są dla nas prawie tak 
słabi, jak patyczek, jeśli się zjednoczymy, ale zbyt silni dla każdego ple
mienia w pojedynkę, aby mogło się im przeciwstawić. Dlatego, jeśli nie 
będziemy się wzajemnie wspierać, jeśli wszystkie plemiona jednomyśl
nie się nie połączą, aby dać odpór ambicjom i zachłanności białych, 
wkrótce oni nas podbiją podzielonych i rozbitych, a wtedy zostaniemy 
przepędzeni z naszego rodzinnego kraju i rozproszeni jak jesienne liście 
przez wiatr. Czyż nie pozostało nam dość odwagi, aby obronić swój kraj 
i zachować naszą dawną niezależność? Czy będziemy spokojnie znosili 
białych najeźdźców i tyranów, którzy robią z nas niewolników? Czy 
o naszej rasie mają powiedzieć, że nie umieliśmy się wyzwolić z trzech 
najstraszniejszych klęsk - głupoty, bierności i tchórzostwa? (...) gdzie 
są dziś plemiona Peąuot, Narraganset, Mohawk, Pocanoket i inne, nie
gdyś potężne plemiona naszej rasy, które zniknęły pod uciskiem i za
chłannością białego człowieka, jak znika śnieg pod słońcem lata. (...) 
Nie śpijcie dłużej, o Czoktaw i Czikasaw, w fałszywym bezpieczeństwie 
i złudnych nadziejach. Nasze szerokie tereny szybko umykają nam z rąk. 
Z każdym rokiem biali najeźdźcy stają się coraz bardziej chciwi, okrutni 
i butni. (...) wzywam was, dzielni Czoktaw i Czikasaw do pomocy 
w słusznej sprawie wyzwolenia naszej rasy z rąk naszych najeźdźców. 
Najazd białych na nasz kraj powinien być zatrzymany, albo my, jego pra
wi, właściciele zostaniemy na zawsze zniszczeni i zmieceni całkowicie 
jako ludzka rasa. Jestem teraz na czele wielu wojowników wspieranych 
silnym ramieniem angielskich żołnierzy. Czoktaw i Czikasaw, za długo 
znosiliście dotkliwą uzurpację, narzuconą przez aroganckich Ameryka
nów. Nie bądźcie już więcej ich ofiarami. (...) A gdyby był ktoś między 
wami tak szalony, który nie doceniłby rosnącej siły białej rasy wśród nas, 
niech drży, myśląc o straszliwym nieszczęściu, które sprowadzi na całą 
naszą rasę, jeśli przez swoją zbrodniczą obojętność będzie pomagał 
w realizacji planów naszego wspólnego nieprzyjaciela. A więc słuchaj
cie głosu obowiązku, honoru, natury i waszej zagrożonej krainy. Stwórz
my jedno ciało, jedno serce i brońmy do ostatniego wojownika naszego 
kraju, naszych domów, naszej wolności i grobów naszych ojców (...).
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Głosowanie w Kongresie nad wypowiedzeniem wojny 
Wielkiej Brytanii9

Stan Izba Reprezentantów Izba Senacka
za przeciw za przeciw

New Hampshire 3 2 1 1
Vermont 3 1 1 0
Massachusetts i Maine 6 8 1 1
Rhode Island 0 2 0 2
Connecticut 0 7 0 2
New York 3 11 1 1
New Jersey 2 4 1 1
Delaware 0 1 0 2
Pennsylvania 16 2 2 0
Maryland 6 3 1 1
Virginia 14 5 2 0
North Carolina 6 3 2 0
South Carolina 8 0 2 0
Georgia 3 0 2 0
Ohio 1 0 0 1
Kentucky 5 0 1 1
Tennessee 3 0 2 0

Ogółem 79 49 19 13
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Roczne wydatki na armię i flotę wojenną w latach 
1799-180910

Lata Armia Flota Łącznie
$ $ $

1791 632 804, 03 - 632 804, 03
1792 1 103 038, 47 - 1 103 038, 47
1793 1 132 443, 91 - 1 132 443,91
1794 2 589 097, 59 61 408, 97 2 650 506, 56
1795 2 422 385, 81 410 562, 03 2 832 947, 84
1796 1 246 327, 82 274 784, 04 1 521111,86
1797 1 002 299, 04 382 631,89 1 384 930, 93
1798 1 939 692, 39 1 381 347, 76 3 321 040, 15
1799 2 405 669, 17 2 858 081, 84 5 263 751, 01
1800 2 517 409, 99 3 448 716, 03 5 966 126, 02
1801 1 600 944, 08 2 111 424, 00 3 712 368, 08
1802 1 179 148, 25 915 810, 87 2 094 960, 12
1803 822 055, 85 1 246 317, 89 2 068 373, 74
1804 875 923, 93 1 273 860, 25 2 149 784, 18
1805 712 781, 28 1 597 500, 00 2 310 281, 28
1806 1 224 355, 35 1 649 641, 44 2 873 996, 82
1807 1 288 685, 91 1 722 064, 47 3 010 750, 38
1808 2 900 834, 40 1 884 067, 80 4 784 902, 20
1809 3 345 772, 17 2 427 758, 80 5 773 530, 97

Tłustym drukiem zaznaczono wydatki podczas pierwszej kadencji 
Thomasa Jeffersona, obrazujące skalę redukcji wydatków na armię.
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Amerykańskie okręgi wojskowe 1812-181511 
(nazwy stanów i terytoriów)

Numer okręgu Obszar Baza

Okręg Wojskowy Nr 1
Okręg Wojskowy Nr 2
Okręg Wojskowy Nr 3
Okręg Wojskowy Nr 4
Okręg Wojskowy Nr 5
Okręg Wojskowy Nr 6
Okręg Wojskowy Nr 7
Okręg Wojskowy Nr 8
Okręg Wojskowy Nr 9
Okręg Wojskowy Nr 10

New Hampshire, Massachusetts Boston
Rhode Island, Connecticut Newport
New York, New Jersey New York
Pennsylvania, Delaware Philadelphia
Maryland, Virginia Norfolk
North Carolina, South Carolina, Georgia Charleston
Louisiana, Tennessee, Missisipi, West Florida Mobile
Indiana, Michigan, Illinois, Ohio, Kentucky St. Louis
Część New York i Vermont Plattsburgh
Washington DC Washington

Liczba sił milicyjnych, które poszczególne stany 
zobowiązane są skierować do służby federalnej na mocy 

uchwały Kongresu z dnia 10 kwietnia 1812 r.12

New Hampshire 3 500
Massachusetts 10 000
Connecticut 3 000
Rhode Island 500
Vermont 3 000
New York 13 000
New Jersey 5 000
Pennsylvania 14 000
Delaware 1 000
Maryland 6 000
Virginia 12 000
North Carolina 7 000
South Carolina 5 000
Georgia 3 500
Kentucky 5 500
Ohio 5 000
Tennessee 2 500
Ogółem 100 000
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Stan amerykańskiej floty wojennej od grudnia 1811 r. 
do czerwca 1812 r.13

*USS Essex czasami jest kwalifikowana jako korweta. 
** USS Adams czasami jest kwalifikowany jako slup.

Nazwa okrçtu ТУР Działa Zbudowany Wyporność1

Constitution fregata 44 1797 1 576
United States fregata 44 1797 1 576
President fregata 44 1800 1576
Congress fregata 38 1799 1268
Constellation fregata 38 1797 1265
Chesapeake fregata 38 1797 1244
Essex* fregata 32 1799 860
Adams** korweta 28 1799 560Hornet slup 18 1805 480

slup 18 1806 450
Siren bryg 16 1803 298
Oneida bryg 16 1803 250
Nautilius bryg 16 1809 245
Vixen bryg 14 1803 185
Enterprise bryg 14 1803 185
Viper bryg 12 1799 165

bryg 12 1810 148

Stan floty wojennej poszczególnych państw europejskich 
około 1790 r.14

Państwo Okręty liniowe Fregaty Slupy Liczba marynarzy

Wielka Brytania
Francja 195 210 256 100 000
Hiszpania 81 69 141 78 000
Rosja 72 41 109 50 000
Holandia 67 36 - 21 000
Dania 44 43 100 15 000
Szwecja 38 20 60 12 000

27 12 40 13 000
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Ważniejsze amerykańskie forty w wojnie 1812 r.15

Nazwa fortu Terytorium Rok powstania

Fon Amanda Ohio 1812
Fort Bowyer Mobile 1813
Fort Brown Plattsburg 1814
Fort Chauncey Sackets Harbor 1812
Fort Charlotte Mobile 1812
Fort Clark Peoria 1813
Fort Dearborn Chicago 1804
Fort Defiance Georgia 1812
Fon Detroit Detroit 1796
Fort Harrison Indiana 1811
Fort Jackson Alabama 1813
Fort Knox Indiana 1787
Fort Mackinac Michigan 1796
Fort McHenry Baltimore 1776
Fort Madison Iowa 1808
Fort Meigs Ohio 1813
Fort Mims Alabama 1813
Fort Niagara New York State 1682
Fort Ontario Oswego 1759
Fort St. Philip Louisiana 1803
Fort Shelby Prairie du Chien 1814
Fort Schlosser New York State 1760
Fort Stephenson Ohio 1812
Fort Stoddert Alabama 1799
Fort Strother Alabama 1813
Fort Tompkins Buffalo 1813
Fort Wayne Indiana 1794
Fort Washington Maryland 1809
Fort Washington Ohio 1789
Fort Winchester Ohio 1813
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Ważniejsze brytyjskie forty w wojnie 1812 r.16

Nazwa fortu Terytorium Rok powstania

Fort Chambly Quebec 1711
Fort Chippawa Niagara 1791
Fort Drummond Niagara 1814
Fort Erie Niagara 1804
Fort Frederick Kingston 1792
Fort George Niagara 1799
Fort Henry Kingston 1812
Fort St. Joseph Ontario 1803
Fort Malden Ontario 1799
Fort Mississauga Niagara 1814
Fort Wellington Ontario 1812
Fort York Toronto 1793

Ogólna liczba amerykańskich i brytyjskich okrętów 
wojennych zatopionych i zajętych przez nieprzyjaciela 

w okresie wojny 1812-181517

Dane Statki Działa Załoga Tonaż

Flota brytyjska 30 530 2751 10 273

Flota amerykańska 64 660 2994 14 848
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Lista amerykańskich okrętów wojennych zdobytych 
przez wroga18

Nazwa okrętu Liczba dział Załoga Tonaż

President 58 477 1533
Chesapeake 49 391 1135
Essex 46 265 867
Frolic 22 171 539
Argus 20 125 315
Wasp 18 130 434
Rattlesnake 16 131 305
Syren 16 137 350
Nautilius 14 106 213
Viper 12 93 148
Madison 10 65 114
Surveyor 6 25 100
10 kanonierek 43 312 663

Ogółem 330 2430 6714

Lista brytyjskich okrętów wojennych zdobytych 
przez nieprzyjaciela19

Nazwa okrętu Liczba dział Załoga Tonaż

Macedonian 49 292 1081
Cyane 33 171 539
Alert 20 86 393
Epervier 18 117 382
Dominica 15 17 217
Boxer 14 66 179
St. Lawrance 13 51 240
Highflyer 5 39 209
Ballahou 4 20 74

Ogółem 171 919 3314
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Amerykańskie pułki biorące udział w wojnie 181220

fort George, Chrysler’s Farm, 
Lacolle

Formacja Rok powstania Miejsce formowania Ważniejsze bitwy

1 Pułk strzelców 1803 Kentucky, Ohio, 
Luizjana, Missisipi, 
Nowy Jork, Vermont

Elizabethtown, Ogdensburg, 
York, fort George, Stoney 
Creek

2 Pułk strzelców 1814 Ohio, Tennessee nie walczył
3 Pułk strzelców 1814 Wirginia, Karolina Pn. 

i Pd.
nie walczył

4 Pułk strzelców 1814 Pensylwania fort Erie
1 Pułk piechoty 1789 New Jersey Browstown, fort Dearborn, 

fort Wayne, Detroit, Lundy’s 
Lane, fort Erie

2 Pułk piechoty 1791 Luizjana fort Bowyer
3 Pułk piechoty 1808 terytorium Missisipi Eccanachaca
4 Pułk piechoty 1808 New Hampshire Browstown, Detroit, 

Chateaugay, Lacolle, 
Plattsburg

5 Pułk piechoty 1808 Pensylwania Stoney Creek, Chateaugay, 
Lacolle, Chippawa

6 Pułk piechoty 1808 Nowy Jork Queenstown, York, 
fort George, Beaver Dams, 
Lacolle, Plattsburg

7 Pułk piechoty 1808 Kentucky fort Harrison, Prairie 
du Chein, Rock River, 
fort St. Philip, Nowy Orlean

8 Pułk piechoty 1812 Georgia nie walczył
9 Pułk piechoty 1812 Massachusetts Sackets Harbor, Chrysler’s 

Farm, Chippawa, Lundy’s 
Lane, fort Erie

10 Pułk piechoty 1812 Karolina Pn. Chateaugay, Lacolle
11 Pułk piechoty 1812 Vermont Chrysler’s Farm, Lacolle, 

Chippawa, Lundy’s Lane, 
fort Erie

12 Pułk piechoty 1812 Wirginia Black Rock, Chrysler’s Farm, 
Lacolle, Bladensburg

13 Pułk piechoty 1812 Nowy Jork Queenston, Black Rock, fort 
George, Chrysler’s Farm, 
Lacolle, Plattsburg

14 Pułk piechoty 1812 Maryland fort Niagara, Black Rock,
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Formacja Rok powstania Miejsce formowania Ważniejsze bitwy

15 Pułk piechoty 1812 New Jersey York, fort George, Chrysler’s 
Farm, Lacolle

16 Pułk piechoty 1812 Pensylwania York, Fort George, Stoney 
Creek, Chrysler’s Farm

17 Pułk piechoty 1812 Kentucky River Raisin, fort Meigs, fort 
Stephenson, Michilimackinac

18 Pułk piechoty 1812 Karolina Pd. nie walczył
19 Pułk piechoty 1812 Ohio Detroit, River Raisin, fort 

Meigs, fort Niagara, Michilima 
ckinac, Chippawa, Lundy’s 
Lane, fort Erie

20 Pułk piechoty 1812 Wirginia Black Rock, fort George, 
Lacolle

21 Pułk piechoty 1812 Massachusetts York, fort George, Sackets 
Harbor, Chrysler’s Farm, 
Chippawa, Lundy’s Lane, fort 
Erie

22 Pułk piechoty 1812 Pensylwania Fort Niagara, Fort George, 
Chrysler’s Farm, Chippawa, 
Lundy’s Lane, Fort Erie

23 Pułk piechoty 1812 Nowy Jork Queenston, Black Rock, fort 
George, Sackets Harbor, 
Stoney Creek, Chippawa, 
Lundy’s Lane, fort Erie

24 Pułk piechoty 1812 Tennessee fort Stephenson, Longwoods, 
Michilimackinac

25 Pułk piechoty 1812 Connecticut Stoney Creek, Chateaugay, 
Chrysler’s Farm, Chippawa, 
Lundy’s Lane, fort Erie

26 Pułk piechoty 1813 Vermont Longwoods, fort Erie
27 Pułk piechoty 1813 Nowy Jork Thames, Longwoods
28 Pułk piechoty 1813 Kentucky Longwoods
29 Pułk piechoty 1813 Nowy Jork Chateaugay, Plattsburg
30 Pułk piechoty 1813 Vermont Lacolle, Plattsburg
31 Pułk piechoty 1813 Vermont Chateaugay, Lacolle, 

Plattsburg
32 Pułk piechoty 1813 Delaware, Pensylwania nie walczył
33 Pułk piechoty 1813 Massachusetts Chateaugay, Lacolle, 

Plattsburg
34 Pułk piechoty 1813 Massachusetts Chateaugay, Plattsburg
35 Pułk piechoty 1813 Wirginia nie walczy!
36 Pułk piechoty 1813 Maryland, Wirginia Bladensburg, fort McHenry
37 Pułk piechoty 1813 Connecticut nie walczył
38 Pułk piechoty 1813 Maryland Bladensburg, fort McHenry
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Formacja Rok powstania Miejsce formowania Ważniejsze bitwy

39 Pułk piechoty 1813 Tennessee Horseshoe Bend

40 Pułk piechoty 1813 Massachusetts fort Sullivan, Pensacola
41 Pułk piechoty 1813 Nowy Jork nie walczył
42 Pułk piechoty 1813 Pensylwania, Nowy 

Jork
nie walczył

43 Pułk piechoty 1813 Karolina Pn. Point Petre
44 Pułk piechoty 1813 Luizjana Pensacola, Nowy Orlean
45 Pułk piechoty 1813 Massachusetts nie walczył
46 Pułk piechoty 1813 Nowy Jork nie walczył
Korpus Piechoty 
Morskiej

1798 Bladensburg, Baltimore

Brytyjskie pułki w wojnie 181221Kawaleria
Formacja Ważniejsze bitwy Lata walk

14 Pułk lekkich dragonów Nowy Orlean 1814-181S

19 Pułk lekkich dragonów Niagara, Black Rock, Buffalo, 1813-1815
Chippawa, Lundy’s Lane, fort George,
Plattsburg

Piechota
Formacja Ważniejsze bitwy Lata walk

1 Pułk piechoty 
(Royal Scotsj

3 Pułk piechoty 
(£ast Kent)
4 Pułk piechoty 
[Royal Lancaster)

Sackets Harbor, fort Niagara, 1812-1815
Lewiston, Black Rock, Longwoods,
Chippawa, Lundy’s Lane, fort Erie
Plattsburg 1814-1815

Bladensburg, Washington, Baltimore, Nowy 1814-1815 
Orlean, fort Bowyer, Mobile
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Formacja Ważniejsze bitwy Lata walk

5 Pułk piechoty 
(Northumberland)

Plattsburg 1814-1815

6 Pułk piechoty 
(Warwickshire)

fort Erie 1814-1815

7 Pułk Strzelców 
(Royal Fusiliers)

Nowy Orlean, Fon Bowyer, Mobile 1814-1815

8 Pułk piechoty 
(King’s Own)

Ogdensburg, York, Sackets Harbor, 
Stoney Creek, fort George, Black Rock, 
Buffalo, Chippawa, Lundy’s Lane, 
fort Erie, Plattsburg

1812-1815

9 Pułk piechoty 
(East Norfolk)

nie walczył, stacjonował w Kingston 1814-1815

13 Pułk lekkiej piechoty 
(Somerset)

Lacolle, Odletown, Plattsburg 1813-1815

16 Pułk piechoty 
(Bedfordshire)

Plattsburg 1814-1815

17 Pułk piechoty 
(Leicester- shire)

Plattsburg 1814-1815

21 Pułk strzelców 
(Royal Scots Fusiliers)

Bladensburg, Washington, 
Baltimore, Nowy Orlean

1814-1815

27 Pułk piechoty 
(Inniskilling)

Plattsburg, Nowy Orlean 1814-1815

29 Pułk piechoty 
(Worchestshire)

fort Castine 1814-1815

35 Pułk piechoty 
(Royal Susex)

Plattsburg 1814-1815

37 Pułk piechoty 
(Hampshire)

Plattsburg 1814-1815

39 Pułk piechoty 
(Dorsetshire)

Plattsburg 1814-1815

40 Pułk piechoty
(Prince of Wales Volunteers)

Mobile 1815

41 Pułk piechoty 
(Welsh)

Sandwich, Detroit, Queenston Heights, 
River Raisin, fort Meigs, fort Stephenson, 
fort George, Thames, Stoney Creek, 
fort Niagara, Black Rock, Chippawa, 
Lundy’s Lane, fort Erie

1812-1815

43 Pułk lekkiej piechoty 
(Oxfordshire)

Nowy Orlean 1814-1815

44 Pułk piechoty 
(Fast Essex)

Bladensburg, Washington, Baltimore, 
Nowy Orlean, Mobile

1814-1815
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Formacja Ważniejsze bitwy Lata walk

49 Pułk piechoty 
(Hertfordshire)

Salmon River, Queenston Heights, 
York, fort George, Beaver Damns, 
Black Rock, Chrysler’s Farm, Plattsburg

1812-1814

57 Pułk piechoty 
(West Middlesex)

stacjonował w Montrealu 1814-1815

58 Pułk piechoty 
(Rutlandshire)

Plattsburg 1814-1815

59 Pułk piechoty 
(Nottinghamshire)

Plattsburg 1814-1815

62 Pułk piechoty 
(Wiltshire)

Castine 1814-1815

70 Pułk piechoty 
(Glasgow Lowland)

stacjonował w Górnej Kanadzie 1814-1815

76 Pułk piechoty 
(West Riding)

Plattsburg 1814-1815

81 Pułk piechoty 
(North Lancashire)

Plattsburg 1814-1815

82 Pułk piechoty 
(Prince of Wales)

fort Erie, Cook’s Mills 1814-1815

85 Pułk lekkiej piechoty 
(Bucks)

Bladensburg, Washington, Baltimore, 
Nowy Orlean

1814-1815

88 Pułk piechoty 
(Connaught Rangers)

Plattsburg 1814-1815

89 Pułk strzelców 
(Royal Irish Fusiliers)

Black Rock, Chrysler’s Farm, fort Niagara, 
Longwood, Lundys Lane, fort Erie

1813-1815

90 Pułk piechoty 
(Perthshire)

stacjonował w Montrealu 1814-1815

93 Pułk Górali Szkockich 
(Sutherland)

Nowy Orlean 1814-1815

95 Pułk strzelców 
(Derbyshire Rifles)

Nowy Orlean 1815

97 Pułk piechoty 
(Queen Own)

Plattsburg 1814-1815

100 Pułk piechoty 
(Prince Regent's)

Sackets Harbor, fort Niagara, Buffalo, 
Chippawa, Lundy’s Lane, fort Erie, 
Cook’s Mills

1812-1815

102 Pułk strzelców 
(Royal Dublin Fusiliers)

fort Sullivan 1813-1815

103 Pułk piechoty 
(Duke of York’s)

Patterson’s Creek, Lundy’s Lane, fort Erie, 
Cook’s Mills

1812-1815
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Formacja Ważniejsze bitwy Lata walk

Regiment de Meuron Plattsburg 1813-1815
Regiment de Watteville Oswego, fon Erie 1813-1815

1 Pułk Indii Zachodnich Nowy Orlean 1814-1815
5 Pulk Indii Zachodnich Nowy Orlean 1814-1815

Formacje milicji kanadyjskiej
Formacja Ważniejsze bitwy Lata walk

104 Pułk Piechoty Krajowej 
(New Brunswick Fencibles)

Sackets Harbor, fort George, 
Lundy’s Lane, fort Erie, Cook’s Mills

1812-1815

10 Królewski Batalion 
Weteranów
(Royal Veteran Battalion)

Mackinac, River Raisin, Miami 1812-1815

Królewski Pułk 
Nowofundlandzki 
(Royal Nowofundland Regiment)

Detroit, Frenchtown, Ogdensburg, 
York, fort Meigs, fort George, 
Sackett’s Harbor, Michilmackinac

1812-1815

Kanadyjski Pułk Piechoty 
Krajowej
(Canadian Fencible Infantry)

Chateaugay, Chrysler’s Farm, 
Lacolle, Plattsburg

1812-1815

Krajowy Pułk Lekkiej Piechoty 
(Clangarry Light Infantry 
Fencibles)

Ogdensburg, York, fort George, 
Sackets Harbor, Oswego, 
Lundy’s Lane, fort Erie, Cook’s Mills

1812-1815

Prowincjonalny Korpus Lekkiej 
Piechoty

Sackets Harbor, Chateauguay, 
Chrysler’s Farm, Lacolle Mills

1812-1815

Sprzymierzone plemiona indiańskie

Delaware, Cayuga, Chippawa, Huron, Sauk, Seneca, Wyandot, Ottawa, Miami, Szaunisi, 
Potawatomi, Kikapoo, Maskcouten, Winnibago, Foks, Mohawk
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Warunki traktatu pokojowego 
podpisanego 24 grudnia 1814 r. w Gandawie22

TRAKTAT POKOJOWY
Jego Brytyjska Wysokość oraz Stany Zjednoczone Ameryki, pragnąc 

zakończyć nieszczęsną wojnę, która trwa pomiędzy obydwoma kraja
mi, oraz przywrócić, na zasadach całkowitej dwustronności, pokój, 
przyjaźń i porozumienie pomiędzy nimi, wyznaczyły w tym celu każ
dy swojego pełnomocnika, to znaczy: Jego Brytyjska Wysokość, ze 
swojej strony, wyznacza szlachetnego Jamesa, lorda Gambier, byłego 
admirała białej, obecnie admirała czerwonej eskadry floty Jego Kró
lewskiej Mości, wielmożnego pana Henry’ego Goulbouma, członka 
parlamentu imperialnego i podsekretarza stanu oraz wielmożnego 
pana Williama Adamsa, doktora prawa cywilnego. Prezydent Stanów 
Zjednoczonych, za radą i zgodą tamtejszego senatu, wyznacza Johna 
Quincy Adamsa, Jamesa A. Bayarda, Henry’ego Claya, Jonathana Rus
sella oraz Alberta Gallatina, obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy 
po wzajemnym zadeklarowaniu swoich odpowiednich pełnomocnictw, 
wyrażają zgodę na następujące artykuły:

Art. I. - Nastąpi trwały i powszechny pokój pomiędzy Jego Brytyj
ską Wysokością i Stanami Zjednoczonymi, a także odpowiednio po
między ich krajami, terytoriami, miastami i mieszkańcami, bez wyjąt
ku co do miejsc oraz osób. Wszystkie działania wojenne, zarówno na 
morzu, jak i na lądzie ustaną z chwilą, gdy traktat ten zostanie ratyfi
kowany przez obie strony, jak wspomniano poniżej. Wszystkie teryto
ria, miejsca i wszelka własność - odebrana którejś ze stron przez dru
gą w czasie wojny lub która może zostać odebrana po podpisaniu tego 
traktatu, z wyjątkiem wysp wspomnianych poniżej - zostanie zwróco
na bez zwłoki i bez powodowania jakichkolwiek zniszczeń, a także bez 
wywiezienia jakiejkolwiek broni artyleryjskiej czy innej własności pu
blicznej, pierwotnie zdobytej we wspomnianych fortach lub miejscach 
i która pozostanie tamże w momencie wymiany ratyfikacji tego trak
tatu, ani żadnych niewolników czy innej własności prywatnej, 
a wszystkie archiwa, rejestry, akta czy dokumenty bądź natury publicz
nej, bądź należące do osób prywatnych, które w czasie wojny trafiły
by do rąk oficerów którejś ze stron, będą, na ile okaże się to wykonal
ne, bezzwłocznie przywrócone i dostarczone odpowiednim władzom



Aneks 287

oraz osobom, do których odpowiednio należą. Te z wysp w zatoce Pas- 
samaquoddy, do których wysuwają roszczenia obie strony, pozostaną 
w posiadaniu tej ze stron, pod której okupacją znajdować się będą 
w momencie wymiany ratyfikacji niniejszego traktatu, do momentu, aż 
zostanie podjęta, zgodnie z artykułem czwartym poniższego traktatu, 
decyzja dotycząca tytułu własności do wspomnianych wysp. Żadne 
z rozporządzeń zawartych w tym traktacie, co do takowego posiada
nia wspomnianych wysp i obszarów, do których wysuwają roszczenia 
obie strony, nie będzie w jakikolwiek sposób wykorzystane w celu pod
ważenia praw którejś ze stron do ich posiadania.

Art. II. - Natychmiast po ratyfikacji niniejszego traktatu przez obie 
strony, jak wspomniano poniżej, zostaną wysłane rozkazy do armii, 
eskadr, oficerów, poddanych oraz obywateli obydwu sił, by wstrzyma
li się od wszelkich wrogich poczynań. Aby zapobiec wszelkim powo
dom do skarg, które mogłyby powstać wskutek okrętów zdobytych na 
morzu po ratyfikacji niniejszego traktatu, obie strony uzgadniają, że 
wszystkie statki i ruchomości przejęte po upływie dwunastu dni od 
wspomnianej ratyfikacji, we wszystkich częściach wybrzeża Ameryki 
Północnej, od dwudziestego trzeciego stopnia szerokości geograficznej 
północnej, do pięćdziesiątego stopnia szerokości geograficznej północ
nej, na wschód na Oceanie Atlantyckim do trzydziestego szóstego stop
nia długości geograficznej zachodniej od południka przechodzącego 
przez Greenwich, będą zwrócone po obu stronach: że czas ten wynosić 
będzie trzydzieści dni we wszystkich pozostałych częściach Oceanu 
Atlantyckiego, na północ od równika oraz tyle samo na Kanale Angiel
skim i Irlandzkim, w Zatoce Meksykańskiej i we wszystkich częściach 
Indii Zachodnich, czterdzieści dni na morzach północnych, na Bałtyku 
i we wszystkich częściach Morza Śródziemnego. Sześćdziesiąt dni na 
Oceanie Atlantyckim na południe od równika aż do szerokości geogra
ficznej, na której leży Przylądek Dobrej Nadziei: dziewięćdziesiąt dni dla 
wszystkich części świata na południe od równika oraz sto dwadzieścia 
dni dla wszystkich pozostałych części świata, bez wyjątku.

Art. III. - Wszyscy więźniowie wojenni wzięci do niewoli po obu 
stronach, na lądzie i na morzu, zostaną zwróceni tak szybko, jak tylko 
będzie to wykonalne po ratyfikacji niniejszego traktatu, tak jak wspo
mniano poniżej, po spłaceniu przez nich długów, jeżeli zaciągnęli ta
kowe w czasie swojego pozostawania w niewoli. Obie układające się 
strony odpowiednio zobowiązują się spłacić w bilonie zaliczki wypła
cone przez drugą ze stron na poczet wyżywienia i utrzymania tako
wych więźniów.
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Art. IV. - Ponieważ określone zostało przez artykuł drugi traktatu po
kojowego z roku tysiąc siedemset osiemdziesiątego trzeciego, pomiędzy 
Jego Brytyjską Wysokością i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, że w gra
nicach Stanów Zjednoczonych powinny się zamykać wszystkie wyspy w 
obrębie dwudziestu mil od jakiejkolwiek części wybrzeża Stanów Zjed
noczonych oraz leżące pomiędzy liniami poprowadzonymi w kierunku 
wschodnim z punktów, w których wspomniane granice pomiędzy Nową 
Szkocją, z jednej strony, i Wschodnią Florydą z drugiej, dotkną odpo
wiednio zatoki Fundy i Oceanu Atlantyckiego, z wyjątkiem tych wysp, 
które obecnie są lub dotąd pozostawały w obrębie Nowej Szkocji - i po
nieważ tych kilka wysp w zatoce Passamaąuoddy, która jest częścią za
toki Fundy, oraz wyspa Grand Menan, we wspomnianej zatoce Fundy, 
są przez Stany Zjednoczone uznawane za leżące w obrębie wyżej wspo
mnianych granic Stanów Zjednoczonych, które to wyspy są uznawane 
przez Jego Brytyjską Wysokość za jego własność, jako wyspy pozostają
ce w czasie oraz przed momentem wyżej wspomnianego traktatu z roku 
tysiąc siedemset osiemdziesiątego trzeciego, w obrębie granic prowincji 
Nowa Szkocja: stąd też po to, by w końcu rozstrzygnąć te roszczenia, 
uzgadnia się, że zostaną one przekazane do rozstrzygnięcia dwóm ko
misarzom, którzy mają być wyznaczeni w następujący sposób: miano
wicie jeden komisarz zostanie wyznaczony przez Jego Brytyjską Wyso
kość i jeden przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych, za radą i zgodą 
tamtejszego senatu i ci dwaj w ten sposób wyznaczeni, wspomniani ko
misarze zostaną bezstronnie zaprzysiężeni, by zbadać i podjąć decyzję 
w sprawie wspomnianych roszczeń, zgodnie z takim materiałem dowo
dowym, jaki zostanie im przedstawiony, odpowiednio przez Jego Bry
tyjską Wysokość i Stany Zjednoczone. Wspomniani komisarze spotkają 
się w St. Andrews, w prowincji Nowy Brunszwik i będą mieć prawo uda
nia się do takiego innego miejsca bądź miejsc, jakie uznają za stosow
ne. Wspomniani komisarze zdecydują, poprzez oświadczenie lub spra
wozdanie opatrzone ich własnoręcznymi podpisami i pieczęciami, do 
której z dwóch układających się stron odpowiednio należą wspomniane 
wyspy, zgodnie z prawdziwą intencją wspomnianego traktatu pokojo
wego z roku tysiąc siedemset osiemdziesiątego trzeciego. Jeżeli wspo
mniani komisarze będą zgodni w swojej decyzji, obie strony uznają taką 
decyzję za ostateczną. Dalej uzgadnia się, że w przypadku niezgody 
wspomnianych dwóch komisarzy we wszystkich lub w jakiejkolwiek 
sprawie w taki sposób im powierzonej lub w przypadku, gdyby obaj lub 
jeden ze wspomnianych komisarzy odmówił albo się uchylał lub świa
domie zaniechał wypełnienia swojego zadania, wykonają oni, wspólnie 
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czy oddzielnie, sprawozdanie lub sprawozdania zarówno dla rządu Jego 
Brytyjskiej Wysokości, jak i rządu Stanów Zjednoczonych, wykazując 
szczegółowo punkty spome oraz powody, dla których ich indywidualne 
opinie zostały sformułowane, lub powody, dla których obydwaj albo 
któryś z nich odmówił, uchylił się bądź zaniechał działania. Jego Bry
tyjska Wysokość oraz rząd Stanów Zjednoczonych niniejszym wyrażają 
zgodę na przekazanie sprawozdania bądź sprawozdań wspomnianych 
komisarzy zaprzyjaźnionemu monarsze czy państwu, które w takim wy
padku zostanie wybrane w tym celu i od którego oczekiwać się będzie 
decyzji w kwestii różnic, jakie pojawią się w wymienionym sprawozda
niu lub sprawozdaniach. Jeżeli komisarz, który w taki sposób odmówił, 
uchylił się bądź zaniechał działania, odmówi również z pełną świadomo
ścią podania powodów, dla których w taki sposób postąpił, w sposób, któ
ry umożliwiłby zaprezentowanie ich wybranemu zaprzyjaźnionemu mo
narsze bądź państwu, wraz ze sprawozdaniem drugiego komisarza, wów
czas taki monarcha lub państwo podejmie decyzję wyłącznie na podsta
wie wspomnianego sprawozdania. Jego Brytyjska Wysokość oraz rząd 
Stanów Zjednoczonych decydują się uznać decyzję zaprzyjaźnionego mo
narchy lub państwa jako ostateczną, w kwestii wszystkich przekazanych 
mu w ten sposób spraw.

Art. V. - Ponieważ ani punkt wzniesień leżących na północ od źró
dła rzeki St. Croix, określony w poprzednim traktacie pokojowym po
między obydwoma mocarstwami jako północno-zachodni narożnik 
Nowej Szkocji, ani najbardziej na północny zachód wysunięty odcinek 
rzeki Connecticut, nie zostały jeszcze ustalone i ponieważ ta część li
nii granicznej pomiędzy dominium obydwu mocarstw, która rozciąga 
się od źródła rzeki St. Croix bezpośrednio na północ do wyżej wspo
mnianego północno-zachodniego narożnika Nowej Szkocji, dalej 
wzdłuż wspomnianych wzniesień, które rozdzielają te rzeki, które wle
wają swoje wody do Rzeki Świętego Wawrzyńca od tych, które wpa
dają do Oceanu Atlantyckiego, aż do najbardziej na północny zachód 
wysuniętego fragmentu rzeki Connecticut, potem w dół wzdłuż środ
ka rzeki do czterdziestego piątego stopnia szerokości geograficznej 
północnej, następnie wzdłuż linii w kierunku zachodnim na wspo
mnianym równoleżniku aż do rzeki Iroquois, czyli Cataraguy, nie była 
jeszcze wytyczona: uzgadnia się, że do tych kilku zadań zostaną wy
znaczeni, zaprzysiężeni i wyposażeni w pełnomocnictwa dwaj komi
sarze, których zadaniem będzie postępować dokładnie w sposób okre
ślony w odniesieniu do tych wspomnianych w poprzednim artykule, 
jeżeli nie zostanie to określone w inny sposób w niniejszym artykule. 
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Wspomniani komisarze spotkają się w St. Andrews, w prowincji Nowy 
Brunszwik i będą mieć prawo udania się do takiego miejsca bądź miejsc, 
jakie uznają za stosowne. Wspomniani komisarze będą posiadać upraw
nienia do ustalenia i wyznaczenia wyżej wymienionych punktów, w zgo
dzie z warunkami wspomnianego traktatu pokojowego z roku tysiąc sie
demset osiemdziesiątego trzeciego i doprowadzą do wytyczenia, a tak
że oznaczenia zgodnie ze wspomnianymi warunkami rzeczonej granicy, 
od źródła rzeki St. Croix, do rzeki Iroquois, czyli Cataraguy. Wspomnia
ni komisarze sporządzą mapę rzeczonej granicy i załączą ją do oświad
czenia opatrzonego ich podpisami i pieczęciami, zaświadczającego, iż 
jest to prawdziwa mapa owej granicy, i wyszczególniającego szerokość 
i długość geograficzną północno-zachodniego narożnika Nowej Szkocji, 
najbardziej na północny zachód wysuniętej części rzeki Connecticut oraz 
innych punktów rzeczonej granicy, jakie uznają za stosowne. Obie stro
ny zgadzają się uznać taką mapę i oświadczenie za ostatecznie ustalają
ce rzeczoną granicę. W wypadku, gdyby zdania wspomnianych komisa
rzy różniły się lub gdyby obydwaj albo któryś z nich odmówił, uchylał 
się albo świadomie zaniechał wypełnienia swojego zadania, zostaną 
przez obydwu lub któregoś z nich sporządzone takie sprawozdania, ra
porty lub oświadczenia i sprawa będzie przekazana zaprzyjaźnionemu 
monarsze lub państwu, pod każdym względem w taki sposób, jak opi
sano to w dalszej części czwartego artykułu, i w tak pełnej formie, jak
by tę część niniejszym powtórzono.

Art. VI. - Ponieważ według poprzedniego traktatu pokojowego, 
część granicy Stanów Zjednoczonych od punktu, gdzie czterdziesty 
piąty równoleżnik szerokości geograficznej północnej styka się z rzeką 
Iroquois, czyli Cataraguy, do Jeziora Górnego, miała przebiegać przez 
środek wspomnianego jeziora do jeziora Ontario, przez środek wspomnia
nego jeziora do momentu, aż zetknie się z wodnym szlakiem komunika
cyjnym pomiędzy tym jeziorem a jeziorem Erie, następnie wzdłuż środka 
wspomnianego szlaku wodnego do jeziora Erie, przez środek wspomnia
nego jeziora aż dotrze do wodnego szlaku komunikacyjnego do jeziora 
Huron, potem przez środek wspomnianego jeziora do wodnego szlaku ko
munikacyjnego pomiędzy tym jeziorem i jeziorem Górnym. Ponieważ wy
nikły wątpliwości odnośnie do tego, co jest środkiem wspomnianej 
rzeki, jezior i szlaków komunikacyjnych oraz czy wyspy na nich leżą
ce pozostają w obrębie dominium Jego Brytyjskiej Wysokości czy też 
Stanów Zjednoczonych: toteż po to, by ostatecznie rozstrzygnąć te 
wątpliwości, zostaną one przekazane dwóm komisarzom, którzy mają 
zostać wyznaczeni, zaprzysiężeni i wyposażeni w pełnomocnictwa 
i postępować dokładnie w sposób określony w odniesieniu do tych 
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wspomnianych w poprzednim artykule, jeżeli nie zostanie to określo
ne w inny sposób w niniejszym artykule. Wspomniani komisarze spo
tkają się za pierwszym razem w Albany, w stanie Nowy Jork i będą 
mieć prawo, poprzez sporządzenie sprawozdania lub oświadczenia 
opatrzonego ich podpisami i pieczęciami, wyznaczenia granicy na 
wspomnianych rzekach, jeziorach i wodnych szlakach komunikacyj
nych, zdecydują, do której z układających się stron należą odpowied
nio wyspy leżące na wspomnianej rzece, jeziorach i wodnych szlakach 
komunikacyjnych, zgodnie z prawdziwą intencją wspomnianego trak
tatu pokojowego z roku tysiąc siedemset osiemdziesiątego trzeciego. 
Obie strony zgadzają się uznać to wyznaczenie i decyzję za ostatecz
ne. W wypadku, gdyby zdania wspomnianych komisarzy różniły się 
lub gdyby obydwaj lub któryś z nich odmówił, uchylał się lub świado
mie zaniechał wypełnienia swojego zadania, zostaną przez obydwu 
albo któregoś z nich sporządzone takie sprawozdania, raporty lub 
oświadczenia i sprawa będzie przekazana zaprzyjaźnionemu monar
sze lub państwu, pod każdym względem w taki sposób, jak opisano to 
w dalszej części czwartego artykułu, i w tak pełnej formie, jakby tę 
część niniejszym powtórzono.

Art. VII. - Uzgadnia się dalej, że ostatnio wspomniani dwaj komisa
rze, po wypełnieniu obowiązków przypisanych im w poprzednim arty
kule, będą i niniejszym są upoważnieni, pod przysięgą, bezstronnie usta
lić i wyznaczyć, zgodnie z prawdziwą intencją wspomnianego traktatu 
pokojowego z roku tysiąc siedemset osiemdziesiątego trzeciego, tę część 
granicy pomiędzy dominiami obydwu mocarstw, która ciągnie się od 
wodnego szlaku komunikacyjnego pomiędzy jeziorem Huron i Jeziorem 
Górnym, do najdalej na północny zachód wysuniętego krańca jeziora 
Woods, zdecydować, do której ze stron należą odpowiednio wyspy le
żące na jeziorach, szlakach wodnych i rzekach tworzących wspomnianą 
granicę, zgodnie z prawdziwą intencją wspomnianego traktatu pokojo
wego z roku tysiąc siedemset osiemdziesiątego trzeciego; i doprowadzić 
do wytyczenia, a także oznaczenia tych partii wspomnianej granicy, któ
re tego wymagają. Komisarze ci, poprzez sporządzenie sprawozdania 
lub oświadczenia opatrzonego ich podpisami i pieczęciami, wyznaczą 
wspomnianą wcześniej linię graniczną, określą swoje decyzje w kwe
stiach w ten sposób im przekazanych oraz wyszczególnią szerokość 
i długość geograficzną najbardziej na północny zachód wysuniętej czę
ści jeziora Woods, a także tych części wspomnianej granicy, jakie uznają 
za stosowne. Obie strony zgadzają się uznać takie wyznaczenie i decy
zję za ostateczne. W wypadku, gdyby zdania wspomnianych komisarzy 
się różniły lub gdyby obydwaj albo któryś z nich odmówił, uchylał się 



292 Aneks

lub świadomie zaniechał wypełnienia swojego zadania, zostaną przez 
obydwu czy któregoś z nich sporządzone takie sprawozdania, raporty 
lub oświadczenia i sprawa zostanie przekazana zaprzyjaźnionemu mo
narsze albo państwu, pod każdym względem w taki sposób, jak opisa
no to w dalszej części czwartego artykułu i w tak pełnej formie, jakby 
tę część niniejszym powtórzono.

Art. VIII. - Kilka komitetów, po dwóch komisarzy każdy, wspomnia
nych w czterech poprzednich artykułach, będzie mieć odpowiednie 
uprawnienia do wyznaczenia sekretarza i do zatrudnienia takich mier
niczych lub innych osób, jakie uzna za potrzebne. Duplikaty wszelkich 
ich sprawozdań, raportów, orzeczeń i decyzji oraz ich rozliczeń, a także 
dziennika z ich działalności, w formie protokołu, zostaną przez nich do
starczone przedstawicielom Jego Brytyjskiej Wysokości oraz przedstawi
cielom Stanów Zjednoczonych, którzy odpowiednio zostaną wyznacze
ni i upełnomocnieni, by zająć się sprawą w imieniu swoich rządów. 
Wspomniani komisarze otrzymają wynagrodzenie w sposób, jaki zosta
nie uzgodniony pomiędzy obiema układającymi się stronami, która to 
umowa ma zostać uregulowana z chwilą wymiany ratyfikacji tego trak
tatu, a wszystkie inne wydatki poniesione przez wspomnianych komi
sarzy zostaną zwrócone po równo przez strony. W przypadku śmierci, 
choroby, rezygnacji lub usprawiedliwionej nieobecności, miejsce każde
go z komisarzy zostanie zapełnione w taki sam sposób, w jaki został wy
znaczony pierwszy komisarz, a nowy komisarz złoży taką samą przysię
gę lub potwierdzenie i będzie wykonywać takie same obowiązki. Dalej 
uzgadnia się pomiędzy obiema układającymi się stronami, że w przy
padku gdyby którakolwiek z wysp wspomnianych w którymkolwiek 
z poprzednich artykułów, będąca w posiadaniu jednej ze stron przed 
rozpoczęciem obecnej wojny pomiędzy tymi krajami, została, poprzez 
decyzję któregoś z komitetów komisarzy wspomnianych powyżej, bądź 
monarchy lub państwa, któremu podjęcie takiej decyzji zostanie powie
rzone, tak jak głosi zawartość czterech artykułów bezpośrednio ten po
przedzających, stała się częścią dominium strony przeciwnej, wszystkie 
nadania ziemskie dokonane przed rozpoczęciem wojny przez stronę, 
która była w posiadaniu tych ziem, będą równie ważne, jak byłyby 
w przypadku, gdyby wyspa ta lub wyspy zostały, w wyniku takiej decy
zji, zasądzone jako część dominiów strony mającej je w posiadaniu do 
tego momentu.

Art. IX. - Stany Zjednoczone Ameryki podejmują się zakończyć, na
tychmiast po ratyfikacji niniejszego traktatu, działania wojenne skiero
wane przeciwko wszystkim plemionom lub narodom indiańskim, z któ
rymi będą w stanie wojny w momencie takowej ratyfikacji; i bezzwłocz



Aneks 293

nie przywrócić takowym plemionom lub narodom, odpowiednio, całą 
własność, prawa, i przywileje, którymi się cieszyły lub do których miały 
prawo w roku tysiąc osiemset jedenastym, przed rozpoczęciem takich 
działań wojennych: zakładając, że takowe plemiona lub narody zgodzą 
się zaniechać wszelkich działań wojennych przeciwko Stanom Zjedno
czonym Ameryki, ich obywatelom i poddanym, w momencie gdy ple
miona te lub narody zostaną powiadomione o ratyfikacji obecnego trak
tatu. Jego Brytyjska Wysokość ze swej strony podejmuje się zakończyć, 
natychmiast po ratyfikacji niniejszego traktatu, działania wojenne skie
rowane przeciwko wszystkim plemionom lub narodom indiańskim, 
z którymi będzie w stanie wojny w momencie takowej ratyfikacji, i bez
zwłocznie przywrócić takowym plemionom lub narodom, odpowiednio, 
całą własność, prawa i przywileje, którymi się cieszyły lub do których 
miały prawo w roku tysiąc osiemset jedenastym, przed rozpoczęciem ta
kich działań wojennych: zakładając, że owe plemiona lub narody zgo
dzą się zaniechać wszelkich działań wojennych przeciwko Jego Brytyj
skiej Wysokości i jego poddanym, w momencie gdy plemiona te lub na
rody zostaną powiadomione o ratyfikacji obecnego traktatu.

Art. X. - Ponieważ handel niewolnikami jest nie do pogodzenia 
z zasadą humanitaryzmu i sprawiedliwości i ponieważ zarówno Jego 
Brytyjska Wysokość, jak Stany Zjednoczone pragną kontynuować swo
je wysiłki w celu promowania jego całkowitego zniesienia, niniejszym 
uzgadnia się, że obie układające się strony będą czyniły starania dla 
osiągnięcia tak pożądanego celu.

Art. XI. - Traktat ten, gdy w tej samej postaci ratyfikowany zosta
nie po obu stronach, bez zmian wprowadzonych przez którąś z ukła
dających się stron i za obustronną wymianą ratyfikacji, będzie wiążą
cy dla obu stron, a ratyfikacje wymienione zostaną w Waszyngtonie, 
w czasie czterech miesięcy od dzisiejszego dnia lub wcześniej, jeżeli 
będzie to wykonalne.

W nadziei na co my, pełnomocnicy, podpisaliśmy ten traktat i zło
żyliśmy nań nasze pieczęcie.

Sporządzono, w trzech egzemplarzach, w Gandawie, dwudzieste
go czwartego dnia grudnia, tysiąc osiemset czternastego roku.

GAMBIER
HENRY GOULBOURN 

WILLIAM ADAMS 
JOHN QUINCY ADAMS 

J. A. BAYARD 
HENRY CLAY 

JONATHAN RUSSELL 
ALBERT GALLATIN
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Żołnierze amerykańscy Amerykańscy oficerowie

Oficer kanadyjskiego pułku 
lekkiej piechoty Glengarry

Żołnierz brytyjski
49 pułku piechoty



Amerykański karabin skałkowy Springfield M 1795, kal. 0,69 cala

Brytyjski karabin skałkowy New Land Pattern, kal. 0,75 cala, popularnie zwany „Brown Bess”

Amerykański karabin gwintowany, Pennsylvania M 1810, kal. 0,54 cala
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Fort Niagara, USA, zamek francuski, 1726, najstarsza część fortu
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