
Żuawi Unii i Konfederacji
Żuawi byli jednym z najbardziej charakterystycznych rodzajów wojska w trakcie wojny secesyjnej. Ich mundury

wzorowane były na mundurach żuawów francuskich,  którzy z kolei  adoptowali  na swoje potrzeby modę Maghrebu.
Jaskrawe barwy i niezwykłe stroje miały podkreślać ich odwagę i budować osobny esprit de corps. Żeby jednak zostać
prawdziwym  –  elitarnym  żuawem,  trzeba  było  przejść  bardzo  długi  trening  i  zdobyć  odpowiednie  doświadczenie.
Większość jednostek żuawów w wojnie secesyjnej składała się z początkujących rekrutów, którzy dopiero stopniowo
nabierali doświadczenia i stosowali przeważnie tę samą taktykę, co reszta wojska. Z czasem niektóre jednostki pozostały
żuawami tylko z nazwy – przyjmując mundury takie same jak reszta armii. Mimo to kilka tego rodzaju jednostek można
uznać za doborowe.

Regimenty żuawów były o wiele bardziej popularne na Północy. W Konfederacji tylko jedna jednostka tego rodzaju
zyskała prawdziwą sławę – Tygrysy z Luizjany. Pozostałe jednostki zazwyczaj istniały o wiele krócej i nie rozrastały się
powyżej  jednej  kompanii.  Tymczasem  na  Północy  tego  typu  jednostki  były  bardzo  popularne,  prezentując  feerię
niesamowitych barw.

Zestaw żuawów jest jednolity dla Północy i Południa. Oznacza to jednak, że malując żuawów Konfederacji trzeba
obciąć orła na drzewcu sztandaru (używała ich Unia). Konfederaci najczęściej nosili jeden sztandar, ale jeśli były dwa, to
jeden z  nich  był  sztandarem stanu,  a  drugi  regimentu.  Powinno się  zatem użyć  flagi  jednego ze  stanów (Wirginii,
Południowej Karoliny, Luizjany etc.) oraz flagi Konfederacji (bitewnej lub „stars and bars”).

W przypadku Unii nie trzeba obcinać orła, żuawi będą mieli standardowe dwie flagi: narodową oraz regimentową
(narodową na drzewcu z orłem).

Aby pomalować żuawów dobrze też zapoznać się z instrukcją malowania piechoty Unii, gdzie znajdują się ogólne
informacje dotyczące malowania wojsk federalnych.

Porada ogólna
Najważniejsza zasada: w figurkach w skali 6 mm NIE chodzi o detal ale o efekt całościowy. Im bardziej skupisz

się na próbie malowania wielu detali, tym bardziej utrudnisz sobie pracę, a efekt końcowy nie będzie godny zauważenia.
Z odległości  pół  metra  tych detali  nie  będzie  widać,  a podczas  bitwy będziesz  obserwował  figurki  często z jeszcze
większego dystansu.  Skala  6 mm jest  skalą  służącą  do  rozgrywania  wielkich  bitew,  a  nie  mająca przynosić  radość
z malowania detali pojedynczych figurek. Oczywiście pewna doza szczegółowości jest potrzebna, bo wpływa pozytywnie
na  widok całego oddziału,  możemy do tego zaliczyć  pasy,  ładownice,  sprzączki  na pasach  itd.  Ostatecznie  poziom
szczegółowości zależy tylko od Ciebie.

Dziennik bojowy malarza 6 mm
Warto zadbać o to, by podkład jakiego użyjemy na początku, był w zbliżonym kolorze do tego, jaki docelowo

chcemy uzyskać,  czyli  dla  jednostek  Unii  powinniśmy użyć  granatowego,  a  dla  Konfederacji  szarego.  Ja  użyłem
sprayów  kupionych w Castoramie marki Duplicolor z serii przeznaczonej dla karoserii samochodowej. Bardzo dobrze
kryją i mocno przywierają. Plusem jest tu też cena, po około 18 zł za 500 ml. Należy zwrócić uwagę, by były one
matowe, a przed użyciem bardzo dobrze je wymieszać. W używaniu kolorowych farb do podładowania chodzi o to, by
podkład był jednocześnie pierwszą warstwą koloru, z uwagi na drobny detal, który łatwo zalać farbą. Do malowania
figurek wykorzystałem farbki Vallejo z palety Model Color.

Porada producenta: Należy uważać na to, aby kolory nie były zbyt ciemne! Na stole, przy słabym oświetleniu
figurki  Unii  i Konfederacji  mogą zacząć się  zlewać,  jest  to widoczne zwłaszcza przy artylerii,  której  nie odróżniają
sztandary.  Doradzamy zatem,  aby  niebieski  i  szary,  którego  użyjecie  był  raczej  jaśniejszy  niż  ciemniejszy.  Przy
malowaniu skali 6 mm  ważne są też kontrasty – im większe, tym lepiej. Pozytywnie wpływa to na widok oddziału
z odległości  (a  ciągle  trzeba  pamiętać,  że  widok  oddziału  z  odległości  to  najważniejsze  kryterium  udanego
malowania figurek 6 mm). POLECAMY KONTRASTOWE, JASKRAWE KOLORY.



Fragment obrazu Carla Roechlinga – żuawi w bitwie pod Fredericksburgiem. Za Wikimedia Commons.
Obraz bardzo dobrze pokazuje podstawowe elementy i kolory munduru żuawów. 

Krótkie info historyczne: Jako nakrycia głowy używano tzw. fezów z frędzlami, lub turbanów – nasze figurki mają
w większości fezy (jeden ze sztandarowych ma turban). Fezy były czerwone, turbany białe z czerwoną górą. Kepi oficera
było również czerwone.

Kurtki  były  najczęściej  granatowe  /  ciemnoniebieskie,  z  ozdobami  czerwonymi,  żółtymi  lub  innego  koloru,
w zależności  od regimentu.  Niektóre źródła pokazują,  iż Tygrysy z Luizjany mogły używać brązowych kurtek, choć
większość twierdzi, iż były również granatowe. Konfederaccy żuawi Coppensa nosili praktycznie takie same mundury jak
unijni  (granatowe  kurtki,  niebieski  pas,  czerwone  spodnie).  Koszule  pod  kurtką  mogły  być  niebieskie,  granatowe,
czerwone lub inne. 

Żuawi  nosili  szerokie  pasy,  mogły  być  granatowe,  niebieskie,  czerwone,  na  wierzchu  tych  pasów  zakładano
standardowe pasy koloru czarnego ze złotą sprzączką.

Rozszerzane spodnie były najczęściej czerwone, czasem granatowe, niebieskie lub białe w czerwono – niebieskie
paski (Tygrysy z Luizjany). Dolna, widoczna część spodni lub ochraniacze były białe, buty czarne.

Dwóch żuawów w trakcie odpoczynku. Źródło: Wikimedia Commonds.



Podstawka żuawów Unii pomalowana przez Dardzina.

Podstawka żuawów pomalowana przez „Nutka maluje”.



Doboszy żuawów malujemy tak samo jak zwykłych żuawów, pas do bębna jest również czarny. Kolor bębna mógł 
być brązowy lub często niebieski.

Bęben Unii z namalowanym orłem. Wikipedia – Minnesota Historical Society.
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