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Wstęp

Od zarania dziejów jednym z czynników decydujących o przebiegu 
i wynikach zbrojnych zmagań była należyta orientacja stron wal-

czących w położeniu swoim i przeciwnika. Posiadanie informacji na ten 
temat mogło w istotny sposób wpływać na podejmowanie właściwych 
decyzji przez dowódców, jak też na postawy ich podwładnych podczas 
orężnych zmagań. Zgodne ze stanem faktycznym ścisłe wiadomości  
o siłach własnych i nieprzyjaciela pozwalały przygotować optymalne 
plany działania i pomyślnie je realizować. Z kolei brak wystarczającej 
wiedzy w tym zakresie lub dysponowanie nieprawdziwymi informacja-
mi niejednokrotnie prowadził do podejmowania błędnych decyzji i po-
ciągał za sobą dotkliwe konsekwencje w postaci militarnych porażek.

Świadomość potrzeby posiadania takich danych przez dowódców ar-
mii przed rozpoczęciem działań zbrojnych i w trakcie ich trwania legła 
u podstaw organizowania wyspecjalizowanych służb wywiadowczych  
i rozpoznawczych, a także tworzenia mechanizmów sprawnego pozyski-
wania tego rodzaju wiedzy. Jednocześnie doceniono potrzebę chronienia 
ważnych informacji odnoszących się do stanu własnych wojsk i planów 
działania, co więcej – w wielu wypadkach posługiwano się dezinforma-
cją, mającą na celu zmylenie nieprzyjaciela, dostarczając mu niepraw-
dziwych wiadomości na ten temat.

Odrębnym zagadnieniem jest rola informacji dotyczących spraw wo-
jennych w życiu całych społeczeństw, także w środowiskach niebiorą-
cych bezpośredniego udziału w działaniach militarnych. Informacje  
z tego zakresu były pilnie oczekiwane i rozpowszechnianie wśród ogółu 
ludności zainteresowanej przebiegiem walk zbrojnych i ich następstwa-
mi, a zwłaszcza losami uczestników walk i wpływem ich wyników na 
byt państwowy czy narodowy. Efekty szerzących się wieści oddziały-
wały na postawy ludzi, inspirowały ich indywidualne i zbiorowe zacho-
wania. Z niepokojem oczekiwano nowin z frontów i pól bitewnych, ma-
nifestacyjnie okazywano radość z odniesionych zwycięstw albo żałobę 
po klęskach, często ulegając nastrojom euforii lub paniki. Jednocześnie 
ograniczone możliwości uzyskiwania rzetelnej wiedzy o tego rodzaju 
wydarzeniach, spowodowane zarówno naturalnymi w warunkach wo-
jennych zakłóceniami w społecznej komunikacji, jak i wynikające z od-
górnych działań w tym zakresie (takich jak cenzura czy propaganda wo-
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jenna), sprzyjały szerzeniu się wiadomości zniekształcających prawdę, 
często mających postać „stugębnej plotki”.

Tworzeniu, obiegowi i wykorzystywaniu informacji dotyczących wo-
jen, sposobom i skutkom takich działań we wszystkich epokach, aż do 
czasów obecnych, poświęcono kolejny tom z cyklu „Człowiek i wojna”.



Sebastian Długoborski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

INSKRYPCJA Z BAHÇECIK JAKO ŚWIADECTWO 
POŁUDNIOWYCH PODBOJÓW SARDURI II  1

Inskrypcja odnaleziona w miejscowości Bahçecik, położonej w pro-
wincji Elazığ we wschodniej Anatolii, należy do grona setek królew-

skich tekstów, które w formie pisma klinowego zostały wykute w ka
mieniu na zlecenie władców Urartu  2. Inskrypcja zapisana została na 
bazaltowym bloku o wysokości 59 cm, 90 cm szerokości i 30 cm grubo-
ści  3. Tekst zawarty został w 12 liniach, przy czym ostatnie 6 nie zacho-
wały się, niestety, w całości. 

1  W artykule zastosowano następujące skróty:
CTU I – M. Salvini, Corpus dei Testi Urartei, Vol. I: Le iscrizioni su pietra e roccia. I testi, 

Roma 2008.
CTU II – M. Salvini, Corpus dei Testi Urartei, Vol. II: Le iscrizioni su pietra e roccia. The-

saurus, Roma 2008.
CTU III – M. Salvini, Corpus dei Testi Urartei, Vol. III: Le iscrizioni su pietra e roccia. 

Tavole, Roma 2008.
RGTC 3 – B. R. M. Groneberg, J.R. Kupper, W. F. Leemans, M. Stol, Répertoire 

géographique des textes cunéiformes. Die Orts- und Gewässernamen der altbabylonischen 
Zeit, (Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Geisteswissenschaften 7/3),Wiesbaden 
1980.

RGTC 9 – I. M. Diakonoff, S. M. Kashkai, Répertoire géographique des textes cunéiformes. 
Geographical Names According to Urartian Texts, (Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Rei-
he B, Geisteswissenschaften 7/9), Wiesbaden 1981.

RIMA 3 – A. K. Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC, II (858-745BC), 
(The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian Periods 3), Toronto 1996.

RINAP 1 – H. Tadmor, S. Yamada, The Royal Inscriptions of Tiglath-pileser III (744-727 
BC) and Shalmaneser V (726-722 BC), Kings of Assyria, (The Royal Inscriptions of the Neo
Assyrian Period 1), Winona Lake 2011.

RlA – Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Bd. 1, ed. E. Ebel-
ing, B. Meissner i in., Berlin 1932.
2  Odnośnie rodzajów urartyjskich tekstów zob. S. Kroll, C. Gruber, U. Hellwag, M. Roaf,  
P. Zimansky, Introduction, w: tychże (red.), Biainili-Urartu, The Proceedings of the Symposium 
Held in Munich, 12-14 October 2007, Leuven 2012, s. 78.
3  Zob. M. R. Payne, V. Sevin, A New Urartian Inscription from Elazığ/Bahçecik, Eastern Tur-
key, Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 43/1 (2001), s. 111.
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Treść owej inskrypcji można przetłumaczyć w następujący sposób:

„Sarduri, syn Argištiego, zbudował tę świątynię susi dla boga Haldiego, 
Pana. Zbudował też doskonałą fortecę (i) nazwał ją Sarduriḫinili. Sarduri 
mówi: Ustanowiłem tu Zaiani zarządcą, aby administrował(?) obszarem 
do miasta Miliṭia, do miasta Qu[maḫa/ṭume], do miasta Niḫiria w kraju 
Ar[me], do kraju Ḫašime […]. Dzięki [potędze] Haldiego (…)”  4.

Analizowana inskrypcja wykonana została na zlecenie Sarduri II, kró-
la Urartu, którego panowanie datuje się zazwyczaj na lata pomiędzy 756 
a 730 roku p.n.e.  5. Dowiadujemy się z niej, że z rozkazu władcy wznie-
siono świątynię dla najważniejszego urartyjskiego boga o imieniu Haldi 
oraz zbudowano nową, ważną fortecę, którą nazwano imieniem władcy. 
Wspomina się również o ustanowieniu zarządcy prowincji o imieniu Za-
iani, którego teren do administrowania został nakreślony za pomocą kil-
ku toponimów. Dokładniej rzecz ujmując, wymienione zostały tu obsza-
ry graniczne owej prowincji, co miało stworzyć pewien obraz całego 

4  CTU I, A 918.
5  W kwestii datacji panowania urartyjskich władców zob. A. Fuchs, Urarṭu in der Zeit, w: Kroll, 
Gruber, Hellwag, Roaf, Zimansky (red.), Biainili-Urartu, s. 135161, w szczególności s. 158.

Zdjęcie inskrypcji z Bahçecik (CTU III, A 9-18.)
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rejonu przekazanego Zaianiemu do kontroli. Owe informacje są z kolei 
niezwykle interesujące, gdyż jest to jedyny znany fragment urartyjskie-
go tekstu, w którym zarysowany został rozmiar terytorialny urartyjskiej 
prowincji, utworzonej najpewniej z podbitych kilka lat wcześniej tere-
nów. Zasadniczym celem niniejszego artykułu będzie zatem próba okre-
ślenia obszaru, którym administrować miał Zaiani, posiłkując się przy 
tym innymi inskrypcjami oraz analizując dotychczasowe wysunięte 
przez badaczy propozycje lokalizacji wymienionych toponimów. Stwo-
rzenie obrazu terenów zależnych od urartyjskiego zarządcy pozwoli wte-
dy stwierdzić, jak ważną propagandową rolę mogła odgrywać zawiera-
jąca takie informacje inskrypcja.

Pierwszym z wyliczonych w tekście miast jest Miliṭia (URU.mìli
ṭi5a), którą zasadniczo zgodnie utożsamia się z nowoasyryjskim ośrod-
kiem Melid  6. Położony był on na wzgórzu Arslantepe, w odległości kil-
ku kilometrów od współczesnej miejscowości Malatya  7. Miliṭia 
znajdowała się w sferze zainteresowania Urartyjczyków już w czasach 
panowania króla o imieniu Menua, który panował na przełomie IX i VIII 
wieku p.n.e. Dziadek Sarduri II kontrolował ów ośrodek przynajmniej 
przez jakiś czas, gdyż z jednej z jego inskrypcji dowiadujemy się o nało-
żeniu trybutu na króla Miliṭii, którego imię – niestety – pozostaje niezna-
ne. Co także istotne, w tym samym tekście wspomina się również o zdo-
byciu przez Menuę Šebeterii, Ḫuzany i Ṣupy, co wskazuje, że głównym 
celem urartyjskiej wyprawy były rejony współczesnego miasta Mala-
tya  8. W tej więc sytuacji identyfikowanie interesującej nas Miliṭii z asy-
ryjskim Melidem i lokalizowanie jej w pobliżu Malatyi wydaje się być 
tym bardziej zasadne.

Sam Sarduri II zaatakował Miliṭię w 753 lub 752 roku p.n.e., a więc  
w pierwszych latach panowania na urartyjskim tronie  9. Poza rocznika-
mi  10 owa wyprawa opisana została w inskrypcji umieszczonej na skale 
znajdującej się na wschodnim brzegu Eufratu w rejonie współczesnej 
Izoli  11. Warto zaznaczyć, że owa miejscowość znajduje się jedynie około 
40 km od wzgórz Arslantepe i Malatyi, co niewątpliwie wspiera postulo-

6  Zob. RGTC 9, s. 5556.
7  Zob. J. D. Hawkins, Melid. A. Historisch, RlA 8, s. 3536.
8  CTU I, A 55.
9  Zob. M. Salvini, Geschichte und Kultur der Urartäer, Darmstadt 1995, s. 7677; Fuchs, 
Urarṭu in der Zeit, s. 154.
10  CTU I, A 91 Vo.
11  CTU I, A 94.
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wane lokalizowanie Miliṭji w tym rejonie Anatolii. Według inskrypcji, 
kampania Sarduri II zakończyła się zwycięstwem urartyjskiego króla 
nad władcą Miliṭii oraz nałożeniem na niego trybutu, wobec czego re-
gion ten znalazł się ponownie pod kontrolą Urartu. Trudno jest określić, 
jak długo Miliṭia mogła znajdować się pod kontrolą Zaianiego, jednak 
próby określenia owego czasu zostaną podjęte w dalszej części artykułu, 
gdyż wnioski w tej kwestii należy oprzeć w dużej mierze o pozostałe 
informacje wynikające z cytowanej na początku inskrypcji z Bahçecik.

W tym zaś tekście, poza Miliṭią, wspomina się również o mieście 
Qu[maḫa/ṭume] (URU.qu[maḫa/ṭumee]). Niestety nie możemy tu  
z całą pewnością stwierdzić, z jakim toponimem mamy do czynienia, gdyż 
w analizowanej inskrypcji zachował się tylko pierwszy znak nazwy ośrod-
ka, czyli „qu”. Za najbardziej prawdopodobne propozycje uzupełnienia 
luki w tekście można jednak uznać Qumaḫa oraz Quṭume. W przypadku 
pierwszej opcji warto zauważyć, że miasto Qumaḫa należy identyfikować 
z nowoasyryjskim Kummuḫu  12, m.in. ze względu na lokalizację miast wy-
mienionych w inskrypcji Sarduri II opisującej jego wyprawę przeciwko 
Kuštašpili, władcy Qumaḫy  13. Trzy zdobyte wówczas przez urartyjskiego 
króla miasta: Uita, Halpa oraz Parala położone były bowiem na południe 
od Malatyi, w rejonie współczesnego miasta Samsat, w okolicach którego 
lokalizuje się stolicę królestwa Kummuḫu, noszącego taką samą nazwę 
jak jego główny ośrodek  14. W tej więc sytuacji Qumaḫę należałoby po-
strzegać jako bezpośredniego południowego sąsiada analizowanej wcze-
śniej przez nas Miliṭii, co w kontekście nakreślania przez Sarduri II kolej-
nego obszaru granicznego prowincji, która poddana została zarządowi 
Zaianiego, wydaje się być sensowne. Warto również zauważyć, że Tiglat-
pilesar III, opisując w swych królewskich inskrypcjach zwycięstwo nad 
Sarduri II oraz jego sprzymierzeńcami w bitwie pod Kištan w 743 roku 
p.n.e., wspomniał również o królu Kuštašpi, władcy Kummuḫu  15. Podo-
bieństwa imion są w tym przypadku niezwykle duże, wobec czego stano-
wić może to ważny argument za utożsamianiem urartyjskiego toponimu 
Qumaḫa z nowoasyryjskim Kummuḫu.

12  Zob. RGTC 9, s. 70.
13  CTU I, A 93 IV.
14  Zob. M. C. Astour, The Arena of Tiglathpileser III’s Campaignagainst Sarduri II (743 B.C.), 
Assur 2/3 (1979), s. 6; Hawkins, Kummuḫ, RlA 6, s. 338; tenże, Corpus of Hieroglyphic Luwian 
Inscriptions, Vol. I: Inscriptions of the Iron Age, (Studies in IndoEuropean Language and 
Culture 8.1), BerlinNew York 2000, s. 330.
15  RINAP 1, Tiglathpileser III 47: 4550.
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Analizując możliwość obecności nazwy Qumaḫa w interesującej nas 
inskrypcji, należy niewątpliwie podkreślić sam fakt istnienia urartyjskie-
go opisu najazdu na ten kraj przez Sarduri II. Efektem owej kampanii 
było nałożenie trybutu na pokonanego władcę, wobec czego Qumaḫa, 
podobnie jak Miliṭia, stała się urartyjskim wasalem. Oba sąsiadujące ze 
sobą kraje, zależne przez pewien czas od Sarduri II, mogły zatem zostać 
wykorzystane dzięki temu do nakleślenia granic prowincji Zaianiego, 
gdyż tworzyły swoistą strefę buforową. Samo zaś użycie ich nazw  
w inskrypcji miało w takiej sytuacji jasno wskazywać zasięg urartyjskiej 
strefy wpływów w rejonie Eufratu.

W przypadku drugiego wariantu uzupełnienia brakującej luki za po-
mocą toponimu Quṭume, warto podkreślić, że owa propozycja wydaje 
się być w równym stopniu zasadna. Należy bowiem zauważyć, że  
w urartyjskich inskrypcjach nazwa ta pojawia się w towarzystwie topo-
nimu Alze  16, który powinno się identyfikować z asyryjskim Alzi  17. Kraj 
ten leżał z kolei w rejonie Górnego Tygrusu, najpewniej w okolicach 
przełęczy ErganiMaden i miasta Elazig  18, wobec czego mowa jest o te-
renach sąsiadujących z miastem Malatya, z którym identyfikujemy ana-
lizowaną powyżej Miliṭię. Ponadto, jeśli uznamy, że urartyjskie Quṭume 
można utożsamiać z asyryjską nazwą Katmuḫu  19, którą Asyryjczycy 
określali tereny położone między Górnym Tygrysem, wschodnią częścią 
Ṭūr‘Abdīn oraz Sindżarem  20, to należy zauważyć, iż także były to rejo-
ny znajdujące się w stosunkowo bliskiej odległości od Malatyi. W tej 
więc sytuacji należy wysnuć przypuszczenie, że toponimy Miliṭia  
i Quṭume mogły służyć określeniu północnej granicy prowincji poddanej 
pod kontrolę Zaianiego.

16  CTU I, A 511A, 511B.
17  Zob. RGTC 9, s. 7.
18  Zob. H. F. Russell, Shalmaneser’s Campaign to Urarṭu in 856 B.C. and the Historical Geog-
raphy of Eastern Anatolia According to the Assyrian Sources, Anatolian Studies 34 (1984),  
s. 180184. Por. J. V. Kinnier Wilson, The Kurba’il Statue of Shalmaneser III, Iraq 24 (1962),  
s. 102103; M. Salvini, Some HistoricGeographical Problems Concerning Assyria and Urartu, 
w: M. Liverani (red.), Neo-Assyrian Geography, Roma 1995, s. 48; K. Radner, Review of A.M. 
Wittke, Mušker und Phryger. Ein Beitrag zur Geschichte Anatoliens vom 12. bis zum 7. 
Jh.v.Chr., Zeitschrift für Assyriologie 96 (2006), s. 145147.
19  Zob. Payne, Sevin, A New Urartian Inscription, s. 115. Por. RGTC 9, s. 72.
20  Zob. J. N. Postgate, Katmuḫu, RlA 5, s. 487; K. Kessler, Untersuchungen zur historischen 
Topographie Nordmesopotamiens: Nach keilschriftlichen Quellen des 1. Jahrtausends v. Chr., 
(Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Geisteswissenschaften 26), Wiesbaden 1980,  
s. 1620; M. Liverani, Studies on the Annals of Ashurnasirpal II 2, Topographical analysis, 
(Quaderni di geografia storica 4), Roma 1992, s. 2930.
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Za propozycją odczytania brakującego fragmentu tekstu za pomocą 
Quṭume przemawiać może również treść inskrypcji wykutej na steli asy-
ryjskiego urzędnika o imieniu Ašursêzibani, w której określany jest on 
jako turtanu Ninua, Kutmuḫi oraz Niḫria  21. Takie bowiem bezpośrednie 
sąsiedztwo w tekście toponimów Kutmuḫi oraz Niḫria odpowiada umiej-
scowieniu w inskrypcji z Bahçecik ich dwóch prawdopodobnych urar-
tyjskich odpowiedników, czyli Quṭume i Niḫiria. Ponadto należy zazna-
czyć, że we wszystkich znanych przypadkach występowania toponimu 
Quṭume w urartyjskich tekstach poprzedza go determinatyw URU,  
a więc ten sam, który towarzyszy zachowanemu w analizowanym tek-
ście znakowi „qu”. Jeśli z kolei zwrócimy uwagę na nazwę Qumaḫa, to 
w inskrypcjach za każdym razem poprzedza ją determinatyw KUR  22, 
wobec czego owa sytuacja w istotny sposób może przemawiać za wa-
riantem Quṭume w badanym tekście.

W inskrypcji z Bahçecik, poza Miliṭią i Qumaḫą/Quṭume, w dalszej 
kolejności wspomina się również o „mieście Niḫiria w kraju Ar[me] 
(URU.niḫi  23ria KUR.ar[mee])”. Podobnie jak w przypadku Qumaḫy/
Quṭume, tu także mamy do czynienia z niepełną nazwą z powodu uszko-
dzenia bloku, jednak tym razem kwestię uzupełnienia luki należy okre-
ślić jako pewną. Oba toponimy odnaleźć bowiem można w innej in-
skrypcji Sarduri II w następującym kontekście:

„Haldi (…) pokonał Aszurnerari (V), syna Adadnerari (III), króla 
Asyrii, zdobył kraj Arme, zdobył miasto Niḫiria, królewskie miasto (tego) 
kraju (i) rzucił ich do stóp Sarduri (II), syna Argišti”  24.

Z zacytowanego fragmentu inskrypcji wynika zatem jasno, że Niḫiria 
znajdowała się na terenie kraju Arme i była jego najważniejszym ośrodkiem. 
Do zdobycia kraju Arme, które – jak sugeruje tekst – było skutkiem zwycię-
stwa urartyjskiego władcy nad asyryjskim, doszło w 755 lub 754 roku p.n.e., 
kiedy to według Kroniki Eponimów Aszurnerari V przeprowadził wyprawy 
do północnej Syrii  25. Wtedy więc zapewne miało miejsce starcie lub też 
kilka starć pomiędzy asyryjską i uratyjską armią, choć tak naprawdę pozo-

21  W. Andrae, Die Stelenreihen in Assur, Leipzig 1913, s. 6263.
22  CTU II, s. 318.
23  M. Salvini w CTU I, A 918, l. 10, odczytał błędnie ten znak jako „iḫ”.
24  CTU I, A 91 l.d., 116.
25  A. Millard, The Eponyms of the Assyrian Empire, (State Archives of Assyria, Studies 2), 
Helsinki 1994, s. 42.



INSKRYPCJA Z BAHÇECIK... 15

stajemy w tym przypadku jedynie w sferze hipotez. Z samej inskrypcji 
wzmiankującej o zwycięstwie Sarduri II nad Aszurnerari V, którą można 
określić mianem królewskiego rocznika, niestety niewiele pozostało poza 
wstępem, wobec czego miejsce czy też miejsca wydarzeń, a także ich cha-
rakter pozostają trudne do bliższego określenia.

W dotychczasowej literaturze pojawiło się kilka propozycji lokalizacji 
kraju Arme oraz jego miasta Niḫiria na mapie starożytnego Bliskiego 
Wschodu. W większości przypadków Arme umieszcza się generalnie  
w rejonie górnego Tygrysu  26, zaś samą Niḫirję, którą należy utożsamiać  
z toponimem Niḫrija  27, w bezpośrednich okolicach tej rzeki. Na takie lo-
kalizowanie niewątpliwie znaczący wpływ miały wnioski, które na po-
czątku lat 60tych ubiegłego wieku wysunął Julius Lewy. Badacz ten 
stwierdził bowiem, że Niḫrija najpewniej leżała nad samym Tygrysem, 
gdyż toponim ten w jednym z tekstów z Kültepe występuje w towarzy-
stwie wyrazu massû, który – jego zdaniem – należy odczytywać jako ter-
min opisujący rodzaj statku wymagającego głębokiego poziomu wody do 
przemieszczania się po niej  28. Podczas wysuwania przez badaczy wnio-
sków odnośnie położenia miasta Niḫrija, nie bez znaczenia pozostawały 
również funkcjonujące już przynajmniej od lat 20tych XX wieku teorie 
łączące nazwę tego ośrodka z terminem Naʾiri i traktujące Niḫriję jako 
formę, z której należy wywodzić ów termin  29. Bliższa analiza dostępnych 
obecnie tekstów wzmiankujących o Niḫriji pozwala jednak stwierdzić, że 
za bardziej zasadne należy uznać lokalizowanie tego toponimu w rejonie 
Górnego Balihu, aniżeli Górnego Tygrysu  30.

Niḫrija pojawia się chociażby w dwóch inskrypcjach kapadockich, 
wspominających o asyryjskim kupcu przeprowadzającym transakcje 
handlowe w tym mieście podczas podróży do Haḫḫum  31. Wzmianka ta 

26  Zob. RGTC 9, s. 11.
27  Tamże, s. 6061.
28  J. Lewy, Amurritica, Hebrew Union College Annual 32 (1961), s. 66.
29  Zob. np. E. Forrer, Assyrien, RlA 1, s. 257, 263; Lewy, Studies in the Historic Geography of the 
Ancient Near East, Orientalia Nova Series 21 (1952), s. 393417; P. Meriggi, Über einige hethitische 
Fragmente historischen Inhaltes, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 58 (1962),  
s. 86, Astour, The Arena of Tiglathpileser III’s Campaign, s. 5; I. Singer, The Battle of Niḫriya and 
the End of the Hittite Empire, Zeitschrift für Assyriologie 75 (1985), s. 106. 
30  Wnikliwe badania inskrypcji, w których pojawia się termin Niḫrija, przeprowadził ostatnio 
J.L. Miller, Location of Niḫriya and its Disassociation from Naʾiri, w: H. D. Baker, K. Kaniuth, 
A. Otto (red.), Stories of Long Ago. Festschrift für Michael D. Roaf, (Alter Orient und Altes 
Testament 397), Münster 2012, s. 349372, wobec czego w niniejszym artykule przytoczone 
zostaną najbardziej reprezentatywne teksty.
31  M. Ichisar, Les archives cappadociennes du marchand Imdilum, Paris 1981, s. 303304;  
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sugeruje, że oba ośrodki znajdowały się przy tej samej trasie do Kaneš, 
gdyż osady kārū położone były wzdłuż głównych szlaków handlo-
wych  32. Haḫḫum, z kolei, należy lokalizować nad Eufratem, na północ 
od Karkemisz  33, wobec czego Niḫrija powinna znajdować się w stosun-
kowo bliskiej odległości.

Interesujący nas toponim wielokrotnie pojawia się również w tekstach  
z Mari. Jako ważną w naszej kwestii określić można inskrypcję stanowią-
cą swoistą listę królów, którzy na prośbę ZimrîLîma mieli być poinformo-
wani przez Ašmada o grożącym im ataku za strony Esznunny  34. Co istot-
ne, wśród owych władców na liście poza BûnumaAddu z Niḫriji w bez-
pośrednim sąsiedztwie zostali wymienieni także SibkunaAddu z Šudy  35, 
Asdîtakim z Harrânu  36 oraz YarkabAddu z Hanzatu  37. Ośrodki te znajdo-
wały się zasadniczo w rejonie Eufratu, Górnego Baliha i Haburu, dlatego 
też sugerowanie w tym przypadku położenia Niḫriji w okolicach Górnego 
Tygrysu należałoby określić jako mało sensowne. Generalnie w tekstach  
z Mari toponim Niḫriya pojawia się jeszcze wiele razy w logicznym związ-
ku z miastami Šuda oraz Harrân  38, co jeszcze silniej skłania do umieszcza-
nia ich w stosunkowo zwartym geograficznym kontekście.

Na Niḫriję natrafić możemy także w inskrypcjach pochodzących z okre-
su średnioasyryjskiego, m.in. w tekstach z Tall Šēḫ Ḥamad, z którym iden-
tyfikuje się asyryjskie miasto DurKatlimmu, położone na wschodnim 
brzegu Haburu. W jednej z takich właśnie inskrypcji, opisującej dystrybu-

C. Michel, Innāya dans les tablettes paléo-assyriennes, vol. 2, Paris 1991, s. 213.
32  Zob. M.T. Larsen, The Old Assyrian City-State and its Colonies, Copenhagen 1976, s. 241; 
B.J. Beitzel, The Old Assyrian Caravan Road in the Mari Royal Archives, w: G. D. Young 
(red.), Mari in Retrospect, Winona Lake 1992, s. 54.
33  Zob. K.R. Veenhof, J. Eidem, Mesopotamia, The Old Assyrian Period, (Orbis Biblicus et 
Orientalis 160/5), Göttingen 2008, s. 80; G. Barjamovic, A Historical Geography of Anatolia in 
the Old Assyrian Colony Period, (Carsten Niebuhr Institute Publications 38), Copenhagen 
2011, s. 87107, 212229.
34  M. Guichard, Au pays de la dame de Nagar (textes n°122 à n°128),, w: D. Charpin, J.M. Du-
rand (red.), Florilegium marianum II: Recueil d’études à la mémoire de Maurice Birot. Mé-
moires de NABU 3, Paris 1994, s. 256257.
35  Šudę należy lokalizować w centralnej części tzw. trojkąta Haburu”. Zob. W. Röllig, Aspects 
of the Historical Geography of Northeastern Syria from Middle Assyrian to NeoAssyrian 
Times, w: S. Parpola, R. M. Whiting (red.), Assyria 1995: Proceedings of the 10th Anniversary 
Symposium of the Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki, September 7-11, 1995, Helsinki 
1997, s. 289.
36  Ośrodek ten znajdował się w odległości 44 km na południowywschód od współczesnej miej-
scowości Urfa. Zob. Postgate, Harrān, RlA 4, s. 122123.
37  Było to jedno z królewskich miast Zalmaqum, które znajdowało się w sąsiedztwie Harranu. 
Zob. RGTC 3, s. 90.
38  Zob. Miller, Location of Niḫriya, s. 353354, który przytoczył takie teksty. 
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cję jęczmienia do różnych ośrodków, Niḫrija wymieniona została bezpo-
średnio tuż za Ḫuzirānu, Harrānu, Ayya, Ḫabayatu, Aranziqu i Bušayāʾu 
oraz tuż przed „górnym” Ḫanu i Ḫumnaḫuṣa  39. W przypadku Ḫuzirānu 
możemy mówić o niemal pewnym identyfikowaniu tego miasta z nowo-
asyryjską Ḫuziriną i współczesnym Sultantepe, które położone jest w rejo-
nie źródła Górnego Balihu  40, z kolei Harrānu niewątpliwie należy lokali-
zować w okolicach współczesnej wioski Altınbaşak, położonej 44 km od 
miasta Urfa. „Górne” Ḫanu znajdowało się najprawdopodobniej pomię-
dzy dolnym Balihem a Dolnym Haburem  41, zaś Aranziqu zapewne należa-
łoby identyfikować z Tall Karus położonym na równinie Suruc, położonej 
pomiędzy dolinami Górnego Balihu i Eufratu  42. Usytuowanie tych toponi-
mów nakazuje zatem stwierdzić, że Niḫriję, która znajduje się w ich bez-
pośrednim towarzystwie w tekście, także powinniśmy szukać nie tyle  
w rejonie Górnego Tygrysu, co Górnego Balihu i Eufratu.

Wartym odnotowania jest jeszcze jeden tekst odnaleziony w Tall Šēḫ 
Ḥamad, którego autorem był niejaki Sînmudammeq, odpowiadający za 
rejony północnej Mezopotamii. W liście skierowanym do Aššuriddina, 
asyryjskiego urzędnika przebywającego w DurKatlimmu, informuje on 
bowiem o 1500 żołnierzach zgromadzonych w okolicach Góry Hasūmu, 
którzy mogą zaatakować Niḫriję, Hanu lub też osady położone nad Ha-
burem  43. Jeśli więc przyjmiemy, że owe toponimy wymienione zostały 
tu w kierunku od zachodu do wschodu, co wydaje się bardzo prawdopo-
dobne, wtedy Niḫriję należałoby lokalizować w rejonie Harranu.

Przytoczone powyżej przykłady sugerują zatem, że Niḫriję, a przez to 
wymienioną w inskrypcji z Bahçecik Niḫirię wraz z krajem Arme, nie 
należy lokalizować rejonie Górnego Tygrysu, lecz Górnego Balihu. War-
to również podkreślić, że łączenie tego toponimu z określeniem Na’iri, 
odnoszącego się generalnie do stosunkowo dużego regionu położonego 
na północ od gór Tur Abdin, także nie powinno służyć jako uzasadnienie 

39  Röllig, Aspects of the Historical Geography, s. 283.
40  Zob. Postgate, Ḫuzirīna, RlA 4, s. 535.
41  Zob. E. CancikKirschbaum, Ortsnamenreihungen als Quellen zur historischen Geographie: 
Der Westen des mittelassyrischen Reiches unter TukultīNinurta I, w: E. CancikKirschbaum, 
N. Ziegler (red.), Entre les fleuves – I. Untersuchungen zur historischen Geographie Oberme-
sopotamiens im 2. Jahrtausend v. Chr., (Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 20), Berlin 
2009, s. 126128.
42  Zob. Röllig, Aspects of the Historical Geography, s. 286287; M. Luciani, Where was Dunni
Aššur? Some reflections on DeZ 3281 and MiddleAssyrian toponymy, Nouvelles Assyri-
ologiques Brèves et Utilitaires 1/1 (2001), s. 2.
43  CancikKirschbaum, Die mittelassyrischen Briefe aus Tall Šēḫ Ḥamad, (Berichte der Aus-
grabung Tall Seh Hamad 4), Berlin 1996, nr 3.
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jego lokalizacji w okolicach doliny Górnego Tygrysu. Trudno jest bo-
wiem przede wszystkim mówić o związku tych dwóch nazw w oparciu  
o zmiany fonologiczne, gdyż wykazanie ich w sposób przekonujący wy-
daje się być kwestią niemożliwą  44. Ponadto toponim Na’iri po raz pierw-
szy pojawił się w XIII wieku p.n.e. jako określenie nieznanych, trudnych 
do zdefiniowania ziem położonych na północ od znanych asyryjskich 
terenów i jedynie później został wykorzystany jako nazwa asyryjskiej 
prowincji usytuowanej w rejonie Górnego Tygrysu. Nigdy jednakże nie 
stracił on całkowicie swego charakteru terminu odnoszącego się do gó-
rzystych przestrzeni na północy.

Ostatnim terminem geograficznym, który zawarto w inskrycji z Ba-
hçecik jest nazwa kraju Ḫašime[…] (KUR.ḫašimee[ x x ]), choć i ona 
najpewniej nie zachowała się w całości. Wydaje się jednak, że dostępny 
do odczytu fragment stanowi znaczną jej część, wobec czego próby od-
nalezienia w innych tekstach bliskowschodnich toponimu, z którym 
można byłoby go utożsamiać, można uznać za zasadne. W literaturze 
przedmiotu nie podaje się takich propozycji, a kraj ten sytuuje się jedy-
nie w sąsiedztwie Arme  45. Warto jednak zwrócić uwagę, że w tekstach 
średnioasyryjskich odnaleźć można wzmiankę o Górze Ḫasumu, w sta-
robabilońskich o Górze Asam, zaś nowoasyryjskich o Górze Ḫasamu  
i mieście Ḫasame.

O Górze Ḫasumu wspomniano już powyżej przy okazji analizy topo-
nimu Niḫrija i omawiania listu adresowanego do asyryjskiego urzędni-
ka, w którym informowany jest o grupie 1500 żołnierzy mogących  
zaatakować m.in. właśnie Niḫriję. Zaprezentowany tu kontekst geogra-
ficzny sugeruje, że Ḫasumu znajdowało się w stosunkowo bliskiej odle-
głości od Niḫriji, co korelowałoby z obecnością w inskrypcji z Bahçecik 
toponimów Niḫiria i Ḫašime[…] w swoim bezpośrednim towarzystwie. 
Góra Asam, z kolei, według starobabilońskiego itinerarium leżała w od-
ległości dwóch dni marszu na wschód od Harranu  46, wobec czego nale-
żałoby najpewniej mówić w tym przypadku o tej samej górze, co we 
wspomnianym powyżej liście. To zaś pozwalałoby na wysunięcie stwier-
dzenia, że interesujący nas kraj Ḫašime[…] położony był w odległości 
około 50 kilometrów na wschód od Niḫirii. O Górze Ḫasamu wspomina 

44  Zob. A. Harrak, Assyria and Hanigalbat: A Historical Reconstruction of Bilateral Relations 
from the Middle of the Fourteenth to the End of the Twelfth Centuries B.C., (Texte und Studien 
zur Orientalistik 4), Hildesheim 1987, s. 244245.
45  Zob. np. Payne, Sevin, A New Urartian Inscription, s. 116.
46  Zob. W. W. Hallo, The Road to Emar, Journal of Cuneiform Studies 18 (1964), 60, 6364.
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się w inskrypcji Salmanassara III, opisującej jego podróż z Niniwy do 
TilBarsip, stolicy aramejskiego królestwa BitAdini, położonej nad Eu-
fratem  47. Tekst nie wspomina o żadnych wydarzeniach na trasie do tego 
kraju, poza informacją o przekroczeniu Gór Ḫasamu i Diḫnunu, dlatego 
też należy przyjąć, że Salmanassar III obrał główną trasę prowadzącą 
przez Górny Habur do okolic Harranu, która znajdowała się w tym okre-
sie pod asyryjską kontrolą. Posiłkując się więc starobabilońskim itinera-
rium można byłoby stwierdzić, że asyryjski władca przeszedł obok Góry 
Ḫasamu położonej na wschód od Harranu oraz Góry Diḫnunu, którą na-
leżałoby lokalizować najpewniej już na zachód od tego miasta. Bliskie 
usytuowanie interesującego nas toponimu w stosunku do doliny Górne-
go Baliha potwierdzać może również wzmianka o mieście Ḫasame  
w tzw. Harrańskim Cenzusie  48. Co prawda tekst ten został odnaleziony 
w Niniwie, jednak z pewnością odnosił się on do toponimów znajdują-
cych się w rejonie Harranu, wobec czego również Ḫasame nie mogło 
znajdować się w dalekiej odległości od niego. Wydaje się zatem, że za 
zasadne należałoby przyjąć utożsamianie toponimów KUR.ḫa-su-mu, 
KUR.ḫa-sa-mu, KUR.a-sa-am oraz URU.ḫa-sa-me z urartyjskim KUR.

47  RIMA 3, A.0.102.1, 82’85’; A.0.102.2, i 2931, ii 1316, ii 3031.
48  F.M. Fales, Censimenti e catasti di epoca neo-assira, (Studi Econoinici e Tecnologici 2), 
Roma 1973, s. 19, tekst 1, ii 32.

Proponowana lokalizacja toponimów z inskrypcji z Bahçecik.
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ḫašimee[…] nie tylko ze względu na ich podobne brzmienie, lecz 
przede wszystkim na najpewniej bezpośrednie ich sąsiedztwo z Niḫriją, 
którą z kolei identyfikujemy z Niḫiriją wymienioną w inskrypcji z Ba-
hçecik tuż przed Ḫašime[…].

Opierając się na wszystkich wymienionych powyżej wnioskach, mo-
żemy pokusić się o stworzenie obrazu terytorialnego prowincji, którą na 
zlecenie Sarduri II miał zarządzać Zaiani, a przynajmniej o wskazanie jej 
obszarów granicznych. Owa linia maksymalnego zasięgu prowincji roz-
ciągałaby się zatem na północy od Malatyi i rejonów miasta Maden (przy 
wariancie Quṭume), poprzez rejony miasta Samsat znajdującego się nad 
Eufratem (przy wariancie Qumaḫa), aż do doliny Górnego Balihu oraz 
terenów położonych na wschód od niej. 

Warto zauważyć, że w przypadku południowej części owego obszaru 
granicznego mielibyśmy do czynienia z terenami, które zostały podpo-
rządkowane wcześniej przez Salmanassara III i włączone do systemu 
asyryjskich prowincji w 856 roku p.n.e.  49. Należy jednak zaznaczyć, że 
zwycięskie wyprawy Sarduri II w południowozachodnim kierunku mia-
ły miejsce w okresie panowania na asyryjskim tronie króla Aszurnerari 
V, a więc w czasach poważnego kryzysu w Asyrii. Jak sugeruje Kronika 
Eponimów, kraj ten już od około 765 roku p.n.e. w ogóle nękały liczne 
wewnętrzne problemy, takie jak rebelie czy epidemie, dlatego też asyryj-
ska armia nawet częściej stacjonowała w kraju niż wysyłana była na 
pogranicza imperium  50. Zwycięskie starcie z Aszurnerari V, związane  
z podbojem kraju Arme i jego miasta Niḫrija, o czym w swych roczni-
kach wspomniał Sardurii II, było najpewniej dla Urartu znaczącym wy-
darzeniem, gdyż jest to jedyny znany przypadek podania imienia asyryj-
skiego władcy w urartyjskich inskrypcjach. Jeśli oprzemy się na naszych 
wnioskach dotyczących położenia kraju Arme, możemy stwierdzić, że 
do potyczki lub potyczek z królem Asyrii doszło najpewniej w rejonie 
Górnego Balihu  51. Pokonanie Aszurnerari V umożliwiłoby zatem w ta-
kim wypadku poszerzenie Sarduri II strefy wpływów o ten obszar pół-
nocnej Mezopotamii, który od czasów Salmanassara III znajdował się 
pod administracyjną kontrolą Asyrii. Warto zaznaczyć, że takie wnioski 
są w dużej mierze niezgodne z ugruntowanym wśród badaczy poglądem 
dotyczącym zakresu ekspansji Urartu w kierunku południowym, który 

49  Zob. K. Radner, Provinz. C, RlA 11, s. 48.
50  Millard, The Eponyms of the Assyrian Empire, s. 4042.
51  Por. Salvini, Some HistoricGeographical Problems, s. 52, który proponuje rejony środkowe-
go Eufratu.
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ogranicza go generalnie do linii pomiędzy miastami Diyarbakir i Zaho, 
położonymi nad Górnym Tygrysem, oraz wschodnim Haburem  52.

Mając zatem przed oczami prawdopodobny zakres prowincji admini-
strowanej przez Zaianiego, a przynajmniej jej południowozachodni ob-
szar graniczny, warto przy okazji spróbować ustalić, w jakim okresie te 
tereny mogły podlegać kontroli Urartu. Podejmując próbę datacji wyda-
rzeń opisanych w inskrypcjach Sarduri II, należy na wstępie zaznaczyć, 
że opierać się ona będzie na wnioskach wyciągniętych w tym zakresie  
w latach 90tych XX wieku przez Mirjo Salviniego. Analizując treść, 
charakter i specyfikę roczników urartyjskiego władcy oraz posiłkując się 
asyryjskimi inskrypcjami powstałymi w analogicznym czasie, badacz 
ten stwierdził, że uratyjską wyprawę przeciwko Qumaḫa z 12 roku pano-
wania Sarduri II należy łączyć z porażką, jakiej król Urartu doznał z rąk 
Tiglatpilesara III w 743 roku p.n.e. w bitwie pod miastem Kisztan, znaj-
dującym się na terenie królestwa Kummuḫu. To z kolei założenie posłu-
żyło mu w dalszej kolejności za podstawę do stworzenia zarysu datacji 
dla pozostałych wydarzeń opisanych w rocznikach urartyjskiego wład-
cy  53. Przyjmując zatem wnioskowania Salviniego za zasadne, możemy 
stwierdzić, że Sarduri II podbił Arme i Niḫiriję w 754 roku p.n.e., 
Ḫašime[…] najpewniej też w tym samym roku, Miliṭię w 753 lub 752 
roku p.n.e, zaś Qumaḫę w 743 roku p.n.e. lub też rok wcześniej, gdyż  
w momencie wyprawy Tiglatpilesara III, o czym informują jego inskryp-
cje, król Kummuḫu znajdował się na liście sprzymierzeńców króla Urar-
tu  54. O Quṭume nie wspomina się w żadnej z zachowanych inskrypcji  
z czasów Sarduri II, jednak można domniemywać, że do jej podboju 
mogło dojść przy okazji najazdu na Miliṭię. Jak wynika z informacji za-
wartych w asyryjskich tekstach, konsekwencją zwycięstwa króla Asyrii 
w bitwie pod Kisztan, było zasadniczo pozbawienie Sarduri II wszyst-
kich jego zdobyczy terytorialnych znajdujących się na południe od 
wschodniego Taurusu. Jeśli więc przyjmiemy, że w inskrypcji z Bahçe-
cik znajdował się toponim Qumaḫa, to należałoby stwierdzić, że Zaiani 
nie miał okazji do dłuższego administrowania terenami położonymi naj-
dalej na południowyzachód od rdzennych terenów Urartu, gdyż naj-
pewniej nie trwało to nawet przez rok. Zakładając z kolei, że w tekście 
obecna była nazwa Quṭume – co w opinii autora wydaje się bardziej 

52  Zob. Salvini, Geschichte und Kultur der Urartäer, s. 6768; tenże, Some HistoricGeograph-
ical Problems, s. 51; Miller, Location of Niḫriya, s. 358.
53  Salvini, Geschichte und Kultur der Urartäer, s. 6378.
54  Zob. tamże, s. 77.
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prawdopodobne – można pokusić się o stwierdzenie, że ów zarządca 
mógł kontrolować podległe mu tereny nawet przez dekadę.

Inskrypcja z Bahçecik należy do licznego grona tekstów opisujących 
wykonanie na zlecenie urartyjskiego króla ważnych budowli, którymi  
w tym przypadku była świątynia oraz forteca. Obecny w inskrypcji zwrot 
„tę świątynię” (ini É.susie) sugeruje, że bazaltowy blok, na którym 
została ona wykonana, pochodzi ze ściany samej świątyni wzmiankowa-
nej w tekście. Jak wykazały badania archeologiczne przeprowadzone  
w rejonie Bahçecik, trudno jest przyjąć, że w pobliżu tej współczesnej 
miejscowości istniała kiedyś świątynia  55, wobec czego ów kamień mu-
siał być sprowadzony z innego miejsca. Najbardziej prawdopodobnymi 
ośrodkami, w których mogła znajdować się ufundowana przez Sarduri II 
świątynia, są położone w stosunkowo bliskiej odległości od Bahçecik 
miejscowości Palu oraz Bağin. Odnalezione tam ruiny sugerują bowiem, 
że owe miasta mogły służyć jako centra urartyjskich prowincji  56.

Inskrypcja wykuta na zewnętrznej ścianie świątyni znajdującej się  
w ważnym urartyjskim ośrodku, dzięki swemu publicznemu charaktero-
wi, spełniała jednocześnie kilka ról. Sarduri II, informując w niej o ufun-
dowaniu nowej budowli dla Haldiego, „swego Pana”, dziękował bogu za 
wsparcie w swych działaniach i oddawał mu cześć. Potwierdzał w ten 
sposób, że posiada boską legitymizację do panowania nad królestwem, 
jest wykonawcą poleceń Haldiego, a podejmowane przez niego kampa-
nie militarne dzięki pomocy boga kończą się sukcesami. Ponadto król 
wskazywał jasno wszystkim zamieszkującym te tereny poddanym, że to 
Zaiani jest prawowitym zarządcą nadanych mu pod kontrolę terenów  
i jego władza w tym rejonie nie może być kontestowana przez nikogo, 
gdyż w innym wypadku spotka się to ze zdecydowaną reakcją władcy. 
Warto również zauważyć, że poprzez wymienienie konkretnych nazw 
krajów, które miały stanowić aktualny obszar graniczny Urartu na połu-
dniowym zachodzie, Sarduri II szczycił się przed mieszkańcami swoje-
go królestwa swoimi militarnymi sukcesami, utwierdzając w przekona-
niu, zarówno najwyższe elity, jak i zwykłych poddanych, że jest on 
55  Zob. Sevin, The Southwestward Expansion of Urartu: New Observations, w: A. Çilingiroğlu, 
D. H. French (red.), Anatolian Iron Ages 2: The Proceedings of the Second Anatolian Iron Ages 
Colloquium held at Izmir, 4-8 May 1987, (British Institute of Archeology at Ankara Monograph 
13), Oxford 1991, s. 98; Payne, Sevin, A New Urartian Inscription, s. 111.
56  Zob. Sevin, Three Urartian RockCut Tombs from Palu, Tel Aviv 21/1 (1994), s. 5867;  
O. Belli, Der beschriftete Bronzehelm des Königs Menua aus der Festung Burmageçit bei 
Tunceli, w: M. J. Mellink, E. Porada, T. Özgüç (red.), Aspects of Art and Iconography: Anatolia 
and its Neighbors, Studies in Honor of N. Özgü, Ankara 1993, s. 6167.
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skutecznym i potężnym władcą. Wykazywał, że jest on w stanie poddać 
swej kontroli również tereny, które przez lata uważane były za podległe 
jedynie asyryjskiej strefie wpływów. Pokazywał jednocześnie w ten spo-
sób, że nie boi się wejść w konfrontację z potężną Asyrią, zaś jego eks-
pansja na tereny podległe temu imperium będzie nadal kontynuowana. 
Żaden z dotychczasowych władców nie podporządkował sobie obsza-
rów położonych tak daleko na południe i południowyzachód od rdzen-
nych terenów urartyjskich, wobec czego wymienienie w inskrypcji kon-
kretnych nazw odległych krajów należy z pewnością odczytywać  
w dużej mierze jako propagandowe działanie władcy. 
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Inscription from Bahçecik as Testimony of Sarduri II’s 
Southern Conquests

Summary

In the inscription from Elazığ/Bahçecik created during the reign of 
Urartian king Sarduri II we can find information about the appointment 
by this ruler of a province governor named Zaiani. According to the text, 
he controled the land „up to the city of Miliṭia, up to the city of Qu[maḫa], 
up to the city of Niḫiria in the land of Ar[me], and up to the land of 
Ḫašime[....]”. The main purpose of the paper is an attempt to outline the 
territorial scope of this Urartian province and to indicate how important 
propaganda role played the inscription containing such information. The 
analysis includes proposals put forward so far by researchers about loca-
tion of toponyms listed in the inscription, because some of them need to 
be reexamined. Author belives that it is reasonable to identify the topo-
nym of Miliṭia with the Assyrian center of Melid and Qumaḫa with the 
Assyrian city of Kummuḫi, but in the case of the remaining toponyms 
their connection with the surroundings of the city of Diyarbakır and the 
region of the Upper Tiger seems to be slightly justified. In his opinion, 
the land of Arme together with the city of Niḫiria, should be situated in 
the Upper Balih area, and Ḫašime need to be seen as the eastern neighbor 
of this land. According to this concept, Zaiani would have under his con-
trol a relatively extensive area extending from the vicinity of the city of 
Malatya in the north to the regions of the city of Harran in the south. The 
analysis of the inscription in question shows that this text certainly play-
ed an important propaganda role. By informing about foundation of a 
new temple and appointment of provincial government over an extensive 
area located far from the core of Urartian territory, Sarduri II claimed 
that he was strong, powerful and rightly king with divine legitimisation 
to rule over kingdom.
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PRZEKAZY O BITWACH I WOJNACH W ŁACIŃSKIM 
DZIEJOPISARSTWIE VI WIEKU. ZARYS PROBLEMATYKI

W łacińskojęzycznym dziejopisarstwie powstałym w VI stuleciu, za-
tem na początku wczesnego średniowiecza czy może lepiej  

w okresie przejściowym między starożytnością a średniowieczem  1, 
dziejopisarstwie, którego dorobek jest, wbrew pozorom, interesujący  
i twórczy, posiadający swą specyfikę  2, ważne miejsce zajęły dzieła – 
tworzące tę specyfikę – poświęcone ludom barbarzyńskim, w tym przy-
padku germańskim. Opracowane przez Kasjodora (dzieło to nie zacho-
wało się), Jordanesa i Grzegorza z Tours, ukazywały praojczyznę tych 
ludów, starały się wyjaśnić powstanie głównych elementów ich tożsa-
mości (nazwa, król, prawo), opisywały etapy ich przemieszczania się, 
prezentowały czyny ich władców oraz przedstawiały powstawanie i dal-
sze losy państw utworzonych przez te ludy na obszarze dawnego Cesar-
stwa zachodniorzymskiego  3. Ukształtowany wtedy nurt historiografii 

1  Wśród prac charakteryzujących VI stulecie i wskazujących na jego znaczenie dla kształtowania 
się średniowiecza, można wymienić m.in. klasyczne ujęcie, które przedstawił Ferdinand Lot, 
La fin du monde antique et le début du moyen ȃge, Paris 1989 [pierwsze wydanie: Paris 1927], 
s. 259433; przedmowę do edycji z 1989 napisał Pierre Riché; zob. też P. Riché, L’ Europe bar-
bare de 476 à 774, Paris 1989, s. 49115.
2  Zob. np. uwagi, jakie przedstawił Paweł Janiszewski, Historiografia późnego antyku (koniec 
III – połowa VII w.), w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, 
t. 3, Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa 1990, s. 811.
3  Kasjodor (Cassiodorus Senator, ok. 490580) opracował w latach 526533 Historię Gotów. 
Dzieło nie zachowało się, lecz jego główne założenia i treść można poznać za pośrednictwem 
pracy Jordanesa (VI w.), który je streścił – i dodał do tego wyciągi z innych tekstów; Jordanes 
(Iordanes, Iordanis) swe De origine actibusque Getarum (tzw. Getica) ułożył na początku dru-
giej połowy VI w. (551?, 554?). Z kolei Grzegorz z Tours (biskup tegoż miasta=; Georgius Flo-
rentinus Gregorius, Gregorius Turonensis, 538 (539594) napisał w końcowych dwudziestu la-
tach swego życia Historiarum libri X, w którym to dziele przedstawił dzieje Franków. 

Podstawowe edycje krytyczne wspomnianych dzieł: Iordanes, De origine actibusque Geta-
rum, wyd. T. Mommsen, w: Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi, t. 5, cz. 
1 (Iordanis Romana et Getica) Berolini 1961 (editio nova), s. 53138; cyt. dalej: Iord. Get.; nale-
ży też wspomnieć o: Iordanis de origine actibusque Getarum, wyd. F. Giunta, A. Grillone, 
Roma 1991 (Fonti per la storia d’Italia, 117); Gregorius episcopus Turonensis, Historiarum li-
bri decem – Gregor von Tours, Zehn Bücher Geschichten, wyd. B. Krusch, do powtórnej edycji 
przygotował R. Buchner, t. 1 (ks. 15) – 2 (ks. 610), Berlin 1967 (Ausgewählte Quellen zur 
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„barbarzyńskiej” był kontynuowany w późniejszym czasie m.in. przez 
Izydora z Sewilli, Bedę Czcigodnego i Pawła Diakona  4. Tego rodzaju 
tematyka nie była przed VI wiekiem przedmiotem osobnych ujęć, choć 
oczywiście wiadomości dotyczące barbarzyńców zajmowały niekiedy 
sporo miejsca w późnorzymskim piśmiennictwie historycznym, zarów-
no łacińsko, jak i grekojęzycznym  5. W tym kontekście należy wymienić 
zwłaszcza pracę Ammianusa Marcellinusa (ok. 330395), będącą, by tak 
rzec, ostatnim rozbłyskiem wielkości rzymskiej historiografii łacińsko-
języcznej. Ammianusa Res gestae, gdzie znajdują się obszerne informa-
cje m.in. o Hunach oraz o różnych ludach germańskich, zawierają  
w końcowej – zachowanej – partii opis bitwy pod Adrianopolem (378). 
Opis ułożony przez autora mającego wykształcenie retoryczne, będące-
go kilkanaście lat żołnierzem, autora, który przebywał w różnych miej-
scach zarówno wschodniej (urodził się w Antiochii), jak i zachodniej 
części Imperium (w ostatnim okresie życia osiadł w Rzymie i tam po-
wstało wspomniane dzieło), to – trudno mieć wątpliwości – swoiste ar-
cydzieło piśmiennictwa batalistycznego. Trzeba przy tym zaznaczyć, że 
stanowi część kulminacyjną ukazanego w 31 księdze konfliktu zacho-
dzącego między – w uproszczeniu – światem „poza barbarzyńskim” 
(„światem dzikości” – Hunowie!), barbarzyńskim i rzymskim  6.
deutschen Geschichte des Mittelalters, 2-3); cyt. dalej: Greg. Tur. Hist. bez oznaczenia tomu.

Tłumaczenia na język polski: Jordanes, O pochodzeniu i czynach Gotów, tłum. E. Zwolski, 
w: E. Zwolski, Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli scytyjska Europa, Lublin 1984, s. 89
155; Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, tłum. K. Liman, T. Richter, wstęp, oprac., 
komentarz D.A. Sikorski, Tyniec 2012.
4  Izydor biskup Sewilli (Isidorus Hispalensis – Hispala: Sewilla – ok. 560636) ułożył w 619 
(krótsza wersja) i 624 (dłuższa wersja) Historię Gotów, Wandalów i Swebów (Historia Gotho-
rum Wandalorum, Sveborum). Beda Czcigodny (Beda Venerabilis, 673735) opracował w 731 
Historię kościelną ludu Anglów (Historia, ecclesiastica gentis Anglorum). Natomiast Paweł 
Diakon (Paulus Diaconus, 720/730  ok. 799) napisał w ostatnim dziesięcioleciu VIII w. Histo-
rię Longobardów (Historia Langobardorum). Charakterystykę tego nurtu historiografii przed-
stawił Walter Goffart, The Narrators of Barbarian History (A.D. 550-800). Iordanes, Gregory 
of Tours, Bede and Paul Deacon, New Yersey 1988.
5  Zob. np. T. Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie rzymskim w źródłach łacińskich lat 
376-476, Warszawa 2018, s. 202238; L.A. Tyszkiewicz, Hunowie w Europie. Ich wpływ na 
Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy barbarzyńskie, Wrocław 2004 (Acta Universi-
tatis Wratislaviensis, 2695), s. 5778; zob. też S. Muhlberger, The Fifth-Century Chroniclers. 
Prosper, Hydatius and the Gallic Chronicler of 452, Leeds 1990. O przekazach greckojęzycz-
nych mówiących o barbarzyńcach zob. niżej przypis 6.
6  Opis bitwy pod Adrianopolem zob. Ammianus Marcellinus, Rerum gestarum libri qui super-
sunt, 31, 12, 1013, 18, wyd. W. Seyfarth, współpraca L. JacobKarau, I. Ulmann, t. 2, Leipzig 
1978 (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), s. 189194. Tłum. tego 
fragmentu: Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie, tłum. I. Lewandowski, t. 2, Warszawa 
2002 (Biblioteka Antyczna), s. 253259. Prezentacja postaci Ammianusa Marcellinusa i jego 
dzieła we Wprowadzeniu zamieszczonym w t. 1 tegoż tłumaczenia (Warszawa 2001, s. 1553); 
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Wspomniane prace Kasjodora, Jordanesa i Grzegorza z Tours (a także 
inne wyżej wymienione), można określić mianem historii, kierując się 
– i nie wchodząc w szczegółowe rozważania na ten temat – m.in. uwaga-
mi, które przedstawił Bernard Guenée odnośnie do rozróżnienia rodza-
jów średniowiecznego (tu wczesnośredniowiecznego) dziejopisarstwa. 
Historia bowiem koncentruje się na narracji, w miarę spójnej i wyczer-
pującej (w zamyśle autora) podjętą tematykę, a wydarzenia nie muszą 
być podawane w ścisłym porządku chronologicznym  7. Należy podkre-
ślić, że łacińskojęzyczne historie powstałe w VI stuleciu, to właśnie „hi-
storie barbarzyńskie”. W tymże czasie tworzono także teksty dziejopi-
sarskie o charakterze kronikarskim, a więc takie, w których – znów 
przywołujemy uwagi Guenée – istotne było m.in. uporządkowanie chro-
nologiczne notowanych wydarzeń, ich prezentacja nie musiała składać 
się na spójną opowieść  8. Do tego rodzaju dzieł można zaliczyć m.in. 
kronikę (mało znaną) ułożoną przez Mariusza z Avenches (będącą kon-
tynuacją kroniki, której twórcą był Tiro Prosper z Akwitanii, ok. 390 – 
ok. 455), niejako reprezentującą  ̶ tak jak praca Grzegorza z Tours – hi-
storiografię galijską  9, czy też kronikę Jana z Biclaro powstałą  

zob. też I. Lewandowski, Historiografia rzymska, Poznań 2007, s. 414446 (tam też obszerna 
bibliografia dotycząca Ammianusa, s. 441446). O ocenie armii rzymskiej przez Ammianusa 
w kontekście bitwy pod Adrianopolem zob. A. Mleczek, Dekadencja moralna społeczeństwa 
rzymskiego w Res Gestae Ammiana Marcellina, Kraków 2018, s. 355404, zwł. s. 397399. 
W późnorzymskim dziejopisarstwie greckojęzycznym wiadomości dotyczące barbarzyńców, 
zwłaszcza Hunów, zawiera m.in. dzieło Priskosa z Panion (410/420 – po 471); zachowane we 
fragmentach, powstałe w latach siedemdziesiątych V w.; Priskos uczestniczył w poselstwie do 
Attyli (449) i zostawił relację z tej wyprawy; fragmenty tekstu tłumaczył Józef Kuranc, Wypra-
wa poselstwa wschodnio-rzymskiego na dwór Attyli, „Meander” 12 (1957) nr 1, s. 2036. Zob. 
też P. Janiszewski, Historiografia późnego antyku, s. 3438.
7  B. Guenée, Histoires, annales, chroniques. Essai sur les genre historiques au Moyen Ȃge, 
„Annales. Economies. Sociétés. Civilisations” 28 (1973), s. 9971016. Guenée ujął hasłowo 
myśli zawarte w tym artykule w innej swej pracy, wskazując, że „l’ Histoire privilégiait le 
récit” oraz „l’ Histoire était un récit tout à fait complet”; tenże, Histoire et culture historique 
dans l’ Occident médiéval, Paris 1980, s. 203, zob. też tamże, s. 205207; por. A.F. Grabski, 
Dzieje historiografii, Poznań 2003, s. 7576.
8  B. Guenée, Histoire et culture historique, s. 203: „la Chronique „privilégiait la chronologie”; 
„la Chronique était << un abrégé >> qui résumait l’ histoire du monde en tableaux 
chronologiques”. Tamże, s. 203207 wskazanie na różnice między historią, kroniką i roczni-
kiem oraz gesta. Szerzej na ten temat w B. Guenée, Histoires, annales, chroniques.
9  Mariusz z Avenches (nad jeziorem Neuchâtel, Szwajcaria; ok. 529592/593 (594?), biskup (od 
573/574) tegoż miasta, od ok. 585 biskup Lozanny, napisał kronikę obejmującą lata 455581; 
dzieło zostało ukończone zapewne w latach osiemdziesiątych VI w.; zachowało się w jednym 
odpisie z IX w. znajdującym się w kodeksie przechowywanym w British Library. Zob. Marius 
episcopus Aventicensis, Chronica, wyd. T. Mommsen, w: Monumenta Germaniae Historica. 
Auctores Antiquissimi, t. 9, Berolini 1894, s. 225239; cyt. dalej Marius Av.; zob. też G. Monod, 
Études critiques sur les sources de l’histoire mérovingienne, t. 1, Grégoire de Tours. Marius d’ 
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w wizygockiej Hiszpanii  10. Łacińskojęzyczną kronikę opracował także 
Marcellinus Komes, tworzący w Cesarstwie wschodnim; dzieło przyna-
leży do historiografii bizantyńskiej  11. Istotną częścią treści wymienio-
nych wyżej historii (historii „barbarzyńskich”), jak i kronik powstałych 
w VI stuleciu są przekazy o bitwach i wojnach (pugna, proelium, dimi-
catio, bellum, certamen). To oczywiście nie dziwi, jeśli zważymy na to, 
że dla ówczesnych (i nie tylko ówczesnych) dziejopisarzy niepokój, kon-
flikt, starcie stanowiły tematykę, którą należy podejmować – która sta-
nowi ważną materię dla historiografa. Ujął to choćby Grzegorz z Tours. 
Pisząc swe Historie (Historię Franków)  12 właściwie zamierzał pisać  
o wojnach: „Scripturus b e l l a regum cum gentibus adversis, martyrum 
cum paganis, ecclesiarum cum hereticis…” [podkr. L.W.]  13. Wojna jest 
tu pojmowana nie tylko jako starcie militarne, niejako rozgrywające się 

Avenches, „Bibliothéque de l’ Ecole des Hautes Études. Sciences Philologiques et Historiques” 
8 (1872), s. 147163; C. Morton, Marius of Avenches, the Excerpta Valesiana, and the Death of 
Baethius, „Traditio. Studies in Aucient and Medieval History, Thought and Religion” 38 (1982), 
s. 107136; J. Favrod, Les sources et la chronologie de Marius d’ Avenches, „Francia. Forschun-
gen zur Westeuropäischen Geschichte” 17 (1990), 1. Mittelalter – Moyen Ȃge, s. 121, zwł.  
s. 12, 1321. tenże, wstęp do: La chronique de Marius d’Avenches (455581), tekst łaciński, 
tłum. i komentarz tenże, Lausanne 1991. Zob. również P. Janiszewski, Historiografia późnego 
antyku, s. 208; tamże, s. 181184 charakterystyka ogólna kronik łacińskich ze wskazaniem na 
tradycję „galijską” i „tradycję hiszpańską”.
10  Jan z Biclaro (ok. 540621) był pochodzenia wizygockiego, w latach 558575 przebywał  
w Konstantynopolu, po powrocie do Hiszpanii został ok. 586 opatem w klasztorze w Biclaro, 
po 590 został biskupem Gerony. Napisał swą kronikę ok. 590, albo, co bardziej prawdopodob-
ne, ok. 604; przedstawia ona wydarzenia z lat 566589, ze stosunkowo obszernym uwzględnie-
niem spraw bizantyńskich; zob. Ioannes abbas Biclarensis, Chronica, wyd. T. Mommsen,  
w: Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi, t. 13, Berolini 1894, s. 207223; 
Iohannes Biclarensis, Chronicon, wyd. C. Cardelle de Hartmann, w: Victoris Tunnunensis 
Chronicon cum reliquiis ex Consularibus Caesaraugustanis et Johannis Biclarensis Chronicon, 
wyd. taż, komentarz historyczny R. Collins, Turnhout 2001 (Corpus Christianorum. Series 
Latina, 173 A), s. 5783; cyt. dalej I. Bic. Chron. Tłumaczenie polskie: Kronika Jana z Biclar, 
tłum. S. Grabowski, „Warszawskie Studia Teologiczne” 8 (1995), s. 107125 (podstawa przekła-
du: Juan de Biclaro obispo de Gerona, su vida y su obra, wyd. J. Campos, Madrid 1960). Zob. 
też P. Janiszewski, Historiografia późnego antyku, s. 208210.
11  Marcellinus Komes (Marcellinus Comes, VI w.) pisał swą kronikę w okresie panowania Ju-
styna I (518527) i na początku panowania Justyniana I (527565). Chronicon Marcellinusa 
obejmuje lata 379534 (w pierwszej redakcji praca obejmowała lata 379518). Autor przedstawia 
wydarzenia głównie w Cesarstwie wschodnim. Zob. Marcellinus Comes, Chronicon, wyd.  
T. Mommsen, w: Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissini, t. 11, Berolini 1894, 
s. 37104; zob. też P. Janiszewski, Historiografia późnego antyku, s. 204206.
12  O tytule tego dzieła Grzegorza z Tours zob. W. Goffart, The Narrators, s. 119126;  
M. Heinzelmann, Gregor von Tours (538-594), „Zehn Bücher Geschichte”, Historiographie 
und Gesellschaftzkonzept im 6. Jahrundert, Darmstadt 1994, s. 93103.
13  Greg. Tur. Hist., 2, Incipit, s. 6; Grzegorz z Tours, Historie, s. 71: „Zamierzając pisać o woj-
nach królów z wrogimi ludami, męczenników z poganami, Kościołów z heretykami”.
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na płaszczyźnie politycznej, wojna toczyć się może także na płaszczyź-
nie, jak można rzec, wyznaniowej oraz kościelnodoktrynalnej. Warto 
dodać, że najwybitniejszym osiągnieciem historiografii greckojęzycznej 
(bizantyńskiej) VI wieku była monumentalna Historia wojen autorstwa 
Prokopiusza z Cezarei, przedstawiająca wojny toczone przez Justyniana 
I (527565)  14. Można sądzić, że dla Grzegorza z Tours, i dla jego współ-
czesnych (i nie tylko dla nich), wojna – w swych różnych „odsłonach” 
– była postrzegana jako poniekąd konstytutywna cecha rzeczywistości 
(dlatego też dziejopis, powtórzmy, winien ją opisywać).

Obecne w dziełach historiograficznych VI wieku (a także w dziełach 
powstałych w innych stuleciach) przekazy dotyczące starć zbrojnych są 
zróżnicowane pod względem rodzaju oraz ilości zawartych w nich infor-
macji, a także sposobu ich prezentacji. Należy wyróżnić najpierw 
wzmianki, a zatem przekazy, w których zostały podane jedynie podsta-
wowe szczegóły pozwalające zidentyfikować wydarzenie – bitwę czy 
wojnę – albo przynajmniej niektóre jego elementy: czas i miejsce starcia, 
przeciwnicy, wynik zmagań; można to sprowadzić do retorycznych oko-
liczności (circumstantiae): quis?, quid?, ubi?, quando? Na początku 
Kroniki Mariusza z Avenches – rejestrującej wydarzenia w porządku fa-
sti konsularnych – znajdujemy na przykład taki zapis: „His consulibus 
[wyżej zaznaczono, że w roku 463 konsulami byli Bazyliusz i Wibian: 
[a. 463] „Basilio et Vibiano”] pugna facta est inter Aegidium et Gothos 
inter Ligerem et Ligerecinum iuxta Aurelianis ibique interfectus est Fre-
dericus rex Gothorum”  15. Kronikarz wskazał zatem na czas, w którym 
została stoczona bitwa, wymienił przeciwników: Egidiusza (wodza 

14  Zob. m.in. D. Brodka, Wstęp, w: Prokopiusz z Cezarei, Historia wojen, tłum. tenże, t. 1, Kra-
ków 2013, s. XXIXLXXXVII. Zaznaczmy w tym kontekście, że sam Justynian I przedstawiał 
swe panowanie, a w szerszym rozumieniu panowanie cesarza rzymskiego, jako ciągłe wojowa-
nie, którego celem jest odnoszenie zwycięstw na różnych polach. W wydanej przez Justyniana 
konstytucji Imperatoriam (zamieszczonej jako wstęp do Justyniańskich Instytucji, będących 
częścią składową kodyfikacji prawa rzymskiego, która została dokonana na rozkaz tego cesa-
rza) czytamy: „Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam sed etiam legibus oportet 
esse armatam, ut utramque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari et princeps Ro-
manus victor, existat non solum in hostilibus proeliis, sed etiam per legitimos tramites calum-
niantium iniquitates expellens, et fiat tam iuris religiosissimos quam victis hostibus triumpha-
tor”; Corpus iuris civilis, t. 1, Institutiones. Digesta, wyd. P. Krueger (Intitutiones), T. Mommsen 
(Digesta), Berolini 1882, s. 2. „Cesarski majestat winien być nie tylko ozdobiony orężem lecz 
także uzbrojony w prawa, aby każdy czas i wojny i pokoju, mógł mieć właściwe rządy, a cesarz 
rzymski odnosił zwycięstwa nie tylko w bitwach z nieprzyjacielem, lecz także w usuwaniu 
środkami prawnymi niesprawiedliwości ludzi złośliwie używających prawa, i był zarówno 
jego piastunem najskrupulatniejszym, jak i triumfatorem nad pokonanymi wrogami”; Instytu-
cje Justyniana, tłum. C. Kunderowicz, Warszawa 1986, s. 11.
15  Marius Av., [a. 463], s. 232.
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rzymskiego) i Gotów (Wizygotów). Zaznaczył, że do bitwy doszło nad 
Loarą blisko Orleanu, wyraźnie zasugerował, jakim rezultatem zakoń-
czyło się starcie – został zabity gocki król Fryderyk (z czego niedwu-
znacznie wynika, że Goci pozostawali pod jego dowództwem i przegra-
li)  16. Wzmianka może być rozszerzona o szczegóły dotyczące 
wspomnianych „elementów identyfikacyjnych”, a także osadzających je 
w kontekście, by tak się wyrazić, przyczynowoskutkowym (wskazanie 
dlaczego doszło do starcia czy też jakie miało ono skutki – retoryczne 
cur?, quomodo?, quibus auxiliis?). Znów przywołajmy fragment z Kro-
niki Mariusza z Avenches: „His consulibus [wyżej: [a. 500] „Patricio et 
Hypatio”] pugna facta est Divione inter Francos et Burgundiones Gode-
geselo hoc dolose contra fratrem suum Gundogabaudum machinante. in 
eo proelio Godegeselus cum suis adversus fratrem suum cum Francis 
dimicavit et fugatum fratrem suum Gundobagaudum regnum ipsius pau-
lisper obtinuit et Gundobagaudus Avinione latebram dedit”  17. Kronikarz 
wymienił zatem czas i miejsce – bratobójczej – bitwy (Dijon), przeciw-
ników (Frankowie posiłkujący Burgundów króla Godegizela przeciw 
Burgundom, którzy pozostawali pod wodzą króla Gundobagauda, będą-
cego bratem Godegizela), napomknął przy tym, że do bitwy doszło na 
skutek knowań – „machinacji” – Godegizela przeciw swemu bratu Gun-
dobagaudowi. Dowiadujemy się o wyniku starcia, a także o jego skut-
kach: Godegizel zagarnął na krótko („paulisper”) królestwo Gundoba-
gauda, ten zaś po ucieczce schronił się w Awinionie  18.

Scharakteryzowane wyżej wzmianka i rozszerzona wzmianka prezen-
tują jakby zewnętrzną stronę starcia. Nie ukazują jego przebiegu – roz-
mieszczenia sił, faz walki, działań oddziałów, postępowania dowódców 
16  Zob. o tej bitwie H. Wolfram, Historia Gotów, tłum. R. DardaStaab, I. Dębek, K. Berger, War-
szawaGdańsk 2003 (Narody i Cywilizacje), s. 211212, oraz tamże przypis 77 do części IV roz-
działu 1, s. 487. Informacje podane przez Mariusza z Avenches uzupełniają o szczegóły dotyczą-
ce miejsca bitwy to co podał w swej Kronice Hydacjusz (ok. 395470). Dzieło Hydacjusza 
reprezentujące historiografię hiszpańską, obejmuje lata 379469; powstało u schyłku życia auto-
ra. Paralelna do wzmianki w Kronice Mariusza z Avenches wiadomość zamieszczona w Kronice 
Hydacjusza brzmi: „Aduersus Aegidium comitem utriusque militiae, uirum et fama commenda-
tum et deo bonis operibus conplacentem, in Armoricana prouincia Fretiricus frater Theodorici 
regis insurgens cum his cum quibus fuerat superatus occiditur”; Hydace, Chronique, 218, wyd.  
i tłum. na francuski A. Tranoy, t. 1, Paris 1974 (Sources Chrétiennes, 218), s. 168.
17  Marius Av., [a. 500], 1, s. 234. Na temat źródła tego przekazu zob. J. Favrod, Les sources et 
la chronologie de Marius d’Avenches, s. 79. Justin Favrod sądzi, że przekaz został zaczerpnię-
ty z nieznanego dziś źródła burgundzkofrankijskiego; na tym źródle opierać się miał także 
Grzegorz z Tours zamieszczając paralelne informacje (Greg. Tur. Hist., 2, 32) dotyczące 
wzmiankowanej przez Mariusza z Avenches bitwy. Zob. niżej w niniejszym tekście.
18  Mariusz z Avenches informuje bezpośrednio po cytowanym fragmencie o dalszych losach 
króla burgundzkiego Gundobagauda. Marius Av., [a. 500, 2], s. 234. Zob. niżej.
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czy też czynów grup żołnierzy albo poszczególnych walczących, nie 
mówią o ceremoniale wojennym (bitewnym): przemowach wodzów, 
okrzykach wojska itp. Nie podają zatem szczegółów dotyczących strony 
„wewnętrznej” wydarzenia. Tę stronę „wewnętrzną” przedstawia opo-
wiadanie (narratio) o bitwie czy wojnie, jej opis – który oprócz „ele-
mentów identyfikacyjnych” zawiera mniej czy bardziej „nacechowane 
retorycznie” informacje o, właśnie, jej przebiegu.

We wspomnianych wyżej kronikach znajdują się jedynie, co poniekąd 
zrozumiałe, wzmianki oraz rozszerzone wzmianki o bitwach i wojnach, nie 
ma w tych tekstach opisów starć zbrojnych. Opisy mieszczą się natomiast, 
obok wzmianek i rozszerzonych wzmianek, w dziełach mających charakter 
historii. Liczba i rodzaj przekazów podanych w kronikach, a dotyczących 
bitew i wojen czy szerzej konfliktów zbrojnych, określa – w stosunku do 
zawartości innej tematyki – swoisty profil informacyjny dzieła. W Kronice 
Mariusza z Avenches istnieje 9 przekazów, które mówią wprost o rozegra-
nej bitwie czy wojnie; wprost – gdyż przedstawione wydarzenia są niejako 
zdefiniowane jako pugna, bellum lub też określone, by tak rzec, czasowni-
kowo: proeliavit, dimicavit. Forma użytych określeń informuje niejako 
neutralnie, że doszło do bitwy („pugna facta est” – jak w wyżej cytowanych 
fragmentach) albo też wskazuje, kto ją wydał (kto do niej dążył, zmuszając 
przeciwnika do podjęcia walki)  19. Tego rodzaju przekazy, rejestrujące bi-
twy i wojny, nie wyczerpują tematyki działań zbrojnych przedstawionych 
w dziele. Kronikarz notuje bowiem różnorakie wydarzenia militarne, pod-
czas których mogło dojść do jakiegoś starcia (w każdym razie nie można 
zdecydowanie wykluczyć, że do niego nie doszło). Czytamy np. o „wej-
ściu” (ingressus) króla Gotów Teodoryka do Italii oraz o innych najaz-

19  Marius Av.,[ a. 463], s. 232; [a. 500, 1], s. 234 (o tych dwóch przekazach zob. wyżej w niniejszym 
tekście); [a. 524, 2], s. 235 („Eo anno contra Chlodomerem regem Francorum Viseroncia praeliavit 
ibique interfecto Chlodomere”); [a. 548, 2], s. 236 („Eo anno Lanthacarius dux Francorum in bello 
Romano transfosus obiit”); [a. 555, 3], s. 236 („Eo anno Saxones rebellantibus Chlothacharius rex 
cum gravi exercitu contra ipsos dimicavit ubi multitudo Francorum et Saxonum cediderunt, Chlo-
thacharius tamen rex victor abscessit”); [a. 555, 4], s. 237 („Eo tempore Buccelenus dux Francorum 
in bello Romano cum omni exercitu suo interiit”); [a. 556, 1] („Eo anno iterum rebellantibus Saxones 
Chlothacarius rex pugnam dedit ibique maxima pars Saxonum cecidit”; por. wyżej [a. 555, 3]); [a. 
574, 2], s. 239 („Eo anno iterum Langobardi in Vallem ingressi sunt et Clusas obtinuerunt et in mo-
nasterium sanctorum Acaunensium diebus multis habitaverunt; et postea in Baccis pugnam contra 
exercitum Francorum commiserunt, ubi paene ad integrum inteerfecti sunt, pauci fuga liberati”; 
następnie czytamy w tymże przekazie: „sed et Mauri et aliae gentes, qui in Provinciam eorum in-
gredi praesumpserunt, ab ipsis Francis devicti sunt”); [a. 576], s. 239: „Hoc anno Sigibertus rex 
Francorum, bellum contra fratrem suum Hilpericum movet, et cum eum iam inclusum haberet et die 
eius interfectione cogitaret, ab hominibus Chilperici per fraudem interfectus est, et suscepit regnum 
eius Childebertus filius ipsius”. 
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dach  20. Czytamy także o wyprawach łupieskich, zbrojnych zajęciach miast 
i o incydentach mających (czy też mogących mieć) charakter zbrojny  21. 
Przekazy tej treści zajmują znacznie ponad jedną trzecią wszystkich znaj-
dujących się w Kronice przekazów o wydarzeniach  22. Mariusz z Avenches 

20  Marius Av., [a. 489] s. 233: „His consulibus [„Probino et Eusebio”] ingressus est Theudoricus 
rex Gothorum in Italia”. Zob. też [a. 535], s. 235 (o „wejściu” – najeździe Belizariusza na Sycy-
lię); [a. 539], s. 236 (o „wejściu” króla Franków Teudeberta I do Italii oraz o spustoszeniu przez 
niego Ligurii, a także Emilii); zob. też wymieniony wyżej w przypisie 19 zapis dotyczący wy-
darzeń roku 574 (najazd Longobardów na obszar nad górnym Rodanem, zajęcie miasta Cluses 
– „Clusas obtinuerunt” – i ich pobyt w klasztorze w SaintMaurice, „in monasterium sancto-
rum Acaunensium”; o założeniu tego klasztoru przez króla burgundzkiego Zygmunta – św. 
Zygmunta – czytamy [a. 515], s. 234, por. Greg. Tur. Hist., 3, 5. Dochodzi następnie do bitwy 
między Longobardami a wojskami frankijskimi, a właściwie burgundzkimi).

Do tych przekazów dołączyć można także te, które mówią o zajęciu – „occupatio” – jakie-
goś obszaru; [a. 456, 2], s. 232: „Eo anno Burgundiones partem Galliae occupaverunt terrasque 
cum Gallis „senatoribus diviserunt”; [a. 534, 1] s. 235 (królowie Franków Childebert I, Chlotar 
I i Teudebert I zajmują Burgundię i po ucieczce króla burgundzkiego Godomara dzielą między 
siebie jego królestwo); [a. 534, 2] s. 235 (Afryka zostaje przez Belizariusza przywrócona pod 
panowanie bizantyńskie – odzyskana z rąk Wandalów, król Wandalów Gelimer dostaje się do 
niewoli); [a. 556, 5] s. 4 (o zajęciu przez wojska bizantyńskie obszaru w Italii, który niegdyś 
zyskał król Franków Teudebert I; por. wyżej [a. 539]); [a. 569] s. 238 (o zajęciu Italii przez kró-
la Longobardów Alboina: „Italiam occupavit”; następnie o wyprawie łupieskiej na Galię, zob. 
w przypisie 21).
21  Marius Av., [a. 509] s. 234: „Hoc consule [„Inportuno”] Mammo dux Gothorum partem Gal-
liae depraedavit”. Wzmianki o innych wyprawach łupieskich, tamże, [a. 540] s. 236 (Persowie 
pustoszą Antiochię i plądrują – wyludniają całą Syrię); [a. 556, 2] s. 237 (Frankowie łupią Tu-
ryngię); [556, 3] s. 237 (Chramn – syn króla Franków Chlotara I – zebrawszy wojsko pustoszy 
ziemie swego ojca); [a. 560, 2] s. 237 (Chramn z pomocą Bretończyków pustoszy ziemie swego 
ojca – Chlotara I; następnie dochodzi do bitwy, którą wydał Chlotar Chramnowi i Bretończy-
kom – Chramn ponosi klęskę, zostaje schwytany i spalony wraz ze swą żoną. Zob. Greg. Tur. 
Hist., 4, 20); [a. 569] s. 238 (Longobardowie po zajęciu Italii pustoszą nadgraniczne obszary 
Galii, zagarniają wiele brańców, których sprzedają).

O zajęciach miast czytamy [a. 500, 2] s. 234 (oblężenie Vienne przez Gundobagauda i zaję-
cie tego miasta; zwycięzca zabija swego brata – Godegizela – i wywiera zemstę na jego bur-
gundzkich stronnikach; por. [a. 500, 1]; zob. Greg. Tur. Hist., 2, 33); [a. 538] s. 235 (Goci  
i Burgundowie pustoszą Mediolan); [a. 540, 2] s. 236 (o schwytaniu w Rawennie przez Beliza-
riusza króla Gotów – Ostrogotów – Witigisa, co sugeruje, że miasto zostało zajęte przez Bizan-
tyńczyków; z podanych informacji nie wynika, że doszło do walki o Rawennę – i rzeczywiście 
Goci poddali je bez walki, zob. H. Wolfram, Historia Gotów, s. 395396); [a. 547, 2] s. 236 
(„Baduila” – czyli Totila król Gotów, a ściślej Ostrogotów, zajmuje i pustoszy Rzym; w rzeczy-
wistości Miasto zostało zajęte przez Totilę 17 grudnia 546, zob. H. Wolfram, Historia Gotów, 
s. 402); [a. 547, 3] s. 236 (Belizariusz odzyskuje Rzym dla Cesarstwa); [a. 568] s. 238 (Narzes 
odzyskuje Mediolan i inne miasta w Italii spustoszone przez Gotów; por. wyżej [a. 538]); [a. 
574, 2] s. 239 (wymieniona wyżej w przypisie 20 wiadomość o zajęciu przez Longobardów 
miejscowości Cluses i SaintMaurice).

Do tych wiadomości o konfliktach zbrojnych dołączyć można wzmiankę mówiącą o zajęciu 
statków rzymskich przez Wandalów, [a. 460, 2] s. 232.
22  W Kronice Mariusza z Avenches można wyróżnić 81 przekazów o wydarzeniach; przekazów 
o różnego rodzaju działaniach militarnych (w tym mówiących wprost o bitwach i wojnach) 
można wskazać 32.
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rejestruje bowiem oprócz wydarzeń militarnych także (i to dosyć często) 
różnorakie zmiany na tronach oraz – nierzadko z tym się wiążące – niesna-
ski, zdrady i zabójstwa, do których dochodziło w rodzinach władców,  
a których celem było przejęcie panowania. Mówi również o zabójstwach 
popełnionych z innych powodów (niekiedy niejasnych)  23. Jedynie kilka-
krotnie wspomina o sprawach kościelnych; zupełnie pomija różnice wy-
znaniowe (katolicyzm – arianizm) zachodzące wówczas między ludami 
germańskimi. Informuje o klęskach żywiołowych (rozpadnięcie się góry, 
srogie zimy, powodzie), zarazach oraz o znakach wieszczych (signa) na 
niebie. Mariusz z Avenches ukazuje, zaznaczmy, przede wszystkim wyda-
rzenia w Galii, a zwłaszcza w Burgundii, a także w Italii. Nie rezygnuje 
przy tym z perspektywy bardziej powszechnej – Cesarstwa rzymskiego (bi-
zantyńskiego)  24. Przekazy – wzmianki i rozszerzone wzmianki – o działa-
niach militarnych są w porównaniu do przekazów zawierających inną te-
matykę najliczniejsze w tym dziele. Należą one także do grupy najbardziej 
obszernych przekazów w Kronice  25. Niektóre przekazy o bitwach i woj-
nach pełnią rolę swego rodzaju streszczeń niejednokrotnie skomplikowa-
nego splotu wydarzeń, których to wydarzeń te właśnie bitwy i wojny były 
wynikiem czy punktem kulminacyjnym. Weźmy pod uwagę wspomniane 
w niniejszym tekście zapisy o bitwie pod Dijon [a. 500, 1] oraz o losach 
„pobitewnych” głównych przeciwników, czyli zwycięzcy, Godegizela,  
i pokonanego, Gundobagauda [a. 500, 2]. Oto Gundobagaud, jak czytamy, 
zdołał po niedługim czasie po doznanej klęsce zebrać wojsko i oblec oraz 
23  Zob. analizę wzmianki o śmierci Boecjusza zawartą w Kronice Mariusza z Avenches, którą 
to analizę przeprowadziła Catherine Morton, Marius of Avenches, the Excerpta Valesiana and 
the Death of Boethius, s. 114136.
24  Zob. np. [a. 534, 2] s. 235: „Eo anno Africa Romano imperio post nonaginta et duos annos per 
Belesarium patricium restituitur” (dalej o losie króla Wandalów Gelimera, zob. wyżej przypis 
20); [a. 535] s. 235: „Hoc consule [Belesario] eo anno, quo consulatum dedit, Siciliam ingressus 
eam imperio Romano restituit” (zob. wyżej przypis 20); zob. też J. Favrod, Les sources et la 
chronologie, s. 20: „Lorsque Marius écrit que Bélisare a restitué (restituit) la Sicile à l’Empire 
Romain (not. 535), il ne manifeste pas le désir de voir l’Empire à nouveau reconstitué, mais il 
recopie une source dont l’auteur avait ce désir”.
25  Jako przekaz „obszerny” przyjęto ten, który zawiera co najmniej cztery wersy w edycji 
Mommsena. Najbardziej, obszerny przekaz (7 wersów) mówi o rozpadnięciu się góry nad je-
ziorem (Lemańskim – Genewskim), co wywołało z kolei potężne wzburzenie się wody w tym 
jeziorze i zalanie okolicznych miejscowości, fala dotarła aż do Genewy, zburzyła tamże most  
i młyny, zginęło wiele ludzi; Mar. Av., [a. 563], s. 237; por. Greg. Tur. Hist., 4, 31. Obszerny jest 
również przekaz (4 wersy) o rozruchach wszczętych przez mnichów z SaintMaurice; Mar. Av., 
[a. 565], s. 237. Dużą objętość (ponad 5 wersów) ma przekaz o zabiciu króla Longobardów Al-
boina, [a. 572], s. 238; na ten temat zob. np. J. Strzelczyk, Longobardowie. Ostatni z wielkiej 
wędrówki ludów, V-VIII wiek, Warszawa 2014, s. 5051. Inne obszerne przekazy mówią o bi-
twach i innych działaniach militarnych; [a. 500, 1; 500, 2]; [a. 534, 2]; [a. 560, 2]; [a. 568];  
[a. 569]; [a. 574, 1]; a. 576]; por. wyżej w przypisach 19 i 20.
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zdobyć Vienne, gdzie przebywał niedawny zwycięzca, jego brat Godegizel. 
Tryumfujący teraz Gundobagaud zabił brata, a wielu jego znaczniejszych 
stronników przebywających w mieście skazał na wyszukane tortury i zgła-
dził. Odzyskał swoje królestwo i zawładnął również ziemiami Godegizela. 
Panował szczęśliwie aż do śmierci, kończy kronikarz  26. O bitwie pod Dijon 
i o losach tych burgundzkich władców mówi także Grzegorz z Tours  
w swych Historiach (2, 32 – 33). Justin Favrod sądzi, że zarówno Mariusz 
z Avenches, jak i Grzegorz z Tours przedstawiając te (a także inne) wyda-
rzenia, korzystali ze wspólnego źródła, określonego przez badacza jako 
źródło burgundzkofrankijskie. W Kronice Mariusza z Avenches na tym 
źródle została w dużym stopniu oparta partia obejmująca okres od 500 do 
581 roku  27 Biskup Tours kreśli obszerniejszą niż Mariusz z Avenches pano-
ramę bratobójczego konfliktu burgundzkiego. Wymienia najpierw krainy, 
w których władali bracia, napomyka następnie, że oni jak, i ich lud byli 
arianami. Po tym krótkim wstępie wskazującym na obszar, na którym to-
czyć się będą zmagania, jak też identyfikującym wyznaniowo ich głów-
nych uczestników, ukazuje niegodziwe postępowanie Godegizela, który 
potajemnie nakłonił Chlodwiga (przemawiając doń za pośrednictwem swe-
go poselstwa), aby pomógł mu zawładnąć królestwem Gundobagauda  
w zamian za doroczną daninę. Król Franków ruszył przeto przeciw Gundo-
bagaudowi, a ten – nieświadomy podstępu – wezwał na pomoc brata (Grze-
gorz znów podnosi dramatyzm sytuacji, przedstawiając swego rodzaju dia-
log, jaki poprzez poselstwa prowadzili królowie burgundzcy). Gdy doszło 
do bitwy, Godegizel zgodnie z wcześniejszym układem przyłączył się ze 
swymi Burgundami do Franków i wraz z nimi natarł na niespodziewające-
go się takiego obrotu sprawy Gundobagauda. Gundobagaud poniewczasie 
odkrywszy podstęp, nakazał swemu wojsku odwrót i uszedł do Awinionu. 
Grzegorz z Tours przedstawia z kolei, jak Chlodwig podjął niedługo po 
bitwie działania militarne (obległ Awinion), aby zawładnąć królestwem 
Gundobagauda. Zadowolił się jednak – na skutek perswazji jego doradcy 
– daniną, którą władca przyrzekł mu płacić. Czytamy dalej [2, 33] o ataku 
Gundobagauda (który zdołał się umocnić po przegranej bitwie) na Vienne, 

26  Mar. Av. [500, 2] s. 234: „Eo anno Gundobagaudus resumptis viribus Viennam cum exercitu cir-
cumdedit, captaque civitate fratrem suum interfecit pluresque seniores ac Burgundiones, qui cum 
ipso senserant, multis exquisitisque tormentis morte damnavit, regnumque, quem perdiderat, cum 
id quod Godegeselus habuerat, receptum usque in diem mortis suae feliciter gubernavit”.
27  Zob. wyżej przypisy 17 i 18. Favrod wskazuje ponadto, że również anonimowy autor Mę-
czeństwa św. Króla Zygmunta (Passio sancti Sigismundi regis) korzystał ze źródła burgundz-
kofrankijskiego.
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o zdobyciu miasta, zgładzeniu Godegizela i jego zwolenników  28. Można 
bez trudu zauważyć, że Mariusz z Avenches przedstawia niejako z perspek-
tywy bitwy – i późniejszego oblężenia i zdobycia Vienne – ciąg wydarzeń, 
o których mówi Grzegorz z Tours, i który też uwypukla przy tym poprzez 
dodanie odpowiednich dialogów dramat zdradzieckich knowań Godegizela 
i dramat końca tego wiarołomcy, co zdradziwszy brata, sam potem doznał 
skutków zdrady jednego ze swych ludzi  29. Bitwa pod Dijon w przekazie 
Mariusza z Avenches jest – powtórzmy – wydarzeniem, w którym jakby 
ogniskują się wcześniejsze działania, które do niej doprowadziły. Kroni-
karz je sygnalizuje na początku zapisu: „pugna […] inter Francos et Bur-
gundiones Godegeselo hoc dolose fratrem suum Gundogabaudum machi-
nante” ([a. 500, 1]; zob. wyżej). To „dolose […] machinante” – odsyłające 
do przeszłości „przedbitewnej”, odsłaniające przyczynę konfliktu i wyja-
śniające nie wprost, dlaczego jako sprzymierzeńcy występują Frankowie  
i Burgundowie Godegizela – ujmuje trafnie, a nawet dobitnie sytuację, któ-
rą Grzegorz z Tours przedstawia „na sposób retoryczny”. Z kolei oblężenie 
Vienne, wzmiankowane przez Mariusza z Avenches, i związane z tym fak-
tem konsekwencje w pełni ujawniają swój dramatyzm, jeśli będziemy je 
rozpatrywali w odniesieniu do przyczyny, która doprowadziła do bitwy pod 
Dijon. W przekazie o oblężeniu kronikarz mówiąc „Gundobagaudus r e s u 
m p t i s [podkr. L.W.] viribus”, odsyła do poprzednio przedstawionych 
wypadków i dopiero w tym kontekście można zrozumieć, dlaczego właśnie 
Vienne – o którym to mieście nie ma wyżej w Kronice żadnego napomknię-
cia – zostało zaatakowane i dlaczego Gudobagaud tak srodze postąpił ze 
swym bratem i jego zwolennikami. Dwie rozszerzone wzmianki – ściśle ze 
sobą powiązane – posiadają, choć tak oszczędne w słowach, równie duży 
ładunek tragizmu, co wspomniane przekazy zawarte w dziele Grzegorza  
z Tours. Podobne stwierdzenia można odnieść do dwóch innych rozszerzo-
nych wzmianek zawartych w Kronice  30.

Wzmianki oraz rozszerzone wzmianki o bitwach i wojnach, wyprawach 
łupieskich, oblężeniach i zdobyciach miast, jak również o najazdach skła-

28  Greg. Tur. Hist., 2, 3233, s. 120124; Grzegorz z Tours, Historie, s. 137140. O Gundobagau-
dzie czytamy także w kolejnym passusie dzieła Grzegorza (2, 34); fragment mówi o próbach 
jakie podejmował św. Awitus, katolicki biskup Vienne, by skłonić Gundobagauda do porzuce-
nia arianizmu.
29  Gundobagaudowi udało się zdobyć Vienne, bo jeden z mieszkańców, który obsługiwał miej-
ski wodociąg został przez Godegizela wypędzony wraz z innymi ludźmi niskiego pochodze-
nia, gdyż w oblężonym mieście brakło dla nich żywności. Dotknięty takim potraktowaniem 
zdradził Gundobagaudowi przejście przez wodociąg; Greg. Tur. Hist., 2, 33.
30  Mar. Av. [a. 560, 2] – por. Greg. Tur. Hist., 4, 20; Mar. Av. [a. 576] – por. Greg. Tur. Hist., 4, 51.
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dają się także na zasadniczą treść Kroniki Jana z Biclaro, obejmującej lata 
566589. Autor zapisuje wydarzenia według kolejnych lat panowania cesa-
rzy rzymskich (bizantyńskich: Justyna II, 565578; Tyberiusza I, 578582; 
Maurycego, 582602) oraz królów wizygockich w Hiszpanii (Leowigilda, 
569586; Rekkareda, 586601)  31. Pod każdą „jednostką chronologiczną” 
(wyjąwszy trzy początkowe i ostatnią, czyli lata 566568 oraz 589) kroni-
karz notuje co najmniej jedno wydarzenie (a najczęściej dwa albo trzy)  
o charakterze militarnym. Te zapisy tworzą, podobnie jak w Kronice Ma-
riusza z Avenches, swoisty szkielet narracyjny tekstu i określają dominują-
cą w nim tematykę – właśnie militarną. Stanowią, jak w poprzednio zasy-
gnalizowanym przypadku, znacznie ponad jedną trzecią przekazów  
o wydarzeniach  32. Przekazy o bitwach i wojnach są najobszerniejszymi 
przekazami w dziele, z wyjątkiem znajdujących się w końcowej partii Kro-
niki zapisów o wypadkach z roku 589: jeden mówi o (trzecim) synodzie  
w Toledo – i jest to największy objętościowo fragment tekstu, natomiast 
drugi informuje o spisku przeciw królowi Rekarredowi  33. Wydarzenia te 
niejako podsumowują proces konwersji Wizygotów z arianizmu na katoli-
cyzm, proces, w którym istotną rolę odegrało, jak podaje Jan z Biclaro, 
przyjęcie (w 586) wyznania katolickiego przez wspomnianego władcę  34.  
31  Na początku Kroniki Jana z Biclaro wydarzenia z lat – w przeliczeniu na lata od Narodzenia 
Chrystusa – 566, 567 i 568 są podawane wedle lat panowania cesarza rzymskiego (bizantyń-
skiego), w tych przypadkach Justyna II. Odtąd wskazuje autor na rok panowania cesarza i za-
razem rok panowania króla wizygockiego w Hiszpanii. System chronologiczny, którym posłu-
żył się Jan Biclaro, różni się zatem od tego, który porządkuje wydarzenia w Kronice Mariusza 
z Avenches. O chronologii w Kronice Jana z Biclaro zob. wstęp do I. Bic. Chron., s. 135139; 
zob. też wstęp do edycji w Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi, t. 13 (wy-
żej przypis 10), s. 208210. Wydarzenia z okresu panowania Leowigilda i Rekkareda przedsta-
wia w dużym stopniu w oparciu o Kronikę Jana z Biclaro Roger Collins, Hiszpania w czasach 
Wizygotów, 409-711, tłum. J. Lang, Warszawa 2007, s. 4458 (R. Collins jest, dodajmy, autorem 
komentarza historycznego do Kroniki; wyżej przypis 10).
32  Na 105 zawartych w Kronice Jana z Biclaro zapisów o wydarzeniach 40 dotyczy działań 
militarnych; kronikarz mówi wprost o 6 bitwach.
33  I. Bic. Chron., 91 [589]; 93 [589], s. 8183; Kronika Jana z Biclar, s. 123125. O trzecim syno-
dzie w Toledo zob. komentarz w I. Bic. Chron., s. 145147; zob. też m.in. J. Strzelczyk, Goci – 
rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984, s. 221223. O spisku przeciwko Rekkaredowi, uknu-
tym przez Argimunda, zob. komentarz w I. Bic. Chron., s. 147148; zob. również R. Collins, 
Hiszpania w czasach Wizygotów, s. 5658. 

Między przekazami o synodzie w Toledo i o spisku przeciw Rekkaredowi umieścił kroni-
karz zapis dotyczący wojny między Persją a Bizancjum, a mówiący o przyjęciu chrześcijań-
stwa przez władcę perskiego i o pokoju zawartym między nim a cesarzem Maurycym; I. Bic. 
Chron., 92 [589], s. 83, zob. na ten temat komentarz R. Collinsa, tamże, s. 147.
34  I. Bic. Chron., 84 [586], s. 78; Kronika Jana z Biclar, s. 122. Zob. m.in. J. Strzelczyk, Goci – 
rzeczywistość i legenda, s. 213221 (tu m.in. o milczeniu Jana z Biclaro na temat wcześniejsze-
go faktu – przyjęcia katolicyzmu (582?) przez Hermenegilda, brata Rekkareda, zob. też  
R. Collins, Hiszpania w czasach Wizygotów, s. 4858.
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W tym kontekście  35 kronikarz umieszcza obszerną informację o bitwie pod 
Carcassonne, nad rzeką Aude (rozegraną w 588 r.). Wojska Rekkareda, do-
wodzone przez Klaudiusza, duksa Luzytanii, ruszyły naprzeciw oddziałom 
frankijskim króla Guntchramna, na czele których stał Bozon. Frankowie 
zostali pobici i zmuszeni do ucieczki. Informacja o bitwie stanowi dla kro-
nikarza okazję do sformułowania komentarza łączącego jej wynik z uprzed-
nim nawróceniem Rekkareda. Zwycięstwo, jak pisze Jan z Biclaro, jest 
swoistą manifestacją Bożej przychylności dla króla i ludu gockiego, który 
szczerze przyjął wiarę katolicką. Autor odwołuje się przy tym do biblijnej 
analogii (zwycięska walka 300 żołnierzy Gedeona z wielką liczbą żołnie-
rzy midianickich; Sdz 67) i w jej perspektywie podaje – i interpretuje – 
dane o liczebności obu wojsk: 300 Gotów i prawie 60 000 zwyciężonych 
Franków  36. O bitwie mówi także Grzegorz z Tours, lecz nie przywołuje 
odniesień wyznaniowych (co nie dziwi). Zaznacza jednak, że Frankowie 
uniesieni pychą zlekceważyli Gotów i przegrali na skutek podstępu, jaki 
zastosowali przeciwnicy, wymienia przy tym liczby ukazujące rozmiar do-
znanej klęski: zginęło 5000 Franków, a 2000 dostało się do gockiej niewo-
li  37. Trzeba zaznaczyć, że wprost wyrażone przesłania ideowe właściwie 
nie występują we wspomnianych kronikach. Omówiony wyżej przekaz  
z dzieła Jana z Biclaro jest z tego względu wyjątkiem  38.

Przekazy o bitwach i wojnach (i o innych działaniach militarnych), 
tworzące swoistą oś – i rytm – narracji w kronikach Mariusza z Avenches 
i Jana z Biclaro, pełnią bardziej zróżnicowaną i ważką rolę w szósto-
wiecznych historiach. W wielu przypadkach zawierają (co już wyżej sy-
gnalizowano) opisy tych działań albo też prezentują rozszerzone o nich 
wzmianki w „obudowie narracyjnej”, nierzadko okraszonej dialogami, 
tworzącej swoiste napięcie dramatyczne (intrygę); wspomniane frag-
menty z Historii Franków Grzegorza z Tours można wskazać jako przy-
kłady tego rodzaju „obudowy”. Sporo zamieszczonych w kronikach 
przekazów o bitwach i wojnach jest tak zredagowanych, aby wyrażały 
– wprost czy nie wprost – treści ideowe, które pragnął ukazać autor. Nie-
które z tego rodzaju przekazów stanowią również istotne elementy kon-
strukcyjne kronik – w omawianych przypadkach – Jordanesa i Grzego-
35  A szerzej w kontekście informacji o rozszerzaniu się wiary katolickiej na świecie i jej tryum-
fu, co stanowi istotne przesłanie płynące z wydarzeń przedstawionych w końcowej części Kro-
niki; zob. wyżej przypis 33 (o nawróceniu się władcy perskiego).
36  I. Bic. Chron., 90 [588], s. 80 ; komentarz tamże, s. 145; Kronika Jana z Biclar, s. 123.
37  Greg. Tur. Hist., 9, 31, s. 282; Grzegorz z Tours, Historie, s. 436.
38  Wyrażone nie wprost przesłanie o skutkach zdrady popełnionej wobec brata i wobec swego 
ludu zawiera przedstawiony wyżej przekaz z Kroniki Mariusza z Avenches.
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rza z Tours. Jordanes, tworząc De origine actibusque Getarum, opierał 
się, jak wiadomo, na zaginionym dość wcześnie dziele Kasjodora,  
w którym Senator starał się ukazać dzieje Gotów jako dorównujące dzie-
jom rzymskim swą, by się tak wyrazić, godnością i starożytnością  39. 
Goci w świetle tej interpretacji „tracą” swą barbarzyńskość i stają się 
„quasi Rzymianami ze Skandii”. Jordanes, idąc za myślą Kasjodora  40, 
zawarł w dwóch przekazach o bitwach główne przesłania ideowe, odno-
szące się do stosunków rzymskogockich. W rozszerzonej wzmiance  
o bitwie pod Adrianopolem (378) autor przedstawia pierwszą wielką 
konfrontację Gotów z Rzymianami, natomiast w opisie bitwy na Polach 
Katalaunijskich (451), (Pola Mauriackie, campus Mauriacus) ukazuje 
decydujący o losach Imperium bój sprzymierzonych sił rzymskich i wi-
zygockich z wojskami huńskimi i wojskami innych ludów uzależnio-
nych od Attyli (wśród nich – Ostrogoci). Przekazy o tych zmaganiach 
oraz przekaz o wojnie ostrogockobizantyńskiej (toczącej się wedle 
Jordnesa od ataku Belizariusza na Sycylię do ujęcia króla wizygockiego 
Witigesa, a zatem w latach 535540) tworzą szkielet konstrukcyjny dzie-
ła. Główne miejsce w tekście zajmuje opis bitwy na Polach Katalaunij-
skich, będący, zaznaczmy, jedynym opisem bitwy w tym dziele. Bitwa 
pod Adrianopolem nie była w ujęciu Jordanesa wyrazem wrogości Go-
tów wobec Rzymian. Goci zostali do niej jakby zniewoleni, pragnąc oca-
lić swe życie zagrożone przez niesłychane zdzierstwa rzymskiej władzy. 
Do wystąpienia przeciw Rzymianom zmusiło ich bezpośrednio – tak 
można interpretować przekaz Jordanesa – zdradzieckie postępowanie 
rzymskiego dowódcy wojskowego w Tracji, Lupicyna, który urządził 
zasadzkę na jednego z wodzów gockich – mogących przeciwstawić się 
jego nadużyciom – pragnąc go zamordować podczas uczty. Zamiar się 
nie udał, a ocalony (Fritigern) wzniecił wśród swych pobratymców wolę 
walki z Rzymianami o ocalenie od śmierci głodowej  41. Jordanes zaled-

39  Zob. Cassiodorus Senator – Kasjodor Senator, Variae, 9, 25, tłum. A. Kołtunowska, R. Sawa, 
rewizja przekładu i oprac. M. Ożóg, H. Pietras, Kraków 2017 (Źródła Myśli Teologicznej, 79. 
Synody i Kolekcje Praw, 11), s. 366367: jest to fragment (apokryficznego) listu króla Atalaryka 
do senatu rzymskiego (koniec 533), zob. np. J. Strzelczyk, Goci, rzeczywistość i legenda,  
s. 164166. O przesłaniach ideowych w Kasjodora Dziejów Gotów zob. zwłaszcza w. Goffart, 
The Narrators of Barbarian History, s. 3142.

Zob. też R. Kasperski, Teodoryk Wielki i Kasjodor. Studia nad tworzeniem „tradycji dyna-
stycznej Amalów”, Kraków 2013, s. 181198 oraz passim; tenże, Reges et gentes. Studia nad 
dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich kon-
struowania we wczesnym średniowieczu (VI-VII w.), Warszawa 2017, s. 218281.
40  Zob. W. Goffart, The Narrators of Barbarian History, s. 5896.
41  Ior. Get., 134137, s. 9394; Jordanes, Historia gocka, s. 114. Autor podsumowuje sytuację 
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wie w paru słowach wzmiankuje o bitwie, określając ją – w ślad za Kro-
niką św. Hieronima (i dziełem Orozjusza), z której korzystał, jako godną 
łez, opłakaną – „lacrimabile bellum”  42. Nieco szerzej przedstawia los 
cesarza Walensa. Raniony uszedł z pola walki i spłonął w chacie, w któ-
rej szukał schronienia, a którą podpalili Goci nie wiedząc nawet, że znaj-
duje się w niej cesarz. Goci nie są winni tej śmierci, zdaje się mówić 
Jordanes, to raczej sam Walens na nią się skazał, ponosząc karę za to – 
historyk wyznający katolicyzm (ortodoksję nicejską) czyni tu aluzję do 
wcześniejszych wydarzeń – że był winny zaszczepienia wśród nich aria-
nizmu  43. Eksponowane, centralne miejsce w dziele Jordanesa zajmuje, 
jak wspomniano, opis bitwy na Polach Katalaunijskich. Autor zaznacza, 
że pragnie zaprezentować ją w szczegółach – dokonać opisu  44. Ukazuje 
jej przyczyny, charakteryzuje miejsce starcia, omawia rozłożenie po-
szczególnych oddziałów. Sugestywnie przedstawia dynamikę i drama-
tyzm walki, niekiedy chaotycznej, koncentrującej się w głównej fazie na 
próbach opanowania wzgórza leżącego pomiędzy obydwoma wojskami. 
Istotna w tym opisie jest przemowa Attyli wygłoszona w decydującym 
momencie zmagań, gdy przeciwnik zdobył wzgórze. Choć znacznie 
dłuższa, niż fragmenty mówiące o przebiegu starcia, to – paradoksalnie 
– jeszcze bardziej dynamizuje opowieść i potęguje jej dramatyzm. Goci, 
zarówno walczący po stronie rzymskiej (Wizygoci), jak i wspomagający 
Attylę (Ostrogoci), odznaczają się najbardziej istotnymi dla wojowni-
ków cechami (cechami „definiującymi” wojowników): wiernością, 
dzielnością i zaciętością w boju, a także niezłomnością ducha. Gdy ginie 

kapitalną frazą: „illa namque dies Gothorum famem Romanorumque securitatem ademit” (Ior. 
Get., 137, s. 94); „Ów dzień odjął Gotom głód, Rzymianom bezpieczeństwo” (Jordanes, Histo-
ria gocka, s. 114).
42  Iord. Get., 138; Edward Zwolski tłumaczy: „żałosną” („Dochodzi do żałosnej bitwy”); Jorda-
nes, Historia gocka, s. 114. Por. Saint Jérôme, Chronique. Continuation de la Chronique 
d’Eusèbe, annés 326-378, XIV, c, tekst łac. i tłum. B. Jeanjean, B. Lançon, Rennes 2004 (Histo-
ire), s. 108. Przebieg bitwy pod Adrianopolem przedstawia n.p. Tomasz Szeląg, Bitwa pod Ad-
rianopolem 9 sierpnia 378, Zabrze 2006, s. 108117; zob. też m.in. D. Gazda, Adrianopol 378. 
Rzeka Frigidus 394, Warszawa 2007 (Historyczne Bitwy), s. 92101.
43  Iord. Get., 138, s. 94; Jordanes, Historia gocka, s. 114115. Por. Saint Jérôme, Chronique, 
XIV, c, s. 108. Hieronim zaznacza, że Goci „postępowali” za Walensem: „Quo persequentibus 
barbaris et incensa domo sepultura quoque caruit” (tamże). Podobnie stwierdza Orozjusz  
w swych Historiach (przeciw poganom); Historiae; Historiarum adversus paganos libri VII; 
dzieło powstało w latach 416417); Orose, Histoires (contre les païens), 7, 15, wyd. i tłum. M.P. 
ArnaudLindet, t. 3, Livre 7, Paris 2003 (Collection des Universités de France), s. 91. Komen-
tarz Jordanesa co do powodów śmierci Walensa nawiązuje do komentarza, który dał Orozjusz; 
tamże (Hieronim jedynie informuje o tym w jaki sposób zginął cesarz).
44  Iord. Get., 194, s. 108: „Sed antequam pugnae ipsius ordinem referamus […]; Jordanes, Hi-
storia gocka, s. 124: „Zanim przedstawimy szczegółowo przebieg samej bitwy […]”.
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król wizygocki Theodorid, to strata jeszcze bardziej wzmaga waleczność 
jego żołnierzy  45. Straszliwe realia zmagań bitewnych – naszkicowane  
w kilku zdaniach przywołujących topos osobistego zetknięcia się wal-
czących ze sobą i topos rzeki wezbranej krwią poległych i rannych, zda-
niach nabrzmiałych emocjami i jakby utworzonych na podstawie  
wspomnień naocznych świadków  46 – a także wielka liczba żołnierzy 
uczestniczących w walce, jak również fakt, że walczyły „najdzielniejsze 
ludy świata”, wszystko to znajduje niejako odzwierciedlenie w liczbie 
poległych po obu stronach. Jordanes podsumowuje: 165 000 i dodatko-
wo 15 000 Gepidów i Franków, którzy padli, ścierając się ze sobą  
w potyczce przed bitwą  47.

Opisując bitwę, historyk pragnie zaznaczyć, że GociWizygoci są czę-
ścią świata rzymskiego, tworzą z Rzymianami swego rodzaju wspólnotę 
i wyróżniają się wśród innych ludów sprzymierzonych z Cesarstwem. 
Inaczej mówiąc, są najbardziej godni tego, by stanąć u boku Rzymian, 
gdy ważą się jego losy. Autor wyraźnie sugeruje, że dzielność Wizygo-
tów mogła doprowadzić do zniszczenia Hunów w tej bitwie, która – jak 

45  Opis działań przed bitwą (machinacje – nieudane – Attyli zmierzające do tego, by poróżnić 
Wizygotów z Rzymianami; poselstwo cesarza Walentyniana do króla Wizygotów Theodorida; 
odpowiedź – przychylna – którą król dał cesarzowi; gromadzenie wojsk przez Aecjusza): Iord. 
Get., 185191, s. 106107; Jordanes, Historia gocka, s. 122124. Opis bitwy, w tym przemowa 
Attyli, oblężenie obozu Attyli, pogrzeb Theodorida, odwrót Wizygotów (i Rzymian): Iord. Get. 
192217, s. 108113; Jordanes, Historia gocka, s. 124128.

O przebiegu bitwy i sytuacji przed nią oraz o jej konsekwencjach zob. np. L. A. Tyszkie-
wicz, Hunowie w Europie, s. 141156; D. Gazda, Pola Katalaunijskie 451, Warszawa 2005 (Hi-
storyczne Bitwy), M. Rouche, Attyla i Hunowie. Ekspansja barbarzyńskich nomadów, IV-V 
wiek, tłum. J. Jedliński, Warszawa 2013, s. 128141; E.A. Thompson, Hunowie, oprac. i posło-
wiem opatrzył P. Heater, tłum. B. Malarecka, Warszawa 2015, s. 119125. Zob. też M. Pawlak, 
Aecjusz i barbarzyńcy, Kraków 2007 (Meditteraneum, 5), s. 254263.
46  Iord. Get., 207, s. 111: „manu manibus congrediuntur; bellum atrox multiplex immane perti-
nax, cui simile nulla usquam narrat antiquitas […]. nam si senioribus credere fas est, rivulus 
memorati campi humili ripa praelabens, peremptorum vulneribus sanguine multo provectus 
est, non auctus imbribus, ut solebat, sed liquore concitatus insolito torrens factus est cruoris 
augmento. et quos illic coegit in aridam sitim vulnus inflictum, fluenta mixta clade traxerunt: 
ita constricti sorte miserabili sorvebant putantes sanguinem quem fuderant sauciati. hic The-
odoridus […] vitam maturae senectutis conclusit”; Jordanes, Historia gocka, s. 126: „Dłoń 
szczepia się z dłonią. Szaleje bój różnorakiej postaci, dziki, zażarty, upiorny. Nie zna podob-
nych scen starożytność […]. Jeśli wierzyć ludziom podeszłego wieku, struga, która skromnym 
korytem płynie przez wspomniane pole, podniosła swój poziom wzbierając nie wskutek desz-
czów, jak zawsze, lecz od krwi poległych. Niesamowity przybór zamienił ją w rwący potok. 
Ranni cisnęli się do brzegów, by ugasić palące pragnienie i czerpali wodę zmieszaną z posoką. 
Nieszczęśnicy, z których los tak zadrwił, że dla ochłody pili krew, którą wylali ze swych żył 
pod ciosem wroga! Tam król Theodorid […] w dojrzałej starości dokonał żywota”.
47  Iord. Get., 217, s. 113: „In hoc etiam famosissimo et fortissimarum gentium bello […]; Jordanes, 
Historia gocka, s. 127128: „W tej głośnej bitwie najdzielniejszych ludów świata poległo […]”.
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wynika z opisu – pozostała nierozstrzygnięta. Attylę i jego wojsko jed-
nak ocaliła – paradoksalnie – postawa Aecjusza, głównego wodza sprzy-
mierzonych. Obawiając się, by zwycięscy Wizygoci nadmiernie nie 
wzrośli w siłę i znaczenie, poradził następcy Teodoryka, by wrócił ze 
swymi oddziałami do kraju i ugruntował władzę, którą mu współple-
mieńcy przyznali po śmierci króla. Podobnie jak w przypadku bitwy pod 
Adrianopolem, Rzymianie występując przeciw Wizygotom, powodując 
się czy to chciwością, czy to chytrością, sami są winni klęsk, jakich do-
znają – to kolejne przesłanie ideowe płynące z opisu działań bitewnych  
i sytuacji po bitwie  48. Atylla bowiem, gdy stwierdził, że przeciwnicy 
odeszli, ruszył na Italię, obległ i zdobył Akwileję, a następnie Mediolan 
i Ticinum, podszedł pod Rzym, lecz w tym wypadku nie zdecydował się 
na oblężenie. Jordanes zamieszcza opis oblężenia Akwilei (znacznie 
skromniejszy niż opis bitwy na Polach Katalaunijskich), eksponując 
przenikliwość Attyli w odczytywaniu sensu zachowań ptaków (tu bocia-
nów) czy w szerszym znaczeniu – we właściwej interpretacji znaków 
wieszczych. Wykorzystując tę umiejętność, wódz Hunów zagrzewa 
swych wojowników, którzy zwątpili w powodzenie oblężenia, do decy-
dującego ataku na mury miasta  49.

Opis bitwy na Polach Katalaunijskich nie dorównuje opisowi starcia 
adrianopolskiego, zamieszczonego w dziele Ammianusa Marcellinusa, 
pod względem zastosowanych środków stylistycznych budujących dra-
maturgię zmagań bitewnych  50. Jordanes, jak wspomniano, jedynie ją 
umiejętnie szkicuje. Walor retoryczny tekstu Jordanesa podnosi przemo-
wa Attyli do swych żołnierzy; Ammianus, zaznaczmy, nie zamieszcza 
żadnej przemowy w opisie bitwy pod Adrianopolem  51. Obydwa teksty 
mają jednak wspólne cechy. Ich autorzy wskazują na to, że bitwy, które 
opisują, są wyjątkowe w dziejach, jeśli chodzi o ich znaczenie dla losów 
48  Zob. M. Pawlak, Aecjusz, s. 260263. Szczególnie istotne są w tym kontekście powody, które 
skłoniły Alaryka i jego Wizygotów do zajęcia Rzymu w 410 r. Według Jordanesa winny był Styli-
chon, który podstępnie na nich uderzył, gdy przemieszczali się w pokoju do Galii i Hiszpanii, 
zgodnie z umową zawartą z cesarzem Honoriuszem. Goci rozwścieczeni zasadzką wracają do Italii, 
łupią wszystko po drodze i w końcu zajmują Rzym. Jordanes podkreśla, że zdobywcy nie postępo-
wali w zdobytym Mieście jak barbarzyńcy, lecz na rozkaz Alaryka wykazywali swego rodzaju ła-
godność; Iord. Get., 152156, s. 9799; Jordanes, Historia gocka, s. 116117.
49  Iord. Get., 219224, s. 114115; Jordanes, Historia gocka, s. 128129.
50  O stylu przedstawiania rzeczywistości przez Ammianusa Marcellinusa zob. zwł. klasyczne 
studium Ericha Auerbacha, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, 
tłum. Z. Żabicki, t. 1, Warszawa 1968, s. 117155 (Uwięzienie Piotra Valvomeresa); dzieło Au-
erbacha (18921957) ukazało się w Bernie w 1946.
51  Zob. H. Cichocka, Mowy i listy w „Res Gestae” Ammiana Marcellina, „Meander” 30 (1975), 
s. 157165.
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państwa rzymskiego, jak i zaciętość zmagań oraz liczbę poległych  52. 
Obydwaj dość dokładnie prezentują rozłożenie poszczególnych grup 
wojsk oraz kolejne fazy starcia, oddając tym samym dynamikę jego 
przebiegu. Zarówno jeden, jak i drugi fragment zawiera czytelne prze-
słania ideowe. Można stwierdzić, biorąc pod uwagę te porównania (po-
bieżne, co należy zrozumieć), że opis bitwy, który przedstawił Jordanes, 
jest pierwszym powstałym we wczesnym średniowieczu wybitnym osią-
gnięciem tego rodzaju w historiografii (czy szerzej w piśmiennictwie) 
łacińskojęzycznym. Opisu, który byłby porównywalny z tym, który uło-
żył Jordanes, nie znajdujemy w Historiach Grzegorza z Tours. Część 
przekazów o wojnach i bitwach zawartych w tym dziele ma charakter 
rozszerzonych wzmianek, niekiedy obudowanych informacjami mówią-
cymi o poprzedzających starcie działaniach, mniej czy bardziej wiążą-
cych się z nim. W tym kontekście warto wspomnieć o zapisach o bitwach 
pod Adrianopolem i na Polach Katalaunijskich. Grzegorz z Tours, mó-
wiąc o bitwie adrianopolskiej na podstawie Kroniki Hieronima i Historii 
Pawła Orozjusza, nie wskazuje miejsca, gdzie została rozegrana  
(„w Tracji”). Informację o starciu i o losie Walensa (raniony strzałą 
uszedł z pola walki do chaty i tam spłonął) poprzedza informacją o tym, 
że cesarz nakazał, by zakonnicy pełnili służbę wojskową  53. Nie wymie-
nia także dokładniej miejsca bitwy 451 roku, a wzmiankę o niej poprze-
dza relacją o śnie pewnego żebraka, któremu miał się przyśnić biskup 
(Arawacjusz?!), ten, którego wstawiennictwo pozwoliło potem uzyskać 
Aecjuszowi zwycięstwo  54. Niektóre opisy bitew w dziele biskupa Tours 
są zdominowane zawartymi w nich przemowami wodzów i innych po-
staci. Można rzec, że bój rozgrywa się „w cieniu” przemowy czy też, że 
informacja o starciu jest dla Grzegorza dogodną okazją do skomponowa-
nia przemowy. W każdym razie, przemowa stanowi oś kompozycyjną 
całego opisu i swoistą siłę napędową akcji militarnej. Szczegóły odno-
szące się do przebiegu działań bitewnych podaje kronikarz niekiedy dość 

52  Ammianus Marcellinus, Rerum gestarum libri qui supersunt, 31, 14, 18, s. 194: „annalibus 
praeter Cannensem pugnam ita ad internecionem res legitur gesta”; Ammianus Marcellinus, 
Dzieje rzymskie, t. 2, s. 259: „Nigdzie w rocznikach nie przeczytamy o rozprawie tak niszczą-
cej i morderczej jak ta, wyjąwszy bitwę pod Kannami”. Odnośnie do stwierdzenia Jordanesa  
o wyjątkowości bitwy na Polach Katalaunijskich, zob. wyżej przypis 46 („bellum […] cui simi-
le nulla usquam narrat antiquitas”).
53  Greg. Tur. Hist., 1, 41, s. 42; Grzegorz z Tours, Historie, s. 91.
54  Greg. Tur. Hist., 2, 7, s. 7478. Grzegorz z Tours, Historie, s. 110111. Inne wzmianki i roz-
szerzone wzmianki o bitwach: Greg. Tur. Hist., 2, 18, s. 100; 3, 4, s. 148; 3, 32, s. 184; 4, 8,  
s. 202; 4, 23, s. 226; 5, 13, s. 298; 9, 25, s. 274; Grzegorz z Tours, Historie, s. 125, 155, 171, 181, 
195, 236,432.
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oszczędnie. Bitwa Franków z Alamanami (496?), w czasie której niespo-
dziewany, a korzystny dla Chlodwiga zwrot w jej przebiegu skłonił go 
do podjęcia decyzji o przyjęciu chrztu – tak jak pragnęła tego jego żona 
Klotylda (Chrotchilda) – niejako rozgrywa się wokół modlitwy króla 
Franków, będącej swego rodzaju przemową do „Boga Klotyldy”  55. Prze-
mowy odgrywają ważną rolę w konflikcie między królami burgundzki-
mi, o którym informuje przed Grzegorzem z Tours Mariusz z Avenches 
(zob. wyżej). Wśród tego rodzaju opisów wyróżnia się przekaz mówiący 
o bitwie frankijskich królów Teuderyka I i Chlotara I (synów Chlodwi-
ga) z władcą Turyngów Hermanfredem. Do spotkania doszło nad rzeką 
Unstrutą (w 531?). Stosunkowo długa przemowa Teuderyka do wojsk 
frankijskich wyzwala wśród nich żądzę walki z Turyngami. Grzegorz  
z Tours podaje w tym przypadku interesujące informacje o zmiennych 
losach starcia. Najpierw przewagę uzyskali Turyngowie, którzy przed 
swymi stanowiskami przygotowali przeszkody w postaci dołów przy-
krytych darnią (wyposażonych w zaostrzone pale?). Wojska frankijskie 
zdołały jednak ochłonąć po początkowym niepowodzeniu natarcia i tym 
mocniej uderzyły na przeciwników. Uciekających nad Unstrutę Turyn-
gów zginęło tylu, powiada kronikarz, że ich ciała utworzyły na rzece 
jakby most. Jest to najbardziej obszerny i nacechowany dramatyzmem 
opis bitwy zawarty w dziele  56. Dramatyzm starcia zaznacza kronikarz 
także poprzez ukazanie indywidualnych losów dowódców, którzy do-
znają niebezpieczeństw, jak każdy z ich żołnierzy. Przekaz o bitwie pod 
Vouillé („in campo Vogladense”), na skutek której król Franków mógł 
wyprzeć Wizygotów z Galii, wzbogacił Grzegorz z Tours o informacje 
dotyczące losów samego Chlodwiga. Król, gdy już właściwie bitwa była 
przez niego wygrana, został nagle zaatakowany, lecz od ciosów zada-
nych dwoma oszczepami uchronił go pancerz i szybkość jego wierz-
chowca. Tę wiadomość poprzedza Grzegorz napomknięciem – nie wia-
55  Greg. Tur. Hist., 2, 30, s. 116; opis tej bitwy ,”włożonej” w kontekst zabiegów Klotyldy, aby 
Chloawig przyjął chrzest, zawiera najpierw krótką informację o rozpoczęciu starcia i o wyraź-
nej przewadze, którą osiągnęli Alamanowie: „Factum est autem, ut conflingente utroque exer-
citu vehementer caederentur, atque exercitus Chlodovechi valde ad internitionem ruere coepit”. 
Następuje stosunkowo długa modlitwa – przemowa Chlodwiga (ponad 9 wersów w cytowanym 
wydaniu). Po modlitwie sytuacja zmienia się: „Cumque haec dicerit, Alamani terga vertentes 
in fugam labi caeperunt”; ginie król Alamanów, a oni poddają się władzy Chlodwiga. Grzegorz 
z Tours, Historie, s. 135. O tej bitwie z Alamanami (pod Tolbiac?) zob. m.in. M. Rouche, Chlo-
dwig król Franków, tłum. K. Jamroz, Poznań 2015, s. 240245.
56  Greg. Tur. Hist., 3, 7, s. 152154; Grzegorz z Tours, Historie, s. 157158. Zob. np. I. Wood, 
Królestwa Merowingów. Władza – społeczeństwo – kultura 450-751, tłum. M. Wilk, Warszawa 
2009, s. 6465. Opis wojny, w którym ważną rolę odgrywa przemowa zob. Greg. Tur. Hist., 4, 
49, s. 266268; 4, 50, s. 268270; Grzegorz z Tours, Historie, s. 219220.
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domo na ile wiążącym się z sytuacją – o Chloderyku, którego ten władca 
miał do pomocy („in adiutorium suum”), a którego to Chloderyka ojciec 
walczył, jak czytamy, z Alamanami pod Tolbiac, w boju został raniony  
w kolano i od tego czasu chodził kulejąc. Wtrącenie, nieco gmatwające 
klarowność przekazu, jakby przygotowuje napięcie akcji. Kronikarz 
wplata indywidualne losy właściwie dwóch (a biorąc pod uwagę Chlo-
deryka – trzech) żołnierzy, w tym wodza, w dość ogólnikowo ukazany 
obraz zmagań. Połączenie „ogólnikowości” ze „szczegółowością”, wła-
ściwie anegdotyczną, występujące w wielu przekazach zawartych w Hi-
storiach, sprawia, że owa „ogólnikowość” nabiera „żywotności” nace-
chowanej dramatycznym napięciem  57. 

Swego rodzaju osobliwością w dziele jest to, że rozbudowane opisy 
działań militarnych odnoszą się w nim do oblężeń miast. Najobszerniej-
szy przekaz dotyczy oblężenia i zdobycia Comminges (Saint Bertrand de 
Comminges; prawdopodobnie w 585). Przemowy przeciwników wzbo-
gacają, podobnie jak w opisach bitew, dramatyzm akcji i poniekąd dają 
do zrozumienia czytelnikowi, jakie racje stoją za ścierającymi się strona-
mi. W przekazach mówiących o oblężeniach dość wyraźnie ujawniają 
się charakterystyczne dla Grzegorza z Tours sposoby ujęcia wydarzeń, 
zwłaszcza plastyczność relacji i znaczenie orationis rectae  58.

Stosunkowo liczne są w Historiach przekazy o wyprawach łupieskich, 
a także o wyprawach, które miały być wyprawami wojennymi, lecz 
przekształcały się w typowe wyprawy łupieskie  59. Kronikarz wspomina 
także o gromadzeniu wojska, które miało wyruszyć na wojnę, lecz  

57  Greg. Tur. Hist., 2, 37, 132; Grzegorz z Tours, Historie, s. 144145. Bitwa pod Vouillé jest przez 
kronikarza przedstawiona w szerszym kontekście działań Chlodwiga – już ochrzczonego – przeciw 
ariańskim (jeszcze) Wizygotom. O bitwie zob. np. M. Rouche, Chlodwig, s. 289291.

Indywidualne losy dowódcy w starciu podczas oblężenia – zob. Greg. Tur. Hist., 4, 44,  
s. 258260; Grzegorz z Tours, Historie, s. 214215. Zob. też o najeździe króla Childeberta II na 
Italię przeciw Longobardom i o losie księcia Olona; Greg. Tur. Hist., 10, 3, s. 330; Grzegorz  
z Tours, Historie, s. 464465.
58  Greg. Tur. Hist., 7, 3538, t. 2, s. 138146; Grzegorz z Tours, Historie, s. 357361. O charakte-
rystycznych znamionach stylu, w jakim Grzegorz z Tours opisuje wydarzenia zob. E. Auer-
bach, Mimezis, t. 1, s. 156182 (Sicharius i Chramnesindus); tamże, s. 167: „Grzegorz, czasami 
niezdarnie i rozwlekle, często jednak w sposób dość efektowny, usiłuje nadać wydarzeniom 
kształt plastyczny”; odnośnie do orationis rectae zob. tamże, s. 169173.

Opisy oblężeń: Greg. Tur. Hist., 3, 29, s. 180182 (Frankowie oblegają Saragossę); 4, 30,  
s. 234236 (oblężenie Arles; z przywołaniem frazy z Eneidy 1, 100101, 118); 8, 30, s. 198202 
(Nîmes); 9, 12, s. 246248 (Woevre); 9, 31, s. 282 (Carcassonne); Grzegorz z Tours, Historie,  
s. 169170, 200, 390391, 416417, 436.
59  Zob. Greg. Tur. Hist., 3, 3, s. 146; 3, 32, s. 184; 5, 29, s. 336; 5, 31, s. 338; 7, 2428, s. 120124; 
9, 7, s. 238; 9, 24, s. 274; 10, 9, s. 342346; Grzegorz z Tours, Historie, s. 154, 171, 257259, 347
350, 411, 431, 470472.
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w wyniku różnych okoliczności nie dochodziło do wymarszu czy do 
podjęcia działań  60.

Kronikarz niekiedy ukazuje, warto zaznaczyć, całą sekwencję działań 
zbrojnych o różnym charakterze  61. Jego dążenie do „urealnienia” prze-
kazów o tego rodzaju działaniach wyraża się w szczególny sposób po-
przez wskazania – wyolbrzymione wedle badaczy – liczebności wojska 
oraz poległych i wziętych do niewoli. Oprócz konkretnych liczb podaje 
niekiedy, że zabitych było „wielu” czy „dużo”  62.

W Historiach znajdują się zatem przekazy o różnorakich działaniach 
militarnych. Z tego względu jest ono wyjątkowe we wczesnym średnio-
wieczu. Kronikarz, jak łatwo zauważyć, w pełni zrealizował założenie, 
które przedstawił we wstępie do swego dzieła (zob. wyżej). Należy jesz-
cze raz podkreślić dużą dbałość Grzegorza o nadanie narracjom o wyda-
rzeniach o charakterze militarnym „żywego dramatyzmu”. Przesłania 
ideowe, które można odczytać z przekazów, wiążą się przede wszystkim 
z podkreśleniem znaczenia wiary katolickiej (bitwa Chlodwiga z Alama-
nami; jego bitwa z ariańskimi Wizygotami pod Vouillé), poszanowania 
świątyń i ludzi świątobliwych czy świętych. Raczej mniej wyraźnie do-
strzegalne są idee dotyczące władzy politycznej.

Każde z przedstawionych w niniejszym artykule dzieł posiada swą spe-
cyfikę. Zawarte w nich przekazy o bitwach i wojnach czy szerzej o działa-
niach militarnych (zwłaszcza w Historiach Grzegorza z Tours) w zasadni-
czym stopniu tworzą tę specyfikę. Ukazują także, że trudno określić 
łacińskojęzyczną historiografię VI stulecia jako pozbawioną cech wielko-
ści czy tym bardziej żywotności. Zawarte w tekście rozważania stanowią 
wstęp do szerszego i pogłębionego ujęcia, szczególnie w aspekcie porów-
nawczym (autorzy antyczni oraz tekst biblijny) i retorycznym. 

60  Greg. Tur. Hist., 3, 28, s. 180; 6, 42, s. 76; 8, 18, s. 184; 9, 29, s. 278280; Grzegorz z Tours, 
Historie, s. 169, 323, 382, 434.
61  Greg. Tur. Hist. 3, 1113, s. 156160 (wyprawa wojenna – wyprawa łupieska – oblężenie); 
Grzegorz z Tours, Historie, s. 159161.
62  Greg. Tur. Hist., 5, 13, s. 298 (zabitych 5 000 po jednej i 24 000 po drugiej stronie); 6, 31,  
s. 52 (15 000 ludzi z Bourges walczących pod miastem przeciw Dezyderiuszowi); 8, 30, s. 200 
(5 000 poległych po odstąpieniu od oblężenia Nîmes); 4, 14, s. 214 (tylu zginęło po obu stro-
nach, że trudno zliczyć; „ut nec aestimare nec numerare paenitus possit”); 4, 42, s. 254 (Lon-
gobardowie zabijają w bitwie tylu Burgundów, że nie można było policzyć poległych; „ut non 
possit colligi numerus occisorum”); 5, 3, s. 280 (zginęło wielu ludzi z Szampanii w bitwie  
z Chilperykiem); Grzegorz z Tours, Historie, s. 236, 310, 391; 187, 212, 227.
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Reports on Battles and Wars in Latin Historiography in the 6th 
Century – an Outline of the Problem

Summary

The article outlines problems concerning fragments of the chronicles 
(chronica) of Marius of Avenches and John of Biclaro, as well as stories 
(historia, historiae) written by Jordanes (the Gotic History, the Getica) 
and Gregory of Tours (the Histories, History of the Franks). The analy-
zed fragments speak of battles and wars, as well as other military activi-
ties (sieges, invasions etc.). The aecounts of battles and wars can by clas-
sified (according to the information they contain) as remarks, extended 
remarks and descriptions. The remarks and extended remarks can be fo-
und in these chronicles. Apart from remarks and extended remarks, the 
stories also contain descriptions. Reports about battles and wars are im-
portant elements in the construction of the analyzed works. The also con-
tain ideological content that the autor wanted to convey.
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PODSTĘP I ZWODZENIE PRZECIWNIKA W SZTUCE 
WOJENNEJ ŚREDNIOWIECZA. TEORIA I PRAKTYKA 

Podstęp militarny można określić jako manewr mający na celu oszu-
kanie przeciwnika przez przedstawienie mu zniekształconego obra-

zu rzeczywistości, przekaz informacji (czy też utajenie informacji) 
umożliwiający manipulację postepowaniem nieprzyjaciela przez prze-
konanie go do prawdziwości fałszywego lub zniekształconego obrazu 
faktycznego stanu rzeczy  1. W dziejach wojskowości podstęp miał postać 
manewru dywersyjnego, celowego wprowadzenia w błąd, odwrócenia 
uwagi wroga, pułapki, zaskoczenia. Oprócz planowania operacji kluczo-
wą rolę odgrywała tu informacja o położeniu i poczynaniach przeciwnej 
strony, do czego niezbędny był dobry wywiad. Dla skutecznego zastoso-
wania podstępu należało zdobyć jak najwięcej informacji o przeciwniku, 
jednocześnie ukrywając przed nim własną sytuację lub wprowadzając go 
błąd, umiejętnie przekazując mu nieprawdziwe informacje. 

Podstępy i fortele znano i stosowano od starożytności – wystarczy 
wspomnieć chociażby konia trojańskiego, świadectwa biblijne czy chiń-
ski klasyczny podręcznik o sztuce wojennej jako sztuce zwodzenia prze-
ciwnika  2. Również w średniowieczu kombinacja zaskoczenia i dezinfor-
macji postrzegana była jako istotny element udanej kampanii militarnej. 

1  Zob. B. Whaley, Deception – Its Decline and Revival in International Conflict, w: Propa-
ganda and Communication in World History, Volume II, Emergence of Public Opinion in the 
West, (eds.) H. Lasswell, D. Lerner, H. Spier, University Press of Hawaii 1980, s. 340; B. Whal-
ey, Stratagem. Deception and Surprise in War, [b.m.w.] 1969.
2  „Wojna polega na wprowadzaniu w błąd. Jeśli możesz udawaj, że nie możesz; jeśli dasz znać, 
że chcesz wykonać jakiś ruch, nie wykonuj go; jeśli jesteś blisko, udawaj, żeś daleko; jeśli wróg 
jest łasy na małe korzyści, zwabiaj go; jeśli w jego szeregach dostrzegasz zamieszanie, uderzaj; 
jeśli jego pozycja jest stabilna, umocnij i swoją; jeśli jest silny, unikaj go; jeśli jest cholerykiem, 
sprowokuj go; jeśli jest nieśmiały, spraw, by nabrał pychy; jeśli jego wojska są skupione, roz-
prosz je. Uderzaj, gdy nie jest przygotowany; zjawiaj się tam, gdzie się tego nie spodziewa”. 
Sun Tzu, Sztuka wojny, tłum. J. Zawadzki, Warszawa 2008, s. 1819.
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O ostatecznym wyniku wojny zwykle nie decydowały bitwy, lecz inne 
sposoby walki, takie jak wojna podjazdowa czy oblężenia  3.

Wojenna rzeczywistość (Praktyka)

Zastosowanie podstępu w bezpośrednim starciu

W średniowieczu również wykorzystywano różne sposoby zwodzenia 
nieprzyjaciela, z których bodaj najpopularniejszy to pozorowany od-
wrót. Manewr ten miał na celu przekonanie przeciwnika o rezygnacji  
z walki przez udawanie ucieczki, a następnie niespodziewane odwróce-
nie się, zwarcie szyków i atak na ścigających, którzy z kolei rozpraszali 
się w trakcie pościgu, co w konsekwencji często prowadziło do pokona-
nia wroga z uwagi na element zaskoczenia i dezorganizację (w sytuacji 
złamania szyku i rozproszenia nie mógł stawiać skutecznego oporu). 

Chyba najbardziej znanym przykładem zastosowania tej taktyki jest bitwa 
pod Hastings (1066). Normanowie, jak relacjonuje Wilhelm z Poitiers, widząc, 
że nie pokonają tak licznego przeciwnika ustawionego w zwartym szyku, wy-
korzystali znany manewr polegający na tym, że symuluje się odwrót, a następ-
nie atakuje ścigającego przeciwnika z zaskoczenia  4. Podobnie Wilhelm z Mal-
mesbury pisze, że ustawienie Anglików było tak zwarte, iż Normanowie 
niechybnie ponieśliby porażkę, gdyby nie wykorzystali podstępu w celu rozbi-
cia ich szyku  5. Wymagało to bardzo dobrej organizacji i dyscypliny. 

3  Na ten temat zob. S.F. Morillo, Expecting Cowardice: Medieval Battle Tactics Reconsidered, 
„The Journal of Medieval Military History” vol. 4 (2006), s. 6573.
4  R.A. Brown, The Battle of Hastings, w: Anglo-Norman Warfare. Studies in Late Anglo-Saxon and 
Anglo-Norman Military Organization and Warfare, ed. M. Strickland, Woodbridge 1992, s. 174.
5  B.S. Bachrach, The Feigned Retreat at Hastings, w: The battle of Hastings. Sources and Interpre-
tations, ed. and introduced S. Morillo, Woodbridge 1996, s. 190. Mimo że relacje kronikarzy trady-
cyjnie uznawano za prawdziwe, pojawiły się też głosy, że ucieczka Normanów nie była udawana. 
Płk Ch. Lemmon to najbardziej znany krytyk tezy o wykorzystaniu fortelu pozorowanej ucieczki 
– twierdził on, że było to niewykonalne, ponieważ taka taktyka wymagałaby, żeby każdy zbrojny  
z osobna wiedział, w którym momencie ma rozpocząć odwrót, na jaką odległość się oddalić i kiedy 
się odwrócić w celu ponowienia ataku, a do tego jeszcze ustawić się w szyku bojowym. Według 
niego ówczesna kawaleria w ogóle nie była do tego zdolna, a szczególnie w ferworze walki. Argu-
ment ten nie wydaje się jednak zasadny, ponieważ taktyka pozorowanego odwrotu znana i stosowa-
na była już w starożytnym Rzymie. Ponadto skutecznie wykorzystywały ją armie mongolskie. 
Agathiasz Scholastyk pisze, że to stary barbarzyński trik używany przez Hunów, Liudprand z Cre-
mony i Reginon z Prüm wspominają o stosowaniu tej taktyki przez Węgrów, a Leon VI bardzo po-
leca ją w swojej Taktyce. Znana była również Wizygotom. Oprócz tego pozorowana ucieczka miała 
miejsce już przed Hastings: pod Arques w 1052 r. (Normanowie), a niedługo potem (1072) pod 
Cassel (Robert z Flandrii). Pomimo tych licznych świadectw Lemmon sugerował, że był to przyjęty 
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Pozorowany odwrót wraz z manewrem polegającym na wykorzysta-
niu ukrytej rezerwy, doprowadził do zwycięstwa Wilhelma Clito w bi-
twie pod Thielt w 1128 roku. Thierry Alzacki, rywal Wilhelma pretendu-
jący do tytułu hrabiego Flandrii i mający znaczne poparcie kilku 
ważniejszych miast hrabstwa, przybył z dużym wojskiem pod Thielt, 
zamierzając rozpocząć oblężenie zamku rycerza Fulka, wasala Wilhelma 
Clito. Ten uważnie śledził posunięcia Thierry’ego, wysyłając zwiadow-
ców, żeby ocenić rozmiary i położenie armii przeciwnika, a następnego 
dnia ruszył z odsieczą Fulkowi. Obmyślił plan taktyczny w oparciu  
o ukształtowanie terenu i manewr z odwrotem: jeden z trzech oddziałów 
rycerzy umieścił w ukryciu za wzgórzem, zaś drugi i trzeci miał ruszyć 
do ataku, a później zwabić przeciwnika w pułapkę, odciągając kawalerię 
od piechoty. Plan ten został dokładnie wytłumaczony rycerzom przed 
bitwą – dwa oddziały atakujące, a następnie uciekające, miały się prze-
grupować w czasie, gdy do akcji wkroczy trzeci, początkowo pozostają-
cy w ukryciu. William Clito upozorował zatem ucieczkę, dając sygnał 
we właściwym momencie (czyli zanim bitwa rozgorzała na dobre),  
a następnie za pomocą ukrytej rezerwy pokonał rozproszone siły prze-
ciwnika, gdy temu wydawało się, że ma przewagę  6.

Pozorowana ucieczka to manewr często stosowany przez Mongołów  7, 
którzy dodatkowo mieli taką taktykę, że odwracali się w siodle, nie od-
wracając przy tym koni, i strzelali z łuku do tyłu, trafiając w ten sposób 
ścigających: „nie wdają się w walkę regularną wręcz, lecz ciągle osacza-
ją wroga ze wszystkich stron i zasypują strzałami. (…) Konie ich są tak 
wyćwiczone, że zwracają się to tu, to tam, z taką zręcznością jak psy,  
i kiedy zawracają w udanej ucieczce, walczą tak dzielnie i gwałtownie 
jak twarzą w twarz; gdyż każdy w najszybszej ucieczce zwraca się w tył 
z łukiem i wypuszczając strzały razi konie i ludzi”  8.

Metodę pozorowanej ucieczki na wiele sposobów praktykowali także 
wojownicy tureccy. Czasem ich odwrót trwał wiele dni i miał na celu 
zmęczenie Franków, jak również odciągnięcie ich od baz. Jak zauważa 
przez kronikarzy i historyków sposób na opisanie nagłego odwrotu wojska, o którym nie chciano 
napisać, że ratowało się ucieczką. B.S. Bachrach, dz. cyt., s. 191.
6  J.F. Verbruggen, The Art of Warfare in Western Europe During the Middle Ages. From the 
Eighth Century to 1340, Woodbridge 1997, s. 229231.
7  J. Maroń, Pozorowana ucieczka we wschodniej i polskiej sztuce wojennej XII i XIII w.,  
w: Viae Historicae. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Goliński, S. Rosik, Acta Universitatis Wratisla-
viensis, Historia, vol. CLII, Wrocław 2001, s. 157164.
8  E. Burzyński, Templariusze w walce z najazdem mongolskim na Polskę w 1241 roku, „Słup-
skie Studia Historyczne” nr 18 (2012), s. 53.
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R.C. Smail, manewr ten wykorzystywano jako przynętę w przygotowa-
nej zasadzce, gdzie nieliczny konny oddział prowokował nieprzyjaciela, 
zachęcając go do ataku: „kiedy Frankowie ruszali przeciwko niemu, 
zwabiał ścigających w pobliże głównych sił, które pozostawały w ukry-
ciu aż do decydującej chwili. W zależności od skali, na jaką go realizo-
wano, taki plan mógł doprowadzić do osiągnięcia drobnego sukcesu lub 
wygrania bitwy”  9.

W bitwie pod Sluys (1340) pomiędzy flotą francuską Filipa VI a flotą 
angielską Edwarda III zastosowano jeszcze bardziej skomplikowany 
manewr – pozorowaną ucieczkę wykonano statkami. Najpierw był ele-
ment zaskoczenia – angielska flota pojawiła się w nieoczekiwanym 
miejscu i wcześniej niż przypuszczano, a potem pozorowany odwrót, 
mający na celu skłonić Francuzów do pościgu. Wiatr sprzyjał Anglikom: 
ich manewr miał na celu rozbicie szyku francuskiej floty, która wystarto-
wała pod wiatr. Francuzi mieli większe i potężniejsze statki, jak również 
znaczną przewagę liczebną, ale stracili ją w efekcie angielskich wybie-
gów. Poza tym angielscy łucznicy szybko zdobyli przewagę nad francu-
skimi. Bitwa zakończyła się druzgocącym zwycięstwem Anglików,  
a poniesione przez Francuzów straty były ogromne  10.

Oprócz pozorowanej ucieczki stosowano też inne manewry, takie jak 
atak z nieoczekiwanej strony lub w nieprzewidzianym momencie. Szyb-
ki wypad Szkotów pod Stirling (1297), który zaskoczył wojsko angiel-
skie podczas częściowo zrealizowanej przeprawy przez rzekę, spowodo-
wał, że Anglicy nie zdążyli ustawić się w szyku bojowym i zostali 
zdziesiątkowani  11. 

W 778 roku w Pirenejach mobilni lekkozbrojni Baskowie wykonali 
niespodziewany atak na ariergardę wojska Karola Wielkiego, zadając jej 
duże straty. Wydarzenie to, znane jako bitwa w wąwozie Roncevaux, 
stało się później inspiracją dla Pieśni o Rolandzie  12. 

W Aleksjadzie autorstwa Anny Komneny  13 znajduje się sporo infor-
macji na temat zasadzek i forteli, jakie jej ojciec, Aleksy Komnenos, 

9  R.C. Smail, Sztuka wojenna krzyżowców 1097-1193, tłum. G. Smółka, Oświęcim 2013, s. 90.
10  G. Cushway, Edward III and the War at Sea: The English Navy 1327-1377, Woodbridge 2001, 
s. 97. 
11  Przeprawa dużego wojska angielskiego przez bardzo wąski most była żmudna i długotrwała 
(mogła zająć do 11 godzin), co spowolniło Anglików i pozwoliło Szkotom wybrać dogodny mo-
ment na zmasowany atak. Ph. Warner, Famous Scottish Battles, Barnsley 1995, s. 50n. Zob. też 
Ch. Oman, Sztuka wojenna w średniowieczu, t. 2, tłum. G. Smółka, Oświęcim 2013, s. 215216.
12  G. Halsall, Warfare and Society in Barbarian West, 450-900, London 2003, s. 190.
13  Zob. Anna Komnena, Aleksjada, t. 12, tłum. i oprac. O. Jurewicz, Wrocław19691972.
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wykorzystywał w walkach z różnego rodzaju przeciwnikami, w tym  
z Normanami najeżdżającymi cesarstwo Bizantyjskie. Niektóre z nich są 
identyczne z tymi opisanymi w źródłach starożytnych przez Frontinusa  
i Wegecjusza. Inne z kolei zostały zapożyczone od zwinnych i sprytnych 
koczowników, prawdopodobnie Pieczyngów – cesarz stosował np. po-
pularną wśród nich partyzancką taktykę, lekką jazdę (co zapewniało 
szybkość, większą mobilność i związany z tym element zaskoczenia  14), 
jak również fortele z użyciem wozów. Do XI wieku wozy taborowe uży-
wane były do celów bojowych jedynie przez ludy nomadyczne, głównie 
pochodzenia tureckiego  15. Aleksy zastosował je dwukrotnie – raz w trak-
cie dłuższego konfliktu z Normanami, podczas jednej z potyczek w roku 
1082, pod Janiną, a drugi raz w Tracji, w czasie walki pod murami zam-
ku Tzurul, gdzie był oblegany przez Pieczyngów  16.

W przypadku Normanów wozy zostały przez Aleksego użyte w bardzo 
podobny sposób, jak zrobili to, ponad 13 wieków wcześniej, Rzymianie dla 
pokonania słoni bojowych Pyrrusa w bitwie pod Ausculum, tyle że w przypad-
ku Aleksego chodziło o normańską ciężką jazdę. Ustawił zatem wozy, a na 
nich belki, do których przymocowane były ruchome włócznie, tak że można 
je było szybko zwrócić w każdym kierunku. Miały one zatrzymać szarżę, lecz 
normańscy konni po prostu je ominęli i fortel nie spełnił oczekiwań  17.

Jednym z oszustw stosowanych przez Mongołów na Bliskim Wscho-
dzie miało być noszenie krzyża na czele swej armii. Zwiedzona tym lud-
ność sądząc, że ma do czynienia z przybyszami mającymi pomścić 
krzywdy doznane przez chrześcijan z rąk muzułmanów, nie podejmowa-
ła wysiłków, aby przygotować się do obrony. Nieświadomi podstępu 
mieszkańcy często wychodzili im naprzeciw z krzyżami w dłoniach, zaś 
Mongołowie mordowali ich wszystkich  18. 

Pułapki 

W średniowieczu często unikano bezpośredniego starcia, próbowano 
natomiast uzyskać przewagę nad przeciwnikiem za pomocą różnych for-
14  A. Paroń, Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecz-
nej Europy, Wrocław 2015, s. 222226.
15  Tamże, s. 227228. 
16  Anna Komnena, Aleksjada, t. 2, s. 20.
17  T. Alexopoulos, Using Ancient Military Handbooks to Fight Medieval Battles: Two Strata-
gems Used by Alexios I Comnenos Against the Normans and the Pechenegs, „ΕΩΑ ΚΑΙ 
ΕΣΠΕΡΙΑ” vol. 8 (20082012), s. 56.
18  P. Jackson, Mongołowie i Zachód, tłum. A. Kozanecka, Warszawa 2007, s. 8687.
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teli. Pod koniec VI wieku (589 r.) w Septimanii Frankowie zostali poko-
nani przez Gotów, których przywódca Klaudiusz zastawił na nich pułap-
kę. Wysłał niewielką grupę wojowników, którzy zaatakowali obóz 
najeźdźców w czasie posiłku, a potem, po szybkim odparciu ich ataku, 
rzucili się do ucieczki. Reszta wojska znajdowała się w ukryciu w pew-
nej odległości i gdy Frankowie ścigali uciekających, nagle znaleźli się  
w potrzasku pomiędzy dwoma oddziałami Gotów – tymi, którzy wyszli 
z ukrycia, i tymi rzekomo uciekającymi. Większość Franków zabito lub 
wzięto do niewoli, tylko nieliczni zdołali uciec  19. 

Chcąc oszukać przeciwnika, król Longobardów Grimoald obmyślił 
sprytny plan: opuścił swój obóz w pośpiechu, pozostawiając za sobą 
wiele wartościowych rzeczy, w tym dużo dobrego wina. Frankowie,  
w przekonaniu że spłoszyli Longobardów, złupili obóz i szybko się upili. 
W nocy ludzie Grimoalda powrócili i zabili ich  20. 

Mummolus, dowódca wojska Guntrama, wykorzystał przeciwko Longo-
bardom, którzy najechali Burgundię w 572 roku, znajomość terenu, tworząc 
rozmaite przeszkody dla przeciwnika (m.in. ze ściętych drzew) i ostatecznie 
unieruchamiając Longobardów w lesie, a następnie ich pokonując  21. 

W charakterze pułapek od dawna stosowano też tzw. wilcze doły.  
W 531 roku, gdy król Franków Teuderyk najechał Turyngię, Turyngowie 
wykopali doły na polu i przykryli je darniną, żeby przeciwnicy nie za-
uważyli pułapki. Gdy ci rozpoczęli szarżę, ich wierzchowce powpadały 
do dołów, co spowolniło atak. Ostatecznie jednak Frankowie odnieśli 
zwycięstwo  22. Podobne doły wykorzystali również Szkoci w zwycię-
skiej dla nich bitwie z Anglikami pod Bannockburn (1314), gdzie rów-
ninne pole, na którym angielska jazda miała przestrzeń do operowania, 
zostało dosłownie podziurawione tymi ukrytymi pułapkami  23. Z kolei 
pod Loudon Hill (1307) Szkoci wykopali głębokie okopy w taki sposób, 
by stworzyć przeszkodę dla angielskiej jazdy i sprawić, by zawróciła  
w kierunku przygotowanej przez Szkotów zasadzki  24.

19  B. S. Bachrach, Merovingian Military Organization 487-751, Minneapolis 1972, s. 63.
20  G. Halsall, Warfare and Society…, s. 189. 
21  Tamże, s. 190.
22  B.S. Bachrach, Merovingian Military Organization, s. 19. 
23  Ph. Warner, Famous Scottish Battles, Barnsley 1995, s. 59nn. Na temat podstępów i forteli 
stosowanych przez Szkotów zob. A.J. MacDonald, Trickery, Mockery and the Scottish Way of 
War, „Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland” vol.143 (2013), s. 319338; E.M. 
Barron, Wojna o niepodległość Szkocji, tłum. K. MrózMazur, Oświęcim 2016, s. 365366.
24  J.A. Crang, M.J. Strickland, Military History of Scotland, Edinburgh 2012, s. 145.
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W zdobyciu przewagi nad przeciwnikiem niebagatelną rolę ogrywały 
ponadto zjawiska naturalne, takie jak przypływ, mgła lub światło sło-
neczne  25. Oswald, król Nortumbrii (634), podstępnie zaatakował Ca-
dwalona z Gwynned o poranku, korzystając z tego, że słońce świeciło 
prosto w oczy przeciwnika, oślepiając go. Miało to decydujące znacze-
nie dla wyniku bitwy, ponieważ Walijczycy nie widzieli, co się dzieje  
i zostali bez trudu pokonani. Ten sam trik zastosował Pepin z Heristalu, 
ojciec Karola Młota, w bitwie z Teuderykiem III, z dynastii Merowin-
gów, pod Tertry (687)  26. 

Karol Łysy, król Franków Zachodnich, planował atak z zaskoczenia 
(876) na Ludwika III Młodszego, króla Franków Wschodnich. Wyruszył 
ze znaczną przewagą liczebną i chciał się spotkać z niczego nie podej-
rzewającym przeciwnikiem pod pozorem rozmów pokojowych, ale jego 
plan się nie powiódł z powodu złej pogody, nocnej pory i słabej znajo-
mości terenu – zabłądził w ciemności, a następnie zaskoczyła go ulewa. 
Dodatkowo Ludwik w międzyczasie został poinformowany o nadcho-
dzącym ataku i zdążył się przygotować. Karol stracił zatem atut, jakim 
był element zaskoczenia. Chciał zaatakować o świcie. Byłoby to dobrym 
posunięciem, gdyby nie fakt, że marsz po omacku doprowadził do utraty 
drogi. Przeciwnik był przekonany o przebywaniu wojsk króla Franków 
w innym miejscu, przez co nie spodziewał się ataku oszukany przez de-
klarowany zamiar negocjacji. Wojsko Karola było w złej kondycji wsku-
tek nocnego błądzenia po lesie i ulewnego deszczu, co nie pozwoliło 
wykorzystać ich przewagi liczebnej  27. 

Król angielski Henryk II podczas wojny z Walijczykami, którzy efektyw-
nie wprowadzali w życie założenia sformułowane przez Wegecjusza (co nie 
oznacza jednak, że znali jego dzieło) w kwestii zaskoczenia i pułapek, usiło-
wał rozstrzygnąć wynik konfliktu poprzez bitwę, ponieważ bezpośrednie 
starcie dawało mu większe szanse na zwycięstwo. Walijczycy jednak sku-
tecznie urządzili zasadzkę w lesie, biorąc górę nad przeciwnikiem. Po tym 
doświadczeniu Henryk (również zbieżnie z naukami Wegecjusza), żeby 
uchronić się przed podobną sytuacją, unikał lasów i dążył do otwartych 
przestrzeni, gdzie niełatwo było przygotować zasadzkę  28. 
25  Na ten temat zob. D. Petriello, Tide of War. The Impact of Weather on Warfare, New York 
2018; A. Niewiński, Pogodowe uwarunkowania działań wojennych. Wpływ warunków atmos-
ferycznych na przebieg starć i kampanii militarnych w okresie średniowiecza. Wybrane przy-
kłady (w druku).
26  G. Halsall, Warfare and Society…, s. 188.
27  Tamże, s. 189.
28  J.D. Hosler, Henry II’s military campaigns in Wales, 1157 and 1165, „Journal of Medieval 
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W trakcie wojny o sukcesję w Kastylii (po śmierci Alfonsa XI), zakoń-
czonej bitwą pod Nájera (1367), nie brakowało elementów zarówno za-
skoczenia, jak i zwodzenia. Rywalizujący z Piotrem Okrutnym Henryk 
Trastamara, pretendent do tronu, cieszył się poparciem Francji i Arago-
nii. Przegrywający z Henrykiem Piotr musiał uciekać z Kastylii i zwrócił 
się z prośbą o wsparcie do rządzącego Akwitanią księcia Edwarda, któ-
rego zaniepokoił fakt, że na skutek rosnącej przewagi Henryka Kastylia 
stawała się profrancuska. Czarny Książę zgromadził zatem pokaźne 
wojsko, składające się w dużej części z najemników i wkroczył do Ka-
stylii. Anonimowy kronikarz, znany jako Herold Chandosa  29, autor po-
ematu „Żywot Czarnego Księcia”, opisuje nocne ataki z zaskoczenia na 
obóz śpiącego przeciwnika, uskuteczniane przez obie strony konfliktu. 
Zabijanie przeciwnika we śnie nie wywołuje krytyki opisującego te wy-
darzenia autora – kronikarz jedynie odnotowuje, że w trakcie jednego  
z takich ataków wielu zginęło „na swoich posłaniach”  30. Tego typu tak-
tyka wymagała znacznej czujności. Ponadto doświadczony dowódca 
Bertrand du Guesclin doradził Henrykowi unikanie otwartego starcia, do 
którego dążyli Anglicy i zwodzenie przeciwnika, mające na celu dopro-
wadzić go do wyczerpania – prześladując zwiadowców i blokując Angli-
kom zaopatrzenie, tak aby czekali na bitwę bez wody i pożywienia, mie-
li w końcu zmusić ich do wycofania się  31. 

Podstępy podczas oblężenia

Wbrew pozorom oblężenie nie było rzeczywistością statyczną. Wynika-
ło to z faktu, że podbicie lub utrzymanie zdobytych już terytoriów wyma-
gało licznych fortyfikacji i działań militarnych. Były one ściśle związane  
z przemarszem między jedną a drugą twierdzą w celu przybycia z odsieczą 
w przypadku, gdy siły garnizonu nie były wystarczające, aby wytrzymać 
atak nieprzyjaciela. Oblężenia stwarzały też okazje dla różnych działań 
dywersyjnych (np. atak z zaskoczenia na oblegających, przechwycenie 
grupy oblężonych, która wyszła poza mury, podkop itp.).

Military History” 2 (2004), s. 67.
29  John Chandos (ok. 13201969), sławny rycerz i dowódca, bliski przyjaciel Czarnego Księcia. 
30  The Life of the Black Prince, by the Herald of Sir John Chandos, (eds.) M.K. Pope, E.C. 
Lodge, Oxford 1910, reprint New York 1974, l. 2704.
31  D. Whetham, Just Wars and Moral Victories. Surprise, Deception and the Normative Frame-
work of European War in the Later Middle Ages, Leiden 2009, s. 241.
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Oblegany przez Pieczyngów (1090) zamek Tzululos położony był na 
górze o stromym zboczu, z którego w momencie gdy konnica przeciwni-
ka znalazła się w połowie zbocza, Bizantyjczycy spuścili zdjęte z wozów 
koła wraz z osiami. Gdy Pieczyngowie zaczęli uciekać, próbując unik-
nąć rozpędzonych kół, Bizantyjczycy ruszyli z góry do ataku, ścigając 
rozproszonych jeźdźców  32. 

W 1112 roku król Ludwik VI został pokonany podczas oblężenia 
twierdzy Le Puiset, zaatakowany przez ukryty oddział rezerwowy. Z ko-
lei w czasie oblężenia Thouars Godfryd V, hrabia andegaweński, ukrył  
w lesie 500 rycerzy, żeby znienacka zaatakowali grupę obleganych, któ-
ra opuściła twierdzę w celach aprowizacyjnych. W ten sposób udało się 
pokonać garnizon i zdobyć twierdzę  33. 

W 1116 roku, podczas ataku walijskich rebeliantów pod wodzą Gruffud-
daap Rhys na normański zamek Ystrad Antarron, załoga zamku wraz z przy-
byłą w nocy odsieczą zastawiła pułapkę. Najpierw grupa łuczników ostrze-
lała Walijczyków z mostu przez rzekę w dolinie, następnie zaszarżował na 
nich jeździec, który towarzyszył łucznikom. Później łucznicy, zabrawszy 
jeźdźca, którego koń został zabity, rzucili się do ucieczki, a gdy Walijczycy 
ruszyli w pościg, wpadli prosto w pułapkę zastawioną przez resztę oddziału 
za wzgórzem. Wskutek tej improwizowanej bitwy poległo ponad 400 Walij-
czyków, zaś jeszcze więcej było rannych  34.

W roku 1118 hrabia de Tancarville odciągnął angielskiego króla Hen-
ryka I od oblężenia normandzkiego miasta Laigle pod pretekstem ko-
nieczności odparcia rzekomego ataku w Rouen. W tym samym roku, 
podczas gdy Henryk zajął zamek StClairesurEpte, król Francji Lu-
dwik VI Gruby i niewielka grupa jego rycerzy dostali się w przebraniu 
mnichów do opactwa SaintOuen w Gasny, gdzie umocnili fortyfikacje, 
co następnie umożliwiło im odparcie ataku. Rok później Ascelin, miesz-
czanin, który popadł w konflikt z arcybiskupem Rouen, obiecał Ludwi-
kowi pomoc w zdobyciu biskupiego miasta Andely. Według relacji Or-
deryka, Ludwik ukrył w nocy u siebie francuskich zbrojnych, 
przykrywając ich słomą. Gdy pojawił się rano u bram miasta, zbrojni 
wyskoczyli i ruszyli z resztą tłumu do zamku, zmieniając angielskie  

32  Anna Komnena, Aleksjada, t. 2, s. 20. Również ten fortel przypominał inny, bardzo podobny, 
wykorzystany przez Gotów przeciwko Bizantyjczykom w 540 r. Wtedy jednak okazał się 
znacznie mniej skuteczny. T. Alexopoulos, Using Ancient…, s. 58. 
33  J.F. Verbruggen, The Art of Warfare, s. 221.
34  S. Morillo, Expecting Cowardice, s. 66.
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zawołanie bojowe na francuskie „Montjoie”. Następnie zaatakowali gar-
nizon, który wskutek zaskoczenia poddał się i Ludwik zajął miasto  35. 

Nierzadko oblegane twierdze zdobywano na skutek podstępu lub zdra-
dy. W czasie rewolty Henryka Młodego Króla w 1173 roku, mieszkańcy 
obleganego Verneuil, widząc, że nie starczy im zapasów żywności, mieli 
się poddać, gdyby w ciągu 3 dni nie nadeszła pomoc ze strony Henryka II, 
o którą poprosili. Ludwik VII zgodził się na tę ofertę i wziął zakładników, 
lecz kiedy Henryk pojawił się po upływie 2 dni i zażądał zdjęcia oblężenia 
lub rozstrzygnięcia konfliktu poprzez walkę, zadeklarował chęć rozmów  
z nim, umawiając się na następny dzień. Tymczasem w Verneuil nie wie-
dziano o przybyciu Henryka. Ludwik nie stawił się na umówione spotka-
nie i oszukał mieszkańców miasta twierdząc, że czas minął, więc oni pod-
dali się, chcąc dotrzymać umowy. Ludwik nie dotrzymał żadnej ze swoich 
obietnic i złupił miasto, a następnie szybko się wycofał. Zaatakowany 
przez Henryka nie skorzystał jednak na tym  36. W tym przypadku zaplano-
wane oszustwo nie odniosło zamierzonych skutków. Stało się tak dlatego, 
że Ludwik zaskoczony niespodziewanym pojawieniem się Henryka, nie 
miał gotowego planu działania. Jego zamiar nie powiódł się, ponieważ 
Henryk nie zachował się tak, jak oczekiwał Ludwik. Zamiast tego błyska-
wicznie zmienił kierunek marszu swego wojska z północnego i ruszył na 
południe. Henryk w dodatku był znany z zawrotnej szybkości marszu – 
według świadectwa Wace’a z Jersey  37, pokonywał trzydniową drogę  
w jeden dzień, tak że ludzie myśleli, że potrafi latać  38.

W tym samym okresie (1174) miało miejsce oblężenie Rouen, którego 
przebieg szczegółowo opisał Wilhelm z Newburgh. Zdobycie Rouen nie 
było rzeczą prostą – specyfika położenia miasta sprawiała, że było natu-
ralnie chronione z jednej strony przez rzekę, a z drugiej przez wzgórza. 
Dlatego, pomimo pokaźnych rozmiarów zebranego przez Młodego Kró-
la, hrabiego Flandrii Filipa i króla Ludwika VI wojska, mogło ono oble-
gać co najwyżej jedną trzecią miasta i nie miało możliwości blokady 
zaopatrzenia, które docierało tam mostem przez Sekwanę. Stąd jedyną 
szansę zdobycia miasta dawał zmasowany atak. Wojsko Henryka i jego 
sojuszników zostało podzielone na trzy oddziały, które kolejno zapew-
35  M. Strickland, War and Chivalry. The Conduct and Perception of War in England and Nor-
mandy, 1066–1217, Cambridge 1996, s. 130.
36  J.D. Hosler, Henry II. A Medieval Soldier at War, 1147 - 1189, Leiden 2007, s. 143. 
37  Anglonormandzki kronikarz i poeta, autor Roman du Brut i Roman de Rou. Zob. The His-
tory of the Norman People. Wace’s Roman de Rou, trans. G.S. Burgess with notes by G.S. 
Burges, E. van Houts, Woodbridge 2004.
38  J.D. Hosler, Henry II. A Medieval Soldier…, s. 204.
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niały nieprzerwany ostrzał z machin, nie dając obleganym ani chwili 
wytchnienia. Oblegani z kolei bez przerwy odpierali ataki. Po ponad 
dwóch tygodniach trwania oblężenia, w dniu wspomnienia św. Waw-
rzyńca, Ludwik wspaniałomyślnie zaproponował jeden dzień rozejmu, 
na co mieszkańcy miasta chętnie się zgodzili. Hrabia Filip podsunął jed-
nak Ludwikowi pomysł, że jest to dobra okazja, żeby przeprowadzić 
atak z zaskoczenia. Po chwili wahania Ludwik się zgodził (między inny-
mi z powodu obawy przed rychłym przybyciem Henryka II) i zaczął 
przygotowania do ataku, ale podjęte działania zauważono, mieszkańcy 
zostali ostrzeżeni i rzucili się do walki. Atak zatem się nie powiódł,  
a Ludwik musiał się wycofać. W tym przypadku strona oblegająca po-
gwałciła rozejm, łamiąc uprzednio dane słowo. Takie postępowanie zo-
stało potępione przez kronikarza jako sprzeczne z niepisanym prawem. 
Z drugiej strony, oblegający byli w zbyt desperackim położeniu, aby 
zważać na skrupuły natury moralnej  39. 

Również przekupstwo było popularnym sposobem na zdobycie oblega-
nego miasta lub zamku. Podejrzewano, że król Francji Filip w 1193 roku 
zdobył należący do Ryszarda I Lwie Serce zamek w Gisors za sprawą zdra-
dy przekupionego kasztelana, Gilberta z Vascoeuil  40. Zdobycie Antiochii  
w 1098 roku przez krzyżowców było efektem wykorzystania przez Bo-
emunda zdrady, jakiej dopuścił się Firuz, jeden z obrońców Antiochii, przy-
puszczalnie Ormianin lub Turek. Kwestia tego, z jakich powodów postano-
wił on wydać miasto krzyżowcom, pozostaje dyskusyjna. Niektórzy 
kronikarze przypisują to posiadanej przez Boemunda umiejętności przeko-
nywania, inni upatrują w tym zwykłe przekupstwo. Albert z Aachen podaje, 
że Boemund pojmał syna Firuza i w ten sposób zmusił go do zdrady, z kolei 
anonimowy autor Gesta Francorum uważa, że po prostu się zaprzyjaźnili. 
Krzyżowcy początkowo nie chcieli się zgodzić na taki układ, jednak zmie-
nili zdanie na wieść o zbliżającym się wojsku muzułmanów  41. 

39  M. Strickland, Henry the Young King, 1155-1183, New Haven 2016, s. 198201. Taki przypa-
dek nie był odosobniony – np. w 1175 r. Fryderyk Barbarossa, sfrustrowany długim i bezowoc-
nym oblężeniem Aleksandrii we Włoszech, zaatakował miasto w czasie rozejmu, który sam 
zarządził, i to w dodatku w Wielki Piątek.
40  M. Powicke, The Loss of Normandy. Studies in the History of the Angevin Empire, Manches-
ter 1963, s. 96.
41  J. Rubenstein, Poetry and History. Baudry of Bourgueuil the Architecture of Chivarly and 
the First Crusade, „The Haskins Society Journal” 23 (2011), s. 96; S. Biddlecombe, Baldric of 
Bourgueil and the Flawed Hero, w: Anglo-Norman Studies. XXXV Proceedings of the Battle 
Conference, ed. D. Bates, Woodbridge 2013, s. 92.
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W Kronikach Froissarta pojawia się opis głośnego epizodu (1349), 
gdy słynący z rycerskości Godfryd de Charny  42, pragnący za wszelką 
cenę odzyskać zdobyte przez Anglików Calais, usiłował przekupić kapi-
tana garnizonu, lombardzkiego rycerza Aimery’ego z Pawii – miał oddać 
mu klucze do miasta w zamian za 20 tys. écu. Słuchy o tym doszły 
Edwarda III, który wzmocnił garnizon w Calais i wraz z Czarnym Księ-
ciem oraz kilkoma zaufanymi rycerzami przygotował zasadzkę. Ranny 
podczas potyczki de Charny został wzięty do niewoli  43. Po walce Edward 
(który ujawnił swoją tożsamość dopiero po zakończeniu walki), zgodnie 
z rycerskim zwyczajem, podjął przeciwników wystawną kolacją. Okazał 
przy tym niezwykłą łaskawość wszystkim jeńcom, lecz ze smutkiem 
udzielił sławnemu de Charny reprymendy, której ten wysłuchał zawsty-
dzony i w milczeniu. Ostatecznie Godfryd de Charny przez rok przeby-
wał w niewoli, z której ostatecznie został wykupiony  44. 

W 1347 roku Henryk Grosmont, hrabia Derby, zlikwidował oblężenie 
Auberoche za pomocą ataku z ukrycia na niczego nie podejrzewających 
oblegających. Atak został starannie przygotowany, co obejmowało bar-
dzo dobrą znajomość terenu (atak z góry na znajdujące się niżej siły 
przeciwnika) oraz wysoki poziom utajnienia planowanej operacji. Na-
wet poszukiwanie żywności było zabronione, żeby niczym nie zdradzić 
swej obecności. Z kolei w bitwie pod Bergerac (1345) zastosowaną przez 
Henryka strategią było zwabienie części rozproszonego wojska Francu-
zów w pułapkę oraz atak z zaskoczenia na inną część ich armii  45. 

Przyniesienie rzekomo ciężko rannego lub zmarłego pod bramy oblę-
żonej twierdzy z prośbą o opatrzenie ran lub pogrzeb w murach miasta to 
specyficzny podstęp, mający skłonić oblężonych do otwarcia bramy. Hi-
storia taka pojawia się w kilku wersjach u różnych kronikarzy, począw-
szy od relacji Dudona z St. Quentin, który opisuje, jak wiking Hasting  
w IX wieku złupił włoskie miasto Luna. Myśląc, że to Rzym, kazał swo-
im ludziom zanieść go do bramy i powiedzieć, że jest umierający i pra-
gnie przyjąć chrześcijaństwo. Wniesiony do miejskiego kościoła przyjął 
42  A. Niewiński, Rycerskie ideały codziennego życia według Księgi o rycerstwie Godfryda de 
Charny, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Historica 101 (2018), Oblicza wojny. Wojska 
dzień powszedni, red. W. Jarno, s. 1128.
43  Zob. A. Niewiński, Jeniectwo wojenne w późnym średniowieczu. Studia nad problematyką 
zjawiska w Polsce na tle zachodnioeuropejskim, Lublin 2015, s. 290292.
44  Ciekawe, że francuski rycerz po odzyskaniu wolności odnalazł Aimeryego i dokonał na nim 
okrutnej zemsty za to, co postrzegał jako zdradę – Aimery bowiem, dobrowolnie czy też pod 
przymusem, wyjawił Edwardowi ich tajny układ. The Book of Chivalry of Geoffroi de Charny, 
Text, context and translation, ed. by R.W. Kaeuper and E. Kennedy, Philadelphia 1996, s. 10nn.
45  D. Whetham, Just Wars…, s. 14.
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sakramenty, a następnie wraz ze swoimi ludźmi zaatakował mieszkań-
ców. Według innej wersji udawał zmarłego, a mieszkańcy wpuścili do 
miasta 50 jego ludzi, aby mogli odprawić ceremonię pogrzebową  46.  
Z kolei Wilhelm z Apulii pisze, że Robert Guiscard podstępem dostał się 
do klasztornej twierdzy udając, że jeden z jego ludzi nie żyje i że właśnie 
odbywa się pogrzeb. Gdy mnisi otworzyli bramy z szacunku dla tego 
smutnego wydarzenia, „zmarły” nagle powstał, a żałobnicy dobyli mie-
czy i zaatakowali twierdzę  47. 

Zaskoczenie

Zaskoczenie przeciwnika, oprócz dobrego planowania, często wyma-
ga również znacznej szybkości działania. Jednym ze źródeł, w którym 
pojawiają się liczne odniesienia do sprawnego przemieszczania się 
wojsk jako warunku sukcesu akcji militarnej, jest Historia Williama 
Marshala: np. rychłe przybycie króla Stefana do Winchester w 1141 
roku spowodowało ucieczkę cesarzowej Matyldy, a szybki nocny marsz 
Jana Marshala, ojca Wilhelma, umożliwił zorganizowanie skutecznej za-
sadzki. Wilhelm Marshal z kolei podsunął Henrykowi II pomysł, aby po 
nieudanym francuskim ataku na Gisors rozformował wojsko, jednocze-
śnie wydając rozkaz, by ponownie się zebrało i kilka dni później prze-
prowadziło rajd (chevauchee) na terytorium Francji. Plan ten zrealizo-
wano, a stacjonujący w Mantes Wilhelm de Barres i inni francuscy 
rycerzy nie zdołali się przeciwstawić niespodziewanemu najazdowi. An-
gielskie wojsko najechało i splądrowało pokaźne francuskie tereny (od 
granicy aż po Mantes), zdobywając dużo łupów, Marshal zaś otrzymał 
od króla pochwałę  48.

Również w bitwie pod Lincoln (1216) ważną rolę odegrało odnalezie-
nie ukrytego wejścia (była to przypuszczalnie brama zachodnia), które 
umożliwiło atak z zaskoczenia: dowódca machin został zabity, zanim 
zdążył się zorientować, że ma do czynienia z przeciwnikiem. Marshal 
46  Dudo of Saint Quentin, R. Patterson (ed.), s. 115.
47  S. Biddlecombe, Baldric of Bourgueil, s. 92. Istnieją też inne wersje tej samej legendy, której 
bohaterem jest norweski król Harald Hardrada czy Boemund. 
48  J. Gillingham, War and Chivalry in the History of William the Marshall, w: Anglo-Norman 
Warfare. Studies in Late Anglo-Saxon and Anglo-Norman Military Organization and Warfare, 
ed. M. Strickland, Woodbridge 1992, s. 255. Jak zauważa Strickland, oszustwo i podstęp stano-
wiły uznany i fundamentalny aspekt wojny jako takiej oraz integralny element działań wojen-
nych. Najazdy (chevauchee), często stosowane w średniowieczu, były właśnie przykładem 
zorganizowanego manewru, mającego na celu zaskoczenie przeciwnika i zadanie mu dotkli-
wych strat. Por. M. Strickland, War and Chivalry. The Conduct and Perception, s. 129. 
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wysłał łuczników pod dowództwem najemnika Fawkesa de Bréauté, aby 
atakowali oblegających z wałów i zamku, co miało odwrócić uwagę 
przeciwnika od zaplanowanej akcji  49. W międzyczasie rycerze pod wo-
dzą Marshala przedarli się przez linię obrony i wtargnęli do miasta przez 
bramę północną, zaskakując nieprzyjaciela  50.

Jest wiele sytuacji, w których sukces jest efektem podstępu, ataku  
z zaskoczenia, umiejętności szybkiego poruszania się, zarówno w dzień, 
jak i w nocy. Jest to jak najbardziej zgodne z popularnym wówczas pod-
ręcznikiem wojskowości autorstwa Wegecjusza, który twierdził, że od-
waga jest więcej warta niż liczebność wojsk, a szybkość liczy się bar-
dziej niż odwaga  51. 

Konieczność dobrego wywiadu i utajnienia własnych zamiarów

Zdobycie prawdziwej informacji o pozycji i planach wroga przy jed-
noczesnym ukryciu własnej sytuacji i zamiarów miało kluczowe znacze-
nie dla zdobycia przewagi. Mongołowie (w tym Czyngischan, Tamer-
lan) korzystali z wywiadu: przed najazdem wysyłali do przeciwnika 
przebranych za kupców szpiegów, którzy, handlując towarami, oceniali 
siłę garnizonów, badali teren i gromadzili wszelkie pożyteczne informa-
cje. Bezpośrednio zaś przed inwazją wysyłano zwiadowców, którzy 
znacznie wyprzedzali wojsko, a raporty wysyłali za pomocą specjalnych 
konnych posłańców  52. Marco Polo tak pisał o mongolskich środkach 
ostrożności: „Gdy armia wyrusza w pole – czy to na równinach, czy  
w górach – wysyłają o dwa dni drogi naprzód dwustu jeźdźców na zwia-
dy, tak samo czynią w straży tylnej i po obu skrzydłach. A czynią to, aby 
nie byli zaskoczeni znienacka”  53. 

Edward III nie pozwalał obcokrajowcom opuścić Anglii przed plano-
waną kampanią i trzymał w głębokiej tajemnicy informację o miejscu, 
gdzie zamierzał wylądować na kontynencie. Rozkazy rozdano kapita-
nom statków w zapieczętowanych kopertach, które mieli otworzyć do-
piero na morzu, a do tego rozpowszechniano dezinformację o tym, że 
49  O wykorzystaniu pod Lincoln fałszywego ataku do odwrócenia uwagi nieprzyjaciela od 
prawdziwego zob. Ch. Oman, Sztuka wojenna w średniowieczu, t. 2, s. 6163.
50  D. Crouch, William Marshal (3d ed.), New York 2016, s. 166.
51  J. Gillingham, War and Chivalry…, s. 259.
52  T. Crowdy, Historia szpiegostwa i agentury, tłum. J. Mikołajczyk, Warszawa 2010, s. 57. 
53  Marco Polo, Opisanie świata, tłum. A.L. Czerny, Warszawa 1975, s. 138; cyt. za: E. Burzyń-
ski, Templariusze w walce z najazdem mongolskim na Polskę w 1241 roku, „Słupskie studia 
historyczne” nr 18 (2012), s. 44. 
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król planuje udać się do Gaskonii. Zaskoczenie umożliwiło mu szybkie 
zdobycie Caen i pozwoliło ruszyć dalej. Zakończyło się to zwycięską 
bitwą pod Crécy (1346)  54.

Podobną metodę utajnienia wszelkiej informacji na temat swoich pla-
nów stosował Henryk V przed bitwą pod Azincourt (1415). Thomas Wal-
singham wspomina o zatrzymaniu przez niego francuskich posłów, któ-
rzy zauważyli przygotowania Henryka do inwazji i prawdopodobnie 
próbowali ostrzec swego króla o niebezpieczeństwie  55. 

Teoretycy wojskowości 

Taktyki Leona VI Mądrego

Bizantyjski cesarz Leon VI (886912), jakkolwiek sam nie miał do-
świadczenia wojskowego, jest autorem Taktyki – praktycznego podręczni-
ka dla dowódców, stanowiącego kompendium wcześniejszych traktatów 
militarnych, obejmujących wszystkie aspekty działań wojennych. W roz-
dziale poświęconym atakom z zaskoczenia zawarł szereg praktycznych 
rad, jakimi może posłużyć się dowódca w zależności od sytuacji. Zawsze 
należy szukać możliwości, które mogą przynieść korzyści. Trzeba wyko-
rzystywać element zaskoczenia, podstępy i zwodzenie przeciwnika, uni-
kając zaangażowania w bitwę  56. Jeśli wróg wysyła poselstwo, można je 
przyjąć życzliwie i odprawić z honorami, a następnie ruszyć za nimi  
i niespodziewanie zaatakować. Jeśli uda się dotrzeć do obozu przeciwnika, 
należy przyjrzeć się, jak jest położony, a później, gdy nadarzy się okazja, 
w księżycową noc lub 23 godziny przed świtem zaatakować. W tej sytu-
acji szczególnie przydatni są łucznicy. Kiedy indziej może się zdarzyć, że 
wojsko nieprzyjaciela porusza się nie zachowując szyku i jest dodatkowo 
rozproszone; wtedy można urządzić zasadzkę i znienacka zaatakować je  

54  A. Burne, The Crécy War. A Military History of the Hundred Years War from 1337 to the 
Peace of Bretigny, 1360, London 1955, s. 137n. Por. zalecenia Wegecjusza: wojsko nie powinno 
znać planów militarnych dowódcy ani nawet wiedzieć dokąd idzie. Iść trzeba tą droga, której 
przeciwnik najmniej się spodziewa. Ponadto należy wysłać zwiadowców, aby sprawdzili teren 
na obecność przeciwnika lub zasadzek. Dobrze jest zaskoczyć przeciwnika, gdy się tego nie 
spodziewa – w czasie np. przeprawy przez rzekę, przedzierania się przez las, bagna lub bezdro-
ża, odpoczynku, posiłku, snu itp., albo też zaatakować tych, którzy się oddzielili od reszty 
wojska, np. w poszukiwaniu prowiantu (Zarys wojskowości, s. 214). 
55  J.R. Alban, C.T. Allmand, Spies and Spying in the Fourteenth Century, w: War, Literature, 
and Politics in the Late Middle Ages, ed. C.T. Allmand, Liverpool 1976, s.78.
56  The Taktika of Leo VI, Text, translation, and commentary by G.T. Dennis, Washington 2010, s. 393.
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w trakcie przemarszu. Można też ukryć swoje oddziały w kilku miejscach 
i zaatakować, gdy przeciwnik się tego nie spodziewa, lub udawać, że się 
opuszcza dane miejsce, a gdy przeciwnik się zbliży, rzucić się na niego. 
Niektórzy też pędzą przed sobą stada bydła, żeby przeciwnik musiał je 
ominąć i się rozproszył, a wtedy rozpoczynają nagły atak  57.

Leon podaje też, że dawni stratedzy obmyślili różne sposoby nocnych 
ataków. Pisze na przykład: jeśli twój obóz znajduje się niedaleko obozu 
przeciwnika, jakiś dzień drogi od niego, można wysłać delegację lub 
dwie, rzekomo w celu negocjacji pokojowych. Rozbudzi to w przeciw-
niku nadzieję na pokojowe rozwiązanie i uśpi jego czujność. Tymczasem 
w nocy nadciągnie wojsko i zaatakuje go przed świtem. Można też uda-
wać, że się szykujesz do bitwy i ściągać wojsko przez kilka dni, nie 
wychodzić jednak poza obóz, udając lęk, a gdy przeciwnik osłabi czuj-
ność, rozpocząć atak pod osłoną nocy  58. 

Jeśli ma się odważnych i energicznych żołnierzy, jeden z nich może 
udawać, że przeszedł na stronę wroga i poinformować go o złym położe-
niu swojego wojska. Wojsko tymczasem udaje, że się wycofuje, ale tylko 
trochę się przemieszcza i w nocy atakuje. Dla ataku w nocy potrzebny 
jest księżyc lub wystarczająco dużo światła gwiazd. W przeciwnym ra-
zie wojsko może zabłądzić albo się potykać w ciemności i atak nie bę-
dzie skuteczny. Konieczne jest posiadanie przewodnika dobrze znające-
go teren i poruszanie się w ciszy, bez krzyków (dlatego konieczne też 
jest opracowanie odpowiedniej sygnalizacji, która pozwoli zachować 
ciszę w razie potrzeby wydania rozkazów). Po nocnym marszu wojsko 
nie może być wyczerpane – należy unikać niepotrzebnych bagaży i do-
trzeć na miejsce odpowiednio wcześnie, żeby mieć czas na odpoczynek. 
Atakować trzeba przed świtem  59. 

Atak ma być z dwóch lub trzech stron, nigdy ze wszystkich, ponieważ 
trzeba zostawić nieprzyjacielowi drogę ucieczki – otoczony ze wszyst-
kich stron może być bardziej niebezpieczny z powodu desperacji. Za-
wsze też należy mieć kilka oddziałów w rezerwie, żeby w razie potrzeby 
mogły przyjść nam z pomocą. Nieprzyjaciela trzeba oszukać w kwestii 
rozmiarów wojska: jeśli jest duże, użyć tylko jednej lub dwóch trąbek, 
żeby myślał, że ma do czynienia z małym wojskiem, i na odwrót  60.

 

57  The Taktika, s. 395.
58  Tamże, s. 397.
59  Tamże, s. 399.
60  Tamże, s. 401.
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Na końcu dzieła znajduje się zbiór pożytecznych maksym, zwięźle 
ujmujących najważniejsze zasady, jakimi powinien kierować się dowód-
ca. Oto niektóre z nich. Rozpowszechnij słuchy o tym, że zamierzasz coś 
zrobić, a potem zrób zupełnie co innego. Nie zdradzaj nikomu swoich 
planów, z wyjątkiem małej grupy doradców  61. Wroga można zwieść roz-
palając ognie i ukrywając się w innym miejscu – wróg pomyśli, ze twój 
obóz znajduje się tam, gdzie ognie i tam się uda; można go wtedy zaata-
kować znienacka  62. Należy zachować ostrożność i nie ruszać bezmyślnie 
w pościg za uciekającym przeciwnikiem, szczególne jeśli droga pościgu 
wiedzie w kierunku terenu, gdzie łatwo jest trafić w zasadzkę  63. Tak 
samo po zwycięstwie nie należy zapominać, że pokonany nieprzyjaciel 
może zaatakować z zaskoczenia  64. Dobrze jest wyrządzać przeciwniko-
wi szkody poprzez zwodzenie, podjazdy, głód, częste ataki i inne sposo-
by, wszelako unikając bezpośredniego starcia na polu bitwy  65. 

Wegecjusz w wydaniu Christine de Pizan

Pisząca na początku XIV wieku Christine de Pisan w swojej Le Livre 
des fais d’armes et de chevalerie przytacza fragmenty z dzieł Wegecju-
sza i Frontinusa  66 jako szereg praktycznych rad dla tych, którzy mogą 
znaleźć się w podobnej sytuacji  67. 

Popularność dzieła Wegecjusza: Epitoma rei militaris w średniowie-
czu dowodzi tego, jak bardzo treści jego dzieła były aktualne w tamtym 
okresie  68. Istotnie, stosowany wówczas schemat działań wojennych  
w znacznej mierze pokrywał się z zaleceniami Wegecjusza. Był to typ 
61  Tamże, s. 541.
62  Tamże, s. 545.
63  Tamże.
64  Tamże, s. 546.
65  Tamże, s. 555.
66  Strategemata autorstwa Frontinusa stanowią zbiór pochodzących z czasów starożytnych 
przykładów zastosowania różnego rodzaju manewrów i podstępów wojskowych.
67  Na ten temat zob. A. Niewiński, Wskazania Christine de Pisan „O czynach zbrojnych i ry-
cerstwie”, „Teka Komisji Historycznej oddział PAN w Lublinie” 13 (2016), s. 1940.
68  Zarys wojskowości autorstwa Wegecjusza był w średniowieczu najbardziej popularnym  
i rozpowszechnionym podręcznikiem sztuki wojennej, czego dowodzi fakt, że królowie i do-
wódcy często z niego korzystali – np. Godfryd V, założyciel dynastii Plantagenetów, miał od-
wołać się do niego przynajmniej dwukrotnie (raz w 1147 r., żeby zastosować tzw. grecki (bizan-
tyjski) ogień, drugi raz w 1150 r. podczas oblężenia MontreuilBellay, by zapobiec naprawianiu 
przez obleganych murów niszczonych przez oblegających), jak również jego potomkowie, Hen-
ryk II i Ryszard I, wyruszając na wyprawę wojenną zabierali egzemplarze tego dzieła ze sobą. 
Por. D. Whetham, Just Wars…, s. 128.
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wojny podjazdowej, mającej na celu wyczerpanie przeciwnika za pomo-
cą najazdów, oblężeń, niszczenia plonów itp., jak również rozmaitych 
forteli mających na celu zadanie przeciwnikowi druzgocącego ciosu, 
kiedy najmniej się tego spodziewał  69. 

Pogląd, że w średniowieczu nie było żadnej myśli taktycznej, a dzia-
łania militarne były zdominowane przez ciężką kawalerię, jest obecnie 
uważany za niesłuszny  70. Oprócz wykorzystania treści natury bardziej 
filozoficznej, Wegecjusza traktowano również jako praktyczny podręcz-
nik sztuki wojennej  71. Można by pokusić się o stwierdzenie, że o jego 
aktualności w znacznej mierze decydowały ponadczasowe treści oparte 
na zdroworozsądkowym podejściu. Według Wegecjusza, pisze autorka, 
dobry dowódca zawsze będzie pilnie szukał sposobu, aby zaskoczyć 
przeciwnika. Będzie wysyłał szpiegów i zwiadowców, żeby mieć dobre 
rozeznanie co do położenia i planów przeciwnika. Powinien się dowie-
dzieć, ile ten ma ludzi, jak uzbrojonych, jakie konie, jakich posiłków 
może się spodziewać itp. Musi zawsze być czujnym, aby uniknąć pułap-
ki. Atakować przeciwnika najlepiej wtedy, gdy jest stosunkowo bezbron-
ny, czyli gdy je, śpi, jest zmęczony długim marszem, karmi konie lub 
ogólnie jest przekonany o swoim bezpieczeństwie, bo wtedy nie uratują 
go ani siła, ani biegłość w sztuce wojskowej. Żadna bowiem siła i liczeb-
ność nie dają takiej przewagi, jak zaskoczenie znienacka  72. 

Szpiegów należy wysłać w przebraniu pielgrzymów lub robotników. 
Ich zadaniem ma być dokładne sprawdzenie trasy przemarszu, aby unik-
nąć niespodziewanego napadu  73. Do ataku należy wybrać moment roz-
proszenia, a ponadto mądrze rozmieścić zasadzki  74. Jak zaznacza Whe-
tham, jest to w zasadzie zgodne z kodeksem rycerskim, ponieważ  
w przypadku braku ustalonej daty bitwy dobry dowódca powinien jak 
najbardziej unikać starcia w niekorzystnej dla siebie sytuacji  75. 
69  D. Whetham, Just Wars…, s. 245.
70  J. Gillingham, Richard I and the Science of War in the Middle Ages, w: War and Government 
in the Middle Ages. Essays in Honour of J.O. Prestwich, eds. J. Gillingham, J.C. Holt, Wood-
bridge 1984, s. 7891.
71  Ch. Allmand, The ‘De Re Militari’ of Vegetius. The Reception, Transmission and Legacy of 
a Roman text in the Middle Ages, 2011.
72  Christine de Pizan, The Book of Deeds of Arms and of Chivalry, transl. by S. Willard and ed. 
by C.C. Willard, Pennsylvania 1999, s. 46.
73  The Book of Deeds…, s. 49. Por. Wegecjusz III, 6.
74  The Book of Deeds…, s. 54. Por. Wegecjusz III, 10.
75  Por. D. Whetham, Just Wars…, s. 139140. Co ciekawe, w dziele Christine zauważyć można 
odmienne w stosunku do tekstu Wegecjusza podejście do niektórych zagadnień – np. rozważa-
jąc, co należy zrobić w przypadku, gdy przeciwnik nalega na wyznaczenie konkretnej daty 
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Korzystając z dzieła Frontinusa, Christine przytacza przykłady podstę-
pów  76, jakich używano w starożytności: np. Scypion Afrykańczyk, dowódca 
wielkiego wojska rzymskiego, wysłał do Syfaksa, króla Numidyjczyków, 
jednego ze swoich ludzi, a wraz z nim swoich najlepszych zwiadowców 
przebranych za jego służbę, którzy bacznie obserwując wszystkie szczegóły 
dotyczące rozmiarów, rozmieszczenia i zasobów wojska nieprzyjaciela, po-
informowali po powrocie o wszystkim swego dowódcę, jak również spryt-
nie rozmieścili w obozie króla suche gałęzie, które umożliwiły wzniecenie 
pożaru. Dzięki tym zabiegom Syfaks poniósł druzgocącą porażkę  77. 

Drugi przytoczony przykład informuje o tym, jak Sertoriusz, dowódca 
rzymskiego legionu, gdy miał przeprawić się przez rzekę atakowany przez 
nieprzyjaciół, zatrzymał się na jej brzegu i rozbił tam obóz w kształcie wiel-
kiego półkola. Następnie podpalił go, co powstrzymało napastników i umoż-
liwiło przeprawę  78. Z kolei Dionizjos, tyran Syrakuz, widząc nadciągają-
cych Kartagińczyków, zastosował następujący podstęp: rozkazał swoim 
ludziom sukcesywnie opuszczać bronione przez nich twierdze i zmierzać do 
Syrakuz, gdzie ostatecznie zebrało się ogromne wojsko. Podczas gdy Karta-
gińczycy (myśląc, że zajęli wszystkie strategicznie ważne pozycje) dotarli 
tam w uszczuplonej liczbie, w każdej zajętej twierdzy pozostawiali część 
żołnierzy, którzy zginęli później z głodu. Uszczuplone w ten sposób wojsko 
Kartagińczyków zostało pokonane  79. 

Christine podaje za Frontinusem jeszcze inne przykłady podstępów 
wojskowych: gdy część Karpetanów z oddziału Hannibala zbiegła, roze-
słał pogłoski, że to on sam ich zwolnił, by wydarzenie to nie miało nega-
tywnego wpływu na morale. Podobnie sprytnie postąpił z dezerterami 
Lukullus: gdy chcieli przejść na stronę nieprzyjaciela, udał, że są na 

bitwy, niejako dostosowuje zalecenia starożytnego autora do współczesnych jej realiów, gdyż 
wyznaczanie takiej daty było już specyfiką średniowiecza i nie jest omawiane u Wegecjusza. 
76  Rozważając kwestię stosowania podstępu jako taktyki, autorka dochodzi do wniosku, że jest 
to dopuszczalne pod warunkiem, iż przyczyna jest słuszna. Na poparcie tego twierdzenia od-
wołuje się do tekstu biblijnego: w Księdze Jozuego (Joz 8,2nn) Bóg poleca Izraelitom wykorzy-
stanie podstępu. Płyną stąd dwa wnioski: Bóg jest Panem wojny i podstępy są dozwolone (The 
Book of Deeds, s. 14). Można zatem stosować różne fortele, ale są wyjątki: na przykład nie 
wolno złamać danego słowa, nawet wobec przeciwnika. Nie wolno też zapewnić wroga o bez-
pieczeństwie spotkania, a potem zabić wysłannika (s. 163). Z drugiej strony, jeśli przeciwnik 
nie przestrzega ustaleń, tracą one moc wiążącą (s. 192).
77  The Book of Deeds…, s. 82.
78  Tamże, s. 83.
79  Tamże, s. 85.
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pierwszej linii ataku, nadciągając bezpośrednio za nimi i sprawiając, że 
musieli walczyć z tymi, do których chcieli dołączyć  80. 

Jeśli oblegający stwierdzą, że nie mogą liczyć na wyczerpanie zapa-
sów w obleganym grodzie lub twierdzy, bardziej będą skłonni przerwać 
oblężenie dochodząc do wniosku, że będzie ono trwało zbyt długo. Dla-
tego należy przekonać przeciwnika, że nie zdoła zagłodzić obrońców. 
Odwołując się do Waleriusza Maksymusa, autorka przytacza w tym kon-
tekście fortel, jakiego użyli Rzymianie oblegani przez Gallów: mimo że 
nie byli dobrze zaopatrzeni, zebrali posiadaną żywność i sprawili, by 
wyglądała jak resztki, a następnie wyrzucili całe mnóstwo kości, ochła-
pów i okruchów, wskutek czego udało im się zwieść nieprzyjaciela, któ-
ry, przekonany, iż są znakomicie zaopatrzeni, zrezygnował z kontynuacji 
oblężenia  81. 

*  *  *

Przedstawione powyżej przykłady stosowanych w średniowieczu 
podstępów militarnych ukazują ich powtarzalność i uniwersalność. Nie-
zależnie od czasu i miejsca działań wojennych powielano określone 
schematy postępowania. Wynikało to częściowo z wzajemnych oddzia-
ływań przeciwników. Zapożyczali od siebie sposoby walki i zwodzenia 
oraz zwracali uwagę na te same aspekty działań (element zaskoczenia, 
szybkość działania, istotna rola wywiadu, ostrożność). Innym istotnym 
czynnikiem jest fakt, że większość stosowanych w średniowieczu forteli 
i manewrów wynaleziona i wykorzystywana już w starożytności, była 
znana dowódcom w późniejszych czasach. 
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Strategy of Deception and Deception of the Opponent 
in the Art of War of the Middle Ages. Theory and Practice

Summary

This paper analyses the use of surprise and deception as an essential 
part of medieval warfare. Military deception involved disinformation 
and misrepresentation of reality in what concerned the size of an army, 
its deployment and strategic plans. Surprise was crucial as a means to 
gain an advantage over the enemy through ambushes, traps, chevauche-
es, night attacks. Spies and scouts were sent to collect valid information 
about the adversary’s activities and preparations. On the battlefield the 
manoeuvre of a feigned retreat was wellknown and widely employed by 
various troops. The medieval chroniclers report all sorts of tricks desi-
gned to deceive and outwit the enemy. Medieval military theorists also 
elaborated on the art of deception – Leo VI wrote in his Taktika how to 
launch and deal with surprise attacks and Christine de Pisan in her Book 
of deeds of arms and of chivalry was drawing extensively upon treatises 
of Vegetius and Frontinus, often consulted by military commanders in 
the Middle Ages.
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ZBIERANIE INFORMACJI O PRZECIWNIKU  
PRZEZ WOJSKA KRÓLESTWA POLSKIEGO  

OD SCHYŁKU XIV DO POCZĄTKU XVI WIEKU

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobów zdoby-
wania przez armię Królestwa Polskiego w toku działań wojennych 

informacji o przeciwniku. Pod względem chronologicznym opracowa-
niem objęty został okres od panowania Władysława Jagiełły do końca 
XV wieku. Dla uzupełnienia wykorzystane zostały nieliczne wzmianki 
z początków XVI wieku. W opracowaniu zostały uwzględnione przede 
wszystkich działania prowadzone przez straż przednią polegające głów-
nie na rozpoznaniu trasy, którą przemieszczały się główne siły armii 
(rozpoznanie bliskie) oraz działania zwiadowców operujących w więk-
szym oddaleniu od głównych sił (rozpoznanie dalekie) mające na celu 
zbieranie informacji o rozmieszczeniu wojsk nieprzyjaciela. Niestety, 
sposób przedstawienia tych zagadnień w źródłach niekiedy nie pozwala 
na jednoznaczne oddzielenie rekonesansu bliskiego i dalekiego, trudno 
zatem postawić wyraźną granicę między nimi. W opracowaniu zasygna-
lizowano jedynie kwestię działalności wywiadu, którą należy traktować 
jako odrębne zagadnienie.

Zasoby źródeł oraz literatury użytecznej przy opracowaniu tego tema-
tu nie są duże. Podstawowymi źródłami informacji na podjęty temat są 
kroniki Długosza, Wapowskiego, Bielskiego, Kromera oraz Kronika kon-
fliktu  1. Spośród wykorzystanych opracowań najbardziej użyteczne były 
prace M. Biskupa, A. Nadolskiego, T. Grabarczyka oraz monografia woj-
ny 14091411 pióra S. Jóźwiaka, K. Kwiatkowskiego, A. Szwedy oraz  

1  J. Długosz, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, [dalej: Długosz] ks. 1011 (1406-1412), 
ks. 1112 (1431-1444), ks. 12 (1445-1461), ks. 12 (1462-1480), Warszawa 19972009; B. Wapowski, 
Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec, kantora krakowskiego, część ostatnia czasy po-
długoszowe obejmująca (1480-1535), [w:] Scriptores Rerum Polonicarum, t. 2, wyd. J. Szujski, 
Cracoviae 1874; M. Kromer, Kronika Polska, Sanok 1857; M. Bielski, Kronika Polska, t. 1–2, 
Sanok 1856; Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae cum Cruciferis Anno Christi 1410, [w:] 
Monumenta Poloniae Historica, t. 2, wyd. A. Bielowski, Lwów 1872.
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S. Szybkowskiego  2. Wykorzystano również wzmianki z Archiwum Skar-
bu Koronnego ze Zbiorów Archiwum Akt Dawnych w Warszawie  3.

***

Wiedza o przeciwniku, zarówno w przededniu wojny, jak i w jej trak-
cie, mogła mieć decydujący wpływ na ostateczny rezultat konfliktu. Nie 
dziwne zatem, że od najdawniejszych czasów szykując się do walki 
gromadzono nie tylko własne wojska, ale i informacje o nieprzyjacielu. 
Rozpoznawanie zamiarów przeciwnika, jego sił i środków, prowadzone 
było na wiele sposobów. Zgodnie ze starą zasadą Si vis pacem, para 
bellum – nawet w okresie pokoju starano się zbierać wiadomości o są-
siadach – potencjalnych przeciwnikach. Gromadzono przede wszystkim 
informacje o sytuacji politycznej, miejscu pobytu dostojników państwo-
wych, wizytach poselstw. Zajmowali się tym agenci ulokowani w struk-
turach obserwowanego państwa, czy podróżujący po kraju poddani, np. 
kupcy, duchowni lub pielgrzymi  4.

W przededniu wybuchu konfliktu lista spraw, którymi interesował 
się wywiad, ulegała wydłużeniu. Przede wszystkim starano się śledzić 
przygotowania wojenne – liczebność i jakość zbierających się wojsk, 
miejsce ich koncentracji, kierunku marszu itd  5. Cenne były informacje  
o werbowaniu przez przeciwnika oddziałów najemnych. Jeśli wiado-
mości takie dotarły odpowiednio wcześnie, można było je wykorzystać 
podejmując próbę niedopuszczenia oddziałów na teren planowanych 
działań. Sytuacja taka zaistniała w przededniu wznowienia polskolitew-
skiej wojny z zakonem krzyżackim w 1410 roku. Obie strony konfliktu, 
pomimo obowiązującego w tym czasie rozejmu, prowadziły intensywną 
akcję werbowniczą starając się pozyskać jak największą liczbę żołnierzy 
z Miśni, Czech i Śląska. Właśnie na Śląsk przybywali zarówno żołnierze 
już zwerbowani, jak i ci, którzy dopiero chcieli wstąpić na służbę. Nie 
dziwi zatem, że w tym czasie we Wrocławiu pojawili się wysłannicy 

2  M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466, Warszawa 1967; T. Gra-
barczyk, Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2015; Nadolski A., Grunwald 
problemy wybrane, Olsztyn 1990.
3  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, Rachunki 
królewskie, t. 16.
4  S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z Zakonem 
Krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010, s. 220221.
5  S. Jóźwiak, Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, Malbork 
2004, s. 59108.
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Władysława Jagiełły z misją przejęcia części z nich na żołd króla Polski. 
Ich działalność przyniosła pewne skutki. Wiadomo bowiem, że udało się 
pozyskać do służby w armii jagiellońskiej dwie duże roty, które wcze-
śniej zgodziły się służyć zakonowi. Z drugiej strony znany jest fakt, że 
na służbę krzyżacką wstąpił Jan III z Chociebuża ze swym liczącym 40 
kopii oddziałem, który pierwotnie zamierzał dołączyć do wojsk Jagiełły. 
Do zmiany planów nakłonił go jednak miśnieński rycerz Luppold von 
Köckritz  6. Takie przejmowanie oddziałów przez konkurencję nie było 
zapewne niczym wyjątkowym. Podobna sytuacja miała miejsce w 1454 
roku kiedy zakon pozyskał Bernarda Szumborskiego z 200300 konną 
rotą, pomimo iż ten już w czerwcu 1453 roku przyjął propozycję służby 
na rzecz Związku Pruskiego. Jego wysłannicy odebrali nawet na jej po-
czet zaliczkę 1771 grzywien i 41 szelągów  7.

Informacje o zaciągach prowadzonych przez przeciwnika, nawet jeśli 
nie skutkowały przejęciem chętnych do służby w jego armii, były przy-
datne, gdyż pomagały określić skład, a w pewnym stopniu także sto-
pień przygotowań przeciwnika do wojny oraz liczebność wrogich wojsk. 
W źródłach stosunkowo często pojawiają się wzmianki o werbowaniu 
wojsk, co wynika z faktu, iż gromadzenie się licznego wojska trudno 
ukryć i zawsze przyciągało uwagę. Jeśli o aktywności wrogich werbow-
ników wiedziano odpowiednio wcześnie, można było podjąć starania 
dyplomatyczne w celu zabronienia im działalności.

Zbieranie informacji o nieprzyjacielu wchodziło w kolejną fazę w mo-
mencie rozpoczęcia działań wojennych. W na tym etapie główny ciężar 
pozyskiwania wiadomości o lokalizacji i sile wrogiej armii spadał na 
oddziały zwiadowcze. Źródła informują o nich stosunkowo często, co 
świadczy o tym, iż działania rozpoznawcze były stałym elementem kam-
panii wojennych. Niestety wzmianki te są z reguły bardzo lakonicznie, 
ograniczają się do odnotowania faktu, że rozesłano zwiadowców (explo-
ratores, excubatores).

W świetle opisów kampanii wojennych zasadne wydaje się stwierdze-
nie, że podstawowym zadaniem oddziałów zwiadowczych było rozpo-
znanie kierunku marszu głównych sił. Miało to zabezpieczyć je przed 
wejściem w niespodziewany kontakt z nieprzyjacielem. O ile doszło do 
takiej sytuacji nieoczekiwanie dla obu stron, to szanse w starciu były 

6  S. Ekdhal, Ein brief des Ritters Luppold von Köckritz, w: Prusy – Polska – Europa. Studia  
z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, red. A. Radzimiński, J. Tandecki, To-
ruń 1999, s. 232237.
7  M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466, Warszawa 1967, s. 102.
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wyrównane. Jeśli jednak natrafiono na wroga przygotowanego do tego 
spotkania, z oddziałami w szykach bitewnych, stojącymi na dogodnych 
pozycjach, a do tego posiadającego przewagę zaskoczenia, to losy ta-
kiego starcia mogły być przesądzone już na starcie. Aby uniknąć takich 
niespodziewanych spotkań, czy wręcz wpadnięcia w zasadzkę, należało 
rozpoznać drogi, którymi poruszały się zasadnicze część armii.

O tym, jak zorganizowane były oddziały prowadzące tego rodzaju roz-
poznanie, średniowieczne źródła polskie nie informują. Dosyć szczegółowe 
instrukcje, jak powinny być zorganizowane te formacje przynosi dopiero 
dzieło hetmana Jana Tarnowskiego Consilium rationis bellicae. Traktat ten, 
opublikowany w 1561 roku, zawiera informacje na temat organizacji wojska 
i w sporej części jest zbiorem doświadczeń, jakie autor zebrał podczas swej 
długoletniej służby wojskowej. W kwestii straży przedniej, a więc idącej 
przed całością wojska, Tarnowski zaleca, aby była ona podzielona na trzy 
oddziały. Odległość pomiędzy nimi powinna być taka, aby pierwsza for-
macja pozostawała w kontakcie wzrokowym z drugą, a ta z trzecią. Za tym 
oddziałem, również w odległości pozwalającej na wzajemną obserwację po-
suwają się oddziały poprzedzające główne siły. 

Gdy przednia straż zauważyła „jakich ludzi”, powinna niezwłocznie 
informować oddział za nim postępujący. Ten z kolei powiadamiał na-
stępny, itd. aż wiadomość o pojawianiu się kogoś na trasie przemarszu 
docierała do „wielkiego wojska”. To zaś powinno odtąd kontynuować 
marsz czujnie, przygotowane do starcia i oczekiwać kolejnych mel-
dunków. Jeśli ponad wszelką wątpliwość stwierdzono, że spostrzeżeni 
wcześniej „ludzie” to wrogie wojsko, wszystkie straże przednie mia-
ły niezwłocznie zawrócić ku siłom głównym. Hetman zalecał też, aby 
prócz straży wysuniętych na czoło, kolumnę marszową wojsk osłania-
ły tzw. „straże poboczne”, czyli zabezpieczające pochód armii na lewo  
i prawo od kierunku marszu. W przypadku gdy armia szła przez teren 
opanowany przez wroga, mijając obsadzone przez niego miasta, zam-
ki czy lasy, w których mogły ukrywać się wrogie oddziały, Tarnowski 
nakazywał utrzymywanie straży tylnej. Hetman zabraniał wyprzedzania 
straży przedniej, a ci którzy nie stosowaliby się do tego zalecenia powin-
ni być karani śmiercią  8.

Nasuwa się pytanie, czy tak wyglądała również organizacja straży 
przedniej w średniowiecznej armii jagiellońskiej. Lakoniczność wzmia-
nek o oddziałach rozpoznawczych nie pozwala udzielić na to pytanie 
jednoznacznej odpowiedzi.
8  J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae, wyd. T. Nowak, Warszawa 1987, s. 104105.
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Za straż przednią armii Jagiełły uznać należy oddziały, które 15 lipca 
1410 roku pod dowództwem marszałka Zbigniewa z Brzezia rozpoznać 
miały sytuację na polach w rejonie Grunwaldu i Stębarka. Jak czyta-
my w Kronice Konfliktu, na wieść o nadciągających wojskach zakonu 
król polecił wysłać w tym celu 46 chorągwi  9. Źródło nie precyzuje, 
jakie zadanie im powierzono. W literaturze zapewne słusznie przyjmu-
je się, że miały one przeprowadzić rekonesans oraz osłaniać pozostałe 
oddziały polskie, które za czas jakiś dopiero zaczęły zajmować pozy-
cje do bitwy  10. Fakt, że chorągwie te można było wysłać niezwłocznie 
każe sądzić, iż były one w pełnej gotowości bojowej, co odróżniało je 
od pozostałej części armii. Jak się przyjmuje, wśród chorągwi Zbignie-
wa z Brzezia były dwie królewskie: nadworna i gończa. Za A. Nadol-
skim można przyjąć, że ta ostatnia była oddziałem przeznaczonym do 
udziału w przedbitewnych harcach, a podczas przemarszów wchodziła 
w skład straży przedniej  11. Pozostałe chorągwie na polu bitwy pojawiły 
się później, a ich rozmieszczeniem zajął się osobiście Władysław, gdy 
już zakończył udział w nabożeństwach. Podsumowując, z opisu wy-
darzeń poprzedzających grunwaldzką bitwę można wywnioskować, że  
w tym czasie stosowano się do rozporządzeń ogłoszonych podczas nara-
dy 10 lipca, na której ustalono m.in., że na czele armii iść będą oddziały 
dowodzone przez Zbigniewa z Brzezia. To najpewniej patrole wydzie-
lone z podległych mu chorągwi jako pierwsze natknęły się nadciągające 
od Stębarka wojska krzyżackie, o czym informowały króla.

Podczas walk w Prusach w 1461 roku oddziały w służbie krzyżackiej, 
chcąc uniemożliwić wojskom Kazimierza Jagiellończyka przeprawę 
przez rzekę Ossę, obsadziły położony na jej brzegu murowany młyn. 
Tam natknęły się na nie polskie „przednie straże i lekkozbrojni”, którzy 
nie poprzestali na zlokalizowaniu przeciwnika, ale zmusili go do uciecz-
ki nie czekając na nadejście głównych sił  12. Z tego opisu wynika jed-
noznacznie, że siły główne były poprzedzane przez wysłane do przodu 
oddziały. Te były na tyle silne, że przegoniły nieprzyjaciela próbującego 
uniemożliwić Polakom przeprawę przez Ossę.

Dobrze wywiązali się ze swej roli zwiadowcy Piotra Dunina, który 
na czele zaciężnych, późnym latem 1462 roku operował na Pomorzu. 
16 września w pobliżu Jeziora Żarnowieckiego zlokalizowali oddziały 

9  Cronica conflictus…, s. 900.
10  S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna…, s. 393.
11  A. Nadolski, Grunwald problemy wybrane, Olsztyn 1990, s. 65.
12  Długosz, ks. 11 (14131430), s. 178.
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krzyżackie dowodzone przez Fritza Rawenecka. Wiadomości o nieprzy-
jacielu wprawdzie zaskoczyły Dunina, który nie spodziewał się tu jego 
obecności, lecz pozwoliły mu przygotować się do dalszych działań. Noc 
polskie oddziały spędziły pod wsią Świecino, skąd prawdopodobnie het-
man planował odejść, aby uniknąć starcia z przeciwnikiem posiadają-
cym przewagę liczebną. Zamiar ten jednak został udaremniony przez 
nieprzyjaciela, który ściął drzewa zatarasowując wszystkie leśne dukty, 
umożliwiające Polakom odskok. Także o tych nieoczekiwanych prze-
szkodach poinformowali hetmana jego zwiadowcy, których, jak widać, 
w tym czasie już wysłano dla rozpoznania trasy odwrotu. W tej sytu-
acji następnego dnia Dunin zmuszony był stoczyć bitwę, której począt-
kowo chciał uniknąć. Ostatecznie odniósł w niej zwycięstwo. W tym 
przypadku raporty polskich zwiadowców były wprawdzie precyzyjne, 
ale dotyczyły działań nieprzyjaciela, który był już stosunkowo blisko. 
W konsekwencji na odwrót było zbyt późno. Informacje pozyskane od 
zwiadowców umożliwiły znalezienie dogodnego miejsca na obóz i jego 
ufortyfikowanie  13.

O zwiadowcach wspomina Długosz opisując wyprawę Władysława Ja-
giellończyka do Pragi w celu objęcia tam tronu w 1471 roku. Jagiellon 
wyruszył tam w asyście wojskowej liczącej ok. 7000 zbrojnych. Mieli oni 
zapewnić mu bezpieczeństwo, istniała bowiem groźba, że drogę zastąpią 
mu oddziały Macieja Korwina, konkurenta do czeskiej korony. Lakonicz-
ną wzmiankę o polskich zwiadowcach uzupełniają rachunki dotyczące tej 
ekspedycji. Wynika z nich, że grupa zaciężnych poniosła straty: zginę-
ło kilku żołnierzy, utracono kilka koni i kusz. Co istotne, jako miejsce,  
w których utracono ten ekwipunek pojawiają się nazwy miejscowości 
m.in. Kietrz i Opawa  14. Doszło więc tam najpewniej do potyczek z Wę-
grami. Może to oznaczać, że Polacy rozważali marsz trasą przez Sumperk, 
ale wobec napotkania oporu wybrano bezpieczniejszą drogę przez Kłodz-
ko. Jeśli rzeczywiście tak było, to oznaczałoby, że zwiad ponownie spełnił 
swoją rolę – zlokalizował przeciwnika, umożliwiając w ten sposób Wła-
dysławowi i towarzyszącemu mu orszakowi uniknąć niebezpieczeństwa  
i szczęśliwie dotrzeć do Pragi na koronację.

W kontekście rozpoznania trasy przemarszu armii warto przypomnieć 
wyprawę mołdawską armii Jana Olbrachta w 1497 roku. Po zakończo-

13  Długosz, ks. 12 (1462–1480), s. 127129; M. Biskup, Trzynastoletnia…, s. 624–629.
14  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, Rachunki 
królewskie, t. 16, k. 122v; T. Grabarczyk, Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, 
Łódź 2015, s. 176, gdzie błędnie podano Kiekrz zamiast Kietrz.
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nym niepowodzeniem oblężeniu Suczawy, wracające do kraju polskie 
wojska doznały porażki pod Koźminem w Lasach Bukowińskich. Przez 
wąwóz, w którym 26 września oddziały hospodara Stefana przygotowały 
zasadzkę i zaatakowały główną część armii królewskiej, dzień wcześniej 
przez nikogo nie niepokojone przeszło pospolite ruszenie wielkopolskie. 
Przytaczane wyżej przykłady działań zwiadowczych pokazują, że roz-
poznanie drogi, którą poruszać się miało wojsko, zwykle nie zawodziło, 
najwyżej w ostatniej chwili udawało się ostrzec o grożącym niebezpie-
czeństwie postępującą za przednimi strażami armię. W przypadku star-
cia w Lasach Bukowińskich źródła nie wspominają nic o zwiadowcach 
czy straży przedniej. Wręcz przeciwnie, kronikarze zwracają uwagę, iż 
polskie chorągwie maszerowały „bez sprawy” czyli nie przygotowane 
do walki  15. Zaniedbanie rozpoznania spowodowało, że Mołdawianie  
i ich sojusznicy ukryci w lasach wzdłuż wąwozu pozostali niezauważeni. 
Umożliwiło im to podcięcie drzew, a następnie zwalenie ich na kolumnę 
wojsk polskich, co wywołało chaos i uniemożliwiło podjęcie skutecznej 
walki. Brak zwiadowców na trasie przemarszu był niewątpliwie konse-
kwencją rozejmu, jaki 18 października pod Suczawą Jan Olbracht zawarł 
ze Stefanem Wielkim. Pakt gwarantował Polakom bezpieczny powrót 
do domu. Król uznał, że jego wojsku nic nie grozi, zaniechano więc ru-
tynowego rozpoznania drogi, którą przemieszczały się jego oddziały. 
Władcę można częściowo usprawiedliwić tym, że przypadek ataku na 
armię wycofującą się po zawarciu zawieszenia broni był czymś bardzo 
rzadko spotykanym. Przykład starcia w Lasach Bukowińskich pokazuje, 
jak istotna dla bezpieczeństwa armii była działalność straży przednich. 
Zdobywane przez nie informacje z reguły pozwalały uniknąć niespo-
dziewanych spotkań z nieprzyjacielem.

Analizując funkcjonowanie rozpoznania nie sposób pominąć epizod 
kampanii grunwaldzkiej z 10 lipca 1410 roku związany z obecnością 
armii polskolitewskiej w pobliżu Kurzętnika. Wojska Jagiełły zatrzy-
mały się najprawdopodobniej w pobliżu wsi Tylice, 56 km od przepra-
wy przez Drwęcę. Ta była obsadzona przez wojska krzyżackie, które 
rozmieściły działa, wzniosły umocnienia, na dodatek blisko znajdował 
się kurzętnicki zamek. Wszystko to czyniło próbę forsowania rzeki  
w tym miejscu bardzo ryzykowaną. W literaturze spotykamy różne sta-
nowiska w kwestii tego, czy Władysław II wyruszając 10 lipca rano spod 
Kowalików wiedział, jak wygląda sytuacja pod Kurzętnikiem. Długosz 
sugeruje, że armia polskolitewska przybyła w to miejsce ponieważ król 
15  M. Kromer, Kronika polska, s. 1332.
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wiedział, że znajdują się tu wojska krzyżackie. Jak twierdzi kronikarz, 
wyruszył w ich stronę, gdyż chciał podjąć negocjacje pokojowe. Sprzyjać 
temu miała też Drwęca, która rozdzielała obie armie, pozwalając zacho-
wać spokój między obu stronami  16. Oczywiście taką narrację kronikarza 
należy uznać za element budowania wizerunku strony polskolitewskiej 
jako tej, która do ostatniej chwili dążyła do pokojowego rozwiązania 
sporu. Nie możemy wykluczyć jednak, że jest w tym przekazie ziarno 
prawdy. Do króla mogły dotrzeć informacje o obecności wojsk krzy-
żackich pod Kurzętnikiem i ruszył w ich kierunku, aby stoczyć bitwę. 
Na miejscu okazało się, że warunki, w jakich przyszłoby stoczyć bitwę 
nie są korzystne. Zarządził więc odwrót  17. Inna możliwość jest taka, że 
dowództwo sił polskolitewskich wyruszając na Kurzętnik nie wiedzia-
ło nic o obecnych tam wojskach krzyżackich. Dopiero po przybyciu na 
miejsce straże przednie natknęły się na przeciwnika i poinformowały  
o nim Jagiełłę. Wysłany w jego stronę podjazd potwierdził te informacje, 
uprowadzając przy okazji konie, które knechci kąpali w rzece. Chcąc ze-
brać więcej informacji na temat wrogich wojsk krzyżackich nad Drwę-
cą, Władysław II pod pozorem podjęcia rozmów pokojowych wysyła 
do obozu wojsk zakonnych Piotra Korzborga. Po powrocie złożył on 
raport, z którego wniosek był jeden: przeprawa pod Kurzętnikiem będzie 
niemożliwa bez walki. To skłoniło Jagiełłę do zawrócenia armii. W tej 
konkretnej sytuacji, w kontekście oceny działań rozpoznawczych należy 
stwierdzić, że wniosek może być tylko jeden: rozpoznanie nie wywiąza-
ło się należycie ze swoich zadań. Król bowiem nie wiedział o wojskach 
zakonu przy przeprawie przez Drwęcę albo wiedział niewystarczająco 
dużo. Gdyby posiadał informacje o obecności armii krzyżackiej w tym 
miejscu oraz o umocnieniach nad rzeką, a więc to, o czym poinformował 
go dopiero Piotr Korzborg, z pewnością wcześniej obrałby inny kierunek 
marszu. Zatem ponownie nie zafunkcjonował należycie zwiad głęboki, 
dopiero rekonesans bezpośrednio przed siłami głównymi ostrzegł o nie-
bezpieczeństwie. Gdyby te informacje napłynęły wcześniej, można by 
oszczędzić wojsku zbędnego wysiłku.

Z drugiej strony nie należy wyolbrzymiać zagrożenia, w jakim rzeko-
mo znalazła się armia polskolitewska zbliżając się w rejon Kurzętnika. 
Określenie tej sytuacji słowem „kryzys”, jak uczynił to A. Nadolski jest 
na wyrost  18. Przy sprawnie funkcjonującym rozpoznaniu bezpośrednim 

16  Długosz, ks. 10 i 11 (1406–1412), s. 85.
17  Cronica conflictus…, s. 899.
18  A. Nadolski, Grunwald…, s. 118.
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nie było zagrożenia – o ile dowództwo by nie podjęło takiej decyzji – 
przeprawiania się przez rzekę w miejscu licznie obsadzonym i umoc-
nionym przez nieprzyjaciela. Z kolei przejście sił zakonu na drugi brzeg 
Drwęcy w celu podjęcia walki z armią jagiellońską pozbawiało je prze-
wagi, jaką dawały wcześniej zajęte dogodne pozycje. Całą tę sytuację 
pod Kurzętnikiem należy ocenić jako trudną, bo obie armie były blisko 
siebie oraz wymagającą sprawnego przegrupowania się wojsk polskich 
i litewskich w celu odskoczenia od nieprzyjaciela, aby zapewnić sobie 
bezpieczny marsz w kolejnych dniach wojny.

O problemach ze zlokalizowaniem wrogiej armii wspomina Długosz 
w opisie wyprawy do Prus w 1422 roku. Po przekroczeniu granicy z pań-
stwem krzyżackim, Jagiełło polecił ustawić oddziały „tak, jakby wróg 
był już widoczny, w przekonaniu, że wrogowie lada dzień stoczą z nim 
decydującą walkę”  19. Może to oznaczać, że obawiano się niespodziewa-
nego ataku, a zatem zwiad dotąd nie ustalił, gdzie znajdują się oddziały 
wroga. Król, decydując się poprowadzić armię w głąb Prus, musiał spo-
dziewać się, że armia zakonna będzie chciała mu zastąpić drogę. Jest 
wielce prawdopodobne, że dotarły do niego wiadomości o tym, iż zakon 
zebrał już armię. Można się domyślać, że planowano powtórzyć scena-
riusz kampanii z 1410 roku, czyli doprowadzić do walnej bitwy. Pro-
blem polegał na tym, że choć wojska krzyżackie stały „w pobliżu zamku 
Lubawa, który dookoła osłaniały lasy, tak je ukrywając, że zwiadowcy 
królewscy przez dość długi czas nie mogli wyśledzić, gdzie znajduje się 
wojsko wrogów”  20. Z pewnością prowadzenie działań zwiadowczych  
i zlokalizowanie przeciwnika utrudniał pagórkowaty, gęsto zalesiony 
teren. Ponadto nie bez znaczenia mógł być fakt, iż armia zakonu przez 
dłuższy czas przebywała w jednym miejscu – obwarowanym obozie 
opodal Lubawy. Zwiadowcom polskim odnalezienie ukrytego w lasach 
przeciwnika mogło sprawiać większą trudność, niż gdyby oddziały te się 
przemieszczały. To bowiem oznaczałoby przemarsz w kolumnach roz-
ciągniętych na kilometry, poruszanie się po kilku drogach, a przy tym 
zwracanie uwagi ludności cywilnej na pojawienie się wojska. W konse-
kwencji utrzymanie w tajemnicy miejsca pobytu oddziałów zakonnych 
będących w ruchu byłoby o wiele trudniejsze niż wówczas, gdy stały one 
skryte w głębi lasów. Dla porządku dodać należy, że ostatecznie armia 
wielkiego mistrza obawiając się starcia z liczniejszym wojskiem Jagiełły 
opuściła obóz pod Lubawą i bez walki wycofała się za Drwęcę.
19  Długosz, ks. 11 (14131430), s. 178.
20  Długosz, ks. 11 (14131430), s. 178; M. Biskup, Wojny…, s. 127.
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Wydawało się, że na brak informacji o oddziałach krzyżackich, które 
latem 1454 roku szły na odsiecz Chojnicom, nie mógł narzekać oblegający 
to miasto Kazimierz Jagiellończyk. Wywiadowcy Związku Pruskiego już 
w sierpniu donosili królowi o zbieraniu się zaciężnych w służbie zakonu 
na terenie Nowej Marchii w rejonie Świdwina. Kazimierz Jagiellończyk 
powołał więc pod broń najpierw pospolite ruszenie z Kujaw, a następ-
nie z Wielkopolski. Wydawało się, że przeciwnik został zlokalizowany  
i jego poczynania będą monitorowane, aby uniknąć z jego strony jakiego-
kolwiek zaskoczenia. Być może właśnie informacje o koncentracji wojsk 
krzyżackich napłynęły zbyt późno, w związku z czym król zdecydował 
o mobilizacji Wielkopolan bez zwoływania sejmu prowincjonalnego. To 
wywołało wśród tamtejszego rycerstwa niezadowolenie, któremu wyraz 
dało ono w obozie pod Cerekwicą wymuszając na królu szereg przywi-
lejów. Pytanie, jakie w tej sytuacji się nasuwa: czy wcześniejsze uzyska-
nie przez Kazimierza informacji o koncentracji zaciężnych krzyżackich  
w Nowej Marchii pozwoliłoby zebrać rycerzy z Wielkopolski za akcepta-
cją lokalnego sejmu, a w konsekwencji uniknąć konfliktu, musi pozostać 
bez odpowiedzi. Strona polska musiała być świadoma, że zadaniem wojsk 
zakonnych było przyjście z odsieczą obleganym Chojnicom, a zatem trasa 
ich przemarszu była znana. Wydaje się, że śledzenie przemarszu wojsk  
z okolic Świdwina w kierunku Chojnic nie powinno nastręczać większego 
problemu. Jednak historycy nie pozostawiają złudzeń w ocenie sytuacji. 
K. Górski stwierdza, że „rozpoznanie polskie było liche”  21. Wtóruje mu 
M. Biskup stwierdzający, iż „do niewątpliwych słabości należało także 
niedostateczne rozpoznanie ruchów i sił przeciwnika, o którym tylko ogól-
nikowo wiedziano, że jest w drodze z Czarnego do Chojnic (tj. w odległo-
ści ok. 40 km)”  22. Jeśli rzeczywiście zwiad nie ustalił dokładnie miejsca 
postoju zaciężnych krzyżackich w dniach bezpośrednio poprzedzających 
stracie, wiedząc o ich nadejściu, to uznać należy, że był to błąd brzemien-
ny w skutkach. Jego konsekwencją było niewłaściwe oszacowanie czasu 
przybycia odsieczy pod miasto. W rezultacie rycerstwo polskie i związko-
we wraz z zaciężnymi zaczęło od samego rana szykować się do starcia  23. 
Przeciwnik przybył jednak pod Chojnice dopiero w godz. 1516. Wojska 
królewskie były już znużone oczekiwaniem, zniecierpliwione, dążące do 

21  K. Górski, Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej, Poznań 1932, s. 152.
22  M. Biskup, Trzynastoletnia…, s. 259.
23  M. Biskup, (Trzynastoletnia…, s. 260) stwierdza, że podana przez Długosza (ks. 12, (1445-
1461), s. 760) informacja o starciu polskich zwiadowców ze strażą przednią nadciągającej od-
sieczy nie jest prawdziwa.
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jak najszybszego rozstrzygnięcia. To doskonale tłumaczy ich pobudzenie 
i niezastosowanie się do rozkazów zalecających cierpliwe oczekiwanie na 
nieprzyjaciela. Bodźcem do natarcia mogły też stać się napływające do 
rycerstwa wieści o zwycięstwie odniesionym przez zwiadowców w starciu 
ze strażami przednimi zaciężnych krzyżackich  24. Porażka pod Chojnicami 
18 września 1454 roku, jak przyjęło się sądzić w literaturze, mogła być 
zatem pośrednio efektem niewystarczająco precyzyjnych informacji o nie-
przyjacielu, jakich dostarczyło polskie rozpoznanie. Z drugiej jednak stro-
ny nie można wykluczyć, że błąd popełnił król i jego najbliższe otoczenie, 
źle interpretując dane dostarczane przez zwiad.

Informacje pozyskane w trakcie rozpoznania były przekazywane do-
wództwu za pośrednictwem gońców. Są podstawy sądzić, że słano ich 
kilku, aby mieć pewność, że wiadomość zostanie dostarczona. Ponadto 
wysyłanie ich w odstępach czasu pozwalało na przekazywanie zaktuali-
zowanych raportów. W taki właśnie sposób docierały do Władysława Ja-
giełły informacje o wojskach krzyżackich rankiem 15 lipca 1410 roku. 
Pierwszy ze zwiadowców, Hanek z Chełmu h. Ostoja, doniósł, że widział 
tylko jedną chorągiew krzyżacką. Znamienne, że – jak twierdził „widział 
wojsko wroga na parę kroków od siebie”. Nawet jeśli nie traktować tego 
dosłownie, to nie ma powodów nie wierzyć, iż zwiadowcy królewscy zna-
leźli się bardzo blisko oddziału krzyżackiego. Kolejny z gońców, Dzier-
sław Włostowski h. Oksza, donosił już o dwóch krzyżackich oddziałach. 
Kolejni zwiadowcy przybywający do Jagiełły, w sumie było ich sześciu, 
potwierdzali obecność armii zakonnej w pobliżu oraz jej gotowość do bi-
twy  25. W tym przypadku rozpoznanie dostrzegło oddziały nieprzyjaciel-
skie dosyć późno, można stwierdzić nawet, że w ostatniej chwili, co nie 
świadczy o nim najlepiej. Z drugiej strony, meldunki napływające od mo-
mentu napotkania chorągwi krzyżackich, przekazywane były regularnie  
i coraz lepiej opisywały aktualną sytuację. To dzięki nim król zyskiwał co-
raz pełniejszy obraz sytuacji i mógł wydać rozkazy, które pozwoliły jego 
wojskom przygotować się do starcia.

Oddziały rozpoznawcze nie były jedynym źródłem informacji o nie-
przyjacielu podczas działań wojennych. Wspomniana wyżej misja Piotra 
Korzburga pod Kurzętnikiem w 1410 roku pokazuje, jak można było pod 
płaszczykiem misji dyplomatycznej dokonać rozpoznania armii wroga. Po 

24  Warto zaznaczyć, że nadciągające pod Chojnice wojska krzyżackie nie wiedziały o oczekujących 
na nie oddziałach polskich, co też wystawia nie najlepszą opinię ich rozpoznaniu oraz łączności  
z obrońcami miasta, K. Górski, Pomorze…, s. 153; M. Biskup, Trzynastoletnia…, s. 260.
25  Długosz, ks. 1011 (1406–1412), s. 100.
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powrocie poseł złożył królowi sprawozdanie, w którym – jak pisze Dłu-
gosz – opowiedział, co zaobserwował przebywając między krzyżakami,  
a mianowicie: „że rzeki Drwęcy zabezpieczonej po obydwu stronach wy-
sokimi palami nie można przekroczyć bez walki, ponieważ wojsko wro-
gów działami, strzałami z łuków i wszelkimi środkami broni tak zabez-
pieczonych brzegów”  26. Te spostrzeżenia skłoniły Jagiełłę do wydania 
rozkazu odwrotu spod Kurzętnika. Sposób zbierania informacji za pośred-
nictwem posłów był stosowany dość powszechnie. Obserwacje dotyczące 
stanu oddziałów litewskich i przeprawy wojsk polskich po pływającym 
moście pod Czerwińskiem przekazał Ulrykowi von Jungingen jego poseł 
Dobiesław Skoraczowski bawiący przez dwa dni w obozie polskim jako 
poseł wielkiego mistrza  27. Podobne rozpoznanie armii jagiellońskiej pod-
czas wyprawy na Śląsk w 1474 roku przeprowadzili posłowie Macieja 
Korwina, którzy przybyli na rozmowy z Kazimierzem Jagiellończykiem. 
Po powrocie donieśli, że w armii polskiej jest zaledwie 10 000 dobrze 
uzbrojonych ludzi  28. Jak widać, misje dyplomatyczne podczas wojny mo-
gły być bardzo użyteczne w kontekście zdobywania informacji.

Sporo można się było dowiedzieć od osób, które zdradziły swych 
mocodawców i przeszły na stronę przeciwną. W 1463 roku dowództwo 
krzyżackie wysłało trzech rybaków, którzy mieli rozpoznać możliwość 
dotarcia wodą do obleganego Gniewa, dokąd planowano wysłać odsiecz. 
Rybacy jednak ujawnili plany wielkiego mistrza dowódcom gdańskich 
łodzi. Dzięki tym informacjom zebrano łodzie mające służyć do prze-
wiezienia wojska, zablokowano Leniwkę uniemożliwiając oddziałom 
krzyżackim wpłynięcie w górę rzeki. Pozwoliło to na powstrzymanie 
odsieczy do tego miasta. Gdyby nie informacje przekazane od owych 
trzech rybaków, być może nie byłoby zwycięstwa odniesionego 15 wrze-
śnia w bitwie na Zalewie Wiślanym  29.

Kolejnym źródłem informacji byli jeńcy. Jeśli do niewoli dostał się 
odpowiedni człowiek, można było dowiedzieć się wiele. U schyłku 1410 
roku w ręce krzyżackie popadł czeski dowódca zaciężny w polskiej służ-
bie – Wolfhart von der Horke. Przekazał on wartościowe informacje  
o armii Jagiełły – podał liczebność wojsk, zdradził, że król zalega za-

26  Długosz, ks. 1011 (1406–1412), s. 90.
27  Długosz, ks. 1011 (1406–1412), s. 77.
28  Urkundliche Nachtrage zur Österreichisch-Deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser Frie-
drich III, wyd. A. Bachmann, w: Fontes rerum austriacarum, seria 2: Diplomataria et Actai, t. 
46, Wien 1892, nr 277, 284; T. Grabarczyk, Jazda…, s. 196.
29  M. Biskup, Trzynastoletnia…, s. 646–647.
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ciężnym z wypłatą żołdu. Zaproponował nawet, że gotów jest przejść 
na stronę zakonu z częścią czeskich żołnierzy pozostających dotąd  
w polskiej służbie  30. 

Wojsko musiało strzec się nieoczekiwanego starcia nie tylko podczas 
przemarszu, ale też podczas postoju  31. O tym, jak wyglądało zabezpie-
czenie obozu wojennego wiele mówią wydarzenia, jakie rozegrały się 
podczas wojny polskokrzyżackiej latem 1422 roku. Wówczas między 
Murzynowem a Orłowem oddziały polskie rozłożyły obóz, który miały 
zabezpieczać Kujawy przed atakiem krzyżackim. Dowodzący tym woj-
skiem starosta brzeski Andrzej Brochocki zapewne obawiał się ataku 
krzyżackiego, polecił bowiem podwoić straże. Zwiad krzyżacki poinfor-
mował o odejściu części wojsk polskich, w związku z czym komtur Nie-
szawy na czele 800 jeźdźców postanowił zaatakować polski obóz. Uzna-
no, że najodpowiedniejszą do tego porą będzie noc. Napastnikom udało 
się zlikwidować wartowników na pierwszej linii, jednak strażnik z drugiej 
linii wszczął alarm nim go zabito. Jego krzyki usłyszeli ci, którzy tworzyli 
trzecią linię straży. Obudzili niezwłocznie Brochockiego i poinformowali 
o napadzie. Wszczęto alarm i odparto krzyżaków  32. Zabezpieczenie obozu 
trzema liniami wart okazało się w tym przypadku skuteczne.

Obrona potoczna, pełniąca stałą służbę na południowowschodnich 
kresach Królestwa z racji specyfiki tej służby musiała wypracować wła-
sne metody rozpoznania. Konieczność zabezpieczenia rozległych słabo 
zaludnionych terenów, defensywny wariant działań i wynikająca z niego 
potrzeba nieustannego czuwania, trudny do przewidzenia czas i kierunek 
ataku, wszystko to wymuszało stosowanie innych metod rozpoznania, 
niż w przypadku działań zaczepnych. Już u schyłku XV wieku wykształ-
cił się system, składający się z garnizonów rozrzuconych na obszarze 
ziem ruskich Królestwa Polskiego. Najdalej od granic stacjonowały 
siły główne, których bazą bywał w tym czasie Busk. Następnie dalej na 
wschód wysunięte posterunki w Chmielniku i Czarnym Ostrowie oraz 
bliżej południowej granicy w Kamieńcu Podolskim czy Jazłowcu  33. Żoł-
nierze tych ostatnich placówek patrolowali szlaki wypatrując nieprzyja-
ciela. W razie jego pojawienia się przesyłali informację i kontynuowali 

30  S. Jóźwiak, Wywiad…, s. 98; S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Woj-
na…, s. 342, 632633.
31  Hetman J. Tarnowski (Consilium..., s. 110111) zalecał, aby straże szczególną uwagę poświę-
cały zabezpieczeniu bram do obozu oraz artylerii.
32  Długosz, ks. 11 (14131430), s. 187.
33  T. Grabarczyk, Jazda…, s. 244.
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obserwację przeciwnika starając się określić kierunek jego marszu, co 
pozwalało przygotować obronę w głębi kraju. Następnie dołączały więk-
sze oddziały, których zadaniem było już podejmowanie walki, jednak nie 
z głównymi siłami, a jedynie podjazdami wyruszającymi w poszukiwa-
niu łupów. Jeśli najazd posuwał się dalej na zachód, drogę powinny za-
stąpić mu poinformowane główne siły obrony potocznej, wsparte często 
pospolitym ruszeniem ziem ruskich. Skuteczność była różna, zależała 
głównie stanu liczebnego wojsk broniących kresów. Generalnie zgodzić 
się trzeba ze stwierdzeniem, że najazdy docierające w głąb ziem ruskich 
świadczą o tym, iż zabezpieczenie tych obszarów było niewystarczające. 
Z drugiej strony rozmieszczenie na wschód wysuniętych posterunków 
pozwalało na zmniejszenie strat poprzez ostrzeżenie o nadciągającym 
zagrożeniu ludności cywilnej, która choć częściowo mogła chronić się  
w miastach i zamkach. Pomimo tych niedostatków informacje o poczy-
naniach przeciwnika pozwalały niekiedy oddziałom obrony potocznej 
podejmować skutecznie działania przeciwko najeźdźcom. Tak było  
w przypadku starcia pod Kopystrzyniem (9 września 1487), gdzie Jan 
Olbracht rozbił oddział tatarski. Było to możliwe dzięki odpowiednio 
wczesnemu poinformowaniu Jagiellona o miejscu pobytu nieprzyjacie-
la, a następnie szybkiemu przemarszowi wojska prowadzonego przez 
miejscowych przewodników  34.

Świadomość tego, że strony uczestniczące w wojnie starają się zebrać 
jak najwięcej informacji o przeciwniku skłaniała do podejmowania dzia-
łań dezinformujących. Przybierały one bardzo różne formy, jedną nich 
było wprowadzenie nieprzyjaciela w błąd co do kierunku natarcia. Przy-
kładem może być wojna z Władysławem Opolczykiem w 1391 roku, 
której celem było odbicie z jego rąk ziemi wieluńskiej. Władysław Ja-
giełło przygotowując się do ataku postanowił wprowadzić w błąd prze-
ciwnika rozpuszczając wiadomości, że celem wyprawy ma być ziemia 
dobrzyńska. Król na czele swych oddziałów rzeczywiście tam dotarł, 
jednak po kilku dniach wyruszył na Wieluń. Atak zakończył się opano-
waniem większej części ziemi wieluńskiej  35.

W przededniu wznowienia działań wojennych 1410 roku w raportach 
wywiadowców krzyżackich powtarzały się informacje, że miejscem 
34  B. Wapowski, Kroniki…, s. 5; M. Kromer, Kronika…, s. 1302; M. Bielski, Kronika…, s. 882; 
F. Papée, Polska i Litwa na przełomie wieków średnich, t. 1, Ostatnie dwunastolecie Kazimie-
rza Jagiellończyka, Kraków 104, s. 222; M. Plewczyński, Wojny Jagiellonów z wschodnimi  
i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku, Siedlce 2005, s. 94.
35  J. Sperka, Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391-1396), 
Wodzisław Śląski 2001, s. 3341.
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koncentracji wojsk polskich miała być Bydgoszcz, co można uznać za 
planową akcję dezinformacyjną  36. Prawdopodobnie chciano zasugero-
wać zakonowi, że Władysław II uderzy na Pomorze i w ten sposób od-
ciągnąć wojska krzyżackie w ten rejon. Plan powiódł się o tyle, że część 
wojsk wielkiego mistrza zaczęła się gromadzić w Świeciu, tam też prze-
rzucano zasoby uzbrojenia, budowano umocnienia  37. 

Ofiarą dezinformacji padł Władysław Jagiełło podczas wojny z za-
konem w 1414 roku Krzyżacy, chcąc ograniczyć zniszczenia kraju, ja-
kie czyniła armia polskolitewska, postanowili zwabić ją pod Brodnicę. 
Oblegające miasto oddziały skupiłyby się w jednym miejscu, a poczy-
nione przez nie łupiestwa objęłyby mniejszy obszar. W tym celu uknuto 
podstęp. Z Brodnicy do wielkiego mistrza wysłano posłańca z listem, 
w którym napisano, że miasto nie jest przygotowane dobrze do obro-
ny, brakuje żołnierzy, żywności i broni. Komtur brodnicki prosi więc  
o przysłanie posiłków i zapasów, inaczej miasto niechybnie dostanie się 
w ręce Polaków. Posłańcowi nakazano z tym listem iść drogami, których 
strzegli królewscy zwiadowcy, tak aby wpadł im w ręce. Plan się spraw-
dził, kuriera schwytano, a treść pisma poznał Jagiełło, który niezwłocz-
nie skierował pod Brodnicę wojsko. Oblężenie trwało kilka tygodni i nie 
przyniosło efektów. Tak naprawdę trudno dostępne miasto było dobrze 
zaopatrzone we wszystko, co niezbędne do walki. Dezinformacja przy-
niosła w tym przypadku pożądane efekty.

Stosowano też mniej wyszukane metody dezinformacji, nocą rozpa-
lano w obozie więcej ognisk niż była potrzeba, aby sprawić wrażenie, 
że wojska jest więcej niż w rzeczywistości. Tatarzy, którzy najechali  
w 1438 roku Podole, wieźli na koniach kukły, które miały sprawić wra-
żenie, że oddziały liczą więcej ludzi niż faktycznie ich było  38.

Z przeglądu działań wojennych, w jakich brała udział armia jagielloń-
ska od schyłku XIV po koniec XV wieku wynika, że prowadzenie działań 
rozpoznawczych były ich stałym elementem. Informacje o zwiadowcach 
i strażach pojawiają się często, zwykle jednak są lakoniczne i nie wynika 
z nich nic ponad to, że korzystano z tej formy zbierania informacji. Na 
szczęście są też opisy, które przybliżają funkcjonowanie i skuteczność 
rozpoznania prowadzonego przez oddziały armii jagiellońskiej. Należy 
stwierdzić, że zbieranie przez zwiadowców informacji o nieprzyjacielu 

36  S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna…, s. 228.
37  M. Biskup, Wojny…, s. 54; S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Woj-
na…, s. 232.
38  Długosz, ks. 1112 (14311444), s. 211.
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znajdującym się w większym oddaleniu nie wyglądało najlepiej. Pró-
by zlokalizowania obozu krzyżackiego pod Lubawą w 1422 roku nie 
przyniosły skutku. Podobnie podczas kampanii 1410 roku dowództwo 
armii polskolitewskiej okresowo nie orientowało się w położeniu głów-
nych sił zakonu. Słabość tego rodzaju rozpoznania niwelowana była do 
pewnego stopnia przez działalność straży przedniej. Jej obecność przed 
główną kolumną wojsk była w omawianym czasie stałym elementem 
przemarszów. Wiadomo, że polską strażą przednią w 1410 roku dowo-
dził marszałek Zbigniew z Brzezia  39. Marsz zasadniczych sił był zatem 
zabezpieczony zgodnie z zaleceniami znanymi z Consiulium J. Tarnow-
skiego. Czy jednak forpoczta miała już w XV wieku trzyczłonową struk-
turę jak opisał to hetman – tego stwierdzić nie można, choć jednocześnie 
nie da się tego wykluczyć. O tym, jak istotny był rekonesans na trasie 
przemarszu przekonuje przykład armii Jana Olbrachta wracającej z Moł-
dawii w 1497 roku. Jego wojska weszły do wąwozu koźmińskiego bez 
rozpoznania, co umożliwiło przeciwnikowi ich zaskoczenie i rozbicie. 
Można szacować, że rozpoznanie trasy przemarszu przez straż przednią 
sięgało ok. 5 km do przodu w stosunku do głównych sił. Mniej więcej 
taki dystans dzielił siły główne od wojsk krzyżackich pod Grunwaldem 
i Kurzętnikiem, gdy poinformowano dowództwo o obecności nieprzy-
jaciela. W zasadzie we wszystkich przytoczonych wyżej przypadkach 
rozpoznanie „bliskie” było skuteczne i na czas informowało o obecno-
ści nieprzyjaciela (Kurzętnik, Grunwald, Świecino, wyprawa do Czech  
w 1471), pozwalając zasadniczej części armii przygotować się do bitwy, 
bądź też zmienić kierunek marszu w celu uniknięcia starcia.

Jak słusznie zauważył A. Nadolski, nie jest zasadne stwierdzenie, że 
działania zwiadowcze prowadziły tylko oddziału lekkozbrojne – np. li-
tewskie czy tatarskie. Wydaje się, że przede wszystkim w straży przedniej 
służyły chorągwie polskie, wśród nich tak zwana „gończa”  40. Nie oznacza 
to, że nie korzystano z sojuszniczych oddziałów tatarskich czy litewskich. 
Przykładem mogą być walki Jana Olbrachta z bratem Władysławem Ja-
giellończykiem na Węgrzech w 1491 roku. W styczniu tego roku Racowie 
stanowiący straż przednią wojsk węgierskich starli się w kilku potyczkach 
z oddziałem tatarskim w służbie Jana Olbrachta. Tatarzy ci byli niewąt-
pliwie oddziałem rozpoznawczym, który miał zebrać informacje o prze-

39  Długosz, ks. 1011 (1406-1412), s. 85; A. Nadolski, Grunwald…, s. 95.
40  A. Nadolski, Grunwald…, s. 95, tam przegląd stanowisk badaczy w tej sprawie na podstawie 
dawniejszej literatury.
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ciwniku zmierzającym ku polskim obozom pod Koszycami  41. Wydaje się, 
że w zakresie rozpoznania współpracowały ze sobą zarówno lekka jazda 
sojuszników, jak i typowe oddziały polskiej konnicy.

Podczas kampanii korzystano z przewodników dobrze znających oko-
licę. Mieli nie tylko wskazywać właściwe drogi, przejścia przez rzeki, 
ale też dogodne do obozowania miejsca. Znanych jest z imienia dwóch 
przewodników, którzy prowadzili armię Jagiełły podczas wyprawy  
w 1410 roku – Jana Grinwalda, wójta z Parczewa i bliżej nieznanego 
Trojana z Krasnego Stawu. Atutem obu miała być znajomość wszystkich 
miejscowości, ścieżek i dróg  42. Z kolei Jana Olbrachta pod Kopystrzyń 
w 1487 roku prowadzili dobrze zorientowani w terenie kozacy  43. Można 
w tym miejscu jeszcze przypomnieć wyprawę do Mołdawii w 1509 roku 
kiedy przewodnikiem dla polskiej armii był niejaki Waśko, tubylec, któ-
ry zbiegł wcześniej do Polski  44.

Zebrane przez zwiad informacje należało jak najszybciej przesłać 
zwierzchnikom. Przykład sprzed bitwy grunwaldzkiej pokazuje, że mel-
dunki z rozpoznania dostarczali dowódcom rycerze – gońcy, których 
wysyłano kilku w niewielkich odstępach czasu. Miało to na celu dostar-
czenie aktualnych informacji a także zminimalizowanie prawdopodo-
bieństwa, że powierzone posłańcom wiadomości nie dotrą do adresata. 
Wiadomości przekazywali ustnie.

Zbierając informacje podczas wojen korzystano ze wszystkich możli-
wych sposobów. Prócz eksploracji przez zwiadowców terenu, na którym 
prowadzono działania, cennych danych dostarczali zdrajcy, jeńcy oraz 
dyplomaci wysyłani do przeciwnika na mediacje, które zapewne były 
często tylko przykrywką dla ich szpiegowskich działań. Powszechnie 
stosowano sztukę dezinformacji przeciwnika, co szczególnie dobrze wi-
doczne jest podczas przygotowań do wojny z zakonem w 1410 roku. 
Pomimo takiej różnorodności sposobów pozyskiwania informacji o nie-
przyjacielu często wiadomości o nim były nieprecyzyjne i nie docierały 
na czas.

41  K. Baczkowski, Walka o Węgry w latach 1490-1492, Kraków 1995, s. 108.
42  Jan identyfikowany jest z rodziną Grinwaldów z okolic Działdowa, zaś Trojan z miastem 
Krasnystaw w ziemi chełmskiej, Długosz, ks. 1011 (1406-1412), s. 85.
43  M. Bielski, Kronika…, s. 882.
44  Waśka docenił król Zygmunt I, który za zasługi dla armii nadał mu wieś Chotyniec k. Jaro-
sławia, M. Bielski, Kronika…, t. 2, Sanok 1856, s. 952.
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Reconnaissance Activities During War Operations of the Polish 
Kingdom Army from XIV to Beginning of XVI Century

Summary

The article discusses the reconnaissance activities during war opera-
tions of the Polish Kingdom army from XIV to beginning of XVI centu-
ry. During this period, the army used the front guard, which conducted 
reconnaissance on the route of the army’s march. During the wars, this 
guard located the enemy in time, which made it possible to avoid the 
battle, e.g. on July 10, 1410 – under Kurzętnik (Kauernik) on Drwęca 
river, or prepare for it, e.g. Grunwald – July 15, 1410, Świecino (Schwet-
zin) – September 17, 1462. No reconnaissance in 1497 during the retreat 
of Jan Olbracht’s army from Moldova ended in defeat at Cosmin Forest 
on October 26, 1497. In 1454, imprecise information about the location 
of the Teutonic Knights coming to the rescue for Chojnice (Konitz) be-
sieged by the Polish army contributed to their defeat. While close recon-
naissance was effective, distant reconnaissance was poor in the Polish 
army in the discussed period. An example would be the situation from 
1422 when scouts could not find the camp of a large Teutonic army. The 
army, when moving around a foreign country, used local guides who 
knew the roads and paths well, and were able to find convenient places 
to stop. Envoys sent in diplomatic missions were also used to gather in-
formation about the hostile army. Under the guise of negotiations, they 
watched the enemy’s army, trying to determine its size and state of re-
adiness for war. Prisoners and traitors also provided information about 
enemy troops. During preparations for the war or during it, efforts were 
made to mislead the opponent, e.g. about the direction of the planned 
army march or its numbers.



Aleksander Bołdyrew
Uniwersytet Łódzki

WYPRAWA CHOCIMSKA 1538 ROKU W ŹRÓDŁACH 
NARRACYJNYCH I LITERATURZE 

HISTORYCZNO-WOJSKOWEJ

Pobieżna nawet lektura podręczników do historii wojskowości Polski 
na przełomie średniowiecza i nowożytności pozwala wysnuć przy-

puszczenie, że najważniejszymi wydarzeniami militarnymi w pierwszej 
połowie XVI wieku była bitwa pod Orszą (8 września 1514 r.), ostatnia 
wojna z Zakonem Krzyżackim (15191521), a następnie bitwa pod 
Obertynem (22 sierpnia 1531 r.). Uważny czytelnik dostrzeże obecność 
opisów starcia pod Kleckiem (5 sierpnia 1506 r.), Łopuszną (Wiśniow-
cem, 28 kwietnia 1512 r.) czy Sokalem (2 sierpnia 1519 r.). Jak zazna-
czałem w innym miejscu, podejrzewam, że nie tyle same przywołane 
wydarzenia pozostawiły niezatarty ślad w pamięci, ile związany z nim 
rozpoznawalny znak, symbol  1. Możliwość skojarzenia konkretnej bi-
twy lub wojny z utożsamieniem w postaci opowieści, znaku, gestu, uła-
twia przypomnienie tego znaku, a tym samym przypomnienie samego 
wydarzenia. I tak bitwa pod Orszą, niewątpliwy sukces wojsk litewsko-
polskich w starciu z przeważającą liczebnie armią Wielkiego Księstwa 
Moskiewskiego, ma swoisty „nośnik pamięci” w postaci obrazu „Bitwa 
pod Orszą”. Niechętnie jednak zestawia się tę zwycięską batalię z mi-
zernym efektem całej wojny. Zwycięstwo orszańskie nie dało spodzie-
wanych efektów w skali strategicznej. Ostatnia wojna z Zakonem Krzy-
żackim doceniana jest głównie w literaturze przedmiotu jako ostateczne 
rozwiązanie sporu trwającego przynajmniej od XIV wieku, umocnienie 
panowania Polski nad zdobytymi w 1466 roku wybrzeżami Bałtyku, 
wreszcie wstęp do sekularyzacji pruskiej gałęzi Zakonu, a tym samym 
zlikwidowanie bezpośredniego zagrożenia z jego strony. Tak zwany 
hołd pruski z 1525 roku to ceremonia dopełniająca sukces Królestwa 
Polskiego. A tymczasem współczesny odbiór tej wojny nie do końca 
współgra z zapisami z epoki. Powszechnie bowiem znana jest notatka 

1  A. Bołdyrew, Hand-Fire Arms of the Polish Mercenary Infantry during the Moldavian Cam-
paign of 1538, „Fasciculi ArchaeologiaeHistoricae”, fasc. 25, 2012, s. 59.
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gdańskiego kronikarza Dionizego Runau, który zapisał, że była to jedy-
nie „kleiner, zweyjeriger krieg in Preussen”  2. 

Zwycięstwo hetmana Jana Tarnowskiego pod Obertynem słusznie 
uznane zostało za mistrzowskie pod względem taktycznym. Dodatkowo 
wykorzystanie elementu obrony w oparciu o tabor usytuowany na wzgó-
rzu pozwala do dziś wskazywać na jasno i precyzyjnie określony cel 
taktyczny, zręczny manewr polskiego wodza, element zaskoczenia, wy-
korzystanie warunków terenowych, ekonomię sił – przykłady można 
mnożyć. Ryciny ilustrujące to starcie trafiły do Kroniki Marcina Biel-
skiego  3, jak można podejrzewać, były powszechnie znane w XVI wieku. 

Tymczasem kampania mołdawska 1538 roku nie cieszyła się tak dużą 
popularnością. Najwyraźniej zabrakło okoliczności towarzyszących,  
w oparciu o które można by stworzyć swoisty mit. W jej trakcie nie rozegra-
no żadnej spektakularnej bitwy, oblężenie zaś zamku chocimskiego nie było 
wystarczająco nośnym motywem dla pamięci zbiorowej. Co jednak istotne, 
cel strategiczny wyprawy został osiągnięty. Mimo to badacze pomijali ten 
fragment polskich dziejów wojskowych, choć zachowała się niemal kom-
pletna dokumentacja skarbowowojskowa wyprawy. Ona zresztą również 
nie przyciągnęła uwagi szerszego grona badaczy.

Wojna polskomołdawska 15301538 była ostatnią rozgrywką w sporze 
o Pokucie. Ziemia ta została przejęta przez Mołdawię na przełomie XIV  
i XV wieku w wyniku niespłaconych długów, jakie mieli władcy polscy  
u hospodarów mołdawskich. Król polski Władysław II Jagiełło skwapliwie 
pożyczał pieniądze, lecz zwracał je z umiarkowanym entuzjazmem  4. Ho-
spodarowie mołdawscy zaszłości historyczne traktowali jako wygodny 
pretekst i wysuwali żądania wydania im Pokucia, jako zadośćuczynienia za 
polskie wierzytelności. W rzeczywistości dążyli do zjednoczenia ziem ru-
skich po prawej stronie Dniestru lub przynajmniej Prutu (Pokucie)  5. Sojusz 
hospodara Piotra Raresza z Ferdynandem Habsburgiem zawarty w Jassach 
4 kwietnia 1535 roku, współpraca z Wielkim Księstwem Moskiewskim 
oraz wyprawy łupieżcze na Pokucie (sierpień i zima 1535 r., luty 1536 r.), 

2  M. Biskup, „Wojna pruska” czyli wojna Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519-1521 (U źró-
deł sekularyzacji Prus Krzyżackich, część II), Olsztyn 1991, s. 6.
3  Zob. M. Plewczyński, Wojny i wojskowość polska XVI wieku, t. 1, Lata 1500-1548, Zabrze 
2011, s. 383.
4  K. Niemczyk, Przyczynek do relacji polsko-mołdawskich w XVI w. Geneza konfliktu z 1506 
roku, w: Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko, red. I. Czamańska, H. Krasowska,  
H. Walczak, C. Geambaşu, Suceava 2015, s. 16.
5  Z. Spieralski, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967, s. 2627.
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miała skłonić Polskę do zwrotu tego obszaru  6. W lutym 1538 roku Raresz 
zawarł w Wielkim Waradynie układ z Ferdynandem Habsburgiem i Janem 
Zapolyą, który był wymierzony przeciw Turcji. Hospodar liczył również na 
wpływ Habsburgów na Zygmunta I Starego. Władca polski, będąc wro-
giem Raresza, zmuszony był więc do stanięcia po stronie Turcji, spod 
zwierzchnictwa której hospodar próbował się wyzwolić. Zygmunt I Stary 
wysłał nawet posła do Sulejmana Wspaniałego (kasztelan brzeski Erazm 
Kretkowski), z prośbą o interwencję w Mołdawii. Sułtan jednak podjął już 
wówczas działania wymierzone przeciw niepokornemu hospodarowi  
i upominał Polaków, by nie wkraczali do Mołdawii  7. Król polski znalazł się 
w delikatnym położeniu. Z jednej strony, musiał unikać otwartego konflik-
tu z Sulejmanem, z drugiej zaś – chciał zaznaczyć obecność Polski na spor-
nym terytorium Pokucia. Narażał się również na oskarżenie o wystąpienie 
przeciw antytureckiej koalicji Habsburgów, Zapolyi i Mołdawii.

Zważywszy na skomplikowane uwarunkowania geopolityczne i liczne 
zaszłości historyczne kampania mołdawska 1538 roku wydaje się godna 
szczegółowego opracowana  8. Samo zagadnienie jest o tyle ciekawe, że  
w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie zachowała 
się bez mała kompletna dokumentacja skarbowowojskowa dotycząca 
wojska polskiego, które zaatakowało Chocim  9, zaś jego liczebność szaco-
wano nawet na 19 000 żołnierzy  10. Jednak – jak wspomniano wyżej – 
kampania mołdawska nie miała punktu kulminacyjnego w postaci bitwy. 
Całość działań, pomijając przemarsze, sprowadziła się do oblężenia moł-
dawskiego wówczas Chocimia. Kwestie polityczne wpłynęły na decyzję 
polskiego dowódcy o rezygnacji z oblężenia. Mimo tego armia polska zre-
alizowała cel strategiczny, jakim było zapewnienie pewnego poziomu bez-
pieczeństwa na pograniczu Królestwa Polskiego i Hospodarstwa Mołdaw-
skiego oraz odzyskanie spornego Pokucia w traktacie zawartym z Piotrem 

6  J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1970, s. 146.
7  W. Pociecha, Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie odrodzenia, t. 4, Poznań 1958, s. 215
216; Z. Spieralski, dz. cyt., s. 9195; J. Demel, dz. cyt., s. 147.
8  Jedyny pozytywny wyjątek stanowi nowe, obszerne opracowanie M. Plewczyńskiego, dz. 
cyt., s. 394400.
9  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, Oddział 85, 
sygn. 3135.
10  Szerzej na ten temat zob. A. Bołdyrew, Przemarsz armii koronnej pod Chocim podczas kam-
panii letniej 1538 roku w świetle dokumentacji skarbowo-wojskowej, „Acta Universitatis Lo-
dziensis” Folia Historica, nr 104, 2019, (w druku).
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Rareszem (30 sierpnia 1538 r.), zatwierdzonym przez jego następcę, pro-
tureckiego hospodara Stefana Lacustę  11.

Przekonanie o słabej „nośności” tematu potwierdza analiza zapisów 
kronikarskich z epoki. Otóż spośród wszystkich autorów kronik szesna-
stowiecznej Korony, o wyprawie mołdawskiej Tarnowskiego wspomnie-
li jedynie Marcin Bielski, Maciej Stryjowski i Łukasz Górnicki. Bielski 
odnotował wyprawę, zaznaczył nawet, że „Też i Zygmunt August ruszył 
się był za Tarnowskim ku Lwowu, aby swego szczęścia w młodości swej 
pokusił, ale już tego nietrzeba było, bo król Ferdynand i Król Janusz 
włożywszy się w to zajednali tę wojnę”  12. To interesująca obserwacja, 
zwłaszcza że niezgodna z chronologicznym przebiegiem wypadków. 
Wiadomo bowiem, że Zygmunt II August ruszył wraz z dowództwem  
w stronę Lwowa i po dotarciu do Glinian, zawrócił do Krakowa. Można 
tylko domyślać się, że autor kroniki oględnie potraktował udział młode-
go króla w wyprawie wojennej. Z jego opisu wyraźnie bowiem wynika 
konstatacja, że król zamierzał zaangażować się w udział w kampanii let-
niej 1538 roku, lecz nie zdążył. Szersze spojrzenie na stosunkowo krótką 
notkę Bielskiego pokazuje dalsze nieścisłości. I tak na przykład, kroni-
karz pisząc, że „[…] cesarz turecki obawiając się, aby król Zygmunt 
wołoskiej ziemie nie wziął, wolał go uprzedzić, i dla tego zarazem woj-
sko posłał i wołoską ziemię pod swą moc podbił”  13, i zaraz zaznacza: 
„Potem król też wyprawił tam Jana Tarnowskiego […]”  14. Wyraźnie 
można odczytać rozwój wypadków: władca turecki obawiając się pol-
skiej interwencji, wysłał armię, by ta ubiegła polskie działania zbrojne. 
Powstaje zatem pytanie, w jakim celu król polski miałby wysyłać woj-
sko do Mołdawii, skoro, przynajmniej według relacji Bielskiego, została 
ona już zajęta przez Turków? Zważywszy na fakt, że Zygmunt I Stary  
w stosunku do państwa tureckiego starał się zachować daleko posunięte 
wyważenie i umiar, krok taki mógłby być poczytany jako jawna agresja 
i ingerencja w turecką strefę wpływów  15. Można zatem przyjąć, że  
z bliżej niesprecyzowanych powodów kronikarz celowo, bądź zupełnie 
nieświadomie, przestawiał akcenty w swym opisie wyprawy 1538 roku. 
Jest to tym bardziej zastanawiające, że kilkunastotysięczna armia polska, 
w skład której wchodziła jazda, piechota i artyleria, dowodzona przez 

11  J. Demel, dz. cyt., s. 147; M. Plewczyński, dz. cyt., s. 399.
12  M. Bielski, Kronika polska, wyd. K.J. Turowski, Sanok 1856, s. 10781079.
13  Tamże, s. 1078.
14  Tamże, s. 1078.
15  Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary (1506-1548), Warszawa 1946, s. 257.
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hetmana koronnego, któremu towarzyszył jeden z władców, po prostu 
nie mogła przejść niezauważona. Nawet jeśli wziąć poprawkę na powol-
ny przepływ informacji, to i tak relacja Bielskiego jawi się jako skąpa, 
raczej oparta na zasłyszanych opowieściach, niż na rzetelnej dokumen-
tacji, choćby w postaci listów. Daleko jej więc do opisu starcia pod Or-
szą, którego kronikarz był uczestnikiem  16.

Jeszcze bardziej lakoniczna jest opowieść Macieja Stryjkowskiego. 
Podobnie jak Bielski, wspomina o próbie wykonania podkopu i wysa-
dzenia murów Chocimia oraz o ugodowym wówczas hospodarze moł-
dawskim, który podjął rokowania z hetmanem Tarnowskim  17. Nie wspo-
mina natomiast o częściowym udziale Zygmunta II Augusta w wyprawie 
i – co chyba najważniejsze – nie odnotował udziału strony tureckiej  
w tym konflikcie. Zatem jego relacja jest w zasadzie jeszcze bardziej 
okrojona, wręcz sprowadza się do odnotowania samego faktu, niemalże 
na sposób rocznikarski. Stryjkowski – co prawda – pisze, że widział za-
mek chocimski w 1574 roku i docenia jego walory obronne, lecz to zda-
nie kronikarza jest już tylko glosą do omówienia przebiegu wydarzeń  
z lata 1538 roku.

Najszerszy opis pozostawił natomiast Łukasz Górnicki. W swych 
Dziejach w Koronie… pisanych na przełomie XVI i XVII wieku temato-
wi poświęcił aż 282 słowa. Oczywiście jego relację można potraktować 
nie jako zapis wypadków, tylko jako pewną formę pamięci o wydarze-
niu. Tym dziwniejsze jest, że obfituje w szczegóły, których nie przyto-
czyli ani Bielski, ani Stryjkowski. Górnicki zapisał, że Zygmuntowi II 
Augustowi podczas wyprawy pod Chocim towarzyszył nie tylko Tar-
nowski, ale i Andrzej Górka. Ci dwaj miast baczyć na słabe zdrowie 
króla, nieustannie zmuszali go – według opowieści Górnickiego – do 
udziału w naradach wojennych, działaniach organizacyjnych i sądach. 
Mając zapewne na celu wojskową edukację młodego władcy, wywołali 
zaniepokojenie jego pokojowców. Ci zaś donieśli o tym Bonie, która 
interweniowała u Zygmunta I Starego tak natarczywie, że młodego króla 
odwołano z Glinian do Krakowa  18. Co jeszcze bardziej interesujące, 
Górnicki wspomina o pewnym rotmistrzu (Kaczkowski), który miał mó-
wić, że kto „[…] teraz za lat swych młodych strzelby nie słyszał, lu-

16  K. Olejnik, Problematyka historycznowojskowa w pismach Marcina Bielskiego, w: Studia  
z dziejów polskiej historiografii wojskowej, t. 4, red. B. Miśkiewicz, Poznań 2000, s. 28.
17  M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi […], wyd. M. Malinow-
ski, Warszawa 1846, t. 2, s. 399.
18  Zob. Z. Spieralski, Jan Tarnowski 1488-1561, Warszawa 1977, s. 290291.
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dziom się w ordynku nie przypatrzył, szyku bitwy nie widział, już ten 
pan walecznym nigdy nie będzie”  19. Relacja ta jest interesująca nie tylko 
z tego powodu, że wychodzi poza zdawkowy schemat opisu zastosowa-
ny przez Bielskiego i Stryjkowskiego. Górnicki przytacza bowiem histo-
rię de facto dotyczącą spraw wewnętrznych wojska. Jawnie wyrażane 
niezadowolenie jednego z dowódców to ciekawy przekaz kronikarski. 
Problem polega jednak na tym, że w zachowanych materiałach skarbo-
wowojskowych z okresu kampanii mołdawskiej, nie pojawia się żaden 
rotmistrz o tym nazwisku. Jest zatem relacja Górnickiego tylko wymy-
słem autora, niedoinformowaniem czy, po prostu, celowym przeinacze-
niem nazwiska rotmistrza?

Jedno natomiast nie ulega wątpliwości. Wszystkie trzy opowieści kro-
nikarskie poruszają ten sam wątek: niechętnego udziału Zygmunta II 
Augusta w wyprawach zbrojnych, ewidentnego braku zamiłowania do 
spraw wojskowych oraz nadopiekuńczego stosunku Bony do młodego 
króla. Również postawa starego króla nie budzi akceptacji. Uleganie bo-
wiem chwilowym nastrojom swego najbliższego otoczenia, w tym żony, 
uznawane było przez współczesnych za brak perspektywicznego pojmo-
wania spraw dotyczących edukacji młodego króla, jako (w przyszłości) 
samodzielnego władcy  20. Podobne zresztą zachowanie zarzucano ostat-
niemu Jagiellonowi na polskim tronie wielokrotnie, ostatni raz w 1567 
roku, kiedy to zmęczony i znudzony pobytem w obozie wojskowym, 
opuścił go, powierzając dowodzenie niedoświadczonemu Janowi Chod-
kiewiczowi  21. Warto również podkreślić, że przywołane relacje z epoki 
w zasadzie powtarzają ten sam schemat. Wyprawa pod dowództwem 
Tarnowskiego dotarła pod Chocim i podjęła jego oblężenie, które prze-
rwały rokowania z hospodarem mołdawskim. Zaangażowanie kronika-
rzy w opisy starcia pod Orszą czy Obertynem stawiają więc wyprawę 
1538 roku w rzędzie wydarzeń wręcz nieistotnych. Pozostaje otwarte 
pytanie, czy faktycznie tak postrzegano ten epizod z polskich dziejów 
wojskowych w okresie panowania dwóch Zygmuntów?

Być może właśnie skromne relacje kronikarskie stały się przyczyną ni-
kłego zainteresowania tematem przez badaczy. Tadeusz Korzon pisał: 
„Wzruszył się nareszcie sejm i uchwalił 12 groszy łanowego na zaciągi,  
19  Ł. Górnicki, Dzieje w Koronie Polskiej […] od roku 1538 aż do roku 1572, w: tenże, Pisma,  
t. 2, wyd. R. Pollak, Warszawa 1961, s. 573.
20  A. Danysz, O wychowaniu Zygmunta Augusta, Kraków 1915, s. 1721.
21  M. Plewczyński, Kozacy w walkach z Moskwą nad Dźwiną i Ułą w latach 1567-1568, w: Od 
Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą apostolską i Ukrainą, red. 
M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. WiszowataWalczak, Białystok 2012, s. 65.
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z którymi ruszył w sierpniu sam hetman Tarnowski, obległ Chocim umie-
jętnie, z podkopami, zdobył zamek i obsadził polską załogą. Jednocześnie 
sułtan Soliman wysłał swoje wojska na skarcenie przewrotnego i niepo-
słusznego Petryły. Ten pośpieszył zawrzeć traktat pokoju z Tarnowskim, 
padając mu do nóg, i wyrzekając się Pokucia na zawsze; pierwej wszakże, 
nim dokonano ratyfikacyi, postradał władzę przez zdradę bojarów swoich 
i uciekł do Siedmiogrodu o żebranym chlebie”  22. Badacz ten wskazuje 
także miejsce publikacji traktatu uzgodnionego przez Tarnowskiego i Pe-
tryłę, a ratyfikowanego już przez następnego hospodara  23. Ale już na przy-
kład Marian Kukiel w swym Zarysie historii wojskowości w Polsce (wyd. 
III z 1929 r.) pomija zupełnie tytułowe zagadnienie. Jako przykład wypra-
wy i bitwy przywołuje kampanię gwoździeckoorszańską z 1531 roku i, co 
trzeba przyznać, omawia ją dość szczegółowo  24.

Przełomem w upowszechnianiu informacji szczegółowych na temat 
kampanii letniej 1538 roku była publikacja autorstwa Ludwika Kolankow-
skiego z 1935 roku  25. Obszerny artykuł oparty (jak się wydaje po raz pierw-
szy) na badaniach akt skarbu wojskowego pozwolił temu doświadczonemu 
historykowi na doprecyzowanie wielu kwestii. Prócz zarysowania przebie-
gu konfliktu, szczegółowo scharakteryzował skład wojsk koronnych. Dro-
biazgowo wyliczył ilość i liczebność oddziałów jazdy i piechoty, podając 
również nazwiska ich dowódców. Kolankowski naliczył nieco ponad 18 
000 żołnierzy (11 324 jazdy i 6 700 piechoty, łącznie 18 024)  26. Ponadto 
podjął próbę zliczenia kosztów utrzymania tej armii, co było w dotychcza-
sowych opracowaniach raczej rzadkie  27. Pominął jeden istotny element, to 
znaczy artylerię. Trzeba jednak zaznaczyć, że artykuł Kolankowskiego 
Roty koronne… poświęcony był obronie południowowschodnich rubieży 
Korony, zatem ten pozorny brak jest zupełnie zrozumiały. Publikacja Ko-
lankowskiego do dziś stanowi jeden z podstawowych punktów odniesienia 
przy badaniach wojskowości ostatnich Jagiellonów.

W 1937 roku ogłoszono drukiem siódmy tom Encyklopedii wojskowej…, 
która w zasadzie powtórzyła wersję Tadeusza Korzona. Pewnym wzboga-

22  T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. 1, Epoka przedrozbiorowa, Kraków 1912, 
s. 201202.
23  Tamże, s. 202203, przyp. 1.
24  M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, wyd. 3 zmienione i powiększone, Kraków 
1929, s. 5055.
25  L. Kolankowski, Roty koronne na Rusi i Podolu 1492-1572 r., „Ziemia Czerwieńska”, r. 1, 
1935, z. 2, s. 157159.
26  Tamże, s. 158.
27  Tamże, s. 159.
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ceniem w stosunku do niej było podanie informacji o liczebności wojska 
polskiego  28. Można podejrzewać, że ustalenia Kolankowskiego były pod-
stawą do przywołania tych danych. Co ciekawe, opis kampanii mołdaw-
skiej został umieszczony w haśle poświęconym Piotrowi Rareszowi. Jeśli 
chodzi zatem o literaturę sprzed drugiej wojny światowej, to hasło z Ency-
klopedii wojskowej… jest ostatnim, które wymagało przywołania.

W opublikowanej już po drugiej wojnie światowej rozprawie o Zygmun-
cie Starym, Zygmunt Wojciechowski charakteryzował wyprawę mołdawską 
w szerokim kontekście stosunków polskohabsburskowęgierskotureckich. 
Zaznaczał również, że Turcja, po pełnym uzależnieniu Mołdawii, stanęłaby 
u granic Korony. Omawiał, co prawda, skrótowo przebieg polskiej akcji 
zbrojnej, lecz nie przywołał żadnych szczegółów  29. Zupełnie inaczej nato-
miast problem potraktował Władysław Pociecha, który w czwartym tomie 
swego dzieła Królowa Bona szczegółowo omówił uwarunkowania politycz-
ne sporu polskomołdawskiego. Potraktował je – co zresztą jest zupełnie 
zrozumiałe, zważywszy na tematykę pracy – jako tło spodziewanego kon-
traktu małżeńskiego polskowęgierskiego  30. Zatem i w tym przypadku wy-
prawa wojenna Tarnowskiego była tylko jednym z elementów polityki mię-
dzynarodowej.

Istotnym uzupełnieniem stanu wiedzy na temat kampanii mołdawskiej 
było opublikowanie w tym samym roku (1958) czwartego zeszytu z serii 
Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej  31. Jego autor, Zdzisław 
Spieralski, sięgnął bowiem po akta rejestrujące przemarsz artylerii polskiej 
pod Chocim. Tym samym dopełnił wiedzy na temat rodzajów broni biorą-
cych udział w wyprawie. Co interesujące, dokumentacja zaciągów jazdy  
i piechoty zawarta jest w księgach Archiwum Skarbu Koronnego, w od-
dziale 85. Tymczasem rejestr ekspedycji artylerii, należącej do władcy, zna-
lazł się w 93 księdze Rachunków królewskich. Ogłoszenie drukiem tego 
tekstu (w tłumaczeniu z łaciny i z pewnymi skrótami) pozwoliło już na  
w miarę pełne zestawienie danych dotyczących wyprawy chocimskiej  32. 
Tekst źródłowy, poprzedzony krótkim omówieniem kampanii, przynosi 
jednocześnie pewien rozdźwięk w porównaniu z wcześniejszymi opraco-
waniami. Otóż we wcześniejszych ujęciach hetman Tarnowski miał rzeko-

28  Encyklopedia wojskowa, red. O Laskowski, t. 7, Warszawa 1937, s. 141.
29  Z. Wojciechowski, dz. cyt., s. 328330.
30  W. Pociecha, dz. cyt., s. 215218.
31  Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 4, Polska sztuka wojenna w latach 
1454-1562, oprac. Z. Spieralski, Warszawa 1985.
32  Tamże, s. 102104.
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mo zdobyć zamek chocimski. Tymczasem Spieralski pisze: „W chwili gdy 
armia polska przygotowywała (podkr. A.B.) się do oblężenia głównej 
twierdzy mołdawskiej na pograniczu z Polską, położonego nad Dniestrem 
Chocimia, do obozu hetmańskiego przybył poseł hospodara z propozycją 
natychmiastowego pokoju, przy czym Piotr Raresz ostatecznie rezygnował 
ze swych pretensji do Pokucia”  33. Można zatem rozumieć, że wydawca 
czwartego zeszytu Wypisów… wątpił w zajęcie zamku, co więcej, wręcz  
w samo oblężenie. Jest to o tyle interesujące, że już w swych Awanturach 
mołdawskich (1967) notował: „17 sierpnia rozpoczęło się oblężenie […] 
hetman zastosował wypróbowane w wojnie moskiewskiej podkopy. Służy-
ły one do umieszczania pod basztami twierdzy potężnych ładunków prochu 
w celu wysadzenia ich w powietrze”  34. Znamienna to ewolucja, zwłaszcza, 
że ta wersja wydarzeń obowiązuje do dziś. Warto także odnotować, iż  
w swej kompilacji źródeł Spieralski podał liczebność wojska polskiego na 
poziomie 11 000 żołnierzy jazdy i 6 700 piechurów  35. Publikację tę, po ar-
tykule Kolankowskiego, można uznać za kolejny ważny krok w procesie 
pogłębiania stanu wiedzy na temat wyprawy Tarnowskiego.

Szeroko zakrojony projekt wydawniczy Zarysu dziejów wojskowości 
polskiej do roku 1864, redagowany przez Janusza Sikorskiego (tom 
pierwszy Do roku 1648 opublikowano w 1965 r.), teoretycznie więc po-
winien objąć swym zakresem choćby kilka podstawowych wzmianek na 
temat wyprawy 1538 roku, szczególnie że skutkowała ona całkowitym 
zrzeczeniem się przez Hospodarstwo Mołdawskie Pokucia, do którego 
pretensje wielokrotnie wykorzystywano jako pretekst najazdu. Stało się 
jednak inaczej. Redakcja tomu uznała, że istotniejsze jest pójście tropem 
znanych kampanii i bitew. Jedynym novum było odnotowanie o 3 lata 
wcześniejszej wyprawy hetmana Tarnowskiego pod Homel, Starodub  
i Poczep (1535 r.). Innymi słowy monografia ta pominęła kampanię 1538 
roku. Podobnie rzecz wygląda, jeśli chodzi o jednotomowe opracowanie 
autorstwa Tadeusza Mariana Nowaka i Jana Wimmera  36. W niezbyt ob-
szernym, choć – co trzeba podkreślić – nasyconym treścią, rozdziale 
„Wojskowość polska w pierwszej połowie XVI wieku”  37 zabrakło miej-
sca dla omówienia konfliktu polskomołdawskiego w 1538 roku. Zwa-
żywszy na fakt, że omawiana monografia ma charakter mocno synte-

33  Tamże, s. 102.
34  Z. Spieralski, Awantury…, s. 95. Zob. także tenże, Jan Tarnowski…, s. 291.
35  Wypisy…, s. 102. Podobnie tenże, Awantury…, s. 94; tenże, Jan Tarnowski…, s. 287.
36  T.M. Nowak, J. Wimmer, Historia oręża polskiego 963-1795, Warszawa 1981.
37  Tamże, s. 268291.
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tyczny, zrozumiałe jest, że pominięto pewne kwestie, szczególnie że 
autorzy skupili uwagę na najbardziej znanych (najważniejszych?) wyda-
rzeniach z dziejów konfliktów Korony z państwami ościennymi. Nie 
zmienia to jednak faktu, że dzieło Nowaka i Wimmera jest jak dotąd  
w zasadzie ostatnim syntetycznym ujęciem wojskowości staropolskiej. 
Zatem szansa na zgromadzenie w jednym miejscu i poddanie nowocze-
snej krytyce stanu wiedzy i badań nad tytułowym zagadnieniem nie zo-
stała wykorzystana. Przywołane dzieło jest ostatnią edycją o charakterze 
podręcznikowym uwzględnioną w tym krótkim szkicu.

Temat wyprawy mołdawskiej powrócił jeszcze w dziele Włodzimie-
rza Dworzaczka z 1985 roku. Autor dość szczegółowo omówił zawiłą 
grę dyplomatyczną toczącą się wokół sporu polskomołdawskiego, jed-
nak nie uwzględniał kwestii militarnych. Interesujące są natomiast dwa 
szczegóły, które przytoczył. Po pierwsze, podał liczbę wojska Tarnow-
skiego, szacując ją na około 20 tys. żołnierzy, co jest ewidentnym prze-
szacowaniem, tym bardziej że wcześniejsze opracowania stricte histo-
rycznowojskowe były rozbieżne w tej kwestii, jednak nigdzie nie 
przeszacowano aż do tego stopnia liczebności armii polskiej. Druga 
kwestia należy raczej do gatunku anegdot, lecz warto ją przywołać. Do-
tyczy drobnego sporu o naturze prestiżowej, jaki wynikł między hetma-
nem Tarnowskim a hospodarem mołdawskim. Dotyczył on miejsca pod-
pisania traktatu pokojowego. Żadna ze stron nie zamierzała zgodzić się 
na przeprawę na drugi brzeg Dniestru, toteż ustalono, że do spotkania 
dojdzie na środku rzeki, na łodzi (łodziach?)  38.

Nomen omen renesans badań nad polską wojskowością w XVI wieku 
można łączyć z osobą Marka Plewczyńskiego, który zdecydowaną więk-
szość swych publikacji poświęcił właśnie temu zagadnieniu. Jego prze-
krojowe prace nie tylko były oparte na szerokiej archiwalnej podstawie 
źródłowej, ale i operowały na ogół wcześniej nie uwzględnianymi meto-
dami ilościowymi. W niniejszym kontekście warto przywołać kilka tytu-
łów tego autora. Dane ilościowe dotyczące wyprawy Tarnowskiego 
znajdują się w dwóch artykułach, opublikowanych w „Studiach i Mate-
riałach do Historii Wojskowości”  39, natomiast szczegółowy, choć nie-
zbyt obszerny, opis kampanii w pracy Wojny i wojskowość…, w tomie 
38  W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warsza-
wa 1985, s. 8889.
39  M. Plewczyński, Liczebność wojska polskiego za ostatnich Jagiellonów (1506-1572), „Studia 
i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 31, 1988, s. 29; tenże, Materiały do zagadnienia liczeb-
ności i organizacji wojska polskiego w latach 1526-1547, „Studia i Materiały do Historii Woj-
skowości”, t. 32, 1989, s. 255.
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pierwszym  40. Uwagę zwraca właśnie to opracowanie. Autor wplótł bo-
wiem omówienie kampanii nie tylko w dzieje polityczne i wojskowe, ale 
także podjął się całościowego omówienia taktyki i strategii wojsk pol-
skich podczas sporu polskomołdawskiego w latach 15301538. 

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że o ile opracowania o charakterze 
syntetycznym na ogół pomijały tytułowe zagadnienie, to już szczegóło-
we opracowania dotyczące konfliktów polskomołdawskich (i nie tylko) 
na ogół odnotowywały (często w obszerny sposób) wyprawę letnią Tar-
nowskiego z 1538 roku. W dziejach nowoczesnych badań nad wojsko-
wością staropolską można natomiast odnotować trzy istotne momenty, 
które przyczyniły się do wprowadzenia do obiegu naukowego nowych 
danych na temat oblężenia Chocimia. Pierwszym była niewątpliwie pu-
blikacja Kolankowskiego z 1935 roku, w której autor sięgnął po rzadko 
wówczas wykorzystywane materiały o charakterze skarbowym. Drugim 
opracowanie Spieralskiego z 1958 roku, które zaowocowało publikacją 
materiałów dotyczących artylerii z wyprawy chocimskiej, trzecim zaś 
ustalenia Plewczyńskiego. W szerszym sensie prace tego ostatniego ba-
dacza (podobnie zresztą jak dwóch poprzednich) są jednymi z podstawo-
wych elementów warsztatu naukowego historyka wojskowości przeło-
mu średniowiecza i nowożytności. Marek Plewczyński pisał, że „po 
doznanej porażce (bitwa nad Seretem, 1 lutego 1538 r. – przyp. A.B.) 
postanowiono zaciągnąć na wojnę z Mołdawią wojska zaciężne, jakich 
w XVI wieku na kresach południowowschodnich ani przedtem, ani po-
tem nie widziano”  41. Już choćby z tego względu kampania mołdawska 
zasługuje na osobne, obszerne opracowanie  42.

ANEKS
Relacje kronikarskie o wyprawie chocimskiej 1538 roku

M. Bielski, Kronika…, s. 10781079:
„Z tego sejmu do Turek był posłem Erasmus Kretkowski herbu Dołęga, 

kasztelan brzeski; którą legacyą to się sprawiło, że cesarz turecki obawiając 

40  M. Plewczyński, Wojny i wojskowość…, s. 398399.
41  Tamże, s. 398.
42  W przygotowaniu do druku są źródła dotyczące tej wyprawy, o których wspominano wcze-
śniej. Publikacja będzie jednym z efektów grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczy-
pospolitej do 1795 roku. Źródła do dziejów wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów”, nr 
0469/NPRH5/H30/84/2017, realizowanego przy Polskim Towarzystwie Historycznym.



WYPRAWA CHOCIMSKA 1538 ROKU... 107

się, aby król Zygmunt wołoskiej ziemie nie wziął, wolał go uprzedzić, i dla 
tego zarazem wojsko posłał i wołoską ziemię pod swą moc podbił. Potem 
król też wyprawił tam Jana Tarnowskiego hetmana z ludźmi służebnymi, tak 
piesze jako i jezdne; który położył się u Chocimia z wojskiem swojem mie-
siąca sierpnia i kazał kopać podeń chcąc prochy pod mury podsadzić,  
i mógłby był tego dokonać, ale w tem wojewoda szukał zgody. Też i Zyg-
munt August ruszył się był za Tarnowskim ku Lwowu, aby swego szczęścia 
w młodości swej pokusił, ale już tego nietrzeba było, bo król Ferdynand  
i Król Janusz włożywszy się w to zajednali tę wojnę”.

M. Stryjkowski, Kronika…, t. 2, s. 399:
„Przeto król Sigmunt tegoż roku wyprawił do Wołoch znowu lud słu-

żebny z hetmanem Koronnym Janem z Tarnowa, który oblegawszy Cho-
cim nad Niestrem dobywał go rozmaicie i juszby go był dostał przes 
podsadę prochów, ale wojewoda Petriło łaski i pokoju pod pewnymi 
condiciami prosił, co otrzymał, gdy znowu uczynił przysięgę królowi 
Sigmuntowi.

Jest Chocim zamek piękny i obronny na skale, podobny Kokonhauro-
wi w Liflanciech, jakom się sam obiema przypatrzył, wszakżem jusz 
Turkami ossadzony widział roku 1574”.

Ł. Górnicki, Dzieje…, s. 572573:
„Wtenczas (tj w 1538 r. – przyp. A.B.) król Zygmunt August […], wy-

prawował się do Wołoch. A z królewicem (tj. z królem Zygmuntem II 
Augustem – przyp. A.B.) jachał Jan z Tarnowa, kasztelan krakowski, het-
man koronny, i Andrzej z Górki, kasztelan poznański a generał wielgopol-
ski. Wyjachał króelwicz z Krakowa ku końcu miesiąca sierpnia, a z nim 
król stary i królowa; pierwszy nocleg był w Wieliczce, wtóry w Bochniej, 
gfzie się syn z rodzicami pożegnał. W drodze tej do Wołoch pamiętając ci 
dwa senatorowie, kogo im w opiekę poruczono, mieli [nakłaniać] do tego 
królewica, żeby o wszystkim ciągnięniu wiedział, sprawy i postępki 
wszystkie rycerskie miał przed oczyma, a bez wiadomości jego żeby się 
nic nie działo. Za czym musiał się ledwie nie każdego dnia niemały czas 
strawić jako na sądziech | tak zasię gdy abo takie, abo owakie sprawy na-
stępowały, że i do utesknienia królewicowi przychodziło, i do utyskiwania 
na niedobre zdrowie. Co komorni jego widząc dali znać królowej, że pa-
nowie senatorowie małe baczenie mają na lata młode i słabe królewica 
zdrowie, zamykając się z nim po kilka godzin zawżdy i w ustawicznej 
pracy go mając, za czym i do niedobrego zdrowia już przychodzi. Co gdy 
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królową doszło, jęła narzekać, lamentować, ganić to, że król od siebie 
syna, jedynego mając, w tak daleką i niebezpieczną drogę posłał. Owa tak 
długo było tych lamentów, tych próśb, iż król stary, zwyciężony tymi rze-
czami kazał się królewicowi wrócić, i wrócił się z Glinian. Barzo ganili 
ludzie to wrócenie królewicowe, i byli ci, którzy mówili, a mianowicie 
Kaczkowski rotmistrz, że ten pan – prawi – gdyż teraz za lat swych mło-
dych strzelby nie słyszał, ludziom się w ordynku nie przypatrzył, szyku 
bitwy nie widział, już ten pan walecznym nigdy nie będzie”.
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Chocim Expedition of 1538 
in Chronicles and History of Warfare Literature

Summary

Moldavian military campaign of 1538 did not command popularity in 
science researches. No spectacular episode (triumphant battle, success-
ful siege) accompanied it. Right military activities confined to the siege 
of the Moldavian Chocim, which finally was not taken over, because of 
instigated negotiations. There is wide repertory of preserved records 
connected with the organisation of the campaign. However, the investi-
gators ignored this portion of polish militaries history, although the me-
eting the target.
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LIST JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI W WARUNKACH 
WOJENNYCH (NA PRZYKŁADZIE KORESPONDENCJI 

ZYGMUNTA AUGUSTA Z MIKOŁAJAMI RADZIWIŁŁAMI 
CZARNYM I RUDYM Z LAT 60. XVI STULECIA)

Niezależnie do różnic w datowaniu wejścia listu do powszechnego 
użytku, zarówno jako narzędzia załatwiania kwestii urzędowych,  

w tym prowadzenia spraw politycznych, jak i środka utrzymywania kon-
taktów prywatnych – od pierwszej połowy XIV stulecia po początek 
wieku XV  1 – bez wątpienia w połowie XVI wieku był on już narzędziem 
komunikacji mocno i trwale przynależnym do dość wąskiego jeszcze 
wachlarza środków komunikacji wczesnonowożytnego społeczeństwa. 
Oba wymiary działalności epistolarnej – urzędowa i prywatna, często 
zresztą ze sobą przemieszane – były właściwe rodzinom królewskim,  
a rozsiana po Europie rodzina jagiellońska w swym ostatnim pokoleniu 
uczyniła z listu bodaj najważniejszy środek komunikacji  2. List był dla 
monarchów także, a może przede wszystkim, ważnym narzędziem pro-
wadzenia dyplomacji, czy szerzej polityki, zarówno zagranicznej, jak  
i wewnętrznej. Znaczenie szczególne miało to wówczas, gdy władca rzą-
dził więcej niż jednym państwem, a jego stała obecność w każdym z nich 
była po prostu niemożliwa. Sytuacja komplikowała się jeszcze bardziej, 
a rola listu wzrastała wówczas, gdy władca – jak Zygmunt August – 
przejawiał tendencje do rządów osobistych, a któreś z jego władztw  
stawało w obliczu wojny. Korespondencja jako środek komunikacji  
w warunkach wojennych nabierała szczególnego znaczenia, a wiele oko-
liczności jej prowadzenia, które w czasie pokoju mogły nie mieć znaczą-
1  R. Čapaitė, List jako narzędzie komunikacji wielkiego księcia litewskiego Witolda, „Studia 
Źródłoznawcze”, 50, 2012, s. 4142.
2  A. Adamska, The Jagiellons and the Written Word. Some Preliminary Remarks About Royal 
Literacy at the Late Middle Ages, w: Hofkultur der Jagielloniendynastie und verwandter 
Fürstenhäser. The Culture of the Jagiellonian and Related Courts, ed. U. Borkowska,  
M. Hörsch, Osfildern 2010 („Studia Jagiellonica”, 6), s. 153154; szerzej por. A. Januszek, Ko-
respondencja rodzinna jako środek komunikacji w ostatnim pokoleniu Jagiellonów, w: Rola 
komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski, 
red. A. Paner, W. Iwańczak, Gdańsk 2008, s. 99122.
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cego wpływu, jak choćby kilkudniowe opóźnienie czy zaistniała w liście 
niejasność, miewały znaczenie decydujące. 

Zygmunt August jawi się w listach jako władca rozdarty między oba 
swoje państwa, z których każde potrzebowało jego obecności. W obu 
krajach starał się tłumaczyć, że „[...] tak nas Pan Bóg z przejrzenia na-
świetszej woli swej mieć i postanowić raczył, iż mając różne udziały 
państw naszych, musiemy z jednego do drugiego z czasem i za potrzeba-
mi przypadłemi przejeżdżania nasze nie folgując i wczasom swym przy-
mować [...]”  3. I w obu nie spotykał się ze zrozumieniem. W królewskiej 
korespondencji dobrze widoczna jest także trudność wynikająca nie tyl-
ko z rozległości i ustrojowej odmienności obu jagiellońskich państw, ale 
także z faktu, że bywały okresy, w których zagrożenie militarne nadcho-
dziło z różnych stron w jednym czasie. Tak było np. w połowie 1564 
roku. Kiedy monarcha zdecydował się przemieścić się bliżej działań wo-
jennych na froncie litewskomoskiewskim, dotarły do niego informacje 
o spodziewanym najeździe tatarskim na Wołyń i Podole. Ostatecznie 
Zygmunt August zrezygnował z podróży na Litwę i zdecydował się zo-
stać w Koronie  4. Nietrudno się domyślić, że takich dylematów ostatni 
Jagiellon miewał znacznie więcej. 

Rotacyjna obecność Zygmunta Augusta w Wielkim Księstwie Litew-
skim i konieczność podejmowania decyzji z odległej, nie tylko geogra-
ficznie, ale przede wszystkim politycznie, Korony, rodziła szereg trud-
ności, które wymagały wypracowania specyficznego sposobu zarządzania 
państwem na odległość, zwłaszcza w obliczu najpierw stałego niemal 
zagrożenia wojennego, a później po prostu w okresie wojny. Wśród ele-
mentów, składających się na ten rozgałęziony modus operandi, były 
m.in. sprawny i rozległy system informacyjny, obecność najwyższych 
litewskich urzędników w miejscu, za które odpowiadali, sprawny prze-
pływ dokumentów między nimi a królem, sprawne i terminowe, a cza-
sem także ekstraordynaryjne działania królewskiej kancelarii, odpo-
wiednie zabezpieczanie przesyłanych listów i dokumentów, by nie 
dostały się w niepowołane ręce  5. List był nieodzownym i standardowym 
elementem w systemie informacji i koordynacji działań, także w warun-

3  Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, oprac., wstęp i komentarz I. Kaniewska, Kra-
ków 1999, nr 287, s. 494.
4  Tamże, nr 278, s. 464465.
5  Szerzej por. A. JanuszekSieradzka, Litewskie władztwo Jagiellonów w listach króla Zygmun-
ta do Radziwiłłów, w: Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiel-
lonów, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2018 („Studia Jagiellonica”, 3),  
s. 149174.
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kach wojennych. Choć nie był z pewnością narzędziem doskonałym, to 
niezastąpionym i w sytuacji osobistej nieobecności władcy na obszarze 
działań wojennych (obok umyślnych gońców z ustnymi rozkazami) wła-
ściwie jedynym. 

Na przykładzie korespondencji hetmana Jana Zamoyskiego, Wojciech 
Tygielski pisał o stwarzanej przez źródła epistolarne unikalnej szansie 
odtworzenia mechanizmu konkretnych posunięć, działań w obrębie 
„kuchni” politycznej, których efekty można obserwować dopiero na fo-
rum publicznym  6. Świetnie jest to widoczne w listach króla Zygmunta 
Augusta do Mikołajów Radziwiłłów Czarnego i Rudego  7. Dają one nie-
częstą dla tego okresu okazję do przyjrzenia się „kuchni” prowadzenia 
wojny i to tej w niecodziennej sytuacji, w której – mimo formalnego, 
przynajmniej, rozgraniczenia kompetencji – trudno mówić w całej roz-
ciągłości o jedności dowodzenia. Formalnie głównodowodzący Mikołaj 
Rudy wiele, jeśli nie większość, decyzji oddawał w ręce Zygmunta Au-
gusta, przebywającego z reguły kilkaset kilometrów od teatru działań 
wojennych, a listowna wymiana informacji i decyzji w znaczącym stop-
niu wpływała na to, co się w nim miało dziać. 

Oczywiście, wymiana listów zawsze wiązała się z niebezpieczeń-
stwem w postaci ich opóźnienia, zaginięcia czy dostania się w niepowo-
łane ręce, jednak w czasie wojny okoliczności te miały znacznie większy 
ciężar. Królewska korespondencja z lat 60. XVI stulecia poświęcona 
kwestii wojny Wielkiego Księstwa Litewskiego z Moskwą nie zawiera 
informacji o utracie czy przejęciu przez wroga listów, co niewątpliwie 
dobrze świadczy o organizacji systemu wymiany listów między Zyg-
muntem Augustem i Radziwiłłami. Jak ważna w warunkach wojennych 
była sprawne kursowanie korespondencji mogą dowodzić starania Mi-
kołaja Rudego, by uniemożliwić przesyłanie listów stronie przeciwnej. 
W styczniu 1563 roku na jego polecenie zamknięto granice z Moskwą, 
co miało przeszkodzić w sprawnej wymianie listów. Liczono, iż to, że 
„tam listy więcej latać nie będą”, jak wdzięcznie ujął to Zygmunt Au-
gust, będzie skutkowało spóźnionym docieraniem do wroga przydatnych 
mu wiadomości  8. Listy nie trafiały do adresata na czas nie tylko ze 

6  W. Tygielski, Epistolografia staropolska jako źródło do badania mechanizmów politycznych, 
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 33, 1988, s. 77. 
7  O możliwościach badania owej politycznej kuchni na podstawie tych listów szerzej por.  
A. JanuszekSieradzka, Litewskie władztwo Jagiellonów, passim. Zob. także: T. Szulc, Stano-
wisko króla w Rzeczypospolitej na podstawie listów ostatniego Jagiellona do Radziwiłłów, 
„Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, 7, 2002, s. 144171.
8  Listy króla Zygmunta Augusta, nr 252, s. 426; M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł „Rudy”, s. 249.
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względu na jego oczywiste w czasie działań militarnych przemieszcze-
nia i dynamiczną zmianę sytuacji, ale czasem i z tak prozaicznego powo-
du, jak „przygoda w drodze, zachorzenie posłańca po niejakiej niefortu-
nie”  9 lub kancelaryjna pomyłka  10. Były to jednak sytuacje sporadyczne, 
nie niosące ze sobą istotnych dla przebiegu wojny konsekwencji. Nawet 
w najlepiej zorganizowanym systemie przekazywania listów poprzez 
przemieszczanie się kurierów pomiędzy Mikołajem Rudym i Zygmun-
tem Augustem, potrzeba było sporo czasu, by informacje dotarły do ad-
resata. Dobrze ilustruje to przykład tragicznej wiadomości o upadku 
twierdzy w Połocku. Siły Iwana IV zdobyły ten ważny strategicznie za-
mek 15 lutego 1563 roku, a przebywający w Piotrkowie na sejmie król 
dowiedział się o tym wydarzeniu dopiero (już?) dziesięć dni później, 25 
lutego  11. Zdarzało się, że do króla nie docierały na czas informacje, któ-
re były mu niezbędne do wydania odpowiednich rozkazów, i tak np.  
w sierpniu 1561 roku zdezorientowany monarcha dopytywał Mikołaja 
Radziwiłła Rudego, dokąd ma wysłać przygotowane już działa  12.

Sprawa wojny z Moskwą ma w analizowanej korespondencji, podobnie 
jak niemal wszystkie poruszane w niej kwestie, wymiar przede wszystkim 
praktyczny. Problem napiętych stosunków litewskomoskiewskich jest  
w korespondencji króla Zygmunta Augusta z Mikołajem Radziwiłłem Ru-
dym stale obecna, choć z różnym natężeniem  13. Na plan pierwszy wysunę-
ła się wraz z wygaśnięciem rozejmu Moskwy z Inflantczykami w grudniu 

9  Listy króla Zygmunta Augusta, nr 327, s. 550; także nr 2, s. 41.
10  Np. w październiku 1549 r. Zygmunt August wyjaśniał swemu szwagrowi, że nieporozumienie 
co do potrzebnego Rudemu zaopatrzenia wojskowego wynikło z praktyki stosowanej w królew-
skiej kancelarii. „Pisaliście też o jakieś juki. Tedy nic się na znamy na tych juczech, bo u nas nie 
masz jeno wozy i to po sześci woźnikach. A tak gdzieby podle naszej własnej intencyjej było pi-
sano, tedyby było pisano z wozami a nie z juki, bo jakeśmy rzekli my tych juków nie znamy, lecz 
się to tak podobno z kanclerayjej, podle starodawnego obyczaju pisało, a tak nie nami się to 
dzieje. Wszakoż wiecie, iż azbuki nie umiemy” (Listy króla Zygmunta Augusta, nr 64, s. 134). 
Niekiedy owe kancelaryjne pomyłki mogły mieć poważniejsze konsekwencje, bo tak należy wi-
dzieć niejasność co do głównodowodzącego armią. Dzień później także jako potknięcie tej insty-
tucji król tłumaczył Rudemu przesłane mu polecenie wspólnego z kasztelanem trockim Hieroni-
mem Chodkiewiczem dowództwa nad pospolitym ruszeniem, zapewniając o powierzeniu mu 
dowództwa wyłącznego (Listy króla Zygmunta Augusta, nr 65, s. 135; Listy polskie XVI wieku, 
red. K. Rymut, t. 2: Listy z lat 1548-1550 ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego 
i Adama Turasiewicza, Kraków 2001, nr 334, s. 411412).
11  Listy króla Zygmunta Augusta, nr 260, s. 438439.
12  Tamże, nr 205, s. 345.
13  O zagrożeniu moskiewskim w okresie wcześniejszym i roli Radziwiłłów w kształtowaniu 
polityki wobec Moskwy por. M. Ferenc, Radziwiłłowie wobec zagrożenia moskiewskiego  
w latach 1548-1558, w: Radziwiłłowie w służbie Marsa, red. M. Nagielski, K. Żojdź, Warszawa 
2017, s. 3347.
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1559 roku i wznowieniem działań zbrojnych przez Iwana IV Groźnego  
w marcu następnego roku. Litwa, która w tamtym okresie zabezpieczona 
była rozejmem z agresywnym sąsiadem robiła wszystko, by nie wspomóc 
realnie Gottarda Kettlera i jego poddanych w oporze przeciwko Moskwie 
i pozostawała bierna wobec działań zbrojnych prowadzonych na obszarze 
Inflant. Zresztą, niespieszne i mało przekonujące działania armii litewskiej 
nie stały w sprzeczności z planami Zygmunta Augusta, który nie chciał 
otwarcie angażować się po stronie Inflantczyków, by jak najdłużej zacho-
wać poprawne stosunki z Moskwą oraz pokazać Kettlerowi, że nie ma al-
ternatywy dla ściślejszego związku z monarchią jagiellońską  14. Taktyka 
Zygmunta Augusta uległa zmianie na początku 1561 roku, kiedy monar-
cha nie miał już złudzeń co do nieuchronności starcia z Iwanem IV Groź-
nym, a do inflanckiej rozgrywki czynnie włączyły się Dania i Szwecja. 
Pozorowane działania armii litewskiej musiały zmienić się w realne woj-
skowe operacje. Do wojny przystąpiły wojska polskie dowodzone przez 
Floriana Zebrzydowskiego, a korespondencję Zygmunta Augusta i Miko-
łajów Radziwiłłów, zwłaszcza Rudego, zdominowały realne problemy  
i wyzwania w teatrze wojennym na północnowschodnich obszarach Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. Naczelne dowództwo spoczywało w rękach 
Mikołaja Radziwiłła Rudego, adresata królewskich listów, do jego awansu 
na wojewodę wileńskiego i kanclerza w 1566 roku, kiedy przeszło w ręce 
Hrehorego Chodkiewicza. Awans na najważniejsze urzędy w Wielkim 
Księstwie Litewskim wyłączył Mikołaja Rudego z czynnego udziału  
w walkach z Moskwą, nie przestał on jednak być adresatem licznych  
i drobiazgowych listów Zygmunta Augusta poświęconych tej kluczowej 
kwestii polityki litewskiej tego okresu. W początkowych latach wojny Mi-
kołaj Rudy odpowiadał za operacje w Inflantach związane przede wszyst-
kim z militarnym zabezpieczeniem tych ziem, które wymagało obsadzenia 
i utrzymania dużej liczby zamków. W drugiej połowie tej dekady, po prze-
jęciu naczelnego dowództwa przez Chodkiewicza, Rudy zajmował się 
przede wszystkim trudnymi rokowaniami z przedstawicielami Iwana 
Groźnego, ale i wówczas dokładnie informował monarchę o działaniach 
strony przeciwnej i długiej liście problemów, z którymi borykało się  
w związku z tą wojną Wielkie Księstwo Litewskie. 

Na początku lat sześćdziesiątych XVI wieku działania wojsk litew-
skich skupiały się w Inflantach i zgodnie z królewskimi rozkazami pole-

14  Tenże, Mikołaj Radziwiłł „Rudy” (ok. 1515-1584). Działalność polityczna i wojskowa, Kraków 
2008, s. 216217; M. Nagielski, Rywalizacja Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim o domina-
cję w Europie Środkowo-Wschodniej w XVI-XVII w., „Sensus Historiae”, 11, 2013, nr 2, s. 95.
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gały na plądrowaniu tej części dawnego państwa Kawalerów Mieczo-
wych, który znalazła się pod panowaniem moskiewskim. Nie była to, 
wbrew pozorom, łatwa operacja. Na odległość, z Wilna, Zygmunt Au-
gust usiłował zabezpieczyć takie jej przeprowadzenie, by przy grabie-
żach przeprowadzanych na tych ziemiach nie posunąć się zbyt daleko, 
jako że później mieli tam stacjonować polscy zaciężni i nie powinni 
przybyć na tereny do szczętu złupione. Nierozsądne prowadzenie owego 
plądrowania mogło skutkować naturalnym oporem miejscowej ludności, 
czego też należało uniknąć  15. Monarcha zalecał też Radziwiłłowi wy-
trwanie w Inflantach dopóki nie przybędzie odsiecz z Polski  16. Listy nie 
pozostawiają wątpliwości co do słuszności królewskich zaleceń. Jak jed-
nak je zrealizować? Kolejne listy króla do Mikołaja Rudego i jego odpo-
wiedzi na królewskie dyspozycje pokazują, że częstokroć była to jedynie 
wymiana informacji o odmiennych stanowiskach, a oddalony od real-
nych działań wojennych władca mógł tylko przyjmować kolejne wiado-
mości o niewykonywaniu jego powielanych rozkazów  17. Ze strategicz-
nego punktu widzenia król bez wątpienia miał rację – utrzymanie wojsk 
litewskich w Inflantach do czasu przybycia polskich zaciężnych było 
istotne dla dalszego pozytywnego dla sprzymierzonych przebiegu woj-
ny. Z realnego punktu widzenia według Rudego było to po prostu niewy-
konalne. Zdradzają więc listy dodatkową specyficzną trudność w takim 
komunikowaniu się odległych od siebie ośrodków decyzyjnych o nie do 
końca chyba sprecyzowanych kompetencjach. Wyłania się z nich obraz 
Zygmunta Augusta jako głównego stratega czy taktyka tych działań, co 
bez wątpienia, poza wszystkim, łączyło się też z tym, że stanowił on 
swoiste centrum finansowe. Radziwiłł Rudy jawi się jako przede wszyst-
kim wykonawca królewskich dyspozycji. W praktyce królewską taktykę 
weryfikowała ocena teatru działań wojennych dokonywana przez Miko-
łaja Rudego, która nierzadko owocowała zaniechaniem wykonywania 
monarszych rozkazów. Zygmunt August starał się z reguły skłonić Ra-
dziwiłła do podporządkowania się rozkazom, Rudy tłumacząc się ob-
szernie, uchylał się od nich, a oddalonemu od terytorium objętego dzia-
łaniami wojennymi królowi pozostawała modyfikacja wcześniejszych 
założeń i dostosowanie przeorientowanej strategii czy, częściej, taktyki. 
Zresztą, niekiedy Zygmunt August stawiał swych korespondentów w na-
prawdę trudnej sytuacji, żądając listownie rzeczy na granicy niemożli-

15  Listy króla Zygmunta Augusta, nr 204, s. 344345.
16  Tamże, nr 205, s. 345346.
17  Tamże, nr 206, s. 347.
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wości. Pod koniec 1561 roku, gdy problemy z żołdem dla żołnierzy pol-
skich biorących udział w operacji inflanckiej przerosły królewskie 
możliwości, przebywający wówczas w Łomży Zygmunt August wysto-
sował do wojewody wileńskiego Mikołaja Czarnego i podskarbiego li-
tewskiego Ostafiego Wołłowicza pismo, w którym rozkazał im … wy-
myślić, skąd pozyskać pieniądze na opłacenie zaciężnych  18. Najczęściej 
Mikołaj Radziwiłł Rudy przerzucał odpowiedzialność za decyzje na 
Zygmunta Augusta, ale i ostatniemu Jagiellonowi, zwykle rezerwujące-
mu dla siebie prawo do decydowania o drobnych nawet sprawach, zda-
rzało się zrzucić problem na barki litewskich przywódców. Było to moż-
liwe, dopóki żył rzutki, zaradny i samodzielny Mikołaj Czarny i niekiedy 
Zygmunt August korzystał z tej sposobności, by zdjąć z siebie trud roz-
wiązania jakiegoś problemu. Bez wątpienia Czarny był nie tylko, jak  
z reguły Rudy, dość biernym wykonawcą królewskich rozkazów, ale 
partnerem intelektualnym króla, na decyzjach którego Zygmunt August 
zazwyczaj polegał  19. Po śmierci marszałka wielkiego litewskiego  
w maju 1565 roku takie listowne polecenia króla, by Radziwiłł Rudy 
rozwiązał czy załatwił coś własnym pomysłem, już się nie zdarzały. Cały 
ciężar militarnofinansowej logistyki spadł na barki króla. 

W listach świetnie widoczna jest zarówno duża elastyczność władcy, 
który potrafił szybko i zdecydowanie zmieniać swoje rozkazy, gdy prze-
obrażeniu ulegała sytuacja na froncie. Na początku czerwca 1562 roku 
Zygmunt August koordynował współdziałanie wojsk polskich pod do-
wództwem Zebrzydowskiego i litewskiego pospolitego ruszenia hetma-
na Radziwiłła. Rozwój sytuacji skłonił króla do wydania rozkazu o połą-
czeniu wojsk i wspólnej obronie Witebska, a także nękaniu przeciwnika 
przy każdej nadarzającej się okazji. Informacja o dotarciu wojsk mo-
skiewskich pod zamek Jezierzyszcze (Ozierzyszcze) nakazała władcy 
szybko zrewidować ocenę sytuacji i zarządzić skierowanie tam oddzia-

18  Tamże, nr 208, s. 349. Warto zauważyć, że wojewoda i podskarbi wymyślili sposób na za-
trzymanie polskich zaciężnych – Mikołaj Czarny zabezpieczył konieczne wypłaty na swoich 
dobrach (H. Lulewicz, Mikołaj Radziwiłł „Czarny”, w: Polski Słownik Biograficzny, red.  
E. Rostworowski, t. 30, Wrocław 1987, s. 340; M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł „Rudy”, s. 230). Na 
temat utrzymywania polskich zaciężnych w początkowej fazie wojny przez skarb litewski por. 
M. Plewczyński, Wkład Radziwiłłów w rozwój staropolskiej sztuki wojennej w XVI w., „Mi-
scellanea HistoricoArchivistica”, 7, 1997, s. 32; G. Lesmaitis, Dokumenty Metryki Litewskiej 
o zaciężnych polskich na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów Zygmunta Augu-
sta, w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 2, red.  
W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010, s. 241.
19  A. JanuszekSieradzka, Litewskie władztwo Jagiellonów, s. 167168.
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łów, które wcześniej miały być wysłane pod Witebsk  20. Koordynacja na 
odległość działań niechętnego do jakiejkolwiek aktywności Rudego  
i prącego do walki Zebrzydowskiego, w obliczu niejasnej sytuacji kom-
petencyjnej między nimi, nie była zadaniem łatwym. Wymiana listów 
przyniosła raczej rozeznanie w tej skomplikowanej sytuacji niż realne jej 
uzdrowienie. To w Zebrzydowskim miał jednak Zygmunt August i do-
kładnego, fachowego informatora i kompetentnego doradcę, bowiem 
inaczej niż Radziwiłł, hetman polskich wojsk zaciężnych sugerował kró-
lowi konkretne rozwiązania na wypadek kilku możliwych opcji rozwoju 
wypadków na froncie. Zresztą, brak porozumienia między Zebrzydow-
skim i Radziwiłłem, ich odmienna ocena sytuacji i odmienne, zdaje się, 
cele, nawet przy spajającym te działania Zygmuncie Auguście nie mogły 
przynieść oczekiwanych przez niego militarnych postępów i niejedno-
krotnie z królewskich listów wprost bije zniecierpliwienie i zdenerwo-
wanie. Cóż z tego, skoro ponaglany przez króla Zebrzydowski zachęcał 
do działań Rudego, przedstawił mu różne możliwości postępowania  
i z reguły spotykał się z prośbą o wstrzymanie działań ze względu na 
brak żołnierza i pieniędzy. Stopień wiedzy przebywającego w Wilnie 
monarchy należałoby uznać za wystarczający, a może nawet pełny, nie 
szły za tym jednak konkretne działania militarne.

Listowna jedynie łączność między Zygmuntem Augustem i Mikołajem 
Radziwiłłem Rudym, formalnie głównodowodzącym, w praktyce raczej 
wykonawcą (lub nie) królewskich decyzji, w dynamicznie zmieniającej 
się sytuacji, czasem w sposób zupełnie nieprzewidziany, wymagała nie-
kiedy działań, których nie dało się uzgodnić na drodze wymiany pism. 
Gdy w połowie 1562 roku Szwedzi zdobyli Parnawę, Zygmunt August nie 
konsultując się z Mikołajem Rudym podjął decyzję o wysłaniu pospolite-
go ruszenia ze Żmudzi do Inflant. Było to jawne naruszenie kompetencji 
hetmana, bo to jego rozkazom podlegało pospolite ruszenie z Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Radziwiłł przyjął ten królewski manewr z najwyż-
szą niechęcią, uznając postępowanie Jagiellona za oznakę ignorowania 
hetmańskich kompetencji i braku szacunku dla tego litewskiego urzędu. 
Tłumaczenia Zygmunta Augusta wydają się oczywiste – monarcha samo-
dzielnie zdecydował o wysłaniu Żmudzinów na północ naglony rozwojem 
wydarzeń i obawami o konsekwencje zwlekania z decyzją o wzmocnieniu 

20  Listy króla Zygmunta Augusta, nr 229, s. 385; Materiały do działalności wojskowej Floriana 
Zebrzydowskiego, wyd. J. Jasnowski, „Przegląd HistorycznoWojskowy”, 9, 1937, s. 281282; 
M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł „Rudy”, s. 239. 
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polskolitewskich sił w Inflantach  21. Nie tylko listowny sposób porozu-
miewania się króla i hetmana miał wpływ na tę ze wszech miar niekorzyst-
ną dla prowadzenia działań wojennych sytuację, gdy każda decyzja wy-
magała uwspólnienia, a jedna ze stron decydowała bez wysłuchania opinii 
drugiej. Musiało to być trudne, skomplikowane i niekorzystne dla tempa  
i jakości prowadzonych działań. Ale pamiętać też należy, że rzecz całą 
komplikował i utrudniał jeszcze jeden istotny czynnik. Mikołaj Rudy był 
zwolennikiem takiej koncepcji wojny z Moskwą, która zakładała obronę 
ziem litewskich bez wdawania się w działania zbrojne w Inflantach. Zyg-
munt August lansował i realizował plan przyjęcia Inflant pod swoje pano-
wanie i konsekwentnej ich obrony przed agresją z którejkolwiek strony. 
Szwedzki atak na Inflanty w ocenie Rudego niewiele miał wspólnego  
z obroną litewskich interesów przed Moskwą i trudno się dziwić, że het-
man źle przyjął angażowanie Żmudzinów w tę „nie jego” wojnę. Już  
w 1556 roku Zygmunt August przekonywał Radziwiłłów, iż „zali nie tak 
bije Inflant jako i Moskwicin? Abo nie taki upad wziąć od Inflantów one-
mu państwu naszemu jak i od Moskwicina? I owszem od Inflanta i ze-
lżywszy i szkodliwszy by mógł być, bo bliżej daleko Wilno inflanckich niż 
moskiewskich granic”  22. Przekonać ich nie zdołał. Kwestia wysłania 
Żmudzinów do Inflant wyraźnie wskazuje, że w 1562 roku Zygmunt Au-
gust i Mikołaj Radziwiłł Rudy prowadzili wspólnie jedną, ale zupełnie 
różną wojnę. W tym wypadku odległość była chyba na rękę Zygmuntowi 
Augustowi – naruszając hetmańskie kompetencje zadziałał metodą faktów 
dokonanych, a jego późniejsze tłumaczenia wobec zrealizowanych rozka-
zów były już tylko czystą uprzejmością. Z punktu widzenia Radziwiłła nie 
chodziło jedynie o to, że monarcha realizował szerszą politycznowojsko-
wą koncepcję, z którą hetman gruntowanie się nie zgadzał. Dla dowódcy 
to zawsze trudna i niekorzystna dla jego pozycji sytuacja, gdy ktoś, nawet 
król, dokonuje taktycznych manewrów za jego plecami. Trudno się dziwić 
jego protestom i niezadowoleniu. Ale czy swą niezdecydowaną postawą  
i stałym wypatrywaniem dyspozycji od Zygmunta Augusta nie ułatwił 
królowi podjęcia tej decyzji?

Bywały też sytuacje, w których wielotorowa wymiana korespondencji 
pomiędzy Zygmuntem Augustem, Mikołajem Rudym i dowodzącym 
polskimi zaciężnymi owocowała nieporozumieniami. W połowie 1564 

21  M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł „Rudy”, s. 237.
22  Listy króla Zygmunta Augusta, nr 187, s. 320; J. Jasnowski, Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515-
1565). Kanclerz i marszałek ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda wileński, 
Oświęcim 2014, s. 129.
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roku Radziwiłł i hetman Stanisław Leśniowolski dokonali operacji woj-
skowej, której celem był Połock. Leśniowolski jako pomysłodawcę tego 
śmiałego, acz źle przygotowanego i nieudanego, manewru wskazywał 
Zygmunta Augusta, gdy tymczasem monarcha zaprzeczał, by wydał taki 
rozkaz, każąc wojskom doprowadzić do bitwy lub zdobycia twierdzy 
mniejszej niż połocka  23. Listy pozwalają dziś tę skomplikowaną decy-
zyjnie sytuację rozpoznać, ale nietrudno się domyślić, że takie zdarzenia 
nie mogły mieć pozytywnego wpływu na przebieg działań zbrojnych, 
czy szerzej – wojennej taktyki i strategii. 

W opinii znawców Mikołaj Radziwiłł Rudy nie był ani wybitnym stra-
tegiem ani szczególnie uzdolnionym dowódcą i oceny tej nie zmienia 
największe zwycięstwo Rudego nad wojskami Piotra Szujskiego pod 
Czaśnikami w styczniu 1564 roku. Zresztą sam Radziwiłł jako ojca tego 
triumfu wskazywał raczej hetmana Hrehorego Chodkiewicza  24. W oce-
nach tych podkreśla się również, że nie przejawiał talentów administra-
cyjnych czy organizacyjnych  25. W listach Zygmunta Augusta liczniej-
sze, niż ogólne wytyczne dotyczące sposobu czy kierunku prowadzenia 
szeroko rozumianych działań wojennych, są odpowiedzi, tzw. nauki, 
których monarcha udzielał na zapytania szwagra dotyczące często kon-
kretnych rozwiązań czy działań. W lipcu 1556 roku monarcha udzielał 
rad Mikołajowi Rudemu, jak zadbać, by działa nie wpadły w ręce nie-
przyjaciela  26, z końcem 1556 roku Rudy prosił monarchę o instrukcje 
dotyczące wykorzystania wojsk pieszych, a prośby o „naukę” w wielu 
kwestiach mnożyły się wraz z intensyfikacją działań wojennych w latach 
60. Także raczej niewysoko oceniany pod względem talentów i umiejęt-
ności wojskowych Zygmunt August (choć w literaturze wskazuje się na 
pewne osiągnięcia monarchy w tej dziedzinie  27) w listownym zestawie-
niu z Mikołajem Radziwiłłem jawi się jako człowiek dużo bardziej zde-
cydowany, zdeterminowany, pomysłowy i odznaczający się sporą wie-

23  Listy króla Zygmunta Augusta, nr 285, s. 487488; M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł „Rudy”,  
s. 278279. 
24  M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł „Rudy”, s. 269.
25  Tamże, s. 625.
26  Tenże, Listy polskie króla Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła „Rudego” z lat 1548-
1556, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 136, 2009, s. 149
150; R. Jaworski, Działa, proch i dziura w murze. Listy polskie króla Zygmunta Augusta do 
wielkorządcy krakowskiego Macieja Błeszyńskiego z lat 1563-1564, „Klio. Czasopismo po-
święcone dziejom Polski i powszechnym”, 32, 2015, nr 1, s. 147 i przyp. 26.
27  Por. A. Gładysz, Wojskowe osiągnięcia Zygmunta Augusta. Próba oceny, w: Sigismundus 
Augustus Rex. Studia i szkice z dziejów panowania ostatniego Jagiellona, red. A. Januszek-
Sieradzka, Sandomierz 2010 („Praeclara stirps Jagiellonica”, 2), s. 149166.
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dzą. Zresztą adresatem Radziwiłłowskich próśb był nie tylko sam 
Zygmunt August, ale także Florian Zebrzydowski dowodzący polskimi 
wojskami w wojnie z Moskwą w latach 15611562. Wraz z przejmowa-
niem terytorium Inflant, wchodzących w skład państwa Kawalerów Mie-
czowych, litewska armia stanęła w obliczu niełatwego zadania objęcia  
w posiadanie, wzmocnienia i utrzymania licznych średniowiecznych 
zamków, które należało zabezpieczyć przed spodziewaną ofensywą mo-
skiewską. Radziwiłł zwrócił się z prośbą do Zebrzydowskiego o wytycz-
ne, jak przeprowadzić te wymagające fachowej wiedzy działania,  
a w odpowiedzi otrzymał składający się z 44 punktów list, znany dziś 
jako Pouczenie wojenne i uznawany za istotny wkład Zebrzydowskiego 
w rozwój polskiej myśli wojskowej  28.

Kwestia taktyki i wojennych manewrów była ważnym, ale nie jedynym 
i chyba nawet nie najważniejszym okołowojennym wątkiem w królew-
skich listach do Radziwiłłów. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, 
że wiele z widocznych w korespondencji monarszych bolączek i Radzi-
wiłłowskich niemocy nie miałoby miejsca, gdyby nie chroniczny brak pie-
niędzy na zabezpieczenie wojennych potrzeb Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. W pierwszym okresie litewskomoskiewskiego konfliktu zbrojnego 
finansowanie działań militarnych Zygmunt August usiłował zabezpieczyć 
ze środków litewskich. Ciężar ten ponosiła przede wszystkim ludność Au-
ksztoty i Białorusi, która została obciążona podatkami i powołaniem męż-
czyzn do pospolitego ruszenia  29. Jednak już na początku lat 60. XVI stule-
cia stało się jasne, że Wielkie Księstwo Litewskie nie będzie w stanie 
udźwignąć wojny z Moskwą ani militarnie, ani finansowo. Gdy w 1563 
roku konflikt o Inflanty przerodził się w długotrwałą wojnę północną, wy-
magającą walki na dwu frontach – inflanckim i litewskim, trudna sytuacja 
finansowa Litwy stała się jeszcze trudniejsza, a koronny skarb Zygmunta 
Augusta wcale nie był zasobniejszy. Zresztą, jego nie najlepszy stan był 
kwestią wtórną wobec tego, że polska szlachta nie wyrażała zgody na za-
angażowanie w „inflancką imprezę” Litwy  30. W latach 60. i na początku 

28  K. Łopatecki, Poglądy Floriana Zebrzydowskiego dotyczące ufortyfikowania, obrony i pod-
dania twierdz, „Białostockie Teki Historyczne”, 13, 2015, s. 91110, tu zwł. 9293; szerzej por. 
tenże, „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 
2012, s. 168182.
29  A. SucheniGrabowska, Zygmunt August król Polski i wielki książę litewski 1520-1562, War-
szawa 1996, s. 389.
30  Szerzej por. A. JanuszekSieradzka, „Potrzeba moskiewska” na sejmach koronnych w latach 
60. XVI stulecia, „Teka Komisji Historycznej. Polska Akademia Nauki, Oddział w Lublinie”, 9, 
2012, s. 731.
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lat 70. XVI wieku wszystkie królewskie instrukcje na sejmiki zawierały 
oczekiwania rozpatrywania na sejmach kwestii udzielania pomocy Litwie 
w wojnie przeciwko Moskwie. Na zwoływanych corocznie sejmach król 
Zygmunt August konsekwentnie proponował posłom do rozważenia kwe-
stię zagrożenia moskiewskiego i występował o ich finansowy udział  
w zbrojnym rozstrzygnięciu konfliktu z Iwanem Groźnym, „dziedzicznym 
J.K.M. nieprzyjacielem”  31. Kwestia finansowych braków jest stałym wąt-
kiem w królewskiej korespondencji, jednak o ile Mikołaj Rudy niemal 
wyłącznie narzeka na brak pieniędzy i domaga się ich zapewnienia, król 
jawi się jako osoba rzeczywiście usiłująca tym niedostatkom zaradzić. I to 
na bardzo różne sposoby. Może aż dziwić swoisty imposybilizm Mikołaja 
Rudego, który, jak można sądzić z listów, nie przejawiał najmniejszej in-
wencji nie tylko w kwestii znalezienia koniecznych na wojnę funduszy, ale 
też szukania innych sposób zminimalizowania skutków tej wojennej dziu-
ry budżetowej. Widać ją za to w listach króla. Stałym wątkiem w tym fi-
nansowym niedoborze była kwestia aprowizacji wojska, która na czas nie 
rozwiązana groziła spadkiem żołnierskiej dyscypliny, samowolą i grabie-
żami dokonywanymi na miejscowej ludności. Zygmunt August poszuki-
wał ustawicznie nie tylko koniecznych środków finansowych, ale też roz-
wiązań doraźnych, które choć na jakiś czas oddalałyby najpoważniejsze 
niebezpieczeństwa. Informowany o kłopotach z aprowizacją żołnierzy 
nakazywał np. wymyślenie planu zaangażowania oddziałów w działania 
przeciw wrogowi, tak by nie trwali bezczynnie w niedostatku pod Połoc-
kiem  32. To monarcha decydował osobiście o miejscach rozlokowania pol-
skich żołnierzy i dbał, by lokalna ludność sprzedawała wojsku żywność  
o ustalonych cenach. W końcu też wpadł na oryginalny pomysł, by pobor-
cy podatkowi za zebrane pieniądze kupowali mięso, które następnie miało 
być solone w beczkach  33.

Warto pamiętać, że poza dopatrywaniem kwestii związanych bezpo-
średnio z planowaniem i koordynowaniem działań zbrojnych, Zygmunt 
August był zaangażowany również żywo w prowadzenie szerokiej dzia-
łalności dyplomatycznej, która miała na celu porozumienie się z Iwanem 
IV Groźnym na drodze negocjacji. Bardzo trudnych negocjacji. Była to 
niezwykle skomplikowana gra, w której król – w najmniejszym stopniu 
nie wierząc w dobre intencje „Moskiewskiego” – starał się zyskiwać na 
czasie w planowanych operacjach o charakterze militarnym. 

31  Tamże, s. 20.
32  Listy króla Zygmunta Augusta, nr 231, s. 387388.
33  M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł „Rudy”, s. 245.



LIST JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 123

Nie należy też zapominać, że Zygmunt August zajmował się wówczas 
nie wyłącznie problemem wojny litewskomoskiewskiej, a wszystkimi 
innymi monarszymi obowiązkami, dokonywał szeregu istotnych zmian 
w wielu dziedzinach życia publicznego na Litwie, a od początku lat 60. 
XVI wieku zaczął także pracować nad swym największym – jak podkre-
śla polska historiografia – osiągnięciem, czyli wielkim dziełem dopro-
wadzenia do polskolitewskiej unii. W tym kontekście drobiazgowa wie-
dza króla o odległym teatrze działań wojennych i jego codzienne niemal 
zaangażowanie w rozwiązywanie pojawiających się kilkaset kilometrów 
dalej problemów wymagają podkreślenia. Jak można sądzić, na tę sytu-
ację i szczególną rolę listu jako często wykorzystywanego narzędzia ko-
munikacji między Zygmuntem Augustem i Mikołajem Radziwiłłem Ru-
dym wpływ miały dwa, zwłaszcza, czynniki. Krzyżowały się tu bowiem 
mocna dążność Zygmunta Augusta do sprawowania rządów osobistych, 
nawet w nieszczególnie mu bliskich w praktyce kwestiach militarnych,  
z niezbyt mocną osobowością Mikołaja Rudego, dowódcy niezdecydo-
wanego i niepewnego swych wojskowych kwalifikacji. Oczywiście, to 
swoiste rozdwojenie ośrodka decyzyjnego, czy też jego lokalizacja  
w ogromnej odległości od teatru działań wojennych nie była rozwiąza-
niem optymalnym, a trudności decyzyjne w takim układzie są aż nadto 
widoczne w pierwszej fazie wojny, gdy sfrustrowany Florian Zebrzy-
dowski czekać musiał na decyzje Mikołaja Rudego, który z kolei ocze-
kiwał wytycznych od króla. W świetle listów Zygmunt August jawi się 
jednak jako dobrze zorientowany, acz do bezradności ograniczony bra-
kiem pieniędzy na finansowanie działań zbrojnych. Wiedza Zygmunta 
Augusta, nie tylko przecież teoretyczna, ale pragmatyczna, i do tego  
w tak wielu różnych obszarach taktyki i praktyki prowadzenia działań 
militarnych, może rzeczywiście budzić zdumienie, zważywszy na fakt, 
iż król przez całe swoje życie osobiście wziął udział w zaledwie trzech 
wyprawach wojennych, i to jeśli włączyć do tego bojowego doświadcze-
nia udział w przeglądzie wojsk przed wyprawą mołdawską Zygmunta 
Starego w 1538 roku. Król sprawował, co prawda, dowództwo nad woj-
skiem w polu, sam jednak nigdy udziału w walce nie wziął  34. Wiadomo-
ści z listów i od umyślnych dawały najwidoczniej królowi na tyle jasny 
i szczegółowy obraz tego, co działo się w Inflantach i na północnoza-
chodnich rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego, że jego decyzje – 
jakkolwiek niekiedy z oczywistych względów spóźnione – oparte były 
na solidnej znajomości wojennych realiów. Lektura listów nie pozosta-
34  A. Gładysz, Wojskowe osiągnięcia Zygmunta Augusta, s. 157.



AGNIESZKA JANUSZEK-SIERADZKA124

wia wątpliwości, że niedecyzyjność Rudego i wiodąca rola Zygmunta 
Augusta w rozstrzyganiu o wielu, jeśli nie niemal wszystkich, szczegó-
łach dawały efekt wojny prowadzonej listownie (posłańcy z ustnymi 
rozkazami też przecież musieli przebyć drogę tę samą, co listy), a same 
listy z narzędzia komunikacji w tych szczególnych warunkach stawały 
się czymś znacznie więcej. Ale to swoiste skrzyżowanie kompetencji  
i osobowości Zygmunta Augusta i Mikołaja Radziwiłła Rudego kompliko-
wał czynnik, który – obecny we wszystkich chyba listach wymienionych 
w tym czasie między korespondentami – miał znaczenie kluczowe. Pienią-
dze. Nervus belli pecunia. Najmądrzej wypracowana strategia, najlepiej 
dobrana taktyka, najtrafniej wybrane manewry stawały się teoretycznymi 
rozważaniami, gdy nie było ludzi i środków, by je zrealizować. 

Pamiętać też należy, że korespondencja Zygmunta Augusta z Mikoła-
jami Radziwiłłami to zaledwie cząstka ogromnej liczby listów wysyła-
nych przez króla w związku z koordynowaniem działań zbrojnych  
w Inflantach, czy szerzej w wojnie północnej. Monarcha wysyłał dzie-
siątki listów z rozkazami do szlachty litewskiej i połockiej, chorążych 
tatarskich, chorążych ziemskich, panów rady litewskiej, starostów ukra-
innych, wojewodów ukrainnych, ciwunów żmudzkich, dzierżawców 
ukrainnych, rotmistrzów inflanckich, rotmistrzów jazdy, książąt Druc-
kichSokolińskich, Łukomskich, Wiśniowieckich i wielkiej liczby indy-
widualnych adresatów  35. Oczywiście, listy te miały różny charakter. Ko-
respondencja z Mikołajem Rudym przypominała bardziej wymianę 
myśli czy zalecenia, które nie zawsze monarcha był w stanie wyegze-
kwować, listy skierowane do innych adresatów miały charakter rozka-
zów, które po prostu należało zrealizować. Bez wątpienia jednak w prak-
tyce sprawowania władzy przez Zygmunta Augusta – króla w Koronie, 
wielkiego księcia litewskiego na Litwie, list stanowił podstawowe na-
rzędzie i komunikacji, i w konsekwencji zarządu państwem, a w końcu 
także i prowadzenia działań o charakterze wojennym. 

Warto też pamiętać, że w warunkach wojennych list był nie tylko źró-
dłem i kanałem informacji, ale także dezinformacji. Mógł też list z odpo-
wiednim ładunkiem informacyjnym, podkoloryzowanym czy specjalnie 
spreparowanym, skłaniać drugą, wrogą stronę do określonych działań. 
Jak można sądzić, i taką broń wykorzystywano w wojnie z Moskwą. Po 
litewskim zwycięstwie pod Czaśnikami nad rzeką Ułą w styczniu 1564 
roku, największym dowódczym triumfie hetmana (choć niespecjalnie 

35  Świetnie widać to w pracy M. Ferenca, Mikołaj Radziwiłł „Rudy”, s. 216310.
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wysoko ocenianym we współczesnej historiografii  36), to ponoć właśnie 
celowo podstawiony wywiadowi moskiewskiemu list Rudego z obrazo-
wym opisem pogromu wojsk Iwana IV miał skłonić do szybkiego wyco-
fania się do Smoleńska drugiej grupy pod dowództwem Wasyla Sere-
briannego, która zagrażała Litwinom i pustoszyła okolice  37. Ten sam list 
mógł mieć też o wiele szersze znaczenie i być cennym narzędziem pro-
pagandowym. Kopię listu Rudego Mikołaj Czarny wysłał do Strasburga 
swemu synowi Mikołajowi Krzysztofowi z prośbą o jego przetłumacze-
nie na język niemiecki i łacinę oraz jego kolportaż wśród ważnych, 
wpływowych osób. „Sierotka” nie tylko uczynił zadość ojcowskiej proś-
bie, ale doprowadził także do opublikowania w Norymberdze jego nie-
mieckojęzycznej wersji, a litewska wersja wydarzeń znad Uły stała się 
znana w kręgach europejskich  38. 

Komunikacyjne znaczenie i rola listu w warunkach wojennych wcze-
snej nowożytności było wielorakie, bowiem nie tylko po prostu zapew-
niał komunikację, wymianę informacji między korespondentami, ale był 
także efektywnym narzędziem dezinformacji, skutecznym środkiem 
psychologicznego nacisku na nieprzyjaciela i w końcu poręcznym in-
strumentem propagandowym. 
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Letter as a Communication Tool in War Conditions (on the 
example of the Correspondence of Sigismund Augustus with 

Mikołaj „the Black” Radziwiłł and Mikołaj „the Red” Radziwiłł 
from the 1560s) 

Summary

In the mid16th century a letter was a tool for communication, strongly 
and permanently belonging to a rather narrow range of means for com-
munication in the early modern society. Both dimensions of the epistola-
ry activity – the official and private, often comingled together – were 
characteristic for the royal families, and the family members of the Ja-
giellonian dynasty, scattered throughout Europe, turned the letter into 
probably the most important communication tool in its last generation. 
For the monarchs the letter was also – or perhaps, first and foremost –  
a significant tool for directing diplomacy or, more broadly, for both the 
foreign politics and internal affairs. This had a particular meaning when 
the monarch ruled more than one state and his constant presence in each 
of them was simply impossible. The situation was further complicated 
and the letter’s role was increased particularly when the monarch, as Si-
gismund Augustus, presented tendencies to personal reign and when one 
of his dominions was facing war. The letter was an indispensable and 
standard element in the informative system and in coordination of activi-
ties, also in war conditions. Even though it was most certainly not  
a perfect tool, it was irreplaceable and – in the situation of the monarch’s 
personal absence in the area of war operations – practically the only one 
(next to deliberate messengers sent with verbal orders). Correspondence 
of Sigismund Augustus with Mikołaj „the Black” Radziwiłł and Mikołaj 
„the Red” Radziwiłł provides a rare occasion for this period to look into 
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the background of waging war in this unusual situation, in which – de-
spite at least the formal division of competences – it is difficult to talk 
about the unity of command in its entirety. Formally, the commander in 
chief, Mikołaj „the Red”, handed over many, if not the majority of, deci-
sions into the hands of Sigismund Augustus, who was usually several 
hundred kilometres away from the „theatre” of war operations, and the 
exchange of information and decisions through letters significantly influ-
enced what was to take place in it. The letter’s communicative signifi-
cance and its role in the war conditions of the early modern period was 
diversified because it not only provided communication, the exchange of 
information between correspondents, but it was also a constructive tool 
for disinformation, an effective means for psychological pressure upon 
the enemy, and finally, a handy propaganda instrument.         
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PRAKTYCZNE ZNACZENIE PRZEKAZU WOJENNEGO 
W UNIWERSAŁACH KRÓLA JANA KAZIMIERZA 1648-1668

Relacje wojenne w okresie staropolskim przekazywane były najczę-
ściej dwiema drogami. Pierwszą, czyli przekazem ustnym, dociera-

ły za pośrednictwem konkretnej osoby posiadającej wiedzę o przebiegu 
działań zbrojnych, która czerpała ją pośrednio lub bezpośrednio z ich 
przebiegu. Drugą drogą były wszelkiego rodzaju pisma, dzięki którym 
dowiadywano się o wydarzeniach dziejących się w samym centrum wy-
darzeń militarnych. Korespondencja prywatna miała dość ograniczony 
zasięg, ponieważ była kierowana do konkretnej osoby, natomiast uni-
wersały państwowe, kierowane do mieszkańców danego terytorium, wy-
syłane z kancelarii królewskiej do senatorów, a następnie odczytywane 
na sejmiku lub też przez woźnego sądowego w miejscach największych 
zgromadzeń publicznych  1, miały zdecydowanie większy zasięg. 

Specyfika uniwersału

Uniwersały były publicznie ogłaszanymi listami wydawanymi przez 
króla, urzędników lub dowódców wojskowych. Uniwersały wydawane 
przez króla dotyczyły wielu różnych zagadnień, mogły zatem znacząco 
różnić się w treści. Prosił on w nich o zwołanie sejmiku i uchwalenie 
podatków, informował o zwołaniu sejmu, regulował sprawy wyznanio-
we i społeczne, wydawał zgodę na pospolite ruszenie, zakazywał doko-
nywania aktów przemocy oraz grabieży czy, po prostu, informował 
mieszkańców o zagrożeniu państwa i prosił o organizację siły zbrojnej  2. 
1  W. Chorążyczewski, Kancelarie centralne państwa w XIV-XVIII w., w: Dyplomatyka staro-
polska, red. T. Jurek, Warszawa 2015, s. 181, 185186; J. Łosowski, Akta sądów i urzędów szla-
checkich w XIV-XVIII wieku, w: Dyplomatyka…, s. 277; tenże, Uniwersały królewskie i ich rola 
w procesie przygotowania działań wojennych na szczeblu powiatu w XVII w., „Studia Archi-
walne”, t. 2, 2006, s. 74.
2  Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 4, Warszawa 1903, s. 406407; J. Łosow-
ski, Akta sądów i urzędów..., s. 272; tenże, Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wie-
ku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, 
Lublin 2004, s. 211; Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/;2579198 (dostęp: 
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Rysunek 1. Budowa uniwersału z opisem formuł dyplomatycznych (źródło: Uniwersał JKM do 
szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Warszawa 23 VI 1652, APPoz., Gr. Pozn., 
697, k. 426). Opracowanie własne autora.
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Oprócz oczywistej roli informacyjnej, miały również za zadanie wywie-
rać wpływ i wywoływać zamierzony efekt. Tekst, oczywiście, dotyczy 
tych uniwersałów, które poruszały sprawy wojskowe, w szczególności 
tzw. uniwersałów mobilizacyjnych, wzywających na pospolite rusze-
nie  3. Naturalną konsekwencją było to, że szlachta powinna stosować się 
do poleceń królewskich, jednak życie pokazało bardzo wybiórcze stoso-
wanie się do wspomnianych zaleceń. Dlatego też konstrukcja pism kró-
lewskich powinna była posiadać taką formułę, by mogła przekonać 
szlachtę do podjęcia określonych działań, a także o ich słuszności  4. Uni-
wersały, które wykorzystano na potrzeby referatu, pochodzą w głównej 
mierze z ksiąg grodzkich poznańskich i kaliskich  5 oraz z innych zbio-
rów, jak choćby znajdującego się w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
czy zbioru Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej  6.

Panowanie Jana Kazimierza (16481668) to okres nieustannych walk 
z wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zależnie od miejsca działań 
zbrojnych, uniwersały królewskie mogły nieco różnić się w treści. Wia-
domo, że np. w czasie powstania Chmielnickiego województwa wielko-
polskie czy pomorskie, bardziej opornie przygotowywały się do walki 
zbrojnej, aniżeli tereny bezpośrednio zagrożone atakiem  7. Dlatego też 
niezbędne było wykorzystanie we wspomnianych pismach właściwych 
argumentów. 

Przekaz wojenny zawarty w uniwersałach – warstwa informacyjna

Warstwa informacyjna uniwersałów królewskich (szczególnie tych 
mobilizacyjnych) nie była zbytnio rozbudowywana. W narracji doku-
mentów podawano jedynie ogólne informacje o dokonaniu agresji i sa-

16.04.2019).
3  J. Łosowski, Akta sądów i urzędów..., s. 284; tenże, Uniwersały królewskie…, s. 7476. 
4  J. Łosowski, Uniwersały królewskie…, s. 8284.
5  Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej APPoz.), Księgi grodzkie poznańskie (dalej Gr. Poz.) 
sygn. 694699, 701704; Księgi grodzkie kaliskie (dalej Gr. Kal.), sygn. 273274, 280, 282, 286.
6  Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Bra-
nickiej (dalej Zb. Bran.), sygn. 5.
7  W. Dworzaczek, Życie polityczne do 1655 r., w: Dzieje Wielkopolski, t. 1, red. J. Topolski, 
Poznań 1969, s. 540541; L. Wierzbicki, Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII 
wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670-1672, Lublin 2011, s. 1617. L. Wierzbicki pisząc o decy-
zjach środowisk szlacheckich odnośnie organizacji pospolitego ruszenia pod klęsce piławiec-
kiej, wskazuje, że tylko kilka najbardziej zagrożonych województw zdecydowało się na jego 
organizację. Były to m.in. województwo małopolskie, lubelskie, podlaskie, bełskie oraz ziemia 
chełmska, przemyska i sanocka.
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mym agresorze, czasem kierunku ataku, miejscu mobilizacji oraz miej-
scu koncentracji sił nieprzyjaciela  8. J. Łosowski, ogólnikowość 
uniwersałów w tym aspekcie tłumaczy tym, że szlachta po prostu wie-
działa co należy robić, aby właściwie przygotować się do wyprawy wo-
jennej  9. Pod względem informacyjnym więcej treści możemy znaleźć  
w uniwersałach wysyłanych przez regimentarzy i hetmanów  10 czy w re-
lacjach wojennych i diariuszach  11. Dla przykładu, w kilku uniwersałach 
możemy dowiedzieć się jedynie o tym, że „na Wołyniu i Podolu nowe 
bunty i swawola chłopska się czyni, miasta i wsie pustoszy”  12. W innych 
natomiast bardziej szczegółowo zostało dookreślone miejsce ataku,  
w którym zapisano: „wzięliśmy wiadomość o oblężeniu przez nieprzyja-
ciela obozu wojska naszego pod Zbarażem”  13. Podobnie w 1651 roku, 
kiedy to uniwersał informował o podejściu sił kozackotatarskich pod 
Kamieniec Podolski  14. Bardziej szczegółowe informacje znalazły się  
w uniwersałach z 1657 roku, kiedy to informowano o przemieszczaniu 
się wojsk królewskich i łączeniu się ich z siłami wielkopolskimi niedale-
ko rzeki Warty  15. Wojska te miały być wykorzystane w działaniach ope-
8  Uniwersał JKM do szlachty województwa krakowskiego, Lublin 13 VII 1649, Uniwersał 
JKM do szlachty województwa krakowskiego, Uchanie 12 V 1651, Akta sejmikowe wojewódz-
twa krakowskiego (dalej ASWK), t. 3, wyd. A. Przyboś, WrocławKraków 1955, s. 384385, 
406407; J. Łosowski, Kancelaria grodzka…, s. 316.
9  J. Łosowski, Uniwersały królewskie…, s. 76; tenże, Kancelaria grodzka…, s. 319–320. 
10  Zob. Uniwersał regimentarza Władysława Dominika OstrogskiegoZasławskiego do żołnie-
rzy powiatowych województw poznańskiego i kaliskiego, Dubno 20 VII 1648, APPoz., Gr. 
Kal., 273, k. 449450; Uniwersał hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego do żołnie-
rzy, Warszawa 7 V 1650, APPoz., Gr. Pozn., 695, k. 315v316v; Uniwersał hetmana Stanisława 
Potockiego do oficerów i żołnierzy, Podhajce 30 III 1665, APPoz., Gr. Kal., 286, k. 128129v.
11  Zob. Quinta junii. Relacyja jednego niedobitka muszkietera spod regimentu pana Henryka 
Denoffa obersztera o pogromie panów hetmanów pod Korsuniem, w: Relacje wojenne z pierw-
szych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem i Mie-
czem” (1648-1651), oprac. M. Nagielski, Warszawa 1999, s. 115123; 1648 г. конец сентября. 
– Диевник с описанием положения полско–сзляхетских войск под Пилавцами,  
w: Документи об освободительной войне украинского народа 16481654, ред. П.П. Гу
дзенко, А.К. Касименко, С.Д. Пилькевич, Киев 1965, s. 131134. W przypadku tych materia-
łów mamy zdecydowanie bardziej rozbudowaną warstwę informacyjną, w której podawane jest 
przemieszczanie się wojsk, czynności przez nie podejmowane, walki, liczebność poszczegól-
nych oddziałów czy nazwiska dowódców biorących udział w działaniach zbrojnych.
12  Uniwersał JKM do wojska powiatowego województw poznańskiego i kaliskiego, Kraków 11 
II 1649, APPoz., Gr. Pozn., 694, k. 179v180.
13  Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Zamość 23 VII 1649, 
APPoz., Gr. Pozn., 694, k. 541541v.
14  Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Lublin 20 IV 1651, AP-
Poz., Gr. Pozn., 696, k. 317318v.
15  Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Danków 13 IV 1657, 
APPoz., Gr. Kal., 280, k. 122; Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kali-
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racyjnych przeciwko Szwedom. Szczególnie, że terenom przygranicz-
nym dwa lata później groziła interwencja wojskowa brata króla 
szwedzkiego, Adolfa Jana. Król wespół z Andrzejem Karolem Grudziń-
skim, wojewodą kaliskim, i Bogusławem Leszczyńskim, starostą gene-
ralnym, informowali szlachtę w uniwersałach z 1659 roku o możliwych 
kierunkach jego ataku „mając pewną wiadomość z Malborka o znacznej 
kupie ludzi, tak konnych jako i pieszych, także z armatą brata króla 
szwedzkiego i zbliżaniu się tych sił do pomorskiej granicy”  16. Zawiera-
jący podobne informacje uniwersał, kancelaria królewska rozesłała we 
wrześniu 1667 roku, kiedy to informowano o wkroczeniu sułtana Gałgi 
wraz z kilkoma tysiącami ordy i kozactwa na Podole. Wówczas król 
prosił o obmyślenie przez województwo sposobów obrony  17. W jednym 
z uniwersałów skierowanych do województwa krakowskiego w 1655 
roku, król mówi w kontekście przygotowań do organizacji pospolitego 
ruszenia, aby szlachta „za publikacją onychże w domach swoich jako 
najlepiej i najgruntowniej we wszystko się usposabiali, nie lekki, ale jak 
najwarowniejszy wojowania tryb, a mianowicie husarza przed się brali, 
konie, rynsztunki, zbroje, kopije i inne wojenne requisitia (…) w pogo-
towiu mieli”  18. Widzimy zatem, że informacje podawane w uniwersałach 
były raczej skąpe i nie oddawały pełnej relacji wojskowej z przebiegu 
działań zbrojnych.

Oprócz dość skromnych informacji o przebiegu działań zbrojnych, król 
często informował też o wyznaczeniu rotmistrzów czy niedostatecznej 
liczbie żołnierzy i brakach w zaopatrzeniu, prosząc jednocześnie sejmiki  
o wsparcie w postaci uchwalenia własnego żołnierza, dodatkowego pobo-
ru podatkowego czy zaprowiantowania żołnierzy  19. Tego typu zapisy po-

skiego, Danków 16 V 1657, APPoz., Gr. Kal., 280, k. 304304v.
16  Uniwersał Andrzeja Grudzińskiego do szlachty województwa kaliskiego, 9 II 1659; Uniwer-
sał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Warszawa 15 II 1659; Uniwersał 
Bogusława Leszczyńskiego do szlachty województwa poznańskiego i kaliskiego, Cichów 12 II 
1659, APPoz., Gr. Kal., 282, s. 247248, 291292, 346347.
17  Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Kraków 1 IX 1667, 
APPoz., Gr. Pozn., 704, k. 825v826v.
18  Uniwersał JKM do szlachty województwa krakowskiego, Warszawa 21 VIII 1655, ASWK,  
t. 3, s. 549550.
19  Uniwersał JKM do szlachty województwa krakowskiego, Warszawa 25 III 1655; Uniwersał 
JKM do szlachty księstw oświęcimskiego i zatorskiego, Warszawa 15 III 1658, ASWK, t. 3,  
s. 532533, 599. Uniwersał z 25 III 1655 podaje: „W tak gwałtownym a prawie ostatnim R. P. 
razie, gdy wojska nasze (…) zimnym wojowaniem tak są bardzo zniszczone, że ani nieprzyja-
cielskiej potędze słusznej resystencyjej, ani tatarskim ordom ognistej (…) asystencyjej, życzy-
liśmy sobie wszystkich wprzód zażyć do obrony i suplementowania wojska sposobów”. Nato-
miast w uniwersale z 15 III 1658 zapisano: „A że nam barziej piechoty niż jazdy potrzeba, 
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jawiały się najczęściej w drugich lub trzecich wiciach na pospolite rusze-
nie oraz w oddzielnych dokumentach  20. W przypadku takich uniwersałów, 
dość interesująco na tym tle wypadają ordynanse. Były to uniwersały skie-
rowane najczęściej do konkretnej osoby bądź grupy osób, które zawierały 
rozkazy. Król mógł w nich powoływać pod broń piechotę wybraniecką, 
żołnierzy łanowych, wpływać na stan wojska państwowego czy nakazy-
wać zaopatrzenie walczącego wojska  21. W jednym z takich pism Jan Ka-
zimierz wydaje dyspozycje urzędnikom opatrzenie miasta Poznania, za-
dbania o wzmocnienie jego garnizonu oraz dokończenie fortyfikacji  22. 
Podobnie jak w ordynansie dla komendanta Poznania Fabiana Rosna, kie-
dy to król rozkazał mu zaciągnięcie dodatkowych żołnierzy oraz kopanie 
wałów wokół miasta i opatrzenie baterii artyleryjskich  23. W ordynansach 
mogło znajdować się znacznie więcej informacji, aniżeli w uniwersałach 
mobilizacyjnych, jednak wciąż nie był to poziom ilości informacji z relacji 
wojskowych bądź uniwersałów hetmańskich.

Przekaz wojenny zawarty w uniwersałach – wywieranie wpływu

Uniwersały królewskie miały spełniać inny cel. Ich treść powinna być 
tak sformułowana, żeby mogła wywrzeć określony wpływ na szlachtę. 
Brak szerszej wiedzy wśród średniej i drobnej szlachty o sytuacji poli-
tycznej, prawie państwa czy działaniach militarnych  24 stwarzał szerokie 
pole do popisu dla monarchy w zakresie przekonywania do swoich racji. 
Zwłaszcza że bardzo często nad zdrowym rozsądkiem brały górę emo-
cje, co również musiało być właściwie zagospodarowane. Dlatego też 
pisma te miały odpowiednią formę narracyjną, aby przekonać niezdecy-
dowanych i bardziej zmotywować szlachtę. W ten sposób pozytywnie 
wpływało się na jej morale, przez co w konsekwencji z większą ochotą 
przystępowała ona do organizacji wypraw pospolitego ruszenia i łano-
wych, uchwalania wojska powiatowego, a także przekazywania pienię-
dzy na armię i wydawania zaopatrzenia. Wysublimowana sofistyka sto-

dajemy tę opcją uprzejmością waszym, abyście zaraz na tym sejmiku, z 15 łanów (…) jednego 
pieszego (…) wyprawiali”.
20  J. Łosowski, Uniwersały królewskie…, s. 77, 336. 
21  Tenże, Kancelaria grodzka…, s. 324, 332–333, 336–340.
22  Ordynans JKM dla Zygmunta Żelędzkiego, Ludwika Tulibowskiego, Stanisława Krzyckiego 
i Wojciecha Dobrzelewskiego, Warszawa 16 VIII 1666, APPoz., Gr. Pozn., 703, k. 477v478v.
23  Ordynans JKM dla Fabiana Wilhelma Rosna, 13 XII 1665, APPoz., Gr. Pozn., 703, k. 100101v.
24  G. Piwnicki, Meandry kultury politycznej w Polsce od średniowiecza do II wojny światowej, 
Gdańsk 2013, s. 107108.
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sowana przy sporządzaniu uniwersałów miała niebagatelne znaczenie 
propagandowe, zwłaszcza w trakcie działań zbrojnych i konieczności 
zwiększonego wysiłku militarnego. 

Stosowano różne metody przekonywania szlachty. Bardzo często od-
woływano się do odwagi szlacheckiej, ingerencji boskiej, miłości do oj-
czyzny i obrony własnej wolności przed zagrażającym jej wrogiem  
z zewnątrz  25. W jednym z uniwersałów, z 1649 roku, król informował 
szlachtę o osobistym uczestnictwie w działaniach zbrojnych  26. Miało to 
spore znaczenie w podnoszeniu morale poddanych, którzy widząc osobi-
ste zaangażowanie monarchy, który razem z nimi ryzykował życie, chęt-
niej szli do walki. Wskazanie wroga, z którym należy walczyć, również 
wpływało pozytywnie na postawy szlachty. W przypadku buntu Koza-
ków na Ukrainie, król wprost nazywał Chmielnickiego krzywoprzysięz-
cą, a jego Kozaków zdrajcami i buntownikami, którzy pochód swój zna-
czą „ogniem i mieczem”  27. W podobny sposób król kreował Jerzego 
Sebastiana Lubomirskiego, który był głównym motorem napędowym 
rokoszu w latach 16651666  28. Przedstawienie go jako zdrajcy ojczyzny 
i interesu państwowego, informacje o nałożonych na niego karach oraz 
surowy zakaz czynienia przez niego zaciągów wojskowych, miały spo-
wodować spadek poparcia wśród mas szlacheckich do ewentualnego 
buntu. Takie przedstawienie sprawy przekonało część szlachty, ale na 
dużą jej część nie wpłynęło w żaden sposób. 

Bardzo częstym zabiegiem było wyolbrzymianie niebezpieczeństwa, 
aby wywołać poczucie zagrożenia wśród szlachty. Pisząc o swawoli chłop-
skiej i najeździe Tatarów, nie szczędzono opisów szkód, które mogły one 
wywołać. Obraz spustoszonych i spalonych wsi, mordowanych mieszkań-
ców i niewola u tatarskich najeźdźców były najczęściej wykorzystywany-
mi argumentami  29. Często pisano też o zgorzeniu wiary przodków przez 

25  Uniwersał JKM do szlachty województwa krakowskiego, Warszawa 21 VIII 1655, ASWK,  
t. 3, s. 549550; J. Łosowski, Uniwersały królewskie…, s. 78–79, 91. Wzywając szlachtę na po-
spolite ruszenie, król w uniwersale z sierpnia wspomina: „A na ostatku obronę Ojczyzny, ko-
ścioły Bogu poświęcone, carissima signora i nieśmiertelną narodu swego sławę przed oczyma 
mając, tam gdzie miejsce i czas trzeciemi wiciami naznaczemy, ochotnie się stawili”.
26  Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Warszawa 9 V 1649, 
APPoz., Gr. Pozn., 694, k. 384384v.
27  Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Warszawa 9 VI 1652, 
APPoz., Gr. Pozn., 697, k. 338v339.
28  Uniwersał JKM do wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, Warszawa 17 IV 1665, APPoz., 
Gr. Pozn., 702, k. 379380.
29  Uniwersał JKM do wojska powiatowego województw poznańskiego i kaliskiego, Kraków 11 
II 1649, APPoz., Gr. Pozn., 694, k. 179v180; Uniwersał JKM do szlachty województw poznań-
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pogaństwo, sprzymierzone z Kozakami  30. W 1651 roku król, wzywając 
uniwersałem szlachtę na pospolite ruszenie, straszył ją sylistryjskimi i uro-
melskimi Turkami i Tatarami  31. Przeciwnicy ci byli przedstawiani jako 
wyjątkowo krwiożerczy, którzy stanowili nie tylko olbrzymie zagrożenie 
osobiste, ale również dla wiary katolickiej. Straszenie Imperium Osmań-
skim pojawiało się w znacznej ilości uniwersałów Jana Kazimierza, szcze-
gólnie podczas powstania w okresie 16481654 i w latach 60. W uniwer-
sale z 1652 roku, po klęsce wojska koronnego pod Batohem, jest 
informacja o tym, że Kozacy oblegli Kamieniec Podolski po to, aby 
Chmielnicki mógł oddać go sułtanowi tureckiemu. Według treści uniwer-
sału, taki los miał czekać również całe Królestwo Polskie. Jego treść 
brzmiała następująco: „nowe nas doszły wiadomości (…) że tenże nie-
przyjaciel (…) większe do siebie chłopstwa wszystkiego siły zgromadziw-
szy Kamieniec Podolski obległ i nie tylko samego Hana z większymi jesz-
cze ordami wezwał, ale i nowych od samej Porty Tureckiej auxilia zaciąga, 
upewniając tym Portę, że za tym wojska zniesieniem i Kamieniec w ręce 
tureckie poda i wszystko Królestwo Polskie”  32. Ten dramatyczny apel 
miał zachęcić szlachtę do organizacji pospolitego ruszenia. 

Innym razem wykorzystywano argument surowych kar, które przewi-
dywano za niewypełnienie zaleceń królewskich. Najczęściej dotyczyło 
to uniwersałów nakazujących organizowanie posiłków czy zakazujących 
grabienia i wyciągania stacji od poddanych. Mówiono o konfiskacie ma-
jątku, „wytrąbieniu” z wojska, karach finansowych, pozbawieniu wolno-
ści czy nawet karaniu „na gardle”  33. Mimo surowych kar przewidzia-
nych dla niestosujących się do zaleceń królewskich, bardzo często 
żołnierze po prostu je ignorowali. Przykładem jest sytuacja, kiedy Jan 
Kazimierz w uniwersale skierowanym do wojsk powiatowych woje-

skiego i kaliskiego, Warszawa 9 VI 1652, APPoz., Gr. Pozn., 697, k. 338v339.
30  Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Gliniany 3 VII 1653, 
APPoz., Gr. Pozn., 698, k. 761v764v.
31  Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Lublin 20 IV 1651, AP-
Poz., Gr. Pozn., 696, k. 317318v.
32  Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Warszawa 23 VI 1652, 
APPoz., Gr. Pozn., 697, k. 426; Uniwersał JKM do szlachty województwa krakowskiego, War-
szawa 23 VI 1652, ASWK, t. 3, s. 442443.
33  Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Warszawa 2 III 1649, 
APPoz., Gr. Pozn., 694, k. 179v180; Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego  
i kaliskiego, Warszawa 9 VI 1650, APPoz., Gr. Pozn., 695, k. 344v345v; Uniwersał JKM do 
żołnierzy i oficerów, Warszawa 1 IX 1654, APPoz., Gr. Pozn., 699, k. 985985v; Uniwersał 
JKM do żołnierzy i oficerów, Warszawa 28 V 1655, APPoz., Gr. Pozn., 701, k. 323; Uniwersał 
JKM do żołnierzy i oficerów, Warszawa 30 III 1665, APPoz., Gr. Pozn., 702, k. 422422v;  
J. Łosowski, Kancelaria grodzka…, s. 331–332. 
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wództw kaliskiego i poznańskiego zabronił wybierania stacji z dóbr ar-
cybiskupa gnieźnieńskiego, szczególną opieką otaczając klasztor w Oło-
boku  34. Jeden z rotmistrzów, Andrzej Skórzewski, niepomny tych 
zakazów, splądrował klasztor i jego okolice  35. Co prawda został za to 
ukarany  36, jednak uniwersał króla nie zadziałał prewencyjnie i nie zapo-
biegł rabunkowi. 

Podobnie ma się sprawa z wezwaniami do organizacji wypraw pospo-
litego ruszenia, organizacji wojska czy uchwalania podatków na potrze-
by wojska państwowego. Dla przykładu, Wielkopolanie w początkowym 
okresie powstania Chmielnickiego dość aktywnie uczestniczyli we 
wsparciu wojska państwowego, organizując pokaźne pułki wojska po-
wiatowego i biorąc udział w organizacji wypraw pospolitego ruszenia  37. 
Jednak już w 1652 roku pomimo wici organizujących wyprawę nie wzię-
li oni w niej udziału  38. Podobna sytuacja wystąpiła rok później, gdy 
przyszło do organizacji ogłoszonej przez króla wyprawy łanowej. Pomi-
mo wezwań ze strony królewskiej, wyprawa została całkowicie zignoro-
wana, podobnie zresztą jak pomysł zastąpienia jej pospolitym rusze-
niem  39. Możliwe, że takie decyzje były warunkowane położeniem 
województw wielkopolskich oddalonych od teatru działań wojennych, 
ale to właśnie ich przypadek najlepiej obrazuje skuteczność wpływu tre-
ści uniwersałów królewskich na decyzje szlacheckie. Województw nara-
żonych bezpośrednio na atak nie trzeba było długo przekonywać. 

34  Uniwersał JKM do żołnierzy powiatowych województw poznańskiego i kaliskiego, Warsza-
wa 12 II 1649, APPoz., Gr. Kal., 274, k. 68.
35  Protestacja księdza Stanisława Bałyjewskiego, APPoz., Gr. Kal., 274, k. 41v42.
36  B. Staręgowski, W służbie województwom wielkopolskimi Rzeczypospolitej. Okoliczności 
sformowania i działalność pułku Bogusława Leszczyńskiego w latach 1648-1649, „Res Histori-
ca”, t. 44, 2017, s. 4647, 56.
37  J. Dworzaczkowa, Sprawy wojska na sejmikach wielkopolskich w latach 1648-1668, w: Pax 
et bellum, Poznań 1993, s. 5559.
38  Uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, Warszawa 12 VII 1652, 
APPoz., Gr. Pozn., 697, k. 482v483; L. Wierzbicki, Pospolite ruszenie…, s. 3839. W uniwer-
sale z 12 lipca, król zdecydowanie potępił zachowanie szlachty oraz zagroził jej karami za 
przerwanie akcji organizacyjnej w powiatach i odwołanie wyprawy.
39  Instrukcja sejmikowa, Środa 31 XII 1653, APPoz., Gr. Pozn., 699, k. 1520v; Uniwersał króla Jana 
Kazimierza do województwa krakowskiego o gotowości pospolitego ruszenia z Warszawy 30 maja 
1653 r., ASWK, t. 3, s. 469; T. Ciesielski, Wyprawa łanowa 1653 r., „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu”, Historia, t. 30, 1994, s. 66; D. Kupisz, 
Wyprawy żołnierza łanowego w Koronie w czasach Jana Kazimierza, Warszawa 2018, s. 93. W in-
strukcji sejmikowej posłowie z województw poznańskiego i kaliskiego mieli tłumaczyć powody 
swojej bierności wobec decyzji o organizacji wyprawy łanowej lub pospolitego ruszenia. Jako argu-
ment podawali konieczność utrzymywania pokaźnych wojsk komputowych, w ich przekonaniu 
będących właściwym wsparciem siły zbrojnej państwa polskiego.
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Sytuacja diametralnie zmieniła się w okresie inwazji szwedzkiej na 
Rzeczpospolitą w latach 16551660. Szwedzi zajęli wówczas prawie cały 
kraj, natomiast Jan Kazimierz udał się na Śląsk  40. W niedługim czasie na 
terenie kraju szlachta zorganizowała ruch oporu, którego działania wymie-
rzone były przeciwko okupantowi. Uniwersały wydawane w tym okresie 
miały przede wszystkim zmotywować szlachtę do dalszej walki i zapew-
nić o tym, że król pomimo opuszczenia ojczyny wciąż ma nadzieję na 
powrót. Jednym z najbardziej charakterystycznych pod względem treści 
uniwersałów z tego okresu jest ten wydany 20 listopada 1655 roku w Opo-
lu. Król apeluje w nim do szlachty, aby – nie czekając rozkazów naczelne-
go dowództwa, organizowała się w grupy, wybierała sobie przywódców  
i zwalczała Szwedów wszelkimi dostępnymi metodami. Wzywa oficerów, 
aby przybywali do niego na Śląsk, gdzie przygotowywane są plany jego 
powrotu do ojczyzny. Uniwersał jest pewnego rodzaju manifestem, mają-
40  S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji, oprac. W. Krawczyk, 
Warszawa 2013, s. 7277; J. Łoś, Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej, oprac. Romuald 
ŚreniawaSzypiowski, Warszawa 2000, s. 6263.

Rysunek 2. Przykładowy uniwersał JKM do szlachty województw poznańskiego i kaliskiego, 
Warszawa 3 V 1655, APPoz., Gr. Poz., 731, k. 301.
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cym podsycić wśród szlachty opór i chęć do walki w obronie ojczyny oraz 
zapewnić o nieprzerwanym istnieniu państwowości polskiej  41. Jak wiemy, 
mogło mieć to pozytywne przełożenie na postawy szlacheckie, tym bar-
dziej że w wielu miejscach powstawały lokalne ośrodki oporu z wielko-
polskim pospolitym ruszeniem na czele  42. Ponadto od 18 listopada do 27 
grudnia trwało oblężenie klasztoru jasnogórskiego, które zakończyło się 
klęską wojsk szwedzkich i odwróciło sytuację na froncie  43. Nie wiemy 
jednak, gdzie uniwersał został odczytany, ponieważ nie został oblatowany 
w księgach grodzkich. W okresie inwazji szwedzkiej urzędy grodzkie nie 
działały, więc oczywiste jest, że uniwersały, jak i inne dokumenty, nie były 
oblatowane w grodach. Możliwie, że uniwersał dotarł do dowódców ruchu 
oporu i był odczytywany żołnierzom.

Na zakończenie wypada wspomnieć o jeszcze jednym rodzaju uniwer-
sału królewskiego, a mianowicie liście podróżnym. W księgach grodz-
kich poznańskich, z 1665 roku, znajduje się taki dokument wystawiony 
dla weterana Waleriana Topolskiego. Król apelował w nim do urzędni-
ków, oficerów i wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej, aby w miarę 
możliwości zaopiekowali się powracającym z niewoli weteranem. Prosił 
ich o nieodmawianie mu jadła, możliwość noclegu oraz zakazał czynie-
nia mu jakiejkolwiek krzywdy, informując, że znajduje się on pod opieką 
królewską. W tego typu uniwersale znajdują się informacje o kampa-
niach, w których uczestniczyła dana osoba, jego zasługach oraz prośba 
króla o pomoc mieszkańców dla takiej osoby  44.

Podsumowanie

Poprzez analizę treści uniwersałów królewskich, można zauważyć, że 
część informacyjna była mało szczegółowym elementem, który stanowił 
jedynie wstęp do właściwej treści, czyli konkretnych zaleceń królewskich, 
których wdrożenia domagał się sam wystawca. Skąpe informacje rozbu-
dowywane były natomiast o różnego rodzaju figury retoryczne, mające 
przekonać do zrealizowania określonego celu. Poprzez odpowiednie sfor-
mułowanie treści, przedstawienie argumentów, a czasem i dość sporą dozę 
41  Uniwersał JKM do mieszkańców Rzeczpospolitej, Opole 20 XI 1655, AGAD, Zb. Bran., 5, s. 439.
42  J. Wisłocki, Walka z najazdem szwedzkim w Wielkopolsce 1655-1656, „Studia i Materiały do 
Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. 2, 1956, z. 2, s. 6174; J. Wimmer, Dawne wojsko polskie 
w XVII i XVIII w., Warszawa 2006, s. 100.
43  J. Wimmer, Polska–Szwecja. Konflikty zbrojne w XVI-XVIII w., Oświęcim 2013, s. 134144.
44  Uniwersał JKM do urzędników, żołnierzy i wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej, 
Warszawa 20 VII 1665, APPoz., Gr. Pozn., 702, k. 451452.
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propagandy i wyolbrzymiania pewnych zjawisk, monarcha próbował 
przekonywać szlachtę do wykonywania swoich poleceń. Przekaz wojenny 
zawarty w uniwersałach miał więc praktyczne znaczenie w tym sensie, że 
pomagał nakłonić szlachtę do podjęcia bardziej aktywnych działań w za-
kresie tworzenia siły zbrojnej, na co zwrócił uwagę J. Łosowski  45. Trudno 
się temu dziwić, z uwagi na ilość konfliktów, w które uwikłana była Rzecz-
pospolita w okresie panowania ostatniego Wazy. Król, jako naczelny wódz 
armii, wszelkimi sposobami próbował rozwiązywać problemy w armii, 
zatem nikogo nie powinien dziwić fakt wykorzystywania w jego pismach 
perswazji, sugestii i propagandy.

ANEKS

Aneks stanowią dwa teksty źródłowe pochodzące z Archiwum Pań-
stwowego w Poznaniu i Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warsza-
wie. Pierwszy to – pochodzący ze zbiorów Anny z Potockich Ksawero-
wej Branickiej (o sygnaturze 5) – uniwersał skierowany do mieszkańców 
Rzeczypospolitej, aby stawiali opór szwedzkiemu najeźdźcy. Drugi to 
uniwersał, będący zarazem listem podróżnym dla weterana Waleriana 
Topolskiego, który został oblatowany w księdze grodzkiej z 1665 roku. 
Jej obecna sygnatura to 702. Edycja została sporządzona według wy-
tycznych K. Lepszego  46.

I. Uniwersał JKM do mieszkańców Rzeczpospolitej, 
Opole 20 XI 1655, AGAD, Zb. Bran. 5, s. 439.

Jan Kazimierz z Bożej łaski Król Polski etc., etc.
Nieminął jeszcze czas, choć że już tak daleko postąpił nieprzyjaciel, 

abyśmy utraconych miejsc i prowincji odzyskać niemogli, i Bogu po-
winnej chwały przywrócić, sprofanowane kościoły krwią nieprzyjaciel-
ską uczynić, wolności i prawa dawać w chlubę zwyczajną i staropolską 
postanowienie wprowadzić, byle tylko toż staropolska cnota wróciła się 
i ona starożytna uprzejmości i wierności waszych ku Panom obserwan-
cja i miłość, z jaką się przed monarchami różnemi pradziad nasz Zyg-
munt szczycił: Kogo tedy inż i wstyd przeszłych występków nieodmieni 
w cnoty, komu Bóg i Wiara Pierwsza nad wszystko dobro, komu i stara 

45  J. Łosowski, Kancelaria grodzka…, s. 316317; tenże, Uniwersały królewskie…, s. 8788. 
46  Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lep-
szy, Wrocław 1953.
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wiara narodu nigdy przedtem nienaruszona a teraz wzniecona i miła, 
komu wolności i swobody odbierać inszym narodom pożądanej litości 
nieuczynił. Powstańcie tedy już uprzejmości i wierności wasze przeciw-
ko temu nieprzyjacielowi, nieczekajcie wodzów i wojewodów albo ta-
kiego porządku jakie prawo o pospolitym ruszeniu opisało. Ale jeden do 
drugiego, dwóch do trzeciego, trzech do czwartego i tak par consequens 
by też każdy z własnemi poddanymi gromadził się i gdzieby słuszna do 
odporu kupa zbierze znosić, ale sobie wodza obierajcie a dopiero jedna 
do drugiej znieść się i słuszne już wojsko z siebie uczyniwszy wodza nad 
nim wiadomego obierajcie osoby naszej poczekawszy, nieopuszczając 
tym samym czasem okazji gdyby się podobna do porażenia nieprzyjacie-
la podała kupa. A my byleśmy o gotowości i skłonności waszej ku nam 
usłyszeli, zaraz natychmiast przybędziemy i zdrowie nasze poniesiemy 
gdzie zaszczycenie całości Rzeczypospolitej będzie potrzebowała. Tym 
czasem od przyjaznych nam monarchów posiłków zaciągamy i wojska 
pieniężne staramy się obiecując to po sobie, iż nikogo oprócz to karać 
nie będziemy ani się już więcej pytać, ale każdego mile od ojcowskiej 
łaski naszej przyjmiemy, owszem kiedykolwiek co dzielnego dla nas  
i Rzeczpospolitej uczynił takiemu wielką nagrodę oprócz nieśmiertelnej 
sławy z rąk naszych królewskich przyobiecujemy. Ktobykolwiek  
w trzech pierwszych niedzielach, a z odległych od nas województw czte-
rech, dawnego błędu swego nie odstąpił i po wydaniu tego uniwersału do 
przestępnych wiązał się, na takowego z radami naszymi i wszystkim ry-
cerstwem przy boku naszym na ten czas będącym nastąpimy i surowość 
jako contra porduelles skuteczną egzekucję obostrzamy. Co aby wiado-
mości wszystkich przyszło te uniwersały ręką naszą przy pieczęci podpi-
saną, po miastach miasteczkach i wsiach ogłaszać rozkazujemy, życząc 
na ten czas wszystkim uprzejmym i wiernym naszym dobrego od Pana 
Boga zdrowia. 

Dan w Opolu 20 listopada roku 1655.

II. Uniwersał JKM do urzędników, żołnierzy i wszystkich 
mieszkańców Rzeczypospolitej (List podróżny JKM dla weterana 

Waleriana Topolskiego), Warszawa 20 VII 1665, APPoz.,  
Gr. Pozn., 702, k. 451-452.

Jan Kazimierz z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, 
pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, czernichowski, a szwedzki, 
gocki, wandalski król. 
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Wszem wobec i każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy osobli-
wie jednak dygnitarzom, urzędnikom stanu szlacheckiego ludziom 
wojsk naszych koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego, polskiego 
i cudzoziemskiego narodu regimentarzom, pułkownikom, oberszterom, 
oberszterlejtnantom, majorom, komendantom po fortecach będącym, 
rotmistrzom, kapitanom, porucznikom, chorążym i wszystkim innym 
oficerom i pospolitym żołnierzom, także urzędom ziemskim, grodzkim, 
miejskim i innym wszelakim a w ostatku miastom, miasteczkom, wsiom 
i włościom i wszystkim poddanym naszym uprzejmie i wiernie nam mi-
łym wiadomo czynimy, iż urodzony Walerian Topolski stary i dobrze 
ojczyźnie zasłużony żołnierz za świętej jeszcze pamięci Najjaśniejszego 
Króla Jegomości Władysława Czwartego Pana Brata naszego od mo-
skiewskiej wojny a smoleńskiej przeciwko Szeinowej ekspedycji zawsze 
w usłudze wojennej Rzeczypospolitej zostając po kilka kroć pobity  
i substancją swoją strzał i więzienie nieprzyjacielskie ciężkie bardzo tak-
że wiele szwanków w różnych potrzebach ze znaczną zdrowia ujmą od-
niósł. Teraz niedawno z więzienia wyszedłszy ratunku potrzebuje, gwoli 
czemu na wasze miejsca państw naszych nawiedzić umyślił, zaczym aby 
wszędzie kędy się tylko obróci tym bezpieczny zostawał i u każdego 
strawę i respekt mógł mieć. Onego uprzejmościom i wiernościom wa-
szym wszystkim zalecamy, żądając zanim aby od uprzejmości i wierno-
ści waszej nie tylko wolno wszędzie tam i sam idąc był przepuszczony  
i ludzko jako więzień i podupadły żołnierz ratowany, ale też wdzięcznie 
od każdego przyjmowany i chlebem podług możności i woli każdego 
posilany. Uczynicie w uprzejmości i wierności wasze z osobliwego na 
tym żołnierza respektu i politowania i chcąc go do swoich dalszych Rze-
czypospolitej wspomóc i zachęcić usług. Na co dla lepszej wiary przy 
podpisie ręki naszej pieczęć koronną przycisnąć rozkazaliśmy. 

Dan w Warszawie dnia dwudziestego miesiąca lipca roku pańskiego 
tysiąc sześćset sześćdziesiątego piątego wtórego panowania królestw 
naszych polskiego czternastego, szwedzkiego piętnastego roku. 

Jan Kazimierz Król Locus Sigilli Maiorus Cancellaris Regni. 
List podróżny urodzonemu Walerianowi Topolskiemu żołnierzowi  

z więzienia idącemu.
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The Practical Meaning of the War Message in the Jan Kazimierz 
Universals 1648-1668

Summary

News about the course of wars in the Polish modern period usually 
reached via two routes: oral or written. Private correspondence was limi-
ted range, while official letters read in public places had a much wider 
range. Of special importance were the universals, the content of which 
could be very different. It was issued not only by the king, but also by 
military commanders and officials. Those with military content, issued 
by the king played a very important role.

The information value of royal universals was quite limited. They 
were most often informed about the most important issues like the ene-
my’s attack, his identity, the direction of his actions, the place of concen-
tration and other minor issues. Slightly more information contained uni-
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versals that were royal orders, but their content concerned mainly the 
lack of soldiers or supplies.

The information layer, however, was only an element of the wider 
policy used in universals. By properly building the content and form of 
the universal, the king exerted influence on the attitudes of the nobility. 
Through it, he tried to encourage her to participate more actively in mi-
litary operations, organize soldiers and participate in the expeditions of 
popular uprising. Frightening her with enemies, convincing him of the 
rightness of his actions, and referring to the values valued by the nobility, 
he mobilized her to fight. In this way, universals fulfilled their practical 
meaning.

The effects of this were very different. Sometimes, in fact, the king’s 
influence was noticed, sometimes not. Nevertheless, such practices have 
been widely used, especially in periods of increased military activity of 
the Polish state, when more armed effort was necessary, and the nobility 
were reluctant to take it.
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RELACJE GEN. JANA DE WITTE Z POBYTÓW W TURCJI 
W CZASIE WOJNY ROSYJSKO-TURECKIEJ (1768-1774)

Prowadzona od 1764 roku ingerencja Rosji w sytuację polityczną Rze-
czypospolitej Obojga Narodów cztery lata później doprowadziła do 

zawiązania konfederacji barskiej (29 lutego 1768 r.). Konfederaci wy-
stępujący przeciwko Rosji wzbudzili zainteresowanie Turcji dążącej do 
osłabienia wpływów wschodniego sąsiada Rzeczpospolitej. Początkowo 
Porta ograniczyła się jedynie do żądania wycofania rosyjskich wojsk  
z państwa polskolitewskiego. Jednak już kilka miesięcy później (w paź-
dzierniku 1768 r.), chociaż nieprzygotowana, rozpoczęła wojnę – pretek-
stem stało się wtargnięcie hajdamaków do tureckiej Bałty. Tym samym 
u południowych granic Rzeczpospolitej wybuchł konflikt dwóch sąsied-
nich państw, co dodatkowo komplikowało sytuację polityczną państwa 
polskolitewskiego  1. 

Wojna rosyjskoturecka z lat 17681774 w historiografii polskiej jest 
słabo opracowana. Poza pracami Wojciecha Morawskiego i Sylwii Sza-
łowskiej  2, Jana Reychmana  3 i Ludwika Bazylowa  4 brakuje opracowań 
przybliżających przebieg wojny. W 2019 roku ukazała się przetłuma-
czona na język polski praca Virginii Aksan  5. Poniższy tekst powstał  
w oparciu o zbiór raportów gen. Jana de Witte – komendanta twierdzy  
w Kamieńcu Podolskim, przechowywanych obecnie w Bibliotece Pol-
skiej w Paryżu. Poza własnymi relacjami, przekazywał do Warszawy 
także kopie listów syna – mjr. Józefa Zefiryna de Witte, przebywającego 

1  Война России с Турцией cв 17691774 годы, t. I, СанктПетербург 1866, s. 7071; R. Ungermann, 
Der Russisch-türkische Krieg 1768-1774, WienLeipzig 1906, s. 35; W. Morawski, S. Szałowska, 
Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa 2006, s. 6566; B.L. Davies, The Rus-
so-Turkish War 1768-1774. Catherine II and the Ottoman Empire, LondonOxford 2016, s. 1214; 
V.H. Aksan, Wojny Osmanów 1700-1870. Oblężone imperium, Oświęcim 2019, s. 133.
2  W. Morawski, S. Szałowska, dz. cyt., s. 6576.
3  J. Reychman, Historia Turcji, Wrocław 1973, s. 172176.
4  L. Bazylow, Historia Rosji, Wrocław 1975, s. 225227.
5  V.H. Aksan, dz. cyt., s. 123151.
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na froncie przy armii rosyjskiej, oraz tłumacza – niejakiego Czerkiesa. 
Na ich podstawie można zadać pytanie o zakres zainteresowania strony 
polskiej toczącym się konfliktem oraz o możliwości pozyskiwania infor-
macji dotyczących przebiegu działań wojennych.

Pierwsza relacja gen. J. de Witte pochodzi z 27 czerwca 1768 roku, 
a więc jeszcze sprzed wybuchu wojny. Wówczas pod Kamieńcem Po-
dolskim stanął ok. 300osobowy oddział wojska rosyjskiego pod do-
wództwem podpułkownika huzarów o nieustalonych personaliach, który 
eskortował kurierów z listami od gen. Michaiła Kreczetnikowa i amba-
sadora ks. Mikołaja Repnina. Komendant po przyjęciu rosyjskiego do-
wódcy, postanowił wykorzystać okazję i pod rosyjską eskortą wyprawił 
do Chocimia tłumacza Czerkiesa, który z wyjazdu sporządził obszer-
ny raport. Jak wynika z jego treści, już po kilku milach za Kamieńcem 
rosyjski podpułkownik pozostawił komendę i do granicznego Żwańca 
przybyli jedynie w 12 koni. Po przybyciu do forteczki, tłumacz wy-
prawiony został do komendanta chocimskiego Moldavanli Ali Paszy  
z informacją o zbliżających się kurierach. W odpowiedzi pasza przysłał 
niejakiego Rudziewicza. Tłumacz i jego towarzysze zostali przeprawie-
ni Dniestrem. Po przybyciu na turecką stronę i poczęstunku w postaci 
kawy konwój ruszył w stronę Chocimia. Tam ponownie goście zostali 
poczęstowani kawą i w końcu mogli spotkać się z Moldavanli Ali Pa-
szą, któremu zaprezentowano przywiezioną korespondencję. W pierw-
szym liście gen. M. Kreczetnikow miał informować paszę, że Rosja nie 
chciała czynić nieprzyjaznych kroków w stosunku do Turcji, a jedynie 
powstrzymywać zbiegów nielegalnie przekraczających granicę Rzecz-
pospolitej z Portą. Treść listu od ks. Repnina była nieznana tłumaczowi, 
ponieważ był on przetłumaczony na turecki, stąd nie był głośno czytany. 
Jednak reakcją na niego było wysłanie przez paszę jednego z rosyjskich 
kurierów do Jass do hospodara mołdawskiego Grzegorza Callimachie-
go. Komendant chocimski chciał z nim ustalić wspólną linię działania. 
Oświadczył także, że nie wypuści drugiego z rosyjskich kurierów dopó-
ki nie otrzyma odpowiedzi z Mołdawii, jedynie „pierwszemu kurierowi 
stancje wygodne naznaczył u muselima”. Posłał także swoich kurierów 
do Stambułu, z prośbą o przysłanie dodatkowych sił do twierdzy. Z od-
powiedzi, jaką otrzymał 29 lipca ze stolicy Porty Ottomańskiej, nie mógł 
być zadowolony. Odpisano mu bowiem, że władze w Stambule lepiej 
wiedziały od Moldavanli Ali Paszy, kiedy potrzebne były dodatkowe 
siły w twierdzy  6.
6  Raport tłumacza Czerkiesa z Kamieńca z 9 lipca 1768 roku, BPP 34, s. 55.
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W międzyczasie na rozkaz paszy aresztowani zostali „spiskowcy” 
rozsiewający plotki, że wojska rosyjskie zbierają siły przeciw Turcji. 
Byli to zapewne konfederaci barscy, o czym może świadczyć przyto-
czona w raporcie Czerkiesa wypowiedzieć Moldavanli Ali Paszy. Kiedy 
„spiskowców” postawiono przed jego obliczem, miał powiedzieć: „bajki 
mi rozprawiacie, było was 3000, a wojska rosyjskiego ledwo 300, a nie 
umieliście się bić, ale uciekać do naszej strony”. Również tłumacz nazy-
wał ich w dalszej części raportu „związkowymi”  7.

Przebywający w Chocimiu tłumacz miał także prywatną audiencję u ko-
mendanta twierdzy. Turek mówił mu o wyprawionych do gen. mjr. Piotra 
Fedorowicza Apraksina posłach, co jak wynika z jego wypowiedzi, było 
próbą powstrzymania działań wojennych. Czerkies miał przekonywać pa-
szę, że Rosja nie czyniła nieprzyjacielskich kroków w stosunku do Turcji 
„[…] nie dlaczego innego, wojsko [rosyjskie] zbliża się do granicy [turec-
kiej], tylko aby przejście zagrodzić związkowym”. W dalszej części rozmo-
wy pasza pytał o wypadki pod Barem i w Krakowie  8. 

Po krótkim pobycie w Chocimiu tłumacz wraz z kurierami powrócił do 
Żwańca. Jego problemem były tureckie komendy, które brały go za szpie-
ga  9. W Żwańcu połączył się z gen. Janem de Witte, z którym ruszył po-
nownie do Chocimia. Wieźli oni ze sobą podarek dla paszy. Jeszcze w cza-
sie pobytu Czerkiesa w Turcji, Turek prosił o przysłanie 4 brytanów, które 
miały zostać posłane do Stambułu. W czasie spotkania w Chocimiu gen. 
J. de Witte zapewniał, że w ciągu 8 dni wszyscy konfederaci przebywa-
jący na terytorium Turcji zostaną przetransportowani do Rzeczpospolitej,  
a furwachty będą pilnowały, aby „sprzysiężeni” nie przekraczali granicy  
z Portą „te deklarację pasza miło przyjął, życząc pokoju w Polszcze”. Po-
mimo tych kurtuazyjnych życzeń, w Chocimiu przyjmować miano z rado-
ścią informacje o konfederacji barskiej, ta bowiem angażowała rosyjskie 
siły i oddalała widmo ich ataku na Turcję  10.

Generał J. de Witte informował Warszawę także o sytuacji na grani-
cy. Rosjanie „porąbali” promy od Mohylewa, a na linii od Studenicy do 
Żwańca ściągnęli je do tego ostatniego i zatopili oraz rozstawiali fort-
poczty od Okopów św. Trójcy do Kut, czym zajmował się gen. Luboń-
ski. Ujęto także jakiegoś Francuza, u którego znaleziono mapy, został on 
uznany za szpiega, ale mimo to wypuszczony. Natomiast Turcy wysłali 

7  Raport tłumacza Czerkiesa z Kamieńca z 9 lipca 1768 roku, BPP 34, s. 5556.
8  Raport Czerkiesa z Kamieńca z 16 lipca 1768 roku, BPP 34, s. 59.
9  Raport Czerkiesa z Kamieńca z 16 lipca 1768 roku, BPP 34, s. 5960.
10  Raport tłumacza Czerkiesa z Kamieńca z 9 lipca 1768 roku, BPP 34, s. 56.
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Lipkę (Tatara polskiego osiadłego na terenie Rai Chocimskiej), aby ten 
zebrał informacje o sytuacji w Rzeczpospolitej  11. 

Podczas pobytu w Chocimiu na początku sierpnia gen. J. de Witte dowie-
dział się o zatrzymaniu przez Turków kozaka dońskiego, który okazał się ro-
syjskim szpiegiem. Zeznał on „po kilkukrotnym biciu”, że Rosjanie stali nad 
granicą Rzeczpospolitej z Turcją. Dowiedzieli się także, że sułtan rozpoczął 
zaciąg wojsk w Anatolii i Rumelii. Goszczący byli świadkami przybycia 
dwóch Lipków ze Stambułu. Przynieśli oni informację, że skupowano tam 
broń – „co było strzelby wszystkie wykupiono jakiej nigdy nie było prak-
tyki”. Wysłannicy tatarscy dotarli do Chocimia z przygodami, ponieważ 
sztorm zaniósł ich okręt pod Oczaków i stamtąd musieli oni drogą wodną  
i lądową dotrzeć do Chocimia. Informowano, że Turcy zarzekając się, że nie 
chcą wojny, ściągali wojska do Benderu i pod Oczaków. Zwozili także do 
Benderu i Chocimia obrobione wołoskie drewno i skupowali zboże  12.

Generał J. de Witte pozostawił także krótki opis twierdzy w Chocimiu. 
Składała się ona z 6 bastionów wraz z zamkiem stojącym nad Dniestrem. 
Na jej terenie znajdował się dom paszy, zbudowany na planie kwadratu, oraz 
studnia, z tym, że żołnierze wykorzystywali także wodę płynącą w rzece  13. 

Po powrocie do Kamieńca komendant podejmował delegację turecką  
z Chocimia. Od niej dowiedziano się, że ze Stambułu do Izmaiłu wysłano 
dwa okręty z amunicją oraz 12 bombardierami i puszkarzami. Lądem mieli 
oni przejść do Chocimia „przyczyna braku w Chocimiu puszkarzów, że jed-
ni powymierali, drudzy się postarzeli do tej pracy nie zdolni”  14.

W raporcie z 26 października 1768 roku komendant przekazał infor-
mację o rozpoczęciu walk i marszu Rosjan pod Chocim – „wczoraj do-
piero po kilku tysiącach przyprawiwszy się gonitwy z Moskwą czynili 
z stratą po kilkudziesięciu ludzi po każdej ze stron […] książę Golicyn 
[Michaił] z obozu swego z całym wojskiem od Kaniehynina ruszył się  
i stanął naprzeciw Chocimia od strony bramy górą zasłoniony na polach 
w dwie linie uszykowany”. Jak podawał dalej, Turcy nie dali się spro-
wokować do bitwy, ograniczając się do ostrzeliwania rosyjskich pozycji. 
Informował także o spustoszeniu okolicy przez coraz bardziej niekarne 
wojsko rosyjskie  15. 

11  Raport tłumacza Czerkiesa z Kamieńca z 9 lipca 1768 roku, BPP 34, s. 5657.
12  Raport z 6 sierpnia 1768 roku, BPP 34, s. 6970; Raport bez daty dziennej z 1768 r., BPP 34, s. 127.
13  Raport bez daty dziennej z 1768 r., BPP 34, s. 127.
14  Raport Czerkiesa z Kamieńca z 16 lipca 1768 roku, BPP 34, s. 60.
15  Raport gen. Jana de Witte z 26 października 1768 roku, BPP 34 s. 141.
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Kolejny raport podawał, że Rosjanie nadal stali pod Chocimiem,  
a działania ograniczały się jedynie do ostrzeliwania pozycji i drobnych 
utarczek – „przeszłej nocy generał Kamieński [Michaił] był wykomen-
derowany na spędzenie pikietów tureckich, które stały przed mostem 
swoim”. Generał J. de Witte nie był jednak w stanie określić, jak duże 
były siły tureckie  16.

Rosjanie zdobyli Chocim dopiero we wrześniu 1769 roku  17. Niestety 
na tym urywają się relacje z wojny aż do 1772 roku. Być może powodem 
mniejszego zainteresowania ze strony komendanta była rozlewająca się 
po kraju konfederacja barska, a następnie epidemia dżumy szalejąca na 
Podolu, co odciągało jego uwagę od wydarzeń rozgrywających się po 
drugiej stronie Dniestru. Dopiero po uspokojeniu się sytuacji, gen. J. de 
Witte wraz ze swoim synem Józefem ponownie mogli skupić się na in-
formowaniu Warszawy o przebiegu wojny rosyjskotureckiej. 

Jeszcze w 1769 roku Rosjanie poza Chocimiem zajęli Azow i Tagan-
rog. Wkroczyli do Mołdawii, zajmując Jassy, i na Wołoszczyznę, gdzie 
zajęli Bukareszt, poszerzając swoje zdobycze nad Morzem Czarnym. 
Rosyjskie okręty zadały klęskę tureckiej flocie pod Czesmą  18. Jedno-
cześnie flota rosyjska bardzo aktywnie działała na Morzu Śródziemnym 
zajmując m.in. twierdzę Navarino. Rok 1771 przyniósł armii rosyjskiej 
kolejne sukcesy na mołdawskim teatrze wojny. W czerwcu Turcy pobi-
ci zostali pod Rabą Mogiłą, w lipcu nad rzeką Largą, a w sierpniu nad 
rzeką Kagul. Po dwumiesięcznym oblężeniu padł Bender, do którego 
wkroczył zwycięski generał Piotr Panin. Zwycięstwo to spowodowało, 
że Rosjanie zajęli kolejne twierdze leżące w Mołdawii: Izmaił, Kilię, 
Akerman i Braiłę  19. 

Jak wspomniano wyżej, od 1772 roku gen. Jan de Witte ponownie in-
formował o sytuacji na froncie rosyjskotureckiej wojny. 1 maja przybył 
do Jass, skąd przesłał raport. Z jego treści wynika, że wojska rosyjskie 
wciąż stały na kwaterach zimowych, ale przygotowywały się do wzno-
wienia działań – trzy regimenty piechoty stojące w mieście codziennie 

16  Raport gen. Jana de Witte z 26 października 1768 roku, BPP 34 s. 141v.
17  Więcej na temat zdobycia Chocimia przez Rosjan zob. Война России с Турцией…, s. 160
171; R. Ungermann, dz. cyt., s. 4246; W. Morawski, S. Szałowska, dz. cyt., s. 67; B.L. Davies, 
dz. cyt., s. 119128; V.H. Aksan, dz. cyt., s. 143144.
18  Na temat bitwy pod Czesmą zob. W.C. Chapman, Prelüde to Chesme, „Mariner’s Mirror” 1966, 
nr 1, s. 6176; P. Olender, Czesma 1770, Warszawa 2011, s. 110118; V.H. Aksan, s. 146147.
19  Война России с Турцией cв 17691774 годы, t. III, Санкт-Петербург 1866, s. 174192;  
R. Ungermann, dz. cyt., s. 128180; W. Morawski, S. Szałowska, dz. cyt., s. 71; P. Olender, dz. 
cyt., s. 134141; B.L. Davies, dz. cyt., s. 141160.
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ćwiczyły strzelanie oraz musztrę. Do Jass miał wkroczyć w najbliższych 
dniach gen. Aleksy Michajłowicz Obrezkow oraz cztery regimenty 
piechoty, dwa regimenty kawalerii i regiment huzarów z II Armii gen.  
P. Panina. W mieście obecny był także admirał Sir Charles Henry Know-
les z angielskimi oficerami. Odnośnie do wojsk tureckich, to ci także 
stali na swoich kwaterach, nie kwapiąc się do nowych działań  20. 

W kolejnym raporcie przesłanym z Jass 13 maja 1772 roku gen. J. de 
Witte donosił o przygotowaniach do nowej kampanii wojennej. Informo-
wał o rozkazach wydanych marynarce przez admirała Ch.H. Knowlesa. 
Działo się to, pomimo rozmów, jakie prowadziły obie strony konfliktu 
w Dżurdży  21. Informował także, że dzień wcześniej dwa rosyjskie pułki 
wyszły z Jass w pole, 13 maja dwa kolejne, a następnego dnia wyprowa-
dzić miano park artyleryjski. W dniu 16 maja miał także z miasta wyjść 
sztab rosyjski i przenieść się do Hus. Połączonymi siłami dowodzić miał 
gen. lejt. Stupriszyn, któremu do pomocy przydzielono generałów majo-
rów Karla Karlovicza UngernSternberga i Podowicza. Aby łatwiej można 
było wyżywić żołnierzy, armia miała być podzielona – „wojsko w kilku 
miejscach różnych na kilka obozów rozłożonych będzie”  22. 

Aby móc być bliżej rozgrywających się wydarzeń, a szczególnie preli-
minariów pokojowych, gen. J. de Witte planował wzięcie urlopu i wyjazd 
do Dżurdży. Następnie za zgodą rosyjskiego feldmarszałka planował do-
trzeć do Izmaiłowa, Braiłowa „i wszystkich miejsc ponad Dunaj, które 
pocztą obiegnę”. Porozumiał się także z admirałem Ch.H. Knowlesem, 
aby mógł obejrzeć tureckie okręty zajęte pod Izmaiłem  23. 

Generał J. de Witte 20 maja nadal jednak przebywał w Jassach, gdzie 
stacjonowały jeszcze dwa pułki rosyjskiej kawalerii. Reszta wojska rosyj-
skiego kierowała się już w stronę Dunaju. Tymczasem dla Rzeczpospolitej 
pojawiło się nowe zagrożenie. Komendant Kamieńca Podolskiego otrzy-
mał informację z rosyjskiego raportu o ruchach armii austriackiej. Już rok 
wcześniej Austria groziła przystąpieniem do wojny po stronie Turcji, cze-
go efektem było zawarcie w lipcu 1771 roku sojuszu z Portą. Austria po-
czątkowo sprzeciwiała się rosyjskiej polityce ekspansji, jednak już w 1772 
roku skuszona wizją rozbioru Rzeczpospolitej, zmieniła kierunek swojej 

20  Generał major Jan de Witte do Stanisława Augusta z Jass 10 maja 1772 r., BPP 34, s. 249
249v.
21  Więcej na temat wstępnych rozmów prowadzonych w Dżurdży zob. B.L. Davies, dz. cyt.,  
s. 186187.
22  Raport gen. Jana de Witte z 13 maja 1772 roku, BPP 34, s. 251.
23  Raport gen. J. de Witte z 13 maja 1772 roku, BPP 34, s. 250251v.
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polityki. Teraz w maju armia austriacka kierować się miała z leży w Tran-
sylwanii przez Mołdawię w kierunku Rzeczpospolitej. Marsz miał utrud-
niać brak dróg, dlatego Austriacy wysyłali robotników dla ich przygoto-
wania. Generał J. de Witte miał informacje o 2000 podkomendnych gen. 
Andreasa Hadika von Futak, którzy już weszli w granice Rzeczpospolitej. 
Istotnie, austriacki generał przekroczywszy granicę w Barwinku rozpoczął 
zajmowanie ziem Korony. Austriaccy liweranci skupowali natomiast na 
pograniczu żywność. Pierwsza kolumna miała wkroczyć na Pokucie, dru-
ga jeszcze maszerowała z Węgier  24. 

Generał 3 czerwca informował, że 1000 kozaków świeżo przybyłych 
na front stanęło nad Dunajem, gdzie mieli wspomóc flotę operującą na 
rzece. Rosjanie wobec dokonującego się rozbioru Rzeczpospolitej, nie 
chcieli mu udzielać informacji. Bardziej skory do rozmów był jedynie 
admirał Knowles. Jednocześnie generał czekał na wynik rozmów poko-
jowych, które miały się rozpocząć w Fokszanach. Te bowiem mogły za-
kończyć rosyjskie przemarsze i rekwizycje w południowowschodnich 
województwach Rzeczpospolitej. Tymczasem komendant nie mógł się 
dowiedzieć niczego o ruchach oddziałów austriackich, wkraczających 
do Rzeczpospolitej „o wojsku austriackim nie mam żadnej teraz wiado-
mości gdyż ta każda jest sekretem i z ciężkością przychodzi co wiedzie-
ć”  25. Do gen. J. Witte w trakcie jego pobytu w Jassach docierały również 
informacje o rozbiorze dokonanym przez Prusy „wielkie podziękowanie 
czynię Panu dobrodziejowi za łaskawą o mnie pamięć przez doniesienie 
o sukcesyi w Prusach na nas spadłej”  26.

W piśmie do króla Stanisława Augusta gen. J. Witte zwracał się z proś-
bą o nadanie Orderu Orła Białego feldmarszałkowi Piotrowi Rumiancewo-
wi, który takiego odznaczenia miał sobie życzyć. Komendant kamieniecki 
popierał tę prośbę uzasadniając, że obchodził się łagodnie z mieszkańcami 
Rzeczpospolitej, a także „by w dalszy czas był zobowiązany”  27.

Kilkanaście dni później, 23 czerwca, gen. J. de Witte wyruszył na po-
kładzie okrętu „Königsbergen” z Izmaiłu wraz z 5 oficerami rosyjskiej 
floty. Płynęli odnogą Dunaju w kierunku Tulczy leżącej w Dobrudży.  
W widłach rzeki Misz Czetal widział okręt „na 12 dział ze 150 granatie-
rami brandwach trzymającymi”. Po drodze mijał także tureckie komen-

24  Raport gen. J. de Witte z 20 maja 1772 roku, BPP 34, s. 253253v; B. Pawłowski, Zajęcie 
Lwowa przez Austryę 1772 r., Lwów 1911, s. 20.
25  Raport generała Jana de Witte z Jass w dniu 3 czerwca 1772 roku, BPP 34, s. 254.
26  Raport generała Jana de Witte z Jass w dniu 3 czerwca 1772 roku, BPP 34, s. 254.
27  Raport gen. Jana de Witte z 6 czerwca 1772 roku, BPP 34, s. 263263v.
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dy. Kiedy okręt zbliżał się już do Tulczy, żeglującym przyszło zmierzyć 
się z szalejącą burzą „w tej cieśninie wiater obracał okręt któremu na 
odwrót na raptem unoszącej wodzie nie dość było szerokości i tak tyłem 
unosząc nas, lubo zaporoscy których 60 miałem obracali z łodzi ledwo”. 
W wyniku burzy uszkodzona została rufa statku  28. 

Aby nie marnować czasu, podczas którego miał być naprawiony 
okręt, generał z kozakami udał się do Kilii (Kilianovej). Zobaczył zruj-
nowane miasto, w którym wg niego pozostała już tylko 1/7 mieszkań-
ców, głównie Ormian i Mołdawian. Natomiast twierdza nie miała wg 
niego naruszonych murów. Z zewnątrz zrobiła na nim pozytywne wraże-
nie – opasana była „ośmiograniastymi bastionami”, dodatkowo dostępu 
do niej broniły wody Dunaju nad którym była ulokowana. W środku 
zastał zniszczone opustoszałe zabudowania „do których jedynie warta 
ciągnie”. Z racji zniszczeń garnizon złożony z dwóch rosyjskich pułków 
obozował na przedpolu twierdzy  29. 

Generał postanowił także skorzystać z dobrodziejstw okolicy, w której 
się znajdował. Wsiadł na łódź należącą do miejscowych Ormian i zabie-
rając ze sobą przewodnika 28 czerwca rano dopłynął do ujścia Dunaju. 
Nocował na jednej z wysp u rybaków, którzy trudnili się połowami je-
siotrów i bieług. Następnie objechał wszystkie wyspy leżące przy Lima-
nie. Wyprawił się także na Morze Czarne, skąd drogą morską i lądową 
powrócił do Kilii. W starej części miasta widział wał, nie mógł jednak 
zobaczyć reszty miasta  30. 

Następnie gen. J. de Witte przybył do Izmaiłu, który przed wojną był 
ludnym ośrodkiem handlowym z własnym portem, obecnie miasto ota-
czały „porządne” rosyjskie reduty z działami. Tureckie działa i moździe-
rze leżały w stosach. Sam zamek komendant kamieniecki określił jako 
„mały, mizerny, nad Dunajem”. Miasto zamieszkiwali Serbowie, Grecy 
i Ormianie. Muzułmanie mieli do dyspozycji duży meczet. Garnizon 
rosyjski składał się z czterech pułków piechoty, batalionu grenadierów  
i kompanii kanonierów. Żołnierze rozlokowani zostali wokół miasta. 
Nieco dalej znajdował się obóz rosyjskich karabinierów. Nad tymi siła-
mi dowództwo sprawował gen. por. Dorfeld. Sztab floty z marynarzami 
i pionierami, których liczba miała wynosić 500, stacjonował w mieście. 
Po drugiej stronie Dunaju stało 1000 kozaków zaporoskich, którzy mieli 
do dyspozycji 16 łodzi. Flota rosyjska składała się z 4 fregat wyposa-

28  Generał Jan de Witte do Stanisława Augusta 30 czerwca 1772 r., BPP 34, s. 267268.
29  Generał Jan de Witte do Stanisława Augusta 30 czerwca 1772 r., BPP 34, s. 268.
30  Generał Jan de Witte do Stanisława Augusta 30 czerwca 1772 r., BPP 34, s.268268v.
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żonych w 12 dział oraz 8 galer, 30 półgaler i 20 czajek wyposażonych  
w małe tureckie działa – okręty te zostały bowiem odebrane Turkom. 
W budowie znajdowało się 12 fregat uzbrojonych w 16 dział, a pracami 
kierowali angielscy oficerowie  31. 

Jak wynika z kolejnych raportów, gen. J. de Witte powrócił do Ka-
mieńca w drugiej połowie czerwca, gdzie odbierał informację od prze-
bywającego w Fokszanach syna – mjr. Józefa de Witte. Ten jednak, być 
może znudzony przedłużającymi się przygotowaniami do obrad pokojo-
wych, prosił ojca o zgodę na wyjazd nad Morze Czarne. Nie otrzymał 
jednak zezwolenia, ponieważ komendant obawiał się zerwania rozmów 
„bo [to] u Turków nie nowina gdy postrzegą, że Moskwa nie da się łu-
dzić przewłoką czasu dla spełnienia kampanii”  32.

W dniu 10 lipca poseł turecki był już w Czumnie nad Silistrią, gdzie 
stał wezyr z armią turecką. Z racji tego, że nie nadciągnął jeszcze jego 
ekwipaż, spodziewano się jego przybycia do Fokszan dopiero około 20 
lipca  33. Stąd też mjr de Witte wykorzystując wolny czas przed rozmowa-
mi pokojowymi, postanowił udać się na front i dotarł aż do Bukaresztu. 
Miasto przedstawił jako większe od Jass, mające jego zdaniem ponad 80 
murowanych kościołów. Przebywający tam Rosjanie częściowo chroni-
li się przed dżumą, wielu jednak zajmowało się handlem. Po krótkim 
pobycie w stolicy Wołoszczyzny major planował dotrzeć do Braszowa,  
a stamtąd ruszyć w objazd po miejscach, gdzie Rosjanie i Turcy toczyli 
bitwy. Planował dotrzeć do Trojanowego Mostu, Dżurdży i Braiły, ale 
zbliżający się początek rozmów pokojowych zmusił go do zawrócenia 
z drogi. Do Braszowa nie mógł dotrzeć z powodu kwarantanny, którą 
musiałby przejść w związku z panującą dżumą. Informował także, że 
kurier rosyjski przywiózł informację o 7 rosyjskich okrętach (o 14 i 16 
działach), które wyszły na Morze Czarne „dla krążenia po onym”, pomi-
mo planowanego zawieszenia działań wojennych. Ze względu na dżumę 
problem stanowiło przesyłanie poczty  34. 

Wracając do Fokszan, major zatrzymał się w Jassach. Zaraza panująca 
w mieście nie rozszerzała się. Jak informował, wiele mówiło się tam 
o dokonywanym właśnie rozbiorze Rzeczpospolitej. Feldmarszałek P. 
Rumiancew oświadczył mu, że zajęcie przez Austriaków Lwowa było 
„zgodne ze starymi traktatami” i że znajdowali się oni u siebie. Niewiele 

31  Generał Jan de Witte do Stanisława Augusta 30 czerwca 1772 r., BPP 34, s. 268v.
32  Raport gen. Jana de Witte z 6 czerwca 1772 roku, BPP 34, s. 263v.
33  Copia listu Pana majora de Witte die 10 julij 1772 roku, BPP 34, s. 277.
34  Copia listu Pana majora de Witte die 10 julij 1772 roku, BPP 34, s. 277277v.
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natomiast mówiło się na temat twierdzy w Kamieńcu Podolskim – hra-
bia Grigorij Orłow chwalił prace remontowe przeprowadzone tam przez 
gen. J. de Witte w ostatnich latach oraz wzmocnienie twierdzy w arty-
lerię. Poza tym kurtuazyjnie pochwalili postawę żołnierzy zajmującymi 
się „bagażami” mjr. de Witte  35.

Major J. de Witte dementował też plotki o nadciąganiu 3000 korpu-
su austriackiego, którego zadaniem miało być blokowanie Kamieńca.  
W rozmowach, które prowadził w Jassach informacjom tym zaprzeczyli 
zarówno hrabia G. Orłow, jak i anonimowy oficer austriacki. Z kolei gen. 
Aleksy Michajłowicz Obrezkow stwierdził, że gdyby istotnie planowano 
taki ruch, to młody Witte, jako syn komendanta twierdzy, zostałby za-
trzymany przez rosyjskich żołnierzy  36. 

Z Jass młody oficer powrócił do Fokszan, które jego zdaniem były 
„większą połową puste”. Miejsce na obrady wybrano w odległości 5 
wiorst od miasta wokół dwóch dębowych lasów. W jednym z nich wy-
tyczono i wysypano piaskiem drogi, a następnie postawiono namioty.  
W drugim wykopano 9 studni i przygotowano żłoby dla koni. Dom kon-
gresowy postawiono pośrodku między obu laskami „25 łokci wzdłuż sali 
14 wszerz o sześciu oknach, dwóch drzwiach”  37. 

Jak informował Komisję Wojskową gen. J. de Witte, na podstawie relacji 
swojego syna, 31 lipca do Fokszan przyjechali w końcu posłowie tureccy  
„z wielkim bagażem, ale nie z wielką paradą”. Pierwszym z nich był Osman 
Effendy Nistrandzy basza, a drugim jakiś anonimowy szejk. Towarzyszył 
im internuncjusz austriacki hr. Franz Maria von Thugut rezydujący od 3 lat 
w Stambule. Stanęli oni w lasku u hr. G. Orłowa, który podjął ich obiadem. 
Poseł turecki witany był przez gen. Baura „i kilku kawalerów ambasady”. 
Rosyjski oficer otrzymał w prezencie konia z rzędem, a kawalerowie chustki. 
Wzajemne uprzejmości i wizyty trwały także drugiego dnia „jako w swym 
kraju gospodarz witał gościa z paradą wielką”. Kolejnego dnia posłowie tu-
reccy uczestniczyli w spotkaniu z hr. G. Orłowem. Po wymianie podarków 
(Rosjanie ofiarowali tabakiery i zegarki kameryzowane, a Turcy produkty 
z tytoniu) ustalono, że obie strony nie będą troszczyć się więcej o przygo-

35  Excerpt z listu pana majora de Witte die 16 julii 1772 roku spod Jass, BPP 34, s. 279. Istotnie 
gen. J. de Witte w miarę posiadania niewielkich środków starał się prowadzić remonty w twier-
dzy kamienieckiej, zob. Ł. Cholewiński, Garnizon Kamieńca Podolskiego w latach 1768-1776 
w świetle korespondencji komendanta gen. Jana de Witte, w: Twierdze osiemnastowiecznej 
Europy, t. II, red. M. Trąbski, Częstochowa 2018, s. 556.
36  Generał Jan de Witte do Stanisława Augusta Poniatowskiego 12 sierpnia 1772 roku, BPP 34, 
s. 297. 
37  Copia listu Pana majora de Witte die 10 julij 1772 roku, BPP 34, s. 277.
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towanie wzajemnych parad i zajmą się rozmowami pokojowymi. Problem 
budziła także warta, którą Rosjanie wysłali dla ochrony posłów (składała 
się z kirasjerów i grenadierów). Spotkała się z gwałtowną reakcją jednego  
z tureckich posłów, który miał odrzec, że „bagnetów i pałaszów cierpieć 
nie mogę”. Sprawę rozwiązano przez wysłanie wartowników, którzy stanęli  
w pobliżu siedziby posłów  38. 

Rozmowy rozpoczęły się 7 sierpnia 1772 roku o 8.00 rano. Warto 
przytoczyć opis wjazdu uczestników rozmów „Jw. Graf z Jw. Obriez-
cowem [Aleksiejem] w karecie pięknej pojechał, druga podobnaż dla 
sekretarza legacjii i tłumaczów, trzecia z kawalerami ambasady i czwarta 
podobnież Jw. Obrezkowa, przy karetach tylko hajducy szli, koło pierw-
szej karety 4 lejbhuzarów bogato ubranych”  39. 

Turecki namiot, w którym odbywały się rozmowy, wyposażony był  
w stojący na środku stół i dwie kanapy z wezgłowiami. Zachował się też 
opis strojów prowadzących rozmowy. Ambasador graf G. Orłow miał przy-
pięte rosyjskie ordery, portret Katarzyny II, gwiazdę „z wielkich brylantów 
złożoną”, na palcu miał pierścień z dużym brylantem, do tego „zegarek 
z łańcuszkiem, w kieszeni butelka z pachnącą wódką, stuczyk do zębów, 
sprzączki u trzewików, kokarda w kapeluszu, epolet, wszystko w brylan-
tach”. Jako jedyny z Rosjan wystąpił bez szpady. Z kolei turecki poseł miał 
na sobie dwie szuby „na kształt szlafroka szerokiego”. W ręce trzymał 
laskę zakończoną gałką kameryzowaną rubinami i brylantami „pierścień 
dłuższy trochę od półzłotka ale wąższy i niewysoki”. Miał też tabakierkę 
złotą „maleńka, płaska z wierzchu tylko cała kameryzowana”  40.

Już kilka dni później, w sierpniu 1772 roku, tłumacząc, że przeciąga-
jące rozmowy go nudzą mjr J. de Witte ponownie ruszył w drogę. Dotarł 
do Dżurdży, gdzie stał gen. Osip Igelström z czterema pułkami piechoty 
pod tamtejszą twierdzą. Niestety major ograniczył się tylko do stwier-
dzenia „obwiedziłem fortecę z retraszementów nowych” nie pisząc nic 
więcej na jej temat. Następnie dotarł do Ruszczuka, gdzie widział pod 
tamtejszą fortecą tureckie wojska Seraskiera Paszy oraz flotyllę zło-
żoną z galer, półgaler i kilkunastu mniejszych łodzi. Jak informował, 
na początku lata znajdował się tam obóz z 30 000 tureckich żołnierzy,  
a w chwili jego przybycia ok. 6000 Bośniaków i 30004000 Turków. 
Jeśli wierzyć relacji mjr. J. de Witte, w ciągu ok. dwóch miesięcy ubyło  
z obozu aż 2/3 żołnierzy – powodem miała być dezercja, która rozpoczę-

38  Raport gen. Jana de Witte z rozmów pokojowych [bez daty], BPP 34, s. 275.
39  Raport gen. Jana de Witte z rozmów pokojowych [bez daty], BPP 34, s. 275.
40  Raport gen. Jana de Witte z rozmów pokojowych [bez daty], BPP 34, s. 275275v.
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ła się po wizycie posła tureckiego, zapowiadającego rozmowy w Fok-
szanach. Relację tę należy traktować z ostrożnością, nawet przyjmując, 
że powodem tak dużych strat miała być postawa wezyra, który kazał 
ścinać każdego złapanego dezertera  41. 

Major udał się następnie do rosyjskiego korpusu, który stał „80 
wiorst” od Dżurdży. Składał się on z dwóch pułków piechoty. Po ko-
lacji w obozie puścił się dalej do korpusu gen. Grigorija Potiomkina. 
Korpus liczący kilka pułków rozłożony był w różnych miejscach przy 
ujściu rzeki Jałowicy. Tam major wsiadł w gondolę „z baldachimem”  
i wraz z niewymienionym z nazwiska rosyjskim podpułkownikiem do-
tarł Dunajem do Harsovy po tureckiej stronie. Zastali tam jedynie 5 Tur-
ków, którzy zabezpieczali swoje domy pod twierdzą. Sama forteca stała 
pusta i częściowo zniszczona, gdyż rosyjski pocisk wysadził skład pro-
chu na jej terenie. Forteca otoczona była basztami stojącymi na skale nad 
samym Dunajem oraz posiadała murowaną i „mocną fosę”  42. 

Następnie mjr de Witte dotarł do Braiły, gdzie komendantem był płk 
Birsow. Pokazywał on miejsca walk oraz działa rosyjskie i zdobyczne 
tureckie. W tajemnicy uzupełniano magazyny, a na polach stało kilkaset 
stert siana. Forteca stojąca nad Dunajem zbudowana była z 5 bastionów  
„z ciosa murowanych”, kurtyny wykonano z niepalonej cegły. Same ba-
stiony były 8 i 6graniaste. Na flankach stały po dwie armaty. Kontrskar-
py na niektórych poligonach były podmurowane, inne tylko usypane. 
Honwerk „okrutnie szeroki”, a glacis jego zdaniem były zbyt krótkie i bie-
gła przy nich fosa. Zamek zbudowany był na planie kwadratu i otoczony 
czterema basztami. Garnizon składający się z dwóch pułków piechoty stał 
w polu w pobliżu twierdzy. W samej fortecy rezydował jedynie komen-
dant. Po lewej stronie twierdzy, nad Dunajem, stały rosyjskie baterie oraz 
przygotowane pontony. Na prawo znajdowało się miasto zamieszkiwane 
głównie przez Mołdawian i Ormian. W porcie stał także turecki okręt, któ-
ry przywiózł poselskie ekwipaże, w celu przetransportowania do Fokszan 
– jego załoga składała się z ok. 30 Turków pod dowództwem kapitana. 
Major J. de Witte nie mógł go jednak bez pozwolenia zwiedzić, ponieważ 
dostępu broniła straż  43. 

Następnie młody Witte skierował się do Gałaczu. Miasto znajdowało 
się w widłach Seretu i Prutu. Przed wojną było dużym ośrodkiem handlo-
wym, ale wówczas było spalone, zachowały się jedynie cerkwie zbudowa-

41  Kopia listu majora de Witte z 8 7bris 1772 roku, BPP 34, s. 303. 
42  Kopia listu majora de Witte z 8 7bris 1772 roku, BPP 34, s. 301.
43  Kopia listu majora de Witte z 8 7bris 1772 roku, BPP 34, s. 301.
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ne z białego marmuru. Stał tam jedynie pułk kozaków. Następnie zobaczył 
po tureckiej stronie Meczyn, ale i to miasto było spalone  44. 

Będąc w Gałaczu, mjr de Witte ponownie od tamtejszego komendanta 
słyszał wiadomość, że Austriacy zajęli twierdzę w Kamieńcu. Informację 
tę przynieśli mu Mołdawianie. Mocno to zmartwiło oficera, który plano-
wał następnego dnia ruszyć do Kamieńca, jednak nad ranem dostał go-
rączki. „Febra” trwała kilkanaście dni, spowalniając przemieszczanie się. 
Chorego odwiedzili płk Konigsberg i graf Tisenhaus. Od nich dowiedział 
się, że rozmowy w Fokszanach miały zostać zerwane. „Poseł turecki od-
powiedział, że ja nie mam mocy kraju jakiego ustępować. Krym żeby był 
wolny, na to mogę pozwolić. Pieniędzy wiele każecie sobie dać z expensa 
wojny i nagrody, tyle damy”. Turcy nie zamierzali się także wtrącać do 
spraw polskich. Zgadzali się więc na prawie wszystkie rosyjskie postulaty, 
poza ustąpieniem części swojego państwa  45. Rosyjscy delegaci domagali 
się od Turcji: Kabardy, Kerczu i Jenikale (na wschodzie Półwyspu Krym-
skiego) oraz Jedysanu (terenów między Bohem a Dniestrem) oraz prawa 
do fortyfikowania Azowa i utrzymywania floty na Morzu Czarnym z moż-
liwością korzystania z cieśnin tureckich, a także kontrybucji w wysokości 
4,5 mln rubli. Rosja domagała się także niepodległości dla zajętego rok 
wcześniej Krymu. Zrezygnowano natomiast z żądania Mołdawii i Wołosz-
czyzny. Graf G. Orłow tak prowadził rozmowy, aby zostały one zerwane, 
co też miało miejsce we wrześniu. Sułtan Mustafa III odrzucił rosyjskie 
żądania, szczególnie w kwestii Krymu  46. 

Tym samym, jak meldował major J. de Witte, dwa pułki piechoty, dwa 
bataliony grenadierów, pułk karabinierów miał wymaszerować z Jass 10 
września 1772 roku wraz z artylerią w kierunku Dunaju, ku ujściu rzeki 
Jałowicy. Korpus gen. Potiomkina ruszył ku Dżurdży. Druga Dywizja 
gen. Sołtykowa, stojąca pod Bukaresztem, także miała skierować się  
w stronę Dunaju  47.

Nie wiemy, czy major powrócił jeszcze do Fokszan, bowiem w tym 
miejscu zakończyły się raporty z toczącej się wojny. Kolejne pochodzą już 
z 1775 roku, a więc okresu powojennego. Same rozmowy po ich fiasku  
w Fokszanach, wznowiono w grudniu 1772 roku w Bukareszcie i trwa-
ły one do kwietnia następnego roku. Stronę rosyjską reprezentował tam 
uczestnik rozmów w Fokszanach gen. A. Obrieskow. Te rozmowy również 

44  Kopia listu majora de Witte z 8 7bris 1772 roku, BPP 34, s. 301301v.
45  Kopia listu majora de Witte z 8 7bris 1772 roku, BPP 34, s. 301v.
46  W. Morawski, S. Szałowska, dz. cyt., s. 71.
47  Kopia listu majora de Witte z 8 7bris 1772 roku, BPP 34, s. 303303v.
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zakończyły się fiaskiem i doprowadziły do wznowienia działań wojen-
nych przez Rosję. Szybko jednak przerwał je wybuch powstania Pugaczo-
wa, które odciągnęło uwagę Katarzyny II od toczącej się wojny i zmusiło 
do zaangażowania przeciw buntownikom znacznych sił. Ostatecznie obie 
strony, zmęczone przeciągającym się konfliktem, w lipcu 1774 zawarły 
pokój w Küczük Kajnardży. Przegrana Turcja oddawała Rosji tereny mię-
dzy Bohem a Dniestrem oraz Kercz i Jenikale na Krymie  48. 

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno komendant twierdzy  
w Kamieńcu Podolskim gen. Jan de Witte, jak i jego syn Józef na bieżąco 
starali się informować o przebiegu działań wojennych. Z dużą determi-
nacją pragnęli dotrzeć do miast, w których toczyły się działania wojen-
ne lub kwaterował sztab rosyjski (Jassy). Informacje te przesyłali, co 
naturalne, do Warszawy, ale służyły one także zabezpieczaniu samego 
Kamieńca Podolskiego, którym szczególnie interesowali się Rosjanie. 
Ponieważ wojna dotykała również ziem ukrainnych Rzeczpospolitej, 
które dostarczały furażu i żywności maszerującym rosyjskim kolum-
nom, stąd też tak uważnie śledzono preliminaria i rozmowy pokojowe  
w Fokszanach. Dawały one bowiem nadzieję na upragniony pokój. Na-
leży także wziąć pod uwagę, że w tym czasie (1772 r.) miał miejsce 
pierwszy rozbiór, w trakcie którego Austria zagarnęła południowe wo-
jewództwa Rzeczpospolitej, co jeszcze bardziej komplikowało sytuację 
państwa polskolitewskiego. 

48  R. Ungermann, dz. cyt., s. 211216, 252268; W. Morawski, S. Szałowska, dz. cyt., s. 73; B.L. 
Davies, dz. cyt., s. 205227; V.H. Aksan, dz. cyt., s. 150151.
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Relations of General Jan de Witte from Stays  in Turkey During 
the Russian-Turkish War (1768-1774)

Summary

The text concerns the RussianTurkish war in 17681774. General Jan 
de Witte tried to keep up to date on the situation at the front.  His son 
also participated in the war, staying at the Russian staff. They sent re-
ports to Warsaw in which they reported on warfare. Because the war also 
affected the Ukrainian lands of the Commonwealth, which provided fo-
rage and food to the marching Russian columns, hence the preliminaries 
and peace talks in Fokszany were followed so closely. They also tried 
to collect information about the activities of the Austrian army entering 
Poland. That is why, given the international situation in this part of Eu-
rope, the Witt reports are such a valuable source of information on the 
RussianTurkish war.

Aneks

Twierdze leżące na granicy Dobrudży i Besarabii na mapie z II poł. XVIII w. 
Źródło: Schimek Maximilian, Oestterrichisch-Russisch-Turkischer Kriegsta-
tlas, Wien 1788, s. 7, nr inw. MNK 16BCz1373V.
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Linia graniczna Rzeczpospolitej z Mołdawią z wyszczególnionymi gra-
ficznie twierdzami w Kamieńcu Podolskim, Chocimiu i Jassach. Źró-
dło: Schimek Maximilian, Oestterrichisch-Russisch-Turkischer Krieg-
statlas, Wien 1788, s. 7, nr inw. MNK 16BCz1373V.

Twierdze w Chocimiu i Żwańcu na planie z II połowy XVIII w. Źródło: Plan von 
der Festung Choczim, und der Umliegenden Gegend, Zu Franckfurt am Maÿn: zu 
finden beÿ C. L. Thomas Ingenieur und Geographe nr inw. BCZK 2275 III.
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INFORMACJE W DZIAŁANIACH OPERACYJNYCH 
I TAKTYCZNYCH, CZYLI KILKA PYTAŃ O JAKOŚĆ 

POLSKIEGO ROZPOZNANIA W WOJNACH 
W LATACH 1794-1831

W środowisku historyków często powtarza się słowa profesora Wi-
tolda Kuli, który mawiał, że od prac, które odpowiadają na pyta-

nia, woli te, które je stawiają. Przytaczam je, ponieważ niniejszy tekst 
ma charakter roboczy. Odwołuję się w nim w większym stopniu do do-
tychczasowego dorobku historiografii, niż bezpośrednio do źródeł, by 
przedstawić kilka spostrzeżeń i pytań dotyczących działań rozpoznaw-
czych prowadzonych przez stronę polską w wojnach w latach 1794
1831. Sądzę, że kwestia ta zasługuje na odrębne studium – być może 
zatem moje refleksje okażą się w tej mierze inspirujące.

Niezbędnym warunkiem skutecznego prowadzenia działań wojennych 
jest dostęp do wiarygodnych informacji o znaczeniu strategicznym, opera-
cyjnym i taktycznym. Dotyczą one choćby sił, jakimi dysponuje przeciwnik, 
ich dyslokacji oraz kierunków, w jakich prowadzi działania lub zamierza je 
prowadzić, wyposażenia i zaopatrzenia wojsk nieprzyjaciela, ich morale. 
Siły i środki, które mają ich dostarczać, określa się szeroką znaczeniowo 
kategorią „rozpoznania”. Na jego sukcesy lub porażki składają się działania 
prowadzone na różnych szczeblach. Jeden z krańców na owej skali aktyw-
ności rozpoznawczej wyznacza głęboki wywiad strategiczny. Chciałbym 
jednak skupić się na przeciwległym biegunie działań w zakresie rozpozna-
nia, na którym znajdują się przedsięwzięcia zmierzające do zdobycia infor-
macji podejmowane w trakcie wojny, prowadzone w omawianym okresie 
przede wszystkim przez kawalerię operującą w sile od kilkuosobowych pa-
troli do liczących kilka szwadronów podjazdów. Ich zadaniem było dostar-
czenie wieści o sytuacji uzyskanych od okolicznych mieszkańców, dzięki 
prowadzonej obserwacji lub indagacji jeńców.

Rozpoznanie na wojnie to temat niezwykle interesujący, inspirujący nie 
tylko badaczy. Warto zauważyć, że przez dziesięciolecia stanowiło ono 
temat chętnie podejmowany w malarstwie, by wspomnieć twórczość Mak-
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symiliana Gierymskiego (Patrol polski w 1831 r., Pikieta powstańcza), 
Jana Rosena (Ułani na patrolu, Patrol szwoleżerów, Przesłuchanie jeń-
ców) czy Juliusza Kossaka (Rekonesans lansjerów). Można odnieść wra-
żenie, że chętniej sięgali do niego artyści, niż historycy. Kwestia rozpozna-
nia nie cieszyła się ich szczególnym zainteresowaniem – niewiele na temat 
jego organizacji i umiejętności prowadzenia wspomniano choćby w zna-
komitej monografii Stanisława Herbsta poświęconej dziejom wojskowym 
insurekcji. Lakonicznych wzmianek doczekała się w pracach podejmują-
cych kwestię organizacji i szkolenia armii na przełomie XVIII i w począt-
kach XIX wieku. W wartościowej, obszernej monografii Macieja Trąb-
skiego poświęconej kawalerii Królestwa Polskiego wspomniano, że  
w czasach Księstwa Warszawskiego, ze względu na brak doświadczenia  
i regulaminów, wykonywanie zadań rozpoznawczych sprawiało pułkom 
jazdy sporo problemów. Natomiast w latach 18151830 ćwiczyły one 
głównie manewry, flankierowanie i natarcie, nie poświęcając szczególnej 
uwagi rozwijaniu umiejętności w zakresie rozpoznania  1. W wysoko oce-
nianej przeze mnie pracy Tomasza Strzeżka na temat ofensywy wiosennej 
w 1831 roku jakości polskich działań rozpoznawczych bezpośrednio po-
święcono kilka uwag. Autor stwierdza, że kawaleria polska była słabo 
przygotowana do służby zwiadowczej; zauważa, że obraz sytuacji kształ-
tujący się w polskim dowództwie pod wpływem rozpoznania prowadzo-
nego przez kierującego wywiadem płk. Kazimierza Żwana, dowódców 
dywizji i korpusów oraz władze administracyjne „niezupełnie pokrywał 
się z rzeczywistością”; podkreśla także, że zachowane źródła o charakte-
rze operacyjnym wskazują, iż polskie dowództwo „nie zawsze dyspono-
wało precyzyjnymi informacjami o przeciwniku i jego ruchach, na przy-
kład do 2 kwietnia wieczorem sądzono, iż główna armia rosyjska 
maszerowała jeszcze za Wieprz, gdy tymczasem Dybicz nie miał nawet 
takiego zamiaru. Między 4 a 6 kwietnia Skrzynecki i jego najbliżsi dorad-
cy byli przekonani o obecności głównej armii przeciwnika na południo-
wym brzegu Wieprza (…)”  2. Nie chciałbym, by moją uwagę uznano za 
zarzut wobec obu, niewątpliwie wartościowych, prac. Organizacja rozpo-
znania i realizacja związanych z nią działań nie były głównym przedmio-
tem zainteresowania obu autorów. Ponadto, jak wskazują doświadczenia 
każdego historyka, niedostatki bazy źródłowej często utrudniają lub unie-
możliwiają szczegółową prezentację pewnych kwestii.

1  M. Trąbski, Kawaleria Królestwa Polskiego 1815-1830, Warszawa 2011, s. 7980, 309319.
2  T. Strzeżek, Polska ofensywa wiosenna w 1831 r., Oświęcim 2011, s. 44, 77, 296.
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W studiach poświęconych poszczególnym kampaniom wątek rozpo-
znania bywał sygnalizowany – zwykle w kontekście niepowodzeń spo-
wodowanych błędnymi wiadomościami o przeciwniku lub ich brakiem. 
Historycy zwracali na przykład uwagę, że jeszcze w dniu rozpoczęcia 
bitwy pod Szczekocinami (6 VI 1794) Kościuszko nie wiedział, iż udział 
w niej wezmą wkraczające do wojny siły pruskie, choć musiały one od 
dłuższego czasu koncentrować się za rozbiorowym kordonem. Wiadomo 
również, że na kilka dni przed rozpoczęciem starcia Naczelnik prowadził 
rozpoznanie terenu przy pomocy podjazdów. Dlaczego zatem zdecydo-
wał się stoczyć bitwę: „Czy był to karygodny brak rozpoznania?” – pytał 
Herbst – „Czy krótkowzroczność polityczna, wiara w trwałą bezczyn-
ność Prusaków? Sądzę, że nie było to zaskoczenie całkowite, że liczył 
się z udziałem Prusaków jako z ewentualnością, wierząc, że i w tym 
wypadku w bitwie obronnej siły jego wystarczą. I pod tym względem nie 
zawiódł się”  3. Nie zawiódł się na wartości własnego żołnierza, ale czy to 
samo można powiedzieć o rozpoznaniu?

Równe, jeśli nie większe wątpliwości budzi wartość działań rozpoznaw-
czych w okresie poprzedzającym bitwę pod Maciejowicami (10 X 1794). 
Wiele wskazuje (źródła są w tej kwestii rozbieżne), że w otoczeniu Ko-
ściuszki szacowano siły Fersena na dwa tysiące żołnierzy mniej, niż wyno-
siły w rzeczywistości. Zapewne z tego względu, z około 16 tys. wojska zgru-
powanego w okolicy Warszawy Naczelnik wydzielił na maciejowicką 
wyprawę jedynie około 2 tys. żołnierzy. W efekcie, na polu bitwy, także  
w wyniku złej komunikacji z dywizją Ponińskiego, około 10 tys. Polaków 
walczyło z 14 tys. Rosjan. Wydaje się, że zawiodło także rozpoznanie tak-
tyczne – ze względu na rozmieszczenie kawalerii zbyt blisko własnych linii, 
natarcie wojsk rosyjskich i jego kierunki mogło zaskoczyć Polaków  4.

Przykłady znaczących błędów w rozpoznaniu można wskazać także  
w kolejnych kampaniach. Nie brakowało ich nawet w zwycięskiej dla 
Polaków wojnie 1809 roku. Wiele wątpliwości budzi choćby decyzja 
generała Sokolnickiego, by jedno z głównych uderzeń w nocnym sztur-
mie na Sandomierz (17/18 V 1809) skierować na najmocniejszy zapew-
ne punkt obrony – umocnioną okopem Bramę Opatowską. Atak zakoń-
czył się niepowodzeniem i śmiercią prowadzącego czołową kolumnę 
Marcelego Lubomirskiego  5.

3  S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 r., Warszawa 1983,  
s. 171.
4  W. Mikuła, Maciejowice 1794, s. 85, 9091, 93, 114, 184.
5  B. Pawłowski, Wojna polsko-austriacka 1809 r., Warszawa 1991, s. 252.
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Brak rzetelnych informacji o dyslokacji sił nieprzyjacielskich wpłynął 
także na wynik działań generałów bardziej nawet doświadczonych od So-
kolnickiego. W początkach czerwca stacjonujący w Łowiczu Dąbrowski 
w wyniku błędnego rozpoznania najpierw uznał, że gros sił austriackich 
skoncentrowano przeciw jego ugrupowaniu. W rzeczywistości był to nie-
wielki oddział, którego wycofanie generał uznał za sygnał ogólnego od-
wrotu Austriaków na Kraków. Wbrew wcześniejszemu rozkazowi ks. Jó-
zefa, który nakazywał mu wraz z gen. Zajączkiem podążać za cofającą się 
na Sandomierz dywizją gen. Mondeta, Dąbrowski, podążając za wyimagi-
nowanym przeciwnikiem, zamiast na południe ruszył na zachód. Decyzja 
generała doprowadziła do powstania powiększającej się luki między jego 
ugrupowaniem a siłami Zajączka, którego naraziło to na brak wsparcia  
w razie ataku liczniejszego przeciwnika. W tym samym czasie, 9 VI, Zają-
czek bez wcześniejszego rozpoznania uderzył na tylną straż austriackiej 
brygady stacjonującą w Jedlińsku. 11 VI na liczące około 5 tys. siły Za-
jączka w Jankowicach i Jedlińsku ruszyły z dwóch stron oddziały Mohra  
i Mondeta, łącznie około 10 tys. bagnetów i szabel. Niewłaściwie przepro-
wadzone przez gen. Haukego rozpoznanie sprawiło, że nie znający do-
kładnie sił austriackich, pozbawiony odwodów, Zajączek przyjął bitwę. 
Szczęśliwie dla niego, natarcie jednego z ugrupowań austriackich utraciło 
tempo na zniszczonych przez Polaków mostach na Radomce, co umożli-
wiło oderwanie się od przeciwnika i odwrót. Starcie kosztowało jednak 
Zajączka kilkuset zabitych i rannych oraz ponad 400 jeńców. „U Polaków 
– stwierdzał Pawłowski – przede wszystkim uderza brak sprawnej służby 
zwiadowczej. Słaba ich kawaleria, w stanie zresztą jeszcze zupełnie suro-
wym, zawiodła zarówno pod tym względem, jak i w akcji bojowej”  6. Za-
uważmy przy tym, że mowa o działaniach rozpoznawczych prowadzo-
nych na głębokości do 10 kilometrów od własnych pozycji.

Jako przykład porażek spowodowanych błędami rozpoznania wskazu-
je się także stoczone przez dywizję Rożnieckiego kawaleryjskie bitwy 
pod Mirem i Romanowem (910 VII i 14 VII 1812). W przypadku dru-
giej z nich straty poniesione przez 1 pułk strzelców konnych wynikały 
raczej z próby wypełnienia rozkazu dowodzącego korpusem gen. Lato-
urMauburga, który, wbrew informacjom z przeprowadzonego przez 
jednostkę rozpoznania mówiącym o czterech pułkach kozaków zajmują-
cych pozycje przez nią, polecił Polakom zaatakować ich, zająć most na 
rzece i zdobyć nieprzyjacielskie tabory. Wcześniejsza klęska pod Mirem 
wynikała przede wszystkim z niewłaściwego ugrupowania marszowego 
6  Tamże, s. 327337.
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dywizji i korpusu, w którym poszczególne dywizje i brygady maszero-
wały w zbyt dużych odległościach od siebie. Błędy w rozpoznaniu spo-
wodowały jednak, że w obu dniach bitwy polskie pułki albo wpadły  
w zasadzkę przygotowaną przez kozaków, albo zmuszone były do wie-
logodzinnej walki ze znacznie liczniejszym, prawie dwukrotnie pod ko-
niec drugiego dnia bitwy, nieprzyjacielem  7. 

Wojna 1812 roku dostarczyła także innego przykładu sytuacji, gdy do-
świadczeni dowódcy pod wpływem presji sytuacji i zapewne błędów roz-
poznania tracą z oczu cel zasadniczy, jak to ujmował Clausewitz – zdol-
ność do odróżniania „tego, co krótkie, od tego, co długie”. Wobec decyzji 
Napoleona o kontynuowaniu pościgu za główną armią rosyjską, szczegól-
nego znaczenia nabrała konieczność zabezpieczenia coraz bardziej rozcią-
gniętych linii komunikacyjnych Wielkiej Armii przed zaczepnym zwro-
tem operujących wówczas na południu sił admirała Cziczagowa. Zadania 
osłonowe na tym kierunku cesarz powierzył mianowanemu gubernatorem 
Mińska generałowi Mikołajowi Bronikowskiemu i generałowi Dąbrow-
skiemu. Dysponując kilkunastu tysiącami żołnierzy, mieli oni przede 
wszystkim obserwować tereny na południe od Mińska, na których mogła 
pojawić się powracająca znad granicy tureckiej armia rosyjska. W razie 
zagrożenia, główne zadania obu generałów były jasne – mieli oni chronić 
Mińsk, w którym znajdowały się ogromne magazyny i tysiące rannych 
oraz czuwać nad bezpieczeństwem linii komunikacyjnych Wielkiej Armii. 
Szczególne znaczenie miało także utrzymanie mostu w Borysowie umoż-
liwiającego przeprawę przez Berezynę przecinającą szlak ewentualnego 
odwrotu Napoleona na Wilno. Ich działania miał koordynować dowódca 
IX Korpusu Wielkiej Armii, marszałek Victor.

U schyłku października, gdy resztki Wielkiej Armii wymaszerowały już 
z Moskwy kierując się z powrotem na zachód, na obszarze działania pol-
skich generałów coraz częściej zaczęły pojawiać się pojedyncze jednostki 
rosyjskie poprzedzające główne siły admirała. Oddziały polskie coraz czę-
ściej wikłały się w pościgi, marsze, kontrmarsze i potyczki z przeciwni-
kiem. Część z nich zakończyła się sukcesami Polaków, żaden nie przyniósł 
jednak zasadniczej zmiany sytuacji, co gorsza – próby rozwiązania doraź-
nych problemów w coraz większym stopniu zajmowały uwagę Dąbrow-
skiego i Bronikowskiego. By zrealizować powierzone im zadania, niewąt-
pliwie powinni oni byli skoncentrować swe siły tak, by – w zależności od 
rozwoju wydarzeń – umożliwić ewakuację Mińska lub zająć mocną pozy-
cję obronną wokół mostu w Borysowie. Rozwój wydarzeń i błędy w roz-
7  M. Kukiel, Wojna 1812 r., Kraków 1937, t. I, s. 343346, 354.
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poznaniu sprawiły jednak, że zaniepokojony o losy Mińska Bronikowski 
coraz częściej apelował do Dąbrowskiego o przesunięcie większych sił  
w okolice miasta. Ten uwzględniał jego prośby, musiał jednak również 
wypełniać rozkazy płynące z kwatery marszałka Victora, nakazujące mu 
obserwację innych terenów, na których mogły pojawić się siły rosyjskie. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której oddziały generała przez dwa tygo-
dnie maszerowały na przemian w różnych kierunkach rozpraszając swe 
siły. W efekcie Rosjanie łatwo rozbili niewielką grupę wyznaczoną do 
osłony Mińska, zmuszając Bronikowskiego do porzucenia miasta z wy-
pełnionymi magazynami i tysiącami rannych. Zdezorientowany Dąbrow-
ski, zamiast ratować zagrożoną przeprawę w Borysowie ściągając tam 
szybko wszystkie siły, przez pewien czas kluczył jeszcze po okolicy nadal 
rozrzucając swe oddziały w różnych kierunkach. Z częścią z nich dotarł do 
miasta tuż przed atakiem Rosjan. Jego siły były niewielkie, zabrakło też 
czasu na staranne przygotowanie obrony. Rosjanie wyparli oddziały Dą-
browskiego za rzekę i zniszczyły most. Napoleon, który ze szczątkami 
Wielkiej Armii dotarł w okolice Borysowa w cztery dni później, znalazł 
się w niezwykle trudnym położeniu  8. Nie znający dokładnie położenia 
przeciwnika, uwikłani w doraźne działania Dąbrowski, Bronikowski i Vic-
tor zapomnieli o głównym celu strategicznym, jak się wydaje, po części  
w wyniku słabego rozpoznania prowadzonego znowu na terytorium wła-
snym – na obszarach dawnej Rzeczpospolitej.

Jak wspomniano na wstępie, historycy zwracali również uwagę na nie-
dostatki w działaniach rozpoznawczych strony polskiej podczas wojny 
1831 roku. Około połowy marca w otoczeniu Skrzyneckiego sądzono np., 
że główne siły Dybicza zamierzają przeprawić się na lewy brzeg Wisły, 
gdy w istocie odmaszerowały one na leże zimowe. Nie dysponowano rów-
nież jasnymi informacjami na temat dyslokacji korpusu Rosena na szosie 
brzeskiej i jego siłach – sądzono, że liczą one około 45 tys. i 38 dział  
(w rzeczywistości – 18 tys. i 49 dział). Siłę awangardy Giesmara szacowa-
no na 10 tys. i 16 dział (w rzeczywistości – 6 tys. i 10 dział)  9.

Ów brak informacji wyraźnie wpływał na decyzje naczelnego wodza po 
zwycięstwie pod Wawrem i Dębem Wielkiem (31 III). Skrzynecki nie wie-
dział przede wszystkim, jaka odległość dzieli siły Rosena od Dybicza. 
Obawiał się zatem, że dalsze energiczne działanie w kierunku wschodnim 
narazi polskie prawe skrzydło na uderzenie ze strony głównych sił rosyj-
skich. Niejasne informacje o ich położeniu skłaniały Skrzyneckiego do 
8  J. Pachoński, Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818, Warszawa1981, s. 513528.
9  T. Strzeżek, Polska ofensywa…, s. 68, 74, 93.
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odrywania kolejnych oddziałów do osłony swojej flanki. Niewiele wie-
dziano także o dyslokacji sił rosyjskich na północ od osi marszu. Szybkość 
marszu do Dębe Wielkie określało tempo, w jakim oddziały osłonowe na 
obu skrzydłach nadsyłały kolejne informacje. Nastawienia Skrzyneckiego 
nie zmieniło późniejsze odnalezienie mapy z dyslokacją sił rosyjskich 
przy zabitym adiutancie Rosena. Dążąc do potwierdzenia zawartych  
w niej informacji i zabezpieczenia prawej flanki wydzielił część sił two-
rząc z nich, według określenia Strzeżka, kordon obserwacyjny rozlokowa-
ny na południe od traktu brzeskiego  10. 

Podobnych przypadków błędnego lub niedostatecznego rozpoznania sy-
tuacji w działaniach wojennych prowadzonych przez polską armię w latach 
17941831 można wskazać więcej. Uderzające wydają się przy tym dwa 
aspekty problemu: 1) do błędnego lub pobieżnego rozpoznania dochodziło 
na obszarze własnym – na ziemiach Rzeczpospolitej, a nawet w samym 
centrum kraju, gdzie sytuacja polityczna, znajomość terenu, struktura et-
niczna i społeczna powinny sprzyjać sprawnemu zdobywaniu informacji; 2) 
właściwe prowadzenie rozpoznania przysparzało problemów także do-
świadczonym generałom dowodzącym siłami różnej wielkości. 

Może zatem rozpatrując tę kwestię należałoby mówić nie o błędach 
dowódców, ale o splocie przyczyn, działających na poziomie wykonaw-
czym i analitycznym, który utrudniał zdobywanie informacji i wyciąga-
nie z nich właściwych wniosków ograniczając możliwość skutecznego 
dowodzenia? Ogromny wpływ na efekty działań rozpoznawczych ma  
z jednej strony ich jakość wynikająca z kompetencji wykonawców  
i środków, którymi dysponują, z drugiej – istnienie ośrodka zajmującego 
się gromadzeniem napływających informacji, ich weryfikacją oraz ana-
lizą ich znaczenia na poziomie taktycznym i operacyjnym. Rozpoznanie 
dostarcza różnorodnych informacji, które powinny zostać poddane se-
lekcji obejmującej ich wiarygodność i odpowiedniej analizie wiążącej na 
poziomie centralnym różne, niekiedy pozornie nie powiązane ze sobą 
fakty. Właściwe prowadzenie działań wojennych wymaga istnienia, 
mniej lub bardziej złożonego, systemu rozpoznania. Jak funkcjonował 
on w armii polskiej w omawianym okresie? W 1831 roku zdobywane 
informacje przebywały drogę od oficerów niższego szczebla do dowód-
ców dywizji, korpusów lub wprost do kwatery głównej, w której trafiały 
do szefa sztabu, kwatermistrza generalnego lub samego wodza naczelne-
go. Charakterystyczne wydaje się, że dokumenty znalezione przy adiu-
tancie Rosena zabitym pod Dębem Wielkim przetłumaczyli Skrzynec-
10  Tamże, s. 112, 114115, 142, 



INFORMACJE W DZIAŁANIACH OPERACYJNYCH... 171

kiemu jego adiutant, Tytus Działyński i gen. Józef Załuski – zapewne 
dlatego, że wśród znajdujących się wówczas w otoczeniu wodza naczel-
nego najlepiej znali język rosyjski  11.

Wydaje się, że w omawianym okresie nie istniała wyraźnie określona 
procedura selekcji informacji i ich analizy na kolejnych szczeblach.  
Z tego zapewne względu wieści o nieprzyjacielu w trakcie wyprawy sie-
dleckiej, gdy już zaczęły napływać, były wprawdzie liczne, ale – według 
określenia Strzeżka – „chaotyczne”  12. Skuteczne prowadzenie działań 
rozpoznawczych utrudniać mógł również brak map – prace kartograficz-
ne na większą skalę ruszyły właściwie dopiero w czasach Królestwa 
Kongresowego.

Wydaje się zatem, że w omawianym okresie w armii polskiej nie istniał 
system rozpoznania we właściwym tego słowa znaczeniu. Warto jednak 
zauważyć, że u progu nowoczesności, przed wykształceniem się modelu 
rozbudowanego sztabu generalnego, nie funkcjonował on w większości 
armii, a jednak niektóre z nich potrafiły skutecznie prowadzić działania  
w znacznie trudniejszych warunkach na nieznanym teatrze działań, by 
wspomnieć polską kampanię Napoleona w latach 18061807. 

Może zatem przyczyn niepowodzeń w sferze rozpoznania należałoby 
szukać na poziomie wykonawczym, na którym powinno następować 
sprawne gromadzenie jak najbardziej wiarygodnych informacji?

Większość zadań z tym związanych wykonywała kawaleria. Analiza jej 
działań (posłużyła mi do niej cytowana już monografia Tomasza Strzeżka) 
w przypadku ofensywy na szosie siedleckiej 23 IV wskazuje, że prowa-
dziła ona rozpoznanie siłami od trzech (płk Henryk Dembiński rozpozna-
jący teren na północ od traktu) do ośmiu (grupa płk. Kazimierza Skarżyń-
skiego prowadząca rekonesans na południe, w kierunku Garwolina) 
szwadronów. Jego głębokość wyznaczały, jak można przypuszczać, pogo-
da i związane z nią jakość dróg, stan fizyczny koni i ludzi, wielkość zgru-
powania oraz ostrożność lub śmiałość wykonawców, zapewne różna  
w konkretnych przypadkach. Pokonywane odległości były jednak dość 
zbliżone. Grupa Dembińskiego w ciągu jednego dnia dotarła ze Stanisła-
wowa przez Dobre do Liwu (łącznie około 3132 km). Następnego dnia 
część jej sił dokonała jeszcze wypadu na Węgrów (około 6 km) osiągając 
dystans 3738 km rozpoznanego terenu w ciągu dwóch dni. W tym samym 
czasie patrole Skarżyńskiego wysyłane z Siennicy (1820 km od traktu) 
dokonywały rekonesansu traktu sięgając nawet w okolice Garwolina (34 
11  Tamże, s. 142.
12  Tamże, s. 167168.
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km od Siennicy). 3 IV miasteczko zostało zresztą zajęte przez polską ka-
walerię. Rozpoznanie w ciągu dwóch dni dostarczyło zatem informacji  
o sytuacji panującej w okolicach położonych około 4050 km od szosy 
brzeskiej  13. Głębokość jednodniowego rozpoznania (mam na myśli sytu-
ację, gdy patrol lub podjazd wyrusza i tego samego dnia dostarcza infor-
macji) była odpowiednio mniejsza. W pracy Strzeżka czytamy np., że 
„macki kawalerii” stacjonującego w Stoczku Chrzanowskiego „sięgały 
daleko” – czyli około 20 km, zaś „z licznych doniesień gen. Skarżyńskiego 
z Siennicy wynikało 2 IV, iż w promieniu kilkunastu kilometrów nie było 
„wielkiej siły nieprzyjaciela”  14.

Sądzę, że wspomniane odległości należy uznać za realny zasięg jedno-
dniowego rozpoznania prowadzonego w sytuacji wymuszającego ostroż-
ność, przewidywanego zagrożenia strategicznego oraz w dość nieko-
rzystnych warunkach komunikacji (wiosenne roztopy utrudniały marsz, 
męczyły konie itp.). W trakcie tejże kampanii kawaleria rosyjska poko-
nywała dziennie z trudem 30 kilometrów  15.

Wydaje się, że zasięg rozpoznania mogłaby powiększyć lepsza jakość 
dosiadanych przez kawalerię koni, czy też staranniejszy ich dobór ze 
względu na specyfikę służby rozpoznawczej – by to stwierdzić, należa-
łoby jednak dokonać porównania z głębokością rekonesansów przepro-
wadzanych w tym samym czasie przez kozaków, dosiadających podob-
no wierzchowców niezwykle odpornych na trudy. Wiadomo jednak, że 
Dybicz także nie dysponował zbyt dokładnymi informacjami na temat 
dyslokacji i kierunków działania polskiej armii.

Jakość koni w kawalerii nie przykuwała dotąd szczególnej uwagi ba-
daczy – w pracach jej poświęconych kwestii tej poświęcono zwykle kil-
ka stron. Obszernie omawia problem koni w kawalerii polskiej w latach 
17881815 dopiero praca magisterska Krzysztofa Kuczyńskiego obro-
niona w tym roku w Instytucje Historycznym UW. Obraz rysujący się na 
jej podstawie jest na ogół ponury – złe finansowanie armii, brak odpo-
wiedniej kontroli zakupów i trudności z pozyskaniem najbardziej warto-
ściowych wierzchowców z hodowli na południowowschodnich kresach 
Rzeczpospolitej sprawiły, że kondycja wierzchowców trafiających do 
służby przed 1795 roku oraz w Księstwie Warszawskim budziła liczne 
uzasadnione zastrzeżenia wizytujących pułki lustratorów i inspekto-

13  Obliczenia na podstawie informacji w: Strzeżek, Polska ofensywa…, s. 153154.
14  Tamże, s. 161, 167.
15  T. Strzeżek, Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym. Mobilizacja i pod-
stawy funkcjonowania w wojnie, Olsztyn 2010, s. 76.
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rów  16. Sytuacja uległa zmianie, w pewnym stopniu na lepsze, po 1815 
roku Kawaleria Królestwa Polskiego miała możliwość zaopatrywania 
się w dobrej jakości konie sprowadzane z Wołynia, Podola i Ukrainy. 
Podobnie jednak, jak to miało miejsce w kawalerii rosyjskiej, o selekcji 
decydował w dużej mierze eksterier – szczególnie ceniono konie piękne, 
rosłe i masywne, nie zawsze zwracając uwagę na ich odporność i wy-
trzymałość na trudy działań w polu. Z kolei nowe pułki, organizowane 
po wybuchu powstania, musiały już zadowalać się niezbyt dobrej jako-
ści końmi mobilizowanymi w kraju  17.

Trudno również wykluczyć, że na jakość kawaleryjskiego rozpozna-
nia wpływało nieumiejętne używanie koni przez dowódców. Służba roz-
poznawcza, do której, jak stwierdzono, nie przygotowywano w sposób 
szczególny, wymaga umiejętności odmiennego rozkładania obciążeń  
i wysiłku wierzchowców, niż w przypadku innych działań kawalerii li-
niowej. Prowadzący je dowódca musi przede wszystkim dbać o sprawne 
gromadzenie informacji i ich szybki przekaz na dużych odległościach. 
Nie oznacza to konieczności obniżenia oceny wartości bojowej polskich 
pułków kawalerii – wiadomo jednak, że nawet znakomity dowódca ka-
walerii na polu bitwy, jakim był marszałek Murat, z powodu nieumiejęt-
nie planowanych i realizowanych działań podczas wojny 1812 roku do-
prowadził do znacznych strat wśród koni Wielkiej Armii. 

Nasuwa się zatem pytanie o jakość dowodzenia w kawalerii, przede 
wszystkim na średnich i niższych, wykonawczych stanowiskach. Kry-
tycznie na ten temat wypowiadał się cytowany wcześniej Bronisław 
Pawłowski. W przypadku kawalerii insurekcyjnej, Księstwa Warszaw-
skiego, czy powstania listopadowego po powiększeniu armii polskiej, 
mamy do czynienia z siłami szybko rozbudowywanymi, w których 
znaczny odsetek, także wśród oficerów stanowiły osoby z niewielkim 
lub żadnym doświadczeniem bojowym. Na problem ów, także na rotację 
w kadrze oficerskiej spowodowaną częstymi dymisjami z prawem no-
szenia munduru po zakończeniu kampanii, zwracała uwagę w swym ra-
porcie deputacja powołana przez Fryderyka Augusta w 1810 roku pod-
kreślając, że gdy „oficyjer przez dwa lata ledwo nabywszy wiadomości 
potrzebnej tak co do służby wojskowej, jak i do rachunkowości, porzuca 
służbę, inny na jego miejsce następuje, którego na nowo uczyć potrze-
16  K. Kuczyński, „Kawalerię mieliśmy nadwerężoną…”. Konie i remonta w Wojsku Polskim  
w latach 1788-94 i 1806-14 w świetle opinii administracji cywilno-wojskowej i relacji z epoki, 
Warszawa, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 2019. Praca w pełni zasługuje na 
publikację i mam nadzieję, że zabiegi podjęte w tym celu przyniosą oczekiwany rezultat.
17  T. Strzeżek, Kawaleria Królestwa Polskiego, s. 70, 77.
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ba”  18. Brak doświadczonych oficerów mógł znacząco obniżać poziom 
szkolenia i służby. Pośrednio świadczą o tym zalecenia zawarte w pracy 
na temat działań lekkiej jazdy przygotowanej przez Aleksandra Obor-
skiego w 1812 roku. Sam fakt jej wydania dowodzi przekonania autora, 
że jakość działań polskiej kawalerii poza polem bitwy wymaga wyraźnej 
poprawy. Czytelnik (praca adresowana była przede wszystkim do ofice-
rów) znajdował w niej na przykład praktyczne wskazówki, jak szkolić 
żołnierzy w ocenianiu odległości w terenie i liczebności przeciwnika 
„okamiarem”, ale także zalecenia, by żołnierz pełniący służbę na wide-
cie zajmował stanowiska na szczycie wzgórza, nie zsiadał z konia, nie 
palił fajki i nie umilał sobie czasu śpiewem, by do rozpoznania terenu  
i pełnienia służby flankierskiej nie wyznaczać żołnierzy dosiadających 
siwych koni itp. Podręcznik zawierał zatem zalecenia oczywiste dla do-
świadczonych oficerów i podoficerów oraz ostrzeżenia przed błędami, 
których nie popełniłby żaden z nich  19.

Wspomniany brak doświadczonych oficerów i podoficerów nie doty-
czył jednak „starych” pułków kawalerii w powstaniu listopadowym. Do-
strzeżone przez historyków trudności z prowadzeniem przez nie rozpo-
znania tłumaczy fakt, że ich szkolenie w założeniu nie obejmowało tego 
typu działań koncentrując się na manewrach przydatnych na paradach 
lub „szczególnie w boju użytecznych”. „Szkoła Konstantego odzwycza-
iła polską jazdę od służby wywiadowczej” – konkluduje Strzeżek  20. Jaka 
była tego przyczyna? Skoro armia Królestwa Polskiego działać miała 
wspólnie z rosyjską, zakładano może, że działania rozpoznawcze dla 
obu wojsk prowadzić będą Kozacy?

Wydaje się również, że problemy z rozpoznaniem widoczne w działa-
niach wojsk polskich w omawianym okresie można uznać za dalekosiężny 
skutek głębokiego regresu polskiej sztuki wojennej, który nastąpił w XVIII 
wieku. Nie jestem specjalistą w zakresie historii wojskowości XVII wieku, 
na podstawie lektur odnoszę jednak wrażenie, że w owym stuleciu polska 
lekka jazda dobrze wypełniała zadania związane ze zwiadem.

I ostatnie pytanie: przebieg przywoływanych tu kampanii dowodzi, że 
problemy z rozpoznaniem nawet na niewielkich odległościach mieli tak-
że dowódcy austriaccy i rosyjscy. Może zatem – to pytanie, w jaki spo-
sób w ogóle historycy wojskowości postrzegają przeszłość – wojna jest 

18  Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, 139, k. 151151v.
19  A. Oborski, Przepisy polowe w czasie boju przeznaczone dla jazdy lekkiej i wszelkich ofice-
rów tejże broni, Warszawa 1812, s. 3550, 160165.
20  T. Strzeżek, Kawaleria Królestwa Polskiego, s.6263, 69,70.
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przede wszystkim grą błędów? Popełniają je obie walczące strony. Ta  
z nich, która dysponuje większą siłą, działa z większą determinacją i ma 
zdolność do przejęcia inicjatywy, potrafi zniwelować wcześniejsze nie-
dostatki rozpoznania. Zwycięstwo przesłania je, zaś po latach historycy 
dostrzegają głównie błędy pokonanych?
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Information in Operational and Tactical Level, i.e. Few 
Questions About the Quality of Polish Reconnaissance 

in the Wars of 1794-1831

Summary

The article discusses the problem of the quality of reconnaissance con-
ducted by the Polish army in the wars of 17941815. The author pose  
a question about the reasons of numerous failures and errors made by the 
Polish commanders in the process of gathering and selecting information 
about the enemy. Looking for answers he analyses the organization of 
the reconnaissance, methods and aims of training of the cavalry units, 
quality of horses and competences of the officers in the middle and lower 
command level. He also emphasize that the skills shortages in the sphere 
of reconnaissance was generally an effect of profound crisis of the Polish 
art of war which occurred in 18th century. 



Maciej Trąbski
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza 
w Częstochowie

„ORŁY NAPOLEOŃSKIE ZA PIRENEJAMI”.
POCZĄTEK WOJNY NA PÓŁWYSPIE IBERYJSKIM 
W DONIESIENIACH „GAZETY KORESPONDENTA 

WARSZAWSKIEGO I ZAGRANICZNEGO”

Prasa w epoce napoleońskiej stanowiła jedno z najważniejszych źródeł 
informacji o wydarzeniach rozgrywających się w kraju, a zwłaszcza 

poza jego granicami. Ze względu na specyfikę tego okresu, większość 
z nich stanowiły doniesienia o działaniach wojennych prowadzonych 
w różnych zakątkach Europy. Biorąc to pod uwagę należy sobie zadać 
pytanie o rzetelność ówczesnych relacji prasowych, gdyż informacje  
o działaniach politycznych i militarnych podejmowanych dane państwo, 
o przemarszach oddziałów wojskowych oraz o rezultatach bitew i kam-
panii mogły mieć wpływ na nastroje społeczne. Dobrym tego przykła-
dem były wiadomości przedstawiające genezę i przebieg pierwszego 
roku wojny na Półwyspie Iberyjskim. Konflikt ten były jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń epoki, nic więc dziwnego, że był on relacjono-
wany przez większość gazet, w tym również przez periodyki ukazujące 
się w Księstwie Warszawskim.

Omawiając początek wojny na półwyspie, należy zauważyć, że Hisz-
pania począwszy od 1796 roku (traktat z San Ildefonso – 18.08.1796) 
była sojusznikiem Republiki Francuskiej, a następnie Cesarstwa Francu-
skiego. Sojusz ten, jakkolwiek wymuszony wcześniejszymi porażkami 
wojsk hiszpańskich  1, miał na celu wspólne przeciwstawienie się domina-
cji brytyjskiej na Oceanie Atlantyckim. Dla Hiszpanii nie był on jednak 
korzystny – królestwo zrzekło się na korzyść Francji rozległych terenów 
w Ameryce Północnej (Luizjany), wspierało ją finansowo kwotą 72 mln 
franków (traktat o subsydiach z 22.10.1803), w wyniku bitwy pod Trafal-

1  Rok wcześniej Hiszpania zawarła traktat pokojowy z Republiką Francuską (Bazylea 
22.07.1795 r.) – zob. M.Á.S. Gómez, La invasión napoleónica. ¿Guerra de independencia  
o guerra civil?, w: Monte Buciero 13. Cantabria durante la Guerra de la Independencia, 
Santander 2008, s. 72.
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garem (21.10.1805) utraciło większość swojej floty, a przede wszystkim 
zostało odcięte od kolonii, w których zaczęły stopniowo narastać tenden-
cje niepodległościowe  2. W celu wynagrodzenie Madrytowi strat Napoleon 
zaproponował wspólny rozbiór Portugalii – wiernego sojusznika Londy-
nu. 27 października 1807 roku podpisany został traktat w Fontainebleau, 
na mocy którego północnozachodnią część Portugalii otrzymać miał były 
król Etrurii Ludwik de Borbon, środkowa (łącznie z Lizboną) stanowić 
miała kartę przetargową w negocjacjach z Wielką Brytanią (do wymia-
ny za Gibraltar i Tobago), zaś południową (księstwo Algarves) otrzymać 
miał Manuel Godoy – pierwszy sekretarz stanu (Secretario de Estado de 
España), czyli „wszechwładny” pierwszy minister króla Karola IV. W celu 
przeprowadzenia rozbioru Portugalii już jesienią 1807 roku na teren Hisz-
panii wkroczył francuski Korpus Obserwacyjny Żyrondy, pod dowódz-
twem marsz. Jeana Andoche Junota, który po pozostawieniu niewielkich 
garnizonów na trasie swojego przemarszu 30 listopada zajął Lizbonę  3. 

Prawdopodobnie jednak już wówczas Napoleon zamierzał obalić 
Karola IV (razem z Godyem) i przejąć kontrolę nad Hiszpanią. Powo-
dem miała być proklamacja Księcia Pokoju z 5 października 1806 roku,  
w której wzywał on lud hiszpański do chwycenia za broń, w celu wy-
walczenia trwałego i szczęśliwego pokoju. Niewymienionym z imienia 
przeciwnikiem mogła być jedynie Francja. Chociaż kilka dni później (na 
wieść o zwycięstwie pod Jeną i Auerstedt) Godoy tłumaczył się Napole-
onowi, że miał na myśli Wielką Brytanię, to dla cesarza jasnym się stało, 
że burbońska Hiszpania nigdy nie będzie pewnym sojusznikiem  4. Dla-
tego też w ślad za korpusem marsz. Junota do Hiszpanii wkroczyły ko-
lejne oddziały francuskie (pod pretekstem ochrony francuskich okrętów 

2  Ch. Oman, Historia wojny na Półwyspie Iberyjskim 1807-1814, t. I/1, tłum. K. MrózMazur, 
Oświęcim 2015, s. 2425; L. Roura i Aulinas, Napoléon, héritier des rapports entre l’Espagne 
et la France révolutionnaire (1795-1804), „Annales historiques de la Révolution française” 
2004, nr 336: L’Espagne et Napoléon. Napoléon dans l’histoire de la révolution espagnole,  
s. 9; M.Á.S. Gómez, dz. cyt., s. 7273; E.M. Ruiz, La Guerra de la Independencia española: 
planteamiento nacional y repercusión internacional, w: Monte Buciero 13. Cantabria durante 
la Guerra de la Independencia, Santander 2008, s. 2425; Ch. Napoléon, La Guerra de España 
en la estrategia de Napoleón I, w: Ii ciclo de conferencias. Los Sitios de Zaragoza y su influen-
cia en la resistencia española a la invasión napoleónica. Centro de Historia de Zaragoza, 29  
a 31 de octubre de 2008, Zaragoza 2009, s. 103105.
3  Ch. Oman, dz. cyt., s. 2829; M.Á.S. Gómez, dz. cyt., s. 73; E.M. Ruiz, dz. cyt., s. 2627.
4  Ch. Oman, dz. cyt., s. 2526.
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kotwiczących w Kadyksie) – łącznie ok. 100 000 żołnierzy  5. Dowodził 
nimi szwagier Napoleona – wielki książę Bergu, marsz. Joachim Murat  6. 

Godoy widząc, że działania Francuzów zmierzają do opanowania 
Hiszpanii, doradził rodzinie królewskiej i Kortezom ewakuację na połu-
dnie – początkowo do Aranjuez. Tam 17 i 18 marca 1808 roku doszło do 
rozruchów przeciwko Księciu Pokoju, a dzień później do zamachu sta-
nu, w wyniku którego infant Ferdynand odsunął od władzy swojego ojca 
(Karola IV), a tym samym również znienawidzonego pierwszego mini-
stra (Godoya)  7. Jednakże nowy władca nie mógł czuć się pewnie, gdyż 
cztery dni później (23 marca) do Madrytu wkroczyły oddziały francu-
skie pod dowództwem marsz. Murata. Co więcej – wielki książę Bergu, 
a przede wszystkim Cesarz Francuzów za władcę Hiszpanii nadal uzna-
wali Karola IV. W efekcie Ferdynand VII, przebywający od 24 marca  
w stolicy, w której z każdym kolejnym dniem przybywało francuskich 
żołnierzy (ostatecznie pod koniec kwietnia było ich 35 000), przez mie-
siąc nie był wstania przejąć faktycznej władzy w państwie. Jedynym 
wyjściem było odwołanie się do Napoleona przebywającego w przy-
granicznej Bajonnie. Ferdynand VII przyjechał tam 20 kwietnia, a już 
dziesięć dni później do Bajonny przybyli jego rodzice – Karol IV i Maria 
Luiza. W tym czasie nastroje społeczne w Hiszpanii, rozpalone wyda-
rzeniami z Aranjuez oraz postępującą inwazją wojsk napoleońskich, do-
prowadziły do antyfrancuskiego powstania w Madrycie (2 maja), które 
zostało co prawda brutalnie stłumione, ale i tak stało się sygnałem do 
podjęcia powszechnej walki z Francuzami  8.

Doniesienia na temat wydarzeń rozgrywających się „za Pirenejami” 
mieszkańcy Księstwa Warszawskiego otrzymywali przede wszystkim za 
pośrednictwem dwóch tytułów prasowych – „Gazety Korespondenta War-
szawskiego i Zagranicznego” oraz „Gazety Warszawskiej”. Należy jednak 
zaznaczyć, że nie były to relacje bezpośrednie, gdyż już w maju 1808 roku 

5  Według Omana na początku maja 1808 r. na półwyspie pirenejskim znajdowało się niemal 
117 000 żołnierzy francuskich (łącznie z 25tysięcznym korpusem Junota w Portugali). Zob. 
Ch. Oman, dz. cyt., s. 323.
6  E.M. Ruiz, dz. cyt., s. 27.
7  Manuel Godoy, nazywany Księciem Pokoju od czasu zawarcia traktatu pokojowego z Repu-
bliką Francuską, był nie tylko wszechwładnym ministrem, ale również reformatorem. Jednak-
że jego reformy częstokroć godziły w stan posiadania hiszpańskich elit (ustanowienie podat-
ków od służących, koni i powozów) oraz w tradycję, czego najlepszym przykładem był zakaz 
organizowania walki byków (wprowadzony w 1805 r.). Zob. M.Á.S. Gómez, dz. cyt., s. 72.
8  J.U. Niemcewicz, Pamiętnik […] o czasach Księstwa Warszawskiego (1807-1809), wydał Ale-
xander Kraushar, Warszawa 1902, s. 9293, 114116; Ch. Oman, dz. cyt., s. 5974; E.M. Ruiz, 
dz. cyt., s. 2728.
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Napoleona przesłał następującą dyspozycję ministrowi policji Josephowi 
Fouché: „Musimy dopilnować, aby żadna gazeta nie informowała o spra-
wach Hiszpanii [...] aż do momentu, w którym ta [informacja] pojawi się 
Monitorze”  9. Tym samym dzienniki krajowe i zagraniczne (w państwach 
kontrolowanych przez Francję) mogły drukować jedynie te wiadomości, 
które wcześniej ukazały się w oficjalnym organie Cesarstwa Francuskiego – 
„Gazette nationale ou Le Moniteur universel”  10.

Pierwsze doniesienia o nadchodzącym konflikcie mieszkańcy Księ-
stwa Warszawskiego mogli przeczytać 17 maja 1808 roku w nr. 40 „Ga-
zety Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” (dalej „GKWiZ”). 
Przedrukowano tam informację z dziennika „Le Publiciste”  11 z 1 maja, 
w której oskarżano Wielką Brytanię o przygotowanie „zamachu Esku-
rialskiego” (27.10.1807), mającego na celu obalenie Księcia Pokoju  
i zagwarantowanie infantowi Ferdynandowi wpływu na politykę kraju 
oraz (niezbyt jasno) o tumult w Aranjuez (18.03.1808), który odsunął od 
władzy Karola IV i Manuela Godoya. Pierwszy minister przedstawiony 
został jako gorliwy stronnik „systematu, który przyniósł Hiszpanii tyle 
lat pokoju i mógł jej przywrócić kwitnące czasy”, a więc jako osoba 
współpracująca z napoleońską Francją. Co ciekawe, również lud hisz-
pański miał – zdaniem autora tekstu – wspierać swojego króla i jego 
ministra w polityce profrancuskiej  12. 

Polskich czytelników z pewnością zainteresowała też wiadomości  
z Bajonny o przechodzącym przez to miasto do Hiszpanii „korpusie jaz-
dy polskiej z pod dowództwa generała Grabińskiego [ułani Legii Nadwi-
ślańskiej]” i o szwadronie polskiego Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesar-
skiej, który kilka dni później prezentował się tam Napoleonowi  13. 

9  J.R. Aymes, La Guerre d’espagne dans la presse Impériale (1808-1814), „Annales histo-
riques de la Révolution française” 2004, nr 2, s. 130. Według Tadeusza Łepkowskiego już  
w 1807 r. gazetom francuskim zabroniono zamieszczania oryginalnych artykułów o tematyce 
politycznej, nakazując redaktorom ograniczać się wyłącznie do przedruków z „Monitora„. 
Zob. tenże, Propaganda napoleońska w Księstwie Warszawskim, „Przegląd Historyczny” 
1962, s. 53.
10  W kontekście Wojny na Półwyspie Iberyjskim wskazywali na to historycy zarówno hiszpań-
scy: R.S. Rodríguez, La Guerra de la Independence espanola a través de „Le Moniteur Uni-
versel” (1808-1814), „Mélanges de la Casa de Velázquez” 1995, t. 313, s. 5673, jak i francuscy: 
A. Cabanis, La presse sous le Consulat et l’Empire (1799-1814), Paris 1975, passim; J.R. Ay-
mes, dz. cyt., s. 130145. 
11  Gazeta paryska wychodząca wcześniej pod tytułem „Nouvelles politiques, nationales et 
étrangères”.
12  „GKWiZ”, nr 40 z 17 maja 1808 r., s. 513514.
13  Tamże.
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W następnym numerze, wydanym cztery dni później, ponownie poja-
wiły się informacje dotyczące sytuacji wewnętrznej Hiszpanii. Tak jak 
poprzednio cała sympatia autora tekstu znajdowała się po stronie Księcia 
Pokoju, a pośrednio również Karola IV, którego panowanie określono 
jako mało szczęśliwe, ale chwalebne, gdyż Hiszpanii udało się ode-
przeć zakusy Brytyjczyków na jej południowoamerykańskie posiadłości 
(Wicekrólestwo Rio de la Plata). Poza tym donoszono w tym numerze  
o działaniach wojsk francuskich w Hiszpanii w ostatniej dekadzie kwiet-
nia – marsz. Murat ulżyć miał mieszkańcom Madrytu, nakazując jed-
nej z dywizji opuszczenie miasta i obozowanie poza jego granicami,  
a wejście dywizji gen. PierreAntoine Duponta do Toledo miało uspoko-
ić „poruszone” wcześniej pospólstwo  14.

Informacje o wydarzeniach rozgrywających się w Hiszpanii na po-
czątku maja 1808 roku prasa warszawska opublikowała dopiero pod 
koniec tego miesiąca  15. W nr. 43 „GKWiZ” z 28 maja na pierwszej stro-
nie znalazł się przedruk listu z Madrytu, opublikowanego pierwotnie 12 
maja w paryskim „Monitorze”  16. Jego autor opisywał wypadki z 2 maja, 
które rozgrywały się na ulicach stolicy Hiszpanii. Ich genezy upatrywał 
w rozzuchwaleniu się ludu, który poczuł swoją siłę po wydarzeniach, do 
których doszło w Aranjues (1718 marca). W ich konsekwencji w kwiet-
niu „codziennie Francuzi obelg [od nich] doznawali”, zachowywali 
jednak „zimną krew”, zwłaszcza że „uczciwi” mieszkańcy Madrytu po-
stępowali spokojnie. Znieważani byli również exkrólowa Etrurii Maria 
Ludwika de Burbon i młodszy brat Ferdynanda – infant Don Francisco. 
Ostatecznie postanowili oni udać się do Bajonny, gdzie przebywał Ce-
sarz Francuzów. I to właśnie próba ich wyjazdu miała stać się impulsem 
do rewolty. Jako pierwszy zaatakowany został adiutant marsz. Murata, 
który wysłany został do rezydencji Marii Ludwiki de Burbon – urato-
wali go francuscy grenadierzy pełniący tam wartę. W tym samym czasie 
ranny został inny francuski oficer. Kiedy pospólstwo opanowało ulicę 
Alcala (Calle de Alcalá) oraz place Puerta del Sol i Plaza Mayor, marsz. 
Murat ogłosił alarm dla madryckiego garnizonu (2 baony fizylierów 
gwardii, oddział strzelców konnych gwardii i od 500 do 600 kawalerii 
liniowej), wyprowadzając oddziały na ulice. Jako pierwszy uśmierzanie 

14  „GKWiZ”, nr 41 z 21 maja 1808 r., s. 527528.
15  Niemcewicz twierdził, że „ważne informacje z Hiszpanii” otrzymano już 4 maja, ale w tym 
wypadku można mieć pewność, iż pamiętnikarz lub wydawca jego wspomnień pomylili się co 
do daty (może chodziło o 14 maja?). Zob. J.U. Niemcewicz, dz. cyt., s. 114.
16  „Mercure de France” 1808, s. 528530.
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buntu rozpoczął batalion gwardii, znajdujący się u boku księcia Bergu – 
salwami karabinowymi i kartaczami z dwóch dział szybko oczyścił plac 
przed rezydencją exkrólowej Etrurii. Jednocześnie Murat wydał gen. 
Emmanuelowi Grouchy rozkaz oczyszczenia Calle de Alcalá, na której 
to ulicy oraz na przyległych placach znajdować się miało 20 000 osób. 
Generał dokonał tego za pomocą 30 salw kartaczy i kilkukrotnej szarży 
kawalerii  17. Buntownicy ukryli się jednak w przyległych domach, skąd 
strzelali do Francuzów. Tych wyrugowali żołnierze dowodzeni przez 
gen. bryg. François Gillesa Guillota i gen. bryg. Daubrai (?) – tam gdzie 
znaleziono ludzi z bronią, wszystkich zabijano. Generał Jacques Lefranc 
odbił z rąk buntowników arsenał, odzyskując kontrolę nad 28 działami  
i 10 000 karabinów – tych, których tam zastał, „w pień wyciąć rozkazał”. 
Rozbito również chłopów, którzy ciągnęli do Madrytu, aby wesprzeć 
rewoltę przeciwko Francuzom – uciekających rozproszyła kawaleria,  
a złapanych rozstrzelano. Ostatecznie 2 maja zginąć miało tylko 25 Fran-
cuzów, a rany odnieść kolejnych 50 – straty buntowników określono na 
„kilka tysięcy”  18. Faktyczne straty francuskie trudne są do oszacowania 
– przedział zawiera się pomiędzy 80 a 250 zabitymi i rannymi. Nato-
miast straty hiszpańskie (ustalone przez Péreza Guzmána) wyniosły co 
najmniej 409 zabitych, nie więcej jednak niż 500, oraz 172 rannych spo-
śród mieszkańców Madrytu – do tego należałoby doliczyć mieszkańców 
okolicznych wsi, którzy zginęli pod murami miasta  19.

Napoleon, poinformowany o rewolcie madryckiej, mianował Murata 
Generalnym Namiestnikiem Królestwa Hiszpanii  20. Jednocześnie po-
między 4 a 6 maja doszło w Bajonnie do farsy politycznej, którą również 
skrupulatnie zrelacjonowała „GKWiZ”. Otóż najpierw Karol IV ogłosił 
powrót do władzy, a dwa dni później Ferdynand VII w liście kierowa-
nym do swoich stronników zrzekał się korony na rzecz ojca i wzywał 
ich do powrotu pod zwierzchność Karola IV, ale równocześnie do „połą-
czenia się wszelkimi siłami i sercem z Cesarzem Napoleonem”. To wła-
17  W czasie szarż zabito dwa konie pod szefem szwadronu strzelców konnych gwardii Pierrem 
Yrieix Daumesnil oraz postrzelono konia gen. Emmanuela Grouchy.
18  „GKWiZ”, nr 43 z 28 maja 1808 r., s. 555556; J.U. Niemcewicz, dz. cyt., s. 114115. Por. 
„Moniteur de l’Empire” nr 132 z 11 maja 1808 r., s. 519.
19  P. de Guzmán y Gallo, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, Madrid 1908, s. 462; Á. Baham-
onde Magro, J.A. Martínez Martín, El Dos de Mayo de 1808, w: Madrid 1808. Guerra y terri-
torio. Ciudad y protagonistas, Madrid 2008, s. 18; M.Á.S. Gómez, dz. cyt., s. 75. Odnośnie do 
strat Francuzów – zob. W.F.P. Napier, History of the war in the Peninsula and the south of 
France, from the year 1807 to the year 1814, Oxford 1836, s. 1415; Ch. Oman, dz. cyt., s. 8081; 
M.Á.S. Gómez, dz. cyt., s. 7576.
20  „GKWiZ”, nr 43 z 28 maja 1808 r., s. 556.
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śnie władca Francji miał zapewnić bezpieczeństwo Hiszpanii. Jednakże  
w tym samym dniu również Karol IV zrzekł się korony, przekazując 
swoje prawa Napoleonowi  21.

31 maja „GKWiZ” przedstawiła relację z zamieszek, do których do-
szło przeszło miesiąc wcześniej w Toledo (2122 kwietnia). Datowana 
ona była na 27 kwietnia, czyli na dzień, w który do Toledo wkroczyły 
oddziały gen. Duponta, a przedstawiana była z pozycji anonimowego 
mieszkańca miasta. Opisano tam rewoltę, mającą na celu przejęcie wła-
dzy przez zwolenników Ferdynanda VII. Obok wymienionych z nazwi-
ska miejscowych prowodyrów („najgorszych w całym mieście”: Castil-
lo, Posadilio i La Rouge), jako sprawców wskazywano osoby przybyłe  
z Madrytu, „znane z przychylności” dla Wielkiej Brytanii. Rozruchy 
przerazić miały wszystkich uczciwych ludzi w mieście, gdyż pod pre-
tekstem szukania przyjaciół Godoya, rabowano mieszkania zamożnych 
mieszkańców oraz stawiano szubienice, domagając się powieszenia 
urzędników wiernych Karolowi IV. Spokój miały zaprowadzić dopiero 
oddziały francuskie, które – według tej relacji – do Toledo wkroczyły 
30 kwietnia, za co autor był wdzięczny („Dzięki Bogu obecność wojska 
francuskiego wszystko uśmierzyła i uprzątnęła obawę”)  22. 

W tym samym numerze przedrukowano dwa listy nadesłane z Madry-
tu pod datą 6 maja, które miały być upublicznione w stolicy Hiszpanii 
pod koniec kwietnia. Autorami obu mieli być Hiszpanie, a w ich treści 
odmalowany został fatalny stan polityczny kraju pod rządami Karola IV. 
Doprowadzić to miało do próby przejęcia władzy przez jego syna i do 
rewolty społecznej. Przede wszystkim jednak wskazane tam zostało „le-
karstwo”, które mogło uzdrowić sytuacje w Hiszpanii – był nim ścisły 
sojusz z Francją rządzoną przez Napoleona  23.

4 czerwca „GKWiK” przedrukowała artykuł z paryskiego dziennika 
„Le Publiciste”, w którym znajdowało się znamienne pytanie: „Co się 
stanie z narodem Hiszpańskim?”. W odpowiedzi autor tekstu stwierdzał, 
że Hiszpanie mają dwie drogi – rewolucję, chociaż tę zamknęły już dzia-
łania podjęte przez Napoleona, lub wprowadzenie reform politycznych, 
na wzór tych, które przeprowadzono już we „Włoszech, Neapolu, Ho-
landii, Westfalii, Bawarii, Saksonii, Szwajcarii i części Polski”, a więc  
w państwach uznających zwierzchność Francji  24.

21  „GKWiZ”, nr 43 z 28 maja 1808 r., s. 559.
22  „GKWiZ”, nr 44 z 31 maja 1808 r., s. 571572.
23  „GKWiZ”, nr 44 z 31 maja 1808 r., s. 573575.
24  „GKWiZ”, nr 45 z 4 czerwca 1808 r., s. 587588.
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Dziesięć dni po rewolucji madryckiej wydawało się, że marsz. Murat 
opanował sytuację. Według paryskiego „Monitora”, rezydował w pała-
cu królewskim, w mieście panował spokój i oczekiwanie na ogłoszenie 
nowego króla  25. 9 maja Namiestnik Królestwa odebrał „hołd i powin-
szowanie” od hiszpańskiej generalicji, dworu królewskiego, gwardii 
hiszpańskiej i walońskiej, garnizonu madryckiego, a dzień później od 
grandów i Rady Kastylijskiej. W kolejnych dniach następni dygnitarze 
i urzędnicy oficjalnie podporządkowywali się Muratowi. Tym samym, 
według relacji z Madrytu, panował tam porządek, a wszyscy „uwielbiali 
wielkiego księcia berskiego”. Poza tym zewsząd miały napływać infor-
macje o spokoju – z Aragonii, Katalonii, Walencji, Estremadury i Gre-
nady  26. Jednakże wbrew optymistycznym doniesieniom, we wszystkich 
tych prowincjach dochodziło w tym czasie do spontanicznych wystąpień 
przeciwko Francuzom lub administracji królewskiej, która akceptowała 
okupację kraju  27.

Chociaż od czerwca w niemal całej Hiszpanii dochodziło do starć, mimo 
to prasa starała się umniejszać rozmiary „rewolty”. W dodatku do nr. 60 
„GKWiZ” z 26 lipca 1808 roku twierdzono, że według listów nadsyłanych 
z Hiszpanii, magnaci i duchowieństwo dokładać mieli wszelkich starań do 
„oświecenia umysłów ludu”. Jedynie w niektórych miejscach agentom bry-
tyjskim udało się wzniecić zarzewie buntu. Z drugiej jednak strony infor-
mowano o dużym zwycięstwie odniesionym przez polskich żołnierzy „pod 
Toledo” – ułani Legii Nadwiślańskiej rozbić tam mieli 12 000 zgrupowanie 
rebeliantów, „kładąc trupem” 5000 z nich, resztę rozpraszając i zdobywa-
jąc 6 dział. Przypominano też, że miesiąc wcześniej pod Saragossą ten sam 
pułk rozbił podobnie liczną grupę buntowników, zabijając 2000 i zdobywa-
jąc 2 działa. Oba sukcesy dowodziły, zdaniem autora relacji, że polski pułk 
jest „godny walczyć obok wojska francuskiego”. Potwierdzeniem tego było 
przyznanie ułanom 20 krzyży Legii Honorowej  28.

W rzeczywistości do pierwszej z opisywanych bitew doszło pod Tu-
delą (8 czerwca), miejscowością leżącą na drodze z Pampeluny do Sa-
ragossy  29. W starciu tym Hiszpanie dysponowali ok. 2000 ludźmi i 6 
armatami. Naprzeciw nim stanął gen. Charles LefevreDesnouettes, ma-

25  „GKWiZ”, nr 46 z 7 czerwca 1808 r., s. 596.
26  „GKWiZ”, nr 48 z 13 czerwca 1808 r., s. 626627.
27  M.Á.S. Gómez, dz. cyt., s. 76.
28  „GKWiZ”, Dodatek do nr 60 z 26 lipca 1808 r., s. 779; J.U. Niemcewicz, dz. cyt., s. 126.
29  Polscy żołnierze przez całe lato 1808 r. znajdowali się pod Saragossą, a Toledo od 31 maja, 
kiedy to gen. Dupont wyruszył w kierunku Bailen, było w rękach Hiszpanów.
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jący pod swoją komendą 3 szwadrony ułanów LN, szwadron strzelców 
konnych i 4 bataliony piechoty oraz 6 armat 4funtowych. O zwycię-
stwie wojsk napoleońskich zadecydował fortel polskich ułanów – jeden 
ze szwadronów przeprowadził pozorowany atak, a następnie przed star-
ciem z Hiszpanami rzucił się do „ucieczki”. Kiedy ścigający ich Hisz-
panie znaleźli się na otwartej przestrzenia zostali zaatakowani przez ka-
walerię, a francuska piechota w tym czasie uderzyła na miasto. Obrońcy 
zostali rozproszeni, tracąc wszystkie działa  30.

Natomiast w starciu pod Saragossą, a konkretnie pod Mallén (13 czerwca), 
pułk ułanów Legii Nadwiślańskiej (w sile 3 szwadronów i 6 armat) wspólnie 
z 2 batalionami 1. Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej i 4 batalionami pie-
choty francuskiej z 12 armatami, starły się z oddziałami markiza de Lazana 
w sile 4000 piechoty, z tego tylko jeden batalion regularnej armii (fizylierzy 
aragońscy), 50 dragonów i 2 armaty. W wyniku ataku polskich piechurów 
od czoła, a kawalerzystów z lewej flanki, rozbito Hiszpanów, zmuszając ich 
do ucieczki – stracili oni 600 zabitych i obie armaty  31. 

Z kolei co do Legii Honorowej, to 24 krzyże (w tym jeden oficerski) 
ułani Legii Nadwiślańskiej otrzymali jeszcze przed przekroczeniem Pi-
renejów – 29 maja w Bajonnie  32.

Na pewno jednym z przełomowych wydarzeń pierwszego roku wojny za 
Pirenejami była kapitulacja korpusu gen. Duponta pod Bailen (1822 lipca 
1808). Prasa przez długi czas o tym milczała, co z pewnością było wymu-
szone przez cenzurę. Zapewne czekano na jakiś sukces militarny odnie-
siony za Pirenejami, aby „przykryć” fatalny wydźwięk kapitulacji całego 
korpusu przed hiszpańskimi „rokoszanami”  33. Na poparcie tej tezy można 
przytoczyć opublikowane 20 sierpnia w „GKWiZ” doniesienia z Paryża  
(z 5 sierpnia), w których znajdowało się zaprzeczenie rozpowszechnianym 
„od niejakiego czasu” wieściom, jakoby Brytyjczykom udało się odnosić 
sukcesy w Hiszpanii i Portugalii, zajmując porty i przejmując floty wojen-
ne tych dwóch państw. W Kadyksie, co prawda, miało dojść do rozruchów, 

30  W.F.P. Napier, dz. cyt., s. 23; Ch. Oman, dz. cyt., s. 165; J. Laske, Saragossa 1808-1809, 
Oświęcim 2015, s. 34.
31  W.F.P. Napier, dz. cyt., s. 23; Ch. Oman, dz. cyt., s. 165166; A. Ziółkowski, Pułk Jazdy Le-
gionowej. Pułk Lansjerów Nadwiślańskich 1799-1815, Warszawa 2006, s. 128131; J. Laske, 
Saragossa 1808-1809, Oświęcim 2015, s. 34.
32  S. Kirkor, Legia Nadwiślańska 1808-1814, Londyn 1981, s. 504505.
33  Niemcewicz na kartach swojego pamiętnika jeszcze na początku września zapisał: „W Hisz-
panii powstanie niebezpieczne i silne. Zupełnie we wszystkich gazetach zamilczenie o kraju 
tym dowodzi, iż wypadki w nim dla Francuzów niepomyślne być muszą”. Zob. J.U. Niemce-
wicz, dz. cyt., s. 137.
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ale zostały one opanowane  34, zaś wejście na Tag blokowała Brytyjczykom 
flota rosyjska  35. Trzy dni później informowano o uroczystej przysiędze 
pułków hiszpańskich stacjonujących na Jutlandii, która miała miejsce 11 
sierpnia – wojsko wykonało ją z „wielkim zapałem”  36. 

Możliwe też, że nie chciano zakłócać przygotowywań do uroczystości 
związanych z hucznymi obchodami urodzin Napoleona – o których pra-
sa donosiła od początku sierpnia  37. Dużo miejsca w sierpniu poświęcano 
też posłowi perskiemu przebywającemu w tym czasie w Paryżu – wojna 
w Hiszpanii była niemal nieobecna na łamach warszawskiej prasy, jeżeli 
nie liczyć doniesień o przemarszach kolejnych oddziałów w stronę Pi-
renejów  38. Natomiast informacje z „dzienników londyńskich” dotyczyły 
najczęściej porażek wojsk brytyjskich w Indiach lub nieudanych prób 
wsparcia Szwecji w wojnie toczonej z Rosją i Danią  39. 

W rzeczywistości już 15 czerwca Kadyks został opanowany przez po-
wstańców, a w porcie zmuszono do kapitulacji francuskie okręty admirała 
François’a Étienne’a de Rossily (5 liniowców i 1 fregata z 2000 marynarzy 
na pokładach), które stacjonowały tam od czasu klęski pod Trafalgarem  40. 
Natomiast dowodzący rosyjską flotą wiceadmirał Dmitrij Nikołajewicz Sie-
niawin zachowywał postawę dwuznaczną – gotów był przeciwstawić się 
flocie brytyjskiej, jeżeli ta próbowałaby wpłynąć na Tag (Rosja była oficjal-
nie w stanie wojny z Wielką Brytanią), ale stanowczo odmawiał Junotowi 
pomocy przy zabezpieczeniu Lizbony (dowódca francuski chciał, aby ro-
syjska piechota morska obsadziła miasto), uniemożliwiając mu tym samym 
skierowanie wszystkich sił do walki z desantem wojsk brytyjskich  41.

34  „Potęga morska Hiszpańska w Kadyksie, Ferro i Kartagenie składa się z 42 okrętów linio-
wych, 30 fregat, 20 korwet, 4 szebek, 15 statków bombardierskich, 4 brygów, 4 statków pocz-
towych, 63 mniejszych statków wojennych, ogółem z 218 okrętów”. Zob. „GKWiZ”, nr 47 z 11 
czerwca 1808 r., s. 614.
35  Z Paryża dnia 5 sierpnia, „GKWiZ”, nr 67 z 20 sierpnia 1808 r., s. 871. 
36  Z Hamburga dnia 11 sierpnia, „GKWiZ”, nr 68 z 23 sierpnia 1808 r., s. 891.
37  „GKWiZ”, nr 6568.
38  Wątek hiszpański pojawił się w wśród doniesień z Paryża z 19 sierpnia. Znajdowały się tam 
dywagacje, kto zastąpi marsz. Murata, świeżo wyniesionego do godności króla Neapolu, na 
stanowisku naczelnego dowódcy wojsk francuskich w Hiszpanii. Według jednych miał nim 
zostać marsz. Jean Lannes, a według innych marsz. Michel Ney. Gubernatorem Madrytu był 
wówczas gen. Anne Jean Marie Savary, będący tym samym tymczasowym dowódcą wszystkich 
sił francuskich za Pirenejami. Zob. „GKWiZ”, nr 71 z 3 września 1808 r., s. 927.
39  Propaganda napoleońska korzystała z faktu, iż w Wielkiej Brytanii panowała wolność prasy 
i bez przeszkód ukazywały się tam artykuły krytykujące rząd lub opisujące porażki armii 
brytyjskiej. Zob. R.S. Rodríguez, dz. cyt., s. 59.
40  W.F.P. Napier, dz. cyt., s. 16; Ch. Ochman, dz. cyt., s. 87.
41  Ch. Ochman, dz. cyt., s. 228.
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Dopiero 20 września „GKWiZ” przedrukowała artykuł z paryskiego 
„Monitora” (z 5 września), zatytułowany Opis wypadków w Hiszpanii, 
w którym poinformowano o klęsce korpusu Duponta. Pierwsze dwie 
strony poświęcone jednak zostały wytłumaczeniu powodów, dla któ-
rych doszło w Hiszpanii do powstania – winni byli mnisi i Brytyjczycy, 
którzy wykorzystali „ciemny lud” do swoich celów  42. Następnie autor 
przeszedł do przedstawienia działań wojsk francuskich w czerwcu 1808 
roku, prowadzonych przez marsz. Jean’aBaptiste’a Bessièresa w Basko-
nii, Nawarrze i północnej Kastylii. Francuskie lotne kolumny, chociaż 
„niezbyt liczne”, jak podkreślano w tekście, wszędzie odnosiły sukcesy. 
Do Logroño wysłany został gen. JeanAntoine Verdier na czele dwóch 
batalionów – „opasał miasto dnia 6go czerwca, rozproszył rokoszantów, 
zabrał im 6 dział złych, wykopanych z ziemi, ukarał najzuchwalszych, 
i porobił urzędnikami w mieście znakomitszych obywatelów”. Generał 
Bernard Georges François Frère pociągnął ku Segowii, „będąc o ćwierć 
mili od miasta dnia 7go czerwca, wystał oficera do magistratu z wezwa-
niem, ażeby rokoszantów skłonił do posłuszeństwa”. Hiszpanie, dys-
ponujący 5000 ludzi z 3 działami, ostrzelali owego oficera, w związku  
z czym gen. Frère zarządził atak – miasto zostało zdobyte i „wielu bar-
dzo rokoszantów poległo w walce”. Generał Antoine Charles Lasalle pod 
Torquemadą rozbić miał 6000 powstańców, co skłoniło mieszkańców 
Palencii do „złożenia hołdu podległości”. Następnie połączył się z gen. 
Pierre Hugues Merle i razem udali się do Valladolid, gdzie na czele 7000 
powstańców stał gen. Gregorio de la Cuesta (Kapitan Generalny Prowin-
cji). Po półgodzinnym starciu Hiszpanie w popłochu opuścili pole bitwy, 
zostawiając 1000 zabitych, 4000 karabinów i wszystkie 6 dział. W Valla-
dolid pomimo, że znajdowało się tam „mnóstwo ludu, który zasłużył na 
surową karę” Francuzi okazali „łaskawość i wspaniałomyślność”.

Francuzi prowadzili też działania w Katalonii, gdzie dowodził gen. Gu-
illaume Philibert Duhesme. Podlegli mu generałowie, François Xavier 
Schwarz i Joseph Chabran, dokonywali wypadów z Barcelony, rozbija-
jąc kolejne „kupy rokoszanów”, m.in. w Manrese i Tarragonie. Natomiast 
marsz. BonAdrien de Moncey w drugiej połowie czerwca prowadził 
działania wokół Walencji, gromiąc kolejne grupy powstańców, stoczył 6 
bitew, w których stracił jedynie 200 zabitych i 500 rannych – samej Wa-
lencji nie udało mu się zdobyć, gdyż przeszkodziły mu w tym informacje 
napływające z Andaluzji  43. 
42  Opis wypadków w Hiszpanii, „GKWiZ”, nr 76 z 20 września 1808 r., s. 987988.
43  Tamże, s. 989990.
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Ponownie można odnotować rozbieżności pomiędzy informacjami 
prasowymi a ustaleniami historyków. Przykładowo Lasalle pod Torqu-
emadą starł się tylko z niewielką grupą powstańców. Również sukces 
pod Valladolid nie był tak spektakularny, gdyż wspólnie z gen. Mer-
le miał do dyspozycji 9000 żołnierzy, a jego przeciwnik maksymalnie 
5000, w tym tylko 300 regularnych żołnierzy i tylko 4 działa. Natomiast 
marsz. Moncey poniósł bolesną porażkę usiłując zdobyć Walencję bez 
artylerii oblężniczej i ze zdecydowanie zbyt małymi siłami – spośród 
8000 żołnierzy, jakimi dysponował, stracił tam od 1200 do 2000 zabi-
tych i rannych  44.

Wracając do relacji prasowej, można stwierdzić, że ten sposób, po 
przedstawieniu czytelnikom całego pasma francuskich sukcesów, au-
tor tekstu chciał osłabić wydźwięk informacji dotyczącej działań, które 
prowadził gen. Dupont. Tu również najpierw przedstawiono szereg jego 
sukcesów, z największym, jakim było zdobycie Kordoby bronionej przez 
2000 regularnych żołnierzy i 15 000 powstańców (co mniej więcej odpo-
wiadało rzeczywistości). Autor doprowadził narrację do początku lipca, 
kiedy to dywizje z korpusu Duponta zajęły Ańdujar, Baylen i Karolinę. Jak stwier-
dził, miał on „więcej wojska, aniżeli potrzeba było jeżeli nie na uśmierzenie 
prowincji, przynajmniej na zabezpieczenie siebie i dywizji przeciw wszel-
kim wypadkom”  45. 

W Dodatku do nr. 76 zamieszczono Dokończenie opisu wypadków  
w Hiszpanii, w którym przedstawiono opis pierwszego oblężenia Saragos-
sy. Autor pisze o szturmie z 4 sierpnia, zdobyciu „14 klasztorów oszańco-
wanych”, arsenału, wszystkich magazynów i ¾ miasta. W opisie znajduje 
się również, tak jak w wielu wcześniejszych, próba rozgraniczenia po-
między spokojnymi Hiszpanami, którzy widząc Francuzów, próbowali się 
poddawać, lecz mordowani byli przez „rokoszanów”, oraz ciemnych bie-
daków, na czele których stali mnisi „porobieni kapitanami i pułkownika-
mi”. Ponieważ tekst jest z 14 sierpnia, poza stwierdzeniem, że większość 
miasta została zrujnowana przez pożary i bomby, nie ma informacji o wy-
cofaniu się oddziałów francuskich. Za to znajduje się opis zwycięstwa 
marsz. Bessièresa pod Medina del Rio Seco z 14 lipca (w tekście błędnie 
data sierpniowa) – „Wszystkie stanowiska nieprzyjaciół zdobyto, wszę-
dzie ich przełamano i rozbito. Cała artyleria, składającą się z 40 dział, 
dostała się naszym, i wojsko rokoszanów zupełnie rozproszonym zostało. 
Wzięli nasi 6000 rokoszantów w niewolę, a legło ich przeszło 10 000. 
44  W.F.P. Napier, dz. cyt., s. 23, 25; Ch. Ochman, dz. cyt., s. 161162, 156157.
45  Opis wypadków w Hiszpanii, „GKWiZ”, nr 76 z 20 września 1808 r., s. 991992.
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Bagaże i amunicja wpadły w ręce nasze”  46. W rzeczywistości Gregorio de 
la Cuesta i Joaquín Blake dysponowali 20 działami, z których stracili 10, 
zaś spośród 22 000 ludzi stracił od 3000 do 4000 zabitych, rannych i za-
ginionych. Natomiast Francuzi stracili 300 zabitych i 700 rannych  47. War-
to jeszcze wspomnieć, że w przedrukowanej informacji nie było żadnej 
wzmianki o udziale w tej bitwie polskich szwoleżerów (szwadronu kpt. 
Radzimińskiego). Dopiero w połowie października „GKWiZ” zamieściła 
list płk. Wincentego Krasińskiego, w którym ten pisze o krzyżach Legi 
Honorowej, którymi ozdobieni zostali jego podkomendni za bitwę pod 
Medina del Rio Seco – kpt. Wincenty Radzimiński, porucznicy: Antoni 
Jankowski i Wincenty Szeptycki, wachmistrzowie: Franciszek Jagmiński 
i Antoni Starzyński (Starzeński) oraz szeregowi: Karol Karwowski, Fran-
ciszek (?) Mierzejewski, Wincenty Smólski i Michał Żwan  48.

Dopiero na zakończenie relacji o wszystkich tych sukcesach, znala-
zła się informacja o kapitulacji pod Bailen. „Wszystkie te pomyślności 
złączone z przybyciem Króla [Józefa Bonaparte] do Madrytu wróżyły 
szczęśliwy i prędki koniec rozruchów w Hiszpanii, gdy Generał Dupont, 
po długiej kolei wypadków, których nie możemy opisać, ponieważ mają 
być jeszcze roztrząśnięte i indagowane, nie tylko trojaki błąd popełnił, 
pozwalając sobie przeciąć związek z Madrytem, a co jeszcze gorzej, dając 
się odciąć od dwóch trzecich części korpusu swojego, o 6 mil od niego 
pozostałych, i na koniec dając się pobić dnia 19 lipca z trzecią częścią dy-
wizy swojej, w stanowisku niedogodnym, po odprawionej nagłej drodze 
w nocy, i niemiawszy czasu do wypoczęcia. Mało jest przykładów postę-
powania tak przeciwnego wszelkim prawidłom wojny. Generał ten, który 
nie umiał kierować wojskiem swoim, mniej jeszcze odwagi i zdatności  
w zawarciu układów okazał”  49. 

Natomiast 4 października w nr. 80 przedrukowany został artykuł  
z dziennika „Le Publiciste” zatytułowany Nad wojną hiszpańską. Jego 
autor już w pierwszych słowach stwierdza: „Zabobonność i anarchia  
z całej Europy wygnane znalazły przytułek za Pirenejami”. Nieoświeco-
ny lud za podpuszczeniem swoich mnichów i wsparciu Wielkiej Brytanii 
mordować miał najlepszych synów ojczyzny, poczciwych urzędników 

46  Tamże, s. 994.
47  J.M. Queipo de Llano Ruiz de Saravia, Historia del levantamiento, guerra y revolución de Es-
paña, Madrid 2008, s. 276277; W.F.P. Napier, dz. cyt., s. 3233; Ch. Oman, dz. cyt., s. 186191.
48  Wypis z listu Wincentego Krasińskiego, pułkownika Gwardii Polsko-Cesarskiej do Redakto-
ra Gazety Korespondenta Warszawskiego, „GKWiZ”, nr 84 z 18 października 1808 d., s. 1120.
49  Opis wypadków w Hiszpanii, „GKWiZ”, nr 76, s. 994.
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oraz Francuzów, którzy od kilku lat próbowali „nauczyć Hiszpanów 
rozmaitych sposobów przemysłu” (może to być odwołanie do zamordo-
wania 338 Francuzów w Walencji – 14 czerwca  50). Dlatego też wojsko 
napoleońskie zmuszone zostało stanąć w obronie porządku i postępu. 
Autor wieszczył też szybkie zwycięstwo, pisząc iż „bandy” nie śmią 
zbliżyć się do rzeki Ebro, uspokojono już Bizkaię, a Nawarra gotowa 
była walczyć z „rokoszanami”. Podobnie Aragonia „czyniła wyrzuty” 
Andaluzji, a Katalonia przestała już wspierać powstańców. Wątpił też, 
aby Brytyjczycy wysłali swoje oddziały do Hiszpanii, gdyż po ich klę-
sce do obrony wysp pozostałaby tylko milicja, „na którą wszyscy światli 
Anglicy utyskują”  51.

Brak jedności wśród hiszpańskich powstańców potwierdzały również 
doniesienia z Vittorii (z 7 września) – mieszkańcy Andaluzji i Walencji 
mieli „okazywać” nieufność, a nawet pogardę wobec „rokoszan” z Gali-
cji. Fiaskiem zakończyć się miała też próba utworzenia Junty Generalnej 
i wyznaczenia Generalnego Kapitana Królestwa. Autor tej informacji 
podawał, że na czele jednych oddziałów stawali oficerowie, gdzie in-
dziej urzędnicy cywilni, ale w małych miastach przywódcami zostawali 
mnisi lub „najpodlejsi ludzie z pospólstwa”. Tak czy inaczej najczęściej 
zamiarem powstańców było powołanie pod broń wszystkich mężczyzn 
w wielu od 16 do 45 lat, z tym że brakowało dla nich broni i innych woj-
skowych materiałów  52.

W tym samym numerze znajdowały się informacje z Bajonny (z 10 
i 11 września), odnośnie do położenia wojsk francuskich w Hiszpa-
nii. Marszałek Moncey dowodził lewym skrzydłem z kwaterą główną  
w Logroño i Viana – jego posterunki miały ścierać się niekiedy z po-
wstańcami, którzy jednak z reguły unikali walki. Marszałek Bessières, 
dowodząc prawym skrzydłem, miał oddziały rozciągnięte aż pod Burgos. 
Natomiast w Bajonnie zorganizowany został obóz dla 3000 żołnierzy, 
chociaż mógł on pomieścić i 8000 ludzi, a w Departamencie Niższych 
Pirenejów formowano Korpus Strzelców, do którego liczba ochotników 
miała przewyższać zaplanowany etat  53. Poza tym kolejne oddziały fran-
cuskie szykowały się do przekroczenia granicy, aby „korzystać z pory 
roku najkorzystniejszej” do prowadzenia działań wojennych w Hisz-
panii. Informowano też, że w czasie szturmu na klasztor St. Fernanda  

50  M. Glover, The Peninsular War 1807-1814. A Concise Military History, London 2001, s. 51.
51  „GKWiZ”, nr 80 z 4 października 1808 r., s. 1052.
52  „GKWiZ”, nr 80 z 4 października 1808 r., s. 1055.
53  Tamże.
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w Bilbao zginąć miało 800 powstańców i wielu mnichów. Natomiast do 
Madrytu wkroczyli „rokoszanie” z Walencji w sile 16 000 – dopuścić się 
mieli wielu okrucieństw oraz rabunków pałaców i domów osób przy-
chylnych Francuzom  54.

Prasa warszawska przedrukowywała też informacje z prasy brytyj-
skiej, za pośrednictwem paryskiego „Monitora” – z reguły były to wia-
domości pomyślne dla Francji i jej sojuszników. W nr. 81 „GKWiZ” 
informowano o trzech potyczkach stoczonych 16, 17 i 21 sierpnia pod 
VilaVerde i Vimiera, w wyniku których wojska brytyjskie utraciły kilku 
wyższych oficerów oraz 400 żołnierzy zabitych, 600 rannych i 300 jeń-
ców  55. Po tych starciach korpus brytyjski miał wycofać się do Maceira,  
a Francuzi pozostali na swoich stanowiskach. Zniszczony też został kor-
pus gen. Brenta Spencera. Co ciekawe, brytyjski autor informacji za-
znaczał, że raporty gen. Artura Wellesleya opublikowane w prasie lon-
dyńskiej były przesadzone  56. W rzeczywistości jednak to Brytyjczycy 
utrzymali teren, w decydującej bitwie (21 sierpnia) tracąc 135 zabitych, 
534 rannych i tylko 51 zaginionych, a pokonany Junot wycofał się do 
Torres Vedras, tracąc 1800 żołnierzy, w tym od 300 do 400 jeńców  57.

W tym samym numerze znajdowała się też informacja z 22 września 
z Paryża o przemarszu Wielkiej Armii przez stolicę Francji w drodze do 
Hiszpanii. Jako pierwsze szły oddziały z korpusu marsz. Claude’a Vic-
tora, a przez cały następny tydzień przechodzić miały kolejne odziały 
z 1., a następnie z 6. Korpusu  58. Przypuszczano, że będą one następnie 
maszerować przez Tuluzę do Barcelony, w celu prowadzenia działań  
w Katalonii i Aragonii, gdzie trwało oblężenia Girony, a jednocześnie 
były tam dostateczne zapasy żywności. We Francji gromadzono też za-
pasy w celu wyżywienia oddziałów walczących w Hiszpanii, gdyż tam 
brakowało żywności „z przyczyny zaniedbanego rolnictwa […] i teraź-

54  „GKWiZ”, nr 80 z 4 października 1808 r., s. 1058.
55  W połowie października „GKWiZ”, powołując się na londyńską „Gazetę Dworską”, podała, 
że w trzech bitwach wojska brytyjskie straciły 1390 żołnierzy. Zob. Z Londynu dnia 13 Wrze-
śnia, „GKWiZ”, nr 84 z 18 października 1808 r., s. 1118.
56  Z Londynu, „GKWiZ”, nr 81 z 8 października 1808 r., s. 10671068. Według raportu gen. Artu-
ra Wellesleya 17 sierpnia zginęło 4 oficerów (w tym pułkownik), 3 sierżantów i 63 żołnierzy, 
rannych zostało 19 oficerów (w tym pułkownik i 3 majorów), 21 podoficerów i 295 żołnierzy, a 4 
oficerów, 1 sierżant, 1 dobosz i 68 żołnierzy zaginęło. Zob. „The Edinburgh annual register” from 
1808, vol. 1, part 2, s. 184185. Według JeanRené Aymesa autentyczność relacji z prasy brytyj-
skiej publikowana w „Monitorze” była wątpliwa – zob. J.R. Aymes, dz. cyt., s. 131.
57  Ch. Oman, dz. cyt., s. 260270.
58  „GKWiZ”, nr 81 z 8 października 1808 r., s. 10691070.
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niejszych rozruchów”  59. Natomiast z Perpignan 12 września donoszono 
o sukcesie gen. Duhesme – operując z Barcelony 2 września rozbić miał 
oddziały hiszpańskie i brytyjskie pod SaintBoy i Montgat, gdzie zabito 
1000 żołnierzy i 600 raniono oraz zdobyto wszystkie działa (14 sztuk)  
i duże magazyny z żywnością  60.

W kolejnych październikowych numerach „GKWiZ” pojawiały się 
informacje o korpusach przemieszczających się w kierunku granicy  
z Hiszpanią  61 oraz o działaniach prowadzonych na linii rzeki Ebro przez 
marszałków Bessièresa, Neya i Monceya  62. Publikowano też teksty dys-
kredytujące hiszpańską Juntę, pisząc o braku zgody pomiędzy jej przy-
wódcami, o rabunkach, jakich powstańcy z Walencji dopuszczali się  
w wyzwolonym Madrycie, czy o niechęci niektórych prowincji do wojsk 
brytyjskich  63. Dopiero pod koniec miesiąca podano informację o kapi-
tulacji Junota pod Cintra, która miała miejsce 30 sierpnia, a więc niemal 
dwa miesiące wcześniej. Stwierdzono, że francuski dowódca pomimo 
„wygranej pod Vimiera” uważał, iż nie ma dość sił, aby wyrugować woj-
ska brytyjskie z Portugalii, w związku z czym postanowił zawrzeć poro-
zumienie z przeciwnikiem. Dzięki temu udało mu się wyprowadzić swój 
korpus z Portugalii i dołączyć do Wielkiej Armii, jako jej straż tylna,  
w nadziei, że „powróci po niejakim czasie do tejże samej Portugalii,  
z której ustąpił”. Co więcej, Junot mógł próbować stawić opór Brytyj-
czykom w obozie warownym i fortyfikacjach Lizbony, ale nie chciał na-
rażać miasta na zniszczenie  64.

Wraz z wkroczeniem do Hiszpanii nowych korpusów francuskich pod 
osobistym dowództwem Napoleona, na początku listopada w „GKWiZ” 
zaczęły ukazywać się Biuletyny Wojska Francuskiego w Hiszpanii, w któ-
rych opisywane były szczegółowo działania prowadzone przez armię fran-
cuską, w większości zakończone sukcesem. Najistotniejszy dla polskich 
czytelników był 13. Biuletyn, w którym znalazła się relacja z bitwy pod So-
mosierrą. „Dnia 3go równo ze dniem, stanął ks. Belluno (Victor ) pod górą 
SomoSierra. Przechodu przez tę górę broniła trzynastotysięczna dywizja 
z odwodowego wojska Hiszpańskiego. […] Tu to lekka jazda polska, pod 
59  Z Tuluzy dnia 10 września, „GKWiZ”, nr 81 z 8 października 1808 r., s. 1074.
60  Z Perpignan dnia 12 września, „GKWiZ”, nr 81 z 8 października 1808 r., s. 1074.
61  „GKWiZ”, nr 83 z 15 października 1808 r., s. 10981099.
62  Z Bajonny dnia 25 września, „GKWiZ”, nr 85 z 22 października 1808 r., s. 1135.
63  „GKWiZ”, nr 83 z 15 października 1808 r., s. 11001101.
64  „GKWiZ”, nr 86 z 25 października 1808 r., s. 11421143. Informacje o przerzucie oddziałów 
Junota z Lizbony do Francji zamieszczono w „GKWiZ” nr 90. Por. J.U. Niemcewicz, dz. cyt., 
s. 154155.
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dowództwem generała Montbrun, przypuściła atak na nieprzyjaciela. Był 
to atak, jaki mógł być kiedy najświetniejszy, w którym ten regiment okrył 
się chwałą i pokazał, że godzien być częścią gwardii cesarskiej […]”  65. 
Natomiast w numerze 103, który ukazał się w Wigilię Bożego Narodzenia, 
zamieszczona została krótka informacja przedrukowana z dziennika „Le 
Publiciste”, opisująca rezultaty bitwy pod Tuledą z 23 listopada, kończąca 
się słowami „Walczą jeszcze nasze wojska [czyli francuskie] w Hiszpanii, 
ale za kilka dni zwiedzać tylko będą Hiszpanię. Co, jeszcze walczą! lecz 
nie; może się już wojna i skończyła zupełnie w tym dniu, który cała Francja 
święci [rocznicę koronacji cesarskiej]”  66.

W prasie warszawskiej publikowane były też listy Polaków nadsyłane 
zarówno z Francji, jak i z Hiszpanii. W nr. 63 „GKWiZ” z 6 sierpnia 1808 
roku znajdowała się relacja płk. Krasińskiego z Hiszpanii, w której przed-
stawił ten kraj jako zacofany, zamieszkały przez niewielu mieszkańców 
(10 000 000), a za to wielu księży (76 121) oraz zakonników i zakonnic 
(102 705). Panowała tam ciemnota i zabobony, brud i „zaraźliwy smród” we 
wszystkich miastach łącznie ze stolicą. Ludność była gnuśna, przez co kraj 
chociaż mógłby być bogaty, był bardzo biedny i zacofany  67. 

W Dodatku do nr. 100 „GKWiZ” z 13 grudnia 1808 roku znajdował się 
fragment listu z Paryża (z 13 listopada), w którym odnotowano przyjazd do 
stolicy Francji szefa szwadr. Jana Hipolita Kozietulskiego, por. Franciszka 
Górskiego i ppor. Jordana (Hermolausa lub Wincentego), śmierć Palczew-
skiego (kpt., adj.mjr. Ladislasa Polereczkiego?), który przyjechał słaby  
i zmarł 9 listopada, a także wyjazd ks. Antoniego Pawła Sułkowskiego i Fe-
liksa Potockiego, którzy na czele swoich pułków udawali się do Hiszpanii. 
W drodze znajdował się też Pułk Szwoleżerów, który wymaszerował trzy 
tygodnie wcześniej, pod dowództwem szefa szwadr. Ignacego Stokowskie-
go – w Paryżu pozostał Rolle (kwatermistrz pułku, por. Antoine Raulet?),  
a w Chantilly ppor. Michał Pfeiffer (oficer ubiorczy pułku)  68.

Polska relacja o szarży przez wąwóz Somosierra przedstawiona zo-
stała dopiero 21 stycznia 1809 roku. W nr. 6 „GKWiZ” przedrukowany 
został list kpt. Franciszka Łubieńskiego z 9 grudnia – „Trzeci szwadron 
pod dowództwem szefa Kozietulskiego, dostał rozkaz uderzenia na dzia-
ła stojące na drodze. Uderzył natarczywie ten szwadron, lecz zastanowił 
się nieco, gdy szef Kozietulski, mając ubitego pod sobą konia upadł na 

65  „GKWiZ”, nr 104 z 27 grudnia 1808 r., s. 1398; J.U. Niemcewicz, dz. cyt., s. 171172.
66  „GKWiZ”, nr 103 z 24 grudnia 1808 r., s. 1385.
67  „GKWiZ”, nr 63 z 6 sierpnia 1808 r., s. 810.
68  „GKWiZ”, Dod. do nr. 100 z 13 grudnia 1808 r., s. 1351.
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ziemię. Ale stanął zaraz na jego czele kapitan Dziewanowski i wpadł na 
działa, z których sam Niegolewski jedno odebrał. Za tym szwadronem 
posłano zaraz drugi pod dowództwem szefa Tomasza Lubieńskiego, lecz 
już tam ten większą połowę dział zdobył. Połączone więc poszły w po-
goń za pierzchającym nieprzyjacielem, któremu mnóstwo jeńców nabra-
ły i najpierwsze weszły do Buitrago. Zdobyliśmy zaś w wąwozie przy 
Somo Sierra 13 dział, 5 chorągwi. […]”  69.

Z kolei w marcu 1809 roku, w numerze 20. „GKWiZ”, zamieszczono 
list ppor. Józefa Pęczkowskiego, oficera 4. pułku piechoty. Tak jak we 
francuskich relacjach, widać w nim rozczarowanie krajem, który jesz-
cze niedawno panował na morzach oraz „w Afryce i Ameryce prawa 
stanowił”. Hiszpanom brakowało też dawnej odwagi i honoru, gdyż nie 
mogąc nieprzyjacielowi stawić czoła w otwartym polu, dopuszczali się 
zdradzieckich morderstw na bezbronnych. Z działań wojennych opisuje 
on m.in. zdobycie mostu na Tagu pod Almhzar (25.12.1808), bronionego 
przez 6000 ludzi z 22 działami, z których zdobyto 5. Jak wielu innych, 
kończył on relację stwierdzeniem, że zapewne niedługo dojdzie do uspo-
kojenia Hiszpanii  70.

W prasie publikowano również listy Hiszpanów, jakoby przejęte przez 
żołnierzy francuskich, a następnie upublicznione dla celów propagando-
wych. W nr. 101 „GKWiZ” z połowy grudnia 1808 roku zamieszczono 
fragmenty listów, których autorzy przedstawiali zarówno fatalną sytu-
ację wojsk powstańczych, gromionych przez Francuzów, jak i własną 
– obawę przed śmiercią, głód i wyczerpanie  71. Zdarzały się jednak też 
listy pełne triumfalnych informacji – w nr. 103 z 24 grudnia: „Toledu d. 
17 Listopada. Arcybiskup odebrał przyjemną wiadomość o pomyślnym 
uderzeniu nasz na Francuzów, zwycięstwo Blacka było zupełne. […] 
Dwie dywizie Angielskie weszły przez prowincją Estremadurę, a te tym 
samym, co i my, tchną duchem”  72. Być może publikacja tej korespon-
dencji miała na celu uwiarygodnienie wcześniejszych i późniejszych 
„przejętych listów”, których autorzy opisywali klęski i nieszczęścia po-
wstańców.

69  Wypis listu oficera z Gwardii Polsko-Cesarskiej, z St. Martin, o półtory mili od Madrytu, dnia 
9 grudnia, „GKWiZ”, Dodatek do nr. 6 z 21 stycznia 1809 r., s. 83. Tego samego dnia „Gazeta 
Warszawska” opublikowała list szefa szwadr. Tomasza Łubieńskiego, w którym ten opisywał 
przebieg bitwy. Zob. „Gazeta Warszawska”, Dodatek do nr. 6 z 21 stycznia 1809, s. 1.
70  „GKWiZ”, nr 20 z 11 marca 1809 r., s. 282283.
71  „GKWiZ”, nr 101 z 17 grudnia 1808 r., s. 13581359.
72  „GKWiZ”, nr 103 z 24 grudnia 1808 r., s. 1386. Według Aymesa listy te były „wyimaginowa-
ne” – zob. J.R. Aymes, dz. cyt., s. 130.
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Jak wynika z przytoczonych powyżej przykładów, prasa warszaw-
ska w kontekście przekazu informacji z Półwyspu Pirenejskiego pełniła 
rolę organu propagandy napoleońskiej. Zdecydowana większość wia-
domości stanowiła przedruki z paryskiego „Monitora” lub innych fran-
cuskich gazet – były to raporty napoleońskich marszałków, generałów 
i polityków, a od listopada 1808 roku obszerne fragmenty Biuletynów 
Wojska Francuskiego w Hiszpanii. Triumfalne doniesienia miały być 
uwiarygadniane przez informacje z „przechwyconych” listów hiszpań-
skich oficerów i dostojników lub z prasy brytyjskiej. Uzupełniały je listy 
polskich oficerów, przesyłane przez nich bezpośrednio do redakcji gazet 
warszawskich. Można zauważyć, że ich treść zbieżna była relacjami pra-
sy francuskiej, o co zapewne zadbała cenzura Wielkiej Armii, kontrolu-
jąca korespondencje wysyłaną pocztą wojskową. Tym samym czytelnik 
często otrzymywał wiadomości spreparowane pod odpowiednim kątem, 
utwierdzające go w słuszności polityki Napoleona, a tym samym rów-
nież władz Księstwa Warszawskiego  73. Warto dodać, że wątpliwości co 
do prawdziwości informacji przekazywanych przez prasę mieli niekie-
dy ówcześni ich czytelnicy, a przynajmniej niektórzy z nich. Niemce-
wicz już w maju 1808 roku stwierdził: „Nie mając, jak tylko francuskie 
doniesienie, trudno o wypadłych tam zdarzeniach mówić z rzetelnością  
i prawdą”  74. Mimo to często zamieszczał on w swoich pamiętnikach 
informacje zaczerpnięte z gazet wydawanych w Księstwie Warszaw-
skim lub bezpośrednio z „Monitora”, w tym szereg wykazanych powy-
żej przekłamań. Dopiero długi brak wiadomości z Hiszpanii w sierpniu  
i wrześniu skłoniło go do sięgnięcia po prasę austriacką, która wydarze-
nia rozgrywające się za Pirenejami przedstawiały w odmiennym świetle, 
co nie oznacza, że w pełni obiektywnie  75.
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„Napoleon Eagles Behind the Pyrenees”
The Beginning of the Iberian Peninsula War in the Articles  

of „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”

Summary

In the Napoleon era, the press constituted most frequently the main 
source of information about political events taking place in Europe or on 
other continents. The territory of the Duchy of Warsaw was no excep-
tion. There were two magazines issued which offered that type of news 
 ”Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” and ”Gazeta 
Warszawska.” However, while analysing the information concerning the 
policy of the French Empire, a contemporary reader often faces the is-
sue of its credibility as one has to bear in mind that Napoleon I was not 
only a distinguished military leader but also a very adept politician who 
understood the power of propaganda. The press reports concerning the 
conflict on the Iberian Peninsula, which the magazines of the Duchy of 
Warsaw reprinted from French magazines, are a perfect example of press 
information manipulation.
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REAKCJA SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ NA 
ZBRODNIE TURECKIE POPEŁNIONE PODCZAS TŁUMIENIA 

POWSTANIA KWIETNIOWEGO 1876 ROKU W BUŁGARII

W 1878 roku, po niemal 500 latach niewoli osmańskiej, odrodziła się 
państwowość bułgarska w postaci Księstwa Bułgarskiego – auto-

nomicznego państwa pozostającego w nominalnej zależności od sułtana, 
faktycznie zaś znajdującego się pod protektoratem Rosji. Było to możli-
we dzięki woli Bułgarów, ich dążeniu do odzyskania niepodległego bytu 
państwowego oraz rosyjskiej interwencji zbrojnej przeprowadzonej  
w latach 1877–1878. 

Ważną rolę w procesie odzyskania przez Bułgarię miejsca na mapie 
Europy odegrało zakończone niepowodzeniem powstanie kwietniowe 
1876 roku, które zwróciło uwagę krajów ówczesnej Europy na problem 
bułgarski. Zainteresowanie tą kwestią szerokich kręgów społeczeństw 
zostało wywołane dzięki licznym doniesieniom prasowym opisującym 
zbrodnie dokonywane na ludności chrześcijańskiej przez wojsko muzuł-
mańskie i formacje paramilitarne tłumiące rebelię oraz zaangażowanie 
się w akcję protestu wielu znanych postaci ze świata kultury i nauki. 
„Cierpienia niewinnych ofiar” do tego stopnia poruszyły opinię publicz-
ną, że doprowadziły do zmiany nastawienia europejskich elit wobec po-
litycznych aspiracji Bułgarów i zapewniły im masowe poparcie w kra-
jach Zachodu i Rosji. 

Gwoli sprawiedliwości trzeba stwierdzić, że podobne zdarzenia w Im-
perium Osmańskim miały już miejsce wcześniej, np. w 1860 roku w Liba-
nie czy też w latach 1866–1869 na Krecie  1. Zostały one opisane w ówcze-
snej prasie, a mimo to nie wywołały takiego rezonansu społecznego jak 
wydarzenia rozgrywające się w Bułgarii. Co zatem doprowadziło do se-
kwencji zdarzeń, których efektem był wybuch wojny rosyjskotureckiej 
1877–1878, a w dalszej kolejności częściowe uniezależnienie się ziem 
bułgarskich od panowania osmańskiego? Jaka rola w tym procesie przypa-

1  A.P. Saab, Reluctant Icon: Gladstone, Bulgaria and the working classes, Cambridge 1991,  
s. 24, 28–29.
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dła prasie i tzw. społeczności międzynarodowej? Są to główne problemy 
badawcze, które zostaną rozpatrzone w niniejszym artykule. 

POWSTANIE KWIETNIOWE 1876 ROKU

Dotychczasowe spontaniczne, żywiołowe wystąpienia zbrojne prze-
ciwko uciskowi osmańskich urzędników, a także walka prowadzona  
o niezawisłość kościelną  2 oraz zapoczątkowana w latach 30. XIX wieku 
akcja oświatowa  3 wpłynęły na wzrost świadomości narodowej społe-
czeństwa bułgarskiego. Nie bez znaczenia dla nasilenia tego procesu po-
zostawał rozwój ruchów narodowych w ówczesnej Europie, co znalazło 
wyraz zarówno w dążeniach zjednoczeniowych Włochów i Niemców, 
jak również w walce o niepodległość innych narodów.

W drugiej połowie XIX wieku miejsce nieskoordynowanych działań nie-
podległościowych zajęła planowa akcja spiskowa prowadzona w oparciu  
o młodzież bułgarską przebywającą poza granicami kraju. Głównym ideolo-
giem i organizatorem radykalnego skrzydła ruchu odrodzenia narodowego 
był pisarz Georgi Stojkow Rakowski, właśc. Sawa Stojkow (1821–1867), 
który jako pierwszy usiłował ująć je w ramy zorganizowanej działalności. 
Już latem 1858 roku pod wpływem wybuchu wojny czarnogórskotureckiej 
opracował pierwszy plan wyzwolenia Bułgarii w wyniku powszechnego po-
wstania, którym kierować miał jeden ośrodek zarządzający  4.

Po śmierci Rakowskiego myśl o zbrojnym sposobie rozstrzygnięcia 
kwestii bułgarskiej przejął pisarz i publicysta Luben Stojczew Karawe-
łow (1834 lub 1835–1879)  5 oraz Wasyl Kunczew (1837–1873), znany 
jako Wasyl Lewski. Pod koniec 1869 roku w Bukareszcie utworzony 
został Bułgarski Centralny Komitet Rewolucyjny (BCKR) jednoczący 
zwolenników rewolucyjnodemokratycznych zmian. Opracowany został 
program działania i przystąpiono do tworzenia sieci tajnych komitetów 
rewolucyjnych na terenie całego kraju. 

2  Szerzej na ten temat: P. Nikov, V’zraždane na b’lgarskiâ narod: c’rkovno-nacionalni borbi  
i postiženiâ, Sofiâ 2008; V. Boneva, B’lgarskoto c’rkovnonacionalno dviženie 1856–1870, Sofiâ 2010. 
3  Szerzej na ten temat: R. Radkova, N. Genčev, Razvite na novob’lgarskata prosveta, w: Istorâ na 
B”lgariâ, t. 5. B”lgasko v”zraždane XVIII – sredata XIX v., red. N. Todorov, Sofiâ 1985, s. 285–304.
4  V. Trajkov, O. MaždrakovaČavdarova, Georgi Stojkov Rakovski. Idejno-političeska progra-
ma na b”lgarskoto narodno dviženie, w: Istorâ na B”lgariâ, t. 6. B”lgasko v”zraždane 1856–
1878 godina, red. K. Šarova, Sofiâ 1987, s. 202–203.
5  Szerzej na ten temat: K. Šarova, L. Karavelov i b”lgarskoto osvoboditelno dviženie 1860–
1867 g., Sofiâ 1970.
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Na początku 1873 roku podczas przygotowań do powstania został schwy-
tany, a następnie osądzony i powieszony Wasyl Lewski. Po jego śmierci 
działalność rewolucyjna znalazła się w głębokim kryzysie, a w kierownic-
twie organizacji doszło do niesnasek i rozbieżności, co sparaliżowało na 
pewien czas jego działalność  6. Latem 1875 roku po wycofaniu się z prac  
w komitecie Karawełowa, który zajął się działalnością kulturalnooświato-
wą, kierownictwo przygotowań rewolucyjnych przeszło w ręce pięciooso-
bowego komitetu. Jego pierwszoplanowymi postaciami byli: socjalista  
i poeta Christofor Botjow Petkow (1848–1876), znany jako Christo Botew  7, 
oraz Stefan Nikołow Stambołow (1854–1895)  8. 

W lipcu 1875 roku w położonej w zachodniej części Imperium Osmań-
skiego Hercegowinie i złączonej z nią administracyjnie Bośni wybuchło 
powstanie przeciwko samowoli urzędników tureckich i pogarszającym 
się warunkom życia  9. Wydarzenie to stało się impulsem do aktywizacji 
działalności bułgarskich ośrodków niepodległościowych w kraju i poza 
jego granicami.

W sierpniu 1875 roku z inicjatywy Botewa kierownictwo komitetu 
rewolucyjnego podjęło decyzję o wznieceniu powstania. Rozpoczęty 
bez należytego przygotowania nieskoordynowany zryw, którego naj-
ważniejszym wydarzeniem były walki prowadzone w okręgu starozago-
rowskim, został jednak szybko stłumiony  10. 

Po klęsce powstania starozagorowskiego ukonstytuowało się nowe 
kierownictwo Bułgarskiego Centralnego Komitetu Rewolucyjnego  11. 
Pod koniec grudnia 1875 roku obradujący pod kierownictwem Stambo-
łowa członkowie komitetu po długich dyskusjach podjęli decyzję o roz-

6  I. Undžiev, Revolȗcionnoto dviženie prez 1873–1875 g., w: Istorâ na B”lgariâ, t. 6…, s. 325–332.
7  Dzięki licznym kontaktom z Polakami w czasie pobytu w odesskim gimnazjum, a później  
w Bukareszcie, Botew był pełen podziwu dla polskich powstań i dążeń narodu do walki o nie-
podległość, E. Georgijew, Polsko-bułgarskie więzy kulturowe w epoce Mickiewicza, w: Adam 
Mickiewicz 1855–1955. Międzynarodowa sesja PAN 17–20 IV 1956 r., Wrocław 1958, s. 636. 
8  L. Widerszal, Bułgarski ruch narodowy 1856–1872, Warszawa 1937, s. 260. Por. też: D. Ko-
sew, Nowożytna historia Bułgarii, tłum. M. Czyrko, Warszawa 1954, s. 363.
9  D. Harris, A Diplomatic History of the Balkan Crisis of 1875–1878: The First Year, Stanford, 
1936, s.17. Por. też. M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw 
narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2010, s. 81–89.
10  Szerzej na temat przebiegu powstania: J. Dančev, Turskoto rabstvo i borba na B’lgarskiâ 
narod za nacionalno osvoboždenie (1396–1878), w: Kratka voenna istoriâna B’lgariâ 681/1945, 
red. N.N. Gacov, Sofiâ 1977, s. 145–147.
11  W skład komitetu weszli: Nikoła Tichow Obretenow (1849–1935), Stojan Stojanow Zaimow 
(1853–1932), Panajot Wiczew Wołow (1850–1876), Stefan Stambołow i Hilarion Iwanow Dra-
gostinow (1852–1876). W wyniku „potępieńczych swarów” z prac w komitecie zrezygnował 
Christo Botew, D. Kosew, dz. cyt., s. 384–385.
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poczęciu przygotowań do wybuchu nowego powstania. Aby zapewnić 
jego sukces, kraj został podzielony na cztery okręgi, do których mieli 
zostać skierowani naczelnicy zwani „apostołami”. Plan przewidywał 
utworzenie w górzystych rejonach kilku dużych baz, przygotowanych 
do długotrwałej obrony, gdzie miała się schronić także ludność cywilna. 
Wybuch insurekcji zaplanowano na wiosnę 1876 roku, co miało zbiec 
się ze wznowieniem działań partyzantów w Bośni i Hercegowinie oraz 
interwencją zbrojną Serbii i Czarnogóry  12.

Na skutek zdrady, powstanie, które miało rozpocząć się 13 maja 1876 
roku, wybuchło 2 maja (według obowiązującego w Bułgarii kalendarza 
juliańskiego 20 kwietnia, stąd pochodzi nazwa powstania – powstanie 
kwietniowe)  13. Był to największy zryw niepodległościowy Bułgarów, któ-
ry zasięgiem objął znaczny obszar kraju, a udział w nim wzięło prawie 
10 000 uzbrojonych bojowników  14. Mimo początkowych sukcesów po-
wstańcy nie byli w stanie sprostać wojskom osmańskim i wspierającym je 
formacjom nieregularnym. Po 21 dniach chaotycznych walk o stosunko-
wo dużej intensywności zostało ono krwawo stłumione. 

 Wśród Bułgarów zapanowało przygnębienie i żałoba, zwłaszcza że 
zwycięzcy obeszli się z pokonanymi surowo, nawet jak na ówczesne 
warunki. 

ZBRODNIE TURECKIE

Już podczas walk oddziały armii osmańskiej z niezwykłym okrucień-
stwem traktowały Bułgarów. W celu zniechęcenia ludności miejscowej do 
udziału w powstaniu lub zaspokojenia najniższych instynktów, miasteczka 
i wsie palono, a ich mieszkańców mordowano. Szczególnie złą sławą cie-
szyły się oddziały nieregularne tzw. baszybuzuków, w skład których wcho-
dzili: Kurdowie, Albańczycy, Czerkiesi, Arabowie oraz miejscowi muzuł-
manie, w tym także Pomacy – zislamizowani Bułgarzy. Szacuje się, że 

12  S. Dimitrov, K. Mančev, Istoriâ na balkanskite narodi, t. 1, (XV–XIX w.), Sofiâ 1999, s. 397. 
Por. też: S.K. Pavlowitch, Historia Bałkanów (1804–1945), tłum. J. Polak, Warszawa 2009,  
s. 135. O kontaktach spiskowców z władzami serbskimi wspomina także: H. Batowski, 
Podstawy sojuszu bałkańskiego 1912 r. Studium z historii dyplomatycznej 1806–1912, Warszawa 
1939, s. 67, przyp. 29.
13  Szerzej na ten temat m.in.: H. Gandev, Aprilskoto v”stanie 1876, Sofiâ 1974; D. Strašimirov, 
Istoriâ na aprilskoto v”stanie, t. 1–3, Plovdiv 1907; K. Kоsеv, Aprilskoto v”stanie – prelûdiâ na 
Osvoboždenieto, Sofiâ, 1996.
14  K. Kosev, Kratka istorâ na b”lgaskoto osvoboždenie, Sofiâ 2001, s. 153.
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podczas tłumienia powstania zburzono, spalono i ograbiono setki miejsco-
wości oraz wymordowano według różnych danych od 12 000 do 30 000 
Bułgarów, w tym wiele kobiet, starców i dzieci  15. 

Symbolem zagłady bałkańskich chrześcijan i świadectwem szczegól-
nego okrucieństwa Turków stała się masakra mieszkańców zrewoltowa-
nej wsi Batak. 5 maja położona w południowozachodniej części Bułga-
rii miejscowość została otoczona przez ośmiotysięczny oddział wojsk 
osmańskich, w większości składający się z baszybuzuków, pod dowódz-
twem Ahmeda agi Barutanlijata (?–1881). Po dwudniowych walkach 
obrońcy złożyli broń. Wówczas to rozpoczęła się rzeź mieszkańców. 
Zdobywcy szczególnie okrutnie obeszli się z grupą około tysiąca kobiet, 
dzieci i starców, którzy schronili się w cerkwi pw. św. Nidieli. Świątynia 
została spalona, a przebywające w jej wnętrzu osoby wymordowane  
w wyjątkowo bestialski sposób. W sumie, według szacunków, z rąk mu-
zułmanów zginęło około 5000 osób  16. 

„Wieś składała się z 800 domów i około 8000 mieszkańców” – tak 
opisywał Batak brytyjski dyplomata, który wizytował ją jakiś czas po-
tem – „Z tej liczby co najmniej 6000 zostały zmasakrowane (...). Pierw-
sza rzecz, którą widziałem było jakieś 20 lub 30 psów pożerających 
ludzkie ciała i w miejscu, gdzie ucztowały naliczyłem 62 czaszki na po-
wierzchni około 20 jardów. (...) wokół kościoła, zwłoki leżały tak gęsto, 
że ledwie można było stąpać, a smród był tak przerażający, że jakiekol-
wiek badanie było niemożliwe (...). Kobiety siedziały w ruinach domów 
zawodząc i śpiewając najbardziej melancholijną pieśń żałobną, którą 
można było usłyszeć w całej wiosce”  17.

Nie mniej okrutny los spotkał mieszkańców Peruszticy, gdzie 9 maja 
baszybuzucy wymordowali kilkuset obrońców i mieszkańców miasta  18. 

15  Liczbę 12 000 zabitych po raz pierwszy podał w raporcie drugi sekretarz ambasady brytyj-
skiej w Konstantynopolu Walter Baring (1844–1915), specjalny wysłannik Foreign Office na 
południe Bułgarii. Autorzy bułgarscy konsekwentnie powołują się natomiast na ustalenia wi-
cekonsula brytyjskiego w Edirne Huttona Dupuisa (1827–1903), który szacował liczbę zabitych 
i zaginionych na 30 000 osób, N. Žečev, Meždunaroden otzvuk na Aprilskoto v”stanie, w: Isto-
riâ na B”lgariâ, t. 6,…, s. 413. Strona turecka przyznawała się jedynie do 1803 ofiar. Szerzej na 
ten temat: R. Millman, Britain and the Eastern Question, 1875–1878, Oxford 1979, s. 121.
16  I. Dmitrow, Bułgaria w epoce kapitalizmu, w: Bułgaria. Zarys dziejów, red. I. Dmitrow, 
tłum. M. Więckowaka, A. Koseski, Warszawa 1986, s. 182.
17  Cyt. za: R. Millman, The Bulgarian Massacres Reconsidered, „The Slavonic and East Euro-
pean Review” 1980, Vol. 58, No. 2, s. 224.
18  A. Giza, Bułgaria i problem macedoński od początku XVIII do lat trzydziestych XX wieku, 
Szczecin 2003, s. 113. Por. też: R. Millman, The Bulgarian Massacres…, s. 224.
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Oprócz morderstw i grabieży powszechnym zjawiskiem były gwałty  
i brutalne obchodzenie się z kobietami. Straty materialne były przy tym 
niepowetowane, a tereny objęte powstaniem zostały zrujnowane. 

Represje wobec chrześcijan nie ustały z chwilą stłumienia oporu po-
wstańców. Wiele osób, czasami przypadkowych, zostało zatrzymanych  
i osadzonych w więzieniach, piwnicach i łaźniach. Według doniesień 
prasowych tylko w Tyrnowie zatrzymanych było 1028 Bułgarów,  
w większości kupców, księży, nauczycieli i bogatych chłopów. Spośród 
nich tylko czterem udowodniono udział w walkach z bronią w ręku  19. 
Wszyscy zatrzymani przebywali w ciężkich warunkach, a wielu z nich 
było torturowanych. Rozpatrywaniem ich spraw zajmowały się specjal-
nie w tym celu utworzone trybunały, które często ferowały wyroki śmier-
ci wykonywane publicznie. 

Działania te odbierane były jako zaplanowana próba fizycznego wy-
niszczenia elity narodu bułgarskiego  20. Ogółem przyjmuje się, że do tu-
reckich więzień trafiło w tym czasie około 12 000 Bułgarów  21.

RELACJE PRASOWE O LOSIE BUŁGARÓW

Informacje o zbrodniach na ludności chrześcijańskiej w Bułgarii zna-
ne były już na przełomie maja i czerwca 1875 roku. Były jednak dość 
ogólnikowe, a ich podstawę stanowiły zasłyszane wiadomości zebrane 
w stolicach ościennych państw. Przykładowo 7 czerwca 1876 roku „Ga-
zeta Polska” powołując się na informacje pochodzące z innych gazet 
europejskich zamieściła następujący tekst: „Opłakańsze jeżeli być może 
mamy wiadomości z Bułgaryi. Nie mówimy o bitwach jakie się tam sta-
czają; nie są one ani częste, ani bardzo mordercze; lecz kraj oddany jest 
na pastwę baszybuzuków, których przewagi zależą na mordach, rabun-
kach i pożogach. Spłonęło kilka wsi w okolicach Burgasu (…), a obró-
conych w perzynę w okręgu Filipopolskim naliczono 118, które miały 
100 tysięcy ludności”  22. 

19  Z teatru wojny, „Dziennik Poznański” nr 194 z 26 VIII 1876 r.
20  Zarubežnye novosti, „Golos” nr 178 z dnia 30 VI (11 VII) 1876 r.
21  V. Čornij, Vnutripolitičeskoe položenie Bolgarii posle poraženiâ Aprel’skogo vosstaniâ, w: 
Nezabyvaemyj podvig. Nekotorye aspekty russko-tureckoj vojny 1877–1878 gg. i osvoboždeniâ 
Bolgarii ot osmanskogo iga, red. V. Čornij, L’vov 1980, s. 20.
22  Dział polityczny. Turcya i Bułgarya, „Gazeta Polska” nr 124 z dnia 26 V (7 VI) 1876 r.



DARIUSZ FASZCZA204

Przełom w tej kwestii nastąpił pod koniec czerwca. 23 czerwca 1876 
roku redakcja londyńskiego dziennika „Daily News” zamieściła pierw-
szą udokumentowaną relację o „horrorze Bułgarów”. Jej autorem był 
przebywający w stolicy Imperium Osmańskiego brytyjski prawnik  
i dziennikarz Edwin Pears (1835–1919). Przedstawiony materiał opierał 
się na informacjach bułgarskich studentów przekazanych autorowi za 
pośrednictwem wykładowców Robert College w Konstantynopolu Geo-
rge’a Washburna (1833–1915) i dr. Alberta Langa (?–?)  23. W nadesła-
nym do redakcji liście jego autor podał liczbę ofiar jako 30 000 osób  
i ponad 100 spalonych wsi  24.

Ten materiał oraz oficjalne zaprzeczenie rządu brytyjskiego skłoniły 
redakcję dziennika do skierowania do Konstantynopola specjalnego wy-
słannika w celu zbadania sprawy na miejscu. Zadanie to powierzono 
amerykańskiemu dziennikarzowi Januariusowi Aloysiusowi MacGaha-
nowi (1844–1878), uznanemu globtroterowi, autorowi książek podróż-
niczych i dziennikarzowi, który przez wiele lat współpracował z redak-
cją gazety „New York Herald”. Od 1871 roku dużo czasu spędził  
w Rosji, skąd relacjonował m.in. podbój Chanatu Chiwy  25. 

Po przybyciu w połowie lipca do Konstantynopola wysłał on do redak-
cji „Daily News” serię artykułów, które ukazały się na łamach dziennika 
między 28 lipca a 16 sierpnia 1876 roku  26. Będąc członkiem międzynaro-
dowej komisji zajmującej się wyjaśnieniem kwestii mordów popełnionych 
wobec bułgarskiej ludności cywilnej mógł na miejscu zapoznać się ze ska-
lą okrucieństwa  27. Opisał je w sposób sugestywny, wiele miejsca poświę-
cając wydarzeniom w Bataku  28. Artykuły były opatrzone dodatkowo licz-

23  Szerzej na ten temat: E. Pears, Forty Years in Constantinople, The Recollections of Sir Edwin 
Pears 1873–1915, London 1916, s. 14–16. Por. też: K. Kosev, N. Žečev, D. Dojnov, Istoriâ na 
Aprilskoto v”stanie 1876, Sofiâ 1976, s. 482.
24  R. Millman, The Bulgarian Massacres…, s. 220.
25  F.L. Bullard, Famous War Correspondents, Boston 1914, s. 116–117. Por. też: C. Genov, 
Januarius A. MacGahan and Bulgaria, „Bulgarian Historical Review” 1976, Vol. 4, No. 1,  
s. 60–63.
26  Jego relacje później zostały wydane w formie broszury zatytułowanej The Turkish Atrocities 
in Bulgaria. Letters of the Special Commissioner of Daily News, London 1876.
27  W skład komisji wchodzili: konsul generalny Stanów Zjednoczonych w Konstantynopolu 
Eugene Schuyler (1840–1890), drugi sekretarz ambasady Rosji w Konstantynopolu ks. Aleksiej 
Nikałajewicz Ceretelew (1848–1883), W. Baring, J.A. MacGahan i korespondent gazety „Köl-
nische Zeitung” Hermann Schneider, A.A. Ulunân, Aprel’skoe vosstanie 1876 goda v Bolgarii 
i Rossiâ, Moskva 1978, s. 162. Por. też: B. Kuk, Ûdžijn Skajler dokladi po b”lgarskiâ v”pros, 
„Voennoistoričeski sbornik” 2007, nr 1–2, s. 70–111.
28  P. Knightley, The First Casualty. The War Correspondent as Hero, Propagandist and Myth-
Maker from the Crimea to Iraq, London 2003 (3rd ed.), s. 53.
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nymi rysunkami odtwarzającymi z fotograficzną dokładnością sceny, które 
widział dziennikarz. Materiał ten był na tyle wstrząsający, że nieomal na-
tychmiast wywołał reakcję nie tylko w Anglii, ale także w całej Europie,  
a jego autorowi przyniósł uznanie i szacunek  29. 

Dopełnieniem informacji prasowych było upublicznienie 7 sierpnia na 
posiedzeniu izby niższej parlamentu brytyjskiego „Wstępnego raportu” 
sekretarza ambasady brytyjskiej w stolicy Imperium Osmańskiego Wal-
tera Baringa  30. W sprawozdaniu tym brytyjski dyplomata podał, że pod-
czas walk na terenie Bułgarii zginęło 12 000 Bułgarów, mniej niż 500 
muzułmanów i spalono 60 wsi  31. W pełnej wersji raportu opublikowa-
nej, 19 września 1876 roku w oficjalnym dzienniku „London Gazette” 
jego autor napisał, że śmierć poniosło „nie mniej niż 12 000 chrześcijan” 
i 136 muzułmanów  32. 

Publikacja tych materiałów wywołała powszechne oburzenie i spowo-
dowała wzrost zainteresowania opinii publicznej tematem zbrodni  
w Bułgarii. Dzięki temu we wrześniu i październiku 1876 roku w prasie 
brytyjskiej nastąpił gwałtowny wzrost liczby tekstów poświęconych tej 
problematyce.

O „skrytobójczych i szeroko sięgających mordach” w Bułgarii infor-
mowała także prasa w innych państwach europejskich. 6 czerwca 1876 
roku „Russkije Wedomosti” zamieściły notatkę drugiego sekretarza am-
basady rosyjskiej w Konstantynopolu ks. Aleksieja Nikałajewicza Cere-
telewa na temat położenia ludności cywilnej w Bułgarii, pozyskaną za 
pośrednictwem działacza moskiewskiego komitetu słowianofilskiego 
Nila Aleksandrowicza Popowa (1833–1891)  33. 

Informacje o wydarzeniach na Bałkanach od początku przepojone 
były treściami religijnymi. Na początku lipca „S. Petersburgskije Wedo-
mosti” zamieściły tekst, w którym czytamy: „Niedawno w sąsiedniej 
Bułgarii rozpoczęły się prześladowania chrześcijan, które według słów 
naszego arcypasterza, przenoszą nas w czasy starożytnych chrześcijań-

29  Szczególną estymą Januaris MacGahan cieszył się w Bułgarii, gdzie uznano go za bohatera 
narodowego, D. Walker, Januarius MacGahan: The Life and Campaigns of an American War 
Correspondent, Athens 1988, s. 326.
30  Publikacja „Wstępnego raportu” Baringa wywołała falę komentarzy prasowych w Anglii i całej 
Europie. Zob. na ten temat: Poznań, 12 sierpnia, „Dziennik Poznański” nr 183 z 13 VIII 1876 r.
31  Treść raportu zob.: Turcya, „Dziennik Poznański” nr 183 z 12 VIII 1876 r.
32  Report by Mr. Baring on the Bulgarian Insurrection of 1876, supplement „London Gazette” 
z 19 IX 1876 r.
33  A.A. Ulunân, dz. cyt., s. 161–162.
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skich męczenników”  34. W dalszej części artykułu rządy osmańskie nazy-
wane zostały „mahometańskim jarzmem”  35.

Obok opisów samych aktów bezprawia na tym etapie wiele uwagi po-
święcano liczbie osób represjonowanych. 29 lipca (10 sierpnia) w arty-
kule redakcyjnym zamieszczonym na łamach petersburskiego dziennika 
„Gołos” po raz pierwszy w Rosji ukazała się informacja o śmierci 12 000 
Bułgarów  36. 

W drugiej dekadzie sierpnia również prasa wiedeńska upubliczniła 
wyniki śledztwa prowadzonego przez dyplomatów austriackich w spra-
wie wydarzeń w Bułgarii. Ich zdaniem liczba ofiar wynosiła 11 000 osób, 
w tym 1000 trupów miało być jeszcze niepogrzebanych  37.

Tematyka opresyjnych działań wojsk i władz osmańskich została tak-
że podjęta w prasie niemieckiej, francuskiej i włoskiej. W gronie publi-
cystów i dziennikarzy, którzy zabrali głos w sprawie wydarzeń w Bułga-
rii znaleźli się m.in.: Émile de Girardin (1802–1881), Camille 
Pelletan (1846–1915), Iwan de Woestyne (1834–?), czy korespondent 
gazety „Kölnische Zeitung” Hermann Schneider (?–?)  38. 

Tym sposobem informacje o bestialstwach dokonanych przez wojska 
sułtana w Bułgarii obiegły łamy całej prasy w Stanach Zjednoczonych, 
Europie Zachodniej i Rosji, wywołując powszechną dezaprobatę  
i współczucie dla ofiar. Uczucia te potęgowane były przez eksponowanie 
fanatyzmu religijnego cechującego sprawców okrucieństw. Wydarzenia 
na Bałkanach często przedstawiano jako wojnę religijną wymierzoną 
przeciwko wszystkim chrześcijanom  39. Słowom potępienia towarzyszy-
ły jednocześnie nawoływania, aby bez względu na różnice dzielące mo-
carstwa podjęły one wspólne działania „celem położenia tamy scenom 
barbarzyńskim i niezadowolenia”  40. 

W sumie, jak podają bułgarscy autorzy, w latach 1876–1877 w prasie 
europejskiej ukazało się ponad 3000 różnego rodzaju artykułów o losie 
Bułgarów w 200 tytułach prasowych  41. 

34  S. Petersburg, „S. Petersburgskije Wedomosti” nr 182 z dnia 4 VII (15 VII) 1876 r.
35  Tamże.
36  St. Petersburg, „Golos” nr 207 z dnia 29 VII (10 VIII) 1876 r.
37  Ziemie południowo-słowińskie, „Dziennik Poznański” nr 187 z 18 VIII 1876 r.
38  N. Žečev, Meždunaroden otzvuk…, s. 413.
39  I. d’o Vestin, P’tuvane v stranata na v”stanalite b’lgari, Sofiâ 1971, s. 168–172.
40  Poznań,12 sierpnia, „Dziennik Poznański” nr 183 z 13 VIII 1876 r. 
41  C.B. Georgieva, N.G. Nikolov, Istoriâ na B’lgariâ, t. II, Istoriâ na B’lgariâ XV–XIX vek, 
Sofiâ 1999, s. 539. 
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REAKCJA EUROPEJSKIEJ OPINII PUBLICZNEJ 

W obronie narodu bułgarskiego głos zabrali także znani naukowcy, 
pisarze i artyści. W ich gronie znaleźli się m.in. William Morris (1834–
1896), Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (1854–1900) czy Victor 
Marie Hugo (1802–1885)  42. 

W Rosji, gdzie oburzenie było największe, w gronie sympatyzujących  
z Bułgarami znaleźli się: Fiodor Michajłowicz Dostojewski (1821–1881), 
Iwan Siergiejewicz Turgieniew (1818–1883), Jakow Piotrowicz Połonski 
(1819–1898), Ilja Jefimowicz Riepin (1844–1930) i inni. Efektem tego 
było gwałtowne zainteresowanie martyrologią Bułgarów, a z czasem także 
powstanie utworów poetyckich, prozy i obrazów poświęconych tej tema-
tyce. Doskonałym przykładem tego jest chociażby obraz Konstantina Je-
gorowicza Makowskiego (1839–1915) zatytułowany „Bułgarskie mę-
czennice” (1877)  43.

Głos w sprawie zabrały również władze działającej od 1867 roku w Ge-
newie międzynarodowej organizacji Liga Pokoju i Wolności  44. 

Poczucie solidarności z Bułgarami nie było udziałem tylko ówczesnej 
elity umysłowej. Już latem 1876 roku w wielu krajach Europy pojawił się 
spontaniczny ruch protestu przeciwko „bułgarskim horrorom”. Przez mia-
sta Starego Kontynentu przetoczyła się fala demonstracji, wieców i ze-
brań, podczas których zgodnie potępiono akty przemocy w Bułgarii. 

Ruch ten rozwinął się na dużą skalę szczególnie na terenie Wielkiej 
Brytanii, gdzie społeczeństwo było oburzone, że jego rząd popiera 
zbrodnicze państwo. Jak się wydaje, ważną rolę w tym przypadku ode-
grały także czynniki społeczne, kulturowe i religijne. Fakt, że zostali 
zamordowani chrześcijanie silnie korespondował z obecnym na Wy-
spach Brytyjskich mitem wypraw krzyżowych  45. 

W obronie anonimowych cudzoziemców, z którymi Imperium nie 
miało do tej pory żadnych związków organizowano masowe wiece i spo-
tkania. Tylko w czasie pierwszego tygodnia zainicjowanej 29 sierpnia 
1876 roku przy udziale Ligi Pomocy Chrześcijanom Tureckim akcji pro-
42  N. Žečev, Meždunaroden otzvuk…, s. 414 i 417. 
43  A.A. Ulunân, dz. cyt., s. 169–172.
44  Szerzej na temat działalności tej organizacji F. Romaniukowa, Liga Pokoju i Wolności na tle 
ruchów społecznych XIX w., Warszawa 1964.
45  B. Grosvenor, Britain’s „most isolationist Foreign Secretary”: The Fifteenth Earl and the 
Eastern Crisis 1876–1878, w: Conservatism and British Foreign Policy, 1820–1920: The Der-
bys and their World, ed. G. Hicks, Farnham 2011, s. 142.
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testacyjnej mityngi odbyły się w 24 miastach  46. Wielokrotnie kończyły 
się one przyjęciem proklamacji do rządu domagających się rewizji poli-
tyki wobec Imperium Osmańskiego. Brytyjski badacz Bendor Grosve-
nor obrazowo ujął to, że „okrucieństwa dotknęły punktu G wiktoriań-
skiej moralności i rozpoczęły potężny i w dużej mierze spontaniczny 
ruch protestacyjny znany jako «bułgarska agitacja»”  47.

Na wyspach brytyjskich w kampanię sprzeciwu wobec okrucieństw 
tureckich i polityki rządu zaangażował się były lider Partii Liberalnej 
William Ewart Gladstone (1809–1898). 

6 września 1876 roku opublikował on broszurę zatytułowaną Bulgarian 
Horrors and the Question of the East  48, która zdobyła dużą popularność  
i została przetłumaczona na wiele języków  49. Tylko w pierwszym tygo-
dniu w Zjednoczonym Królestwie sprzedano 40 000 egzemplarzy, a do 
końca miesiąca 200 000 sztuk  50. Ta niewielka, bo licząca 39 stron, praca 
odegrała ważną rolę w nagłośnieniu wydarzeń w Bułgarii, choć część hi-
storyków upatruje w niej jedynie środka w walce o przywództwo w Partii 
Liberalnej i narzędzie pomocne w przejęciu władzy w kraju  51. 

Rząd brytyjski próbował bagatelizować całą sprawę, uważając donie-
sienia prasowe za nieistotne. Mimo to, za sprawą opozycyjnych polity-
ków, problem „bułgarskich rzezi” stawał kilkakrotnie na forum Izby 
Gmin. 10, 26 i 31 lipca oraz 11 sierpnia w debatach na ten temat uczest-
niczył osobiście premier Benjamin Disraeli (1804–1881). Broniąc poli-
tyki wschodniej rządu, wbrew posiadanym informacjom od brytyjskich 
dyplomatów, starał się umniejszyć skalę popełnionych zbrodni i zastoso-
wanych represji, a wiadomości o masakrach określił mianem „kawiar-
nianego bełkotu”  52. 

Presja społeczna zmusiła jednak konserwatywny rząd do zmiany do-
tychczasowej polityki bezwarunkowego poparcia sułtana. 22 sierpnia 
ambasador brytyjski w Konstantynopolu Henry George Elliott (1817–

46  W. SetonWatson, Disraeli, Gladstone and the Eastern Question. A Study in Diplomacy and 
Party Politics, New York 1972, s. 72.
47  B. Grosvenor, dz. cyt., s. 142.
48  W.E. Gladstone, Bulgarian Horrors and the Question of the East, London 1876.
49  Przekładu na j. rosyjski dokonał przywódca prawnik i polityk Konstantin Piotrowicz Pobie-
donoscew (1827–1907), V. Dedijer, Sarajewo 1914, t. I, tłum. J. Chmielewski i in., Łódź 1983, 
s. 71.
50  R. Blake, Disraeli, London 1966, s. 598.
51  T.A. Jenkins, Gladstone, Whiggery and the Liberal Party 1874–1886, Oxford, 1988, s. 56–57.
52  R. Blake, dz. cyt., s. 593–594. Por. też: A.M. Hyde, A diplomatic history of Bulgaria 1870–
1886, Urbana 1928, s. 49–50.
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1907) otrzymał telegraficznie polecenie poinformowania rządu tureckie-
go, że sympatia, jaką darzyła Anglia Wysoką Portę zastała całkowicie 
zniszczona pożałowania godnymi wydarzeniami w Bułgarii i wobec sze-
rzenia się nastrojów antytureckich na wyspach brytyjskich rząd J. K. 
Mości uważa, że może to kolidować z dalszym zapewnianiem bezpie-
czeństwa Imperium Osmańskiemu  53. 

Sytuacja na Bałkanach wywołała także „gorączkę gniewu i frustracji” 
w Rosji  54. Oburzenie objęło wszystkie warstwy społeczne, nawet masy 
niepiśmiennych chłopów  55. Pod wpływem nastrojów społecznych rząd 
wyraził zgodę na rozpoczęcie zbiórki na rzecz ofiar. Prowadziły je komi-
tety słowiańskie, których działalność w tym czasie cieszyła się po-
wszechnym poparciem społecznym oraz cerkiew prawosławna, a także 
różnego rodzaju stowarzyszenia, redakcje niektórych gazet, młodzież 
akademicka i szkolna, organizacje kupieckie, wreszcie osoby prywatne. 
W akcję zbierania darów zaangażowana była także dość liczna diaspora 
bułgarska mieszkająca w Rosji. Zbiórka „w świętej sprawie” prowadzo-
na była na terytorium całego państwa i obejmowała pieniądze oraz środ-
ki powszechnego użytku, takie jak odzież, obuwie i żywność. Zebrane 
zasoby przeznaczone były na wsparcie uchodźców i osób poszkodowa-
nych. Znaczna ich część szła także na finansowanie ruchu wyzwoleńcze-
go. Ofiarność Rosjan była przy tym wyjątkowa. Dość powiedzieć, że  
w okresie niepełnych dwóch miesięcy, od 1 września do 22 października 
1876 roku, komitety słowiańskie zebrały 742 000 rubli, z czego wydat-
kowano 383 500 rubli  56. 

Akcja ta była także popularna na dworze, czego najlepszym dowodem 
jest zorganizowana w sierpniu 1876 roku zbiórka pieniędzy podczas 
spotkania w carskiej rezydencji w Peterhofie. Podczas tej imprezy, której 
organizatorem był następca tronu wielki ks. Aleksander, przyszły car 
Aleksander III (1845–1894), zebrano na pomoc narodom słowiańskim 
około 80 000 franków  57. 

53  A.M. Hyde, dz. cyt., s. 51–52. Por. też: F.M. Anderson, A.S. Hershey, Handbook for the Dip-
lomatic History of Europe, Asia and Africa 1870–1914, Washington 1918, s. 63.
54  G.F. Kennan, The Decline of Bismarck’s European Order: Franco-Russian Relations, 1875–
1890, Princeton 1979, s. 35.
55  A. Giza, Słowianofile rosyjscy wobec kryzysu bałkańskiego w latach 1875–1878, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 52.
56  Tamże, s. 46–47.
57  V.A. Astankov, Naslednik carevič Aleksandr Aleksandrovič v period vostočnogo krizisa 
1875–1878 godov, „Rossijskaâ Istoriâ” 2011, nr 3, s. 127.



DARIUSZ FASZCZA210

Protesty miały miejsce również w innych państwach Europy. W akcie 
solidarności z Bułgarami na ulice wyszli mieszkańcy Rzymu, Mediola-
nu, Turynu i wielu innych miast włoskich  58. Akcja protestu objęła także 
AustroWęgry, Rumunię i Niemcy  59. 

Naciski ze strony rządu brytyjskiego i presja społeczna w pozostałych 
krajach Europy odniosły pewien skutek i spowodowały złagodzenie represji 
w Bułgarii. Ogłoszona została amnestia, która objęła wszystkich uczestni-
ków powstania z wyjątkiem „przywódców i organizatorów” oraz powołano 
specjalne trybunały w Filipopolu, Tyrnowie i Edirne w celu rozpatrzenia 
przypadków mordów i grabieży na ludności cywilnej. Administracja turecka 
podjęła także działania w celu udzielenia pomocy w odbudowie zniszczo-
nych domostw  60. Temu celowi służyła m.in. zapowiedź zwolnienia z płace-
nia podatków przez rok mieszkańców terenów objętych powstaniem  61. 

PRÓBA POLITYCZNEGO  
UREGULOWANIA KWESTII BUŁGARSKIEJ

Wskutek niespotykanej co do skali reakcji społeczności międzynaro-
dowej, trwający od roku konflikt bałkański w znacznym stopniu przyjął 
teraz postać poszukiwania politycznego rozwiązania kwestii bułgarskiej. 

Z inicjatywy rządu rosyjskiego i pod naciskiem światowej opinii pu-
blicznej ustanowiona została międzynarodowa komisja śledcza do zba-
dania zbrodni i aktów gwałtu popełnionych na ludności bułgarskiej. Ak-
tywną rolę w wyjaśnianiu okoliczności dokonanych mordów odegrał  
w niej amerykański konsul w Konstantynopolu Schuyler i ks. Ceretelew. 
Mimo utrudnień ze strony władz tureckich członkowie komisji objecha-
li różne miejscowości w Bułgarii, zbierając relacje od świadków i doku-
mentując okrucieństwo wojsk sułtańskich. Efektem pracy komisji był 
„Protokół z 24 sierpnia 1876 roku”, który potwierdził zaistnienie aktów 
przemocy i zwrócił uwagę rządów państw – sygnatariuszy pokoju pary-
skiego z 1856 roku na problem położenia ludności bułgarskiej pod pano-
waniem osmańskim  62. 

58  N. Žečev, Meždunaroden otzvuk…, s. 413.
59  C.B. Georgieva, N.G. Nikolov, dz. cyt., s. 539.
60  M. Aydin, 1876 Bulgaristan ayaklanmasının Osmanlı-İngiliz ilişkilerine etkisi, „Pamukkale Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi” Yıl: 2002(2) Sayı: 12, s. 86. Por. też: V. Čornij, dz. cyt., s. 22.
61  Ziemie południowo-słowiańskie, „Dziennik Poznański” nr 191 z 23 VIII 1876 r.
62  A.A. Ulunân, dz. cyt., s. 163.
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W czerwcu 1876 roku kryzys na Bałkanach zaostrzył się za sprawą wybu-
chu wojny serbskotureckiej i czarnogórskotureckiej  63. Posłużyło to rządo-
wi rosyjskiemu do intensyfikacji działań na arenie międzynarodowej. 

W lipcu 1876 roku w Reichstadt (ob. czeskie Zákupy) doszło do spo-
tkania Aleksandra II z cesarzem Franciszkiem Józefem I (1830–1916). 
Wyniki odbytych rozmów zostały zapisane w dwóch oddzielnych, róż-
niących się protokołach, których treść nie została nawet parafowana  64. 
Wspólne dla obu dokumentów było zobowiązanie, że oba mocarstwa 
będą przestrzegać zasady nieinterwencji, a w razie klęski Serbii i Czar-
nogóry nie dopuszczą do zmiany granic oraz wymuszą na Konstantyno-
polu wprowadzenie reform w Bośni i Hercegowinie. W pozostałych 
kwestiach protokoły były już rozbieżne. Według rosyjskiej wersji  
z chwilą zwycięstwa krajów słowiańskich miały otrzymać one dużą 
część Bośni i Hercegowiny, a reszta prowincji miała przypaść Austro-
Węgrom. Według austriackiej wersji Serbia i Czarnogóra mogły liczyć 
tylko na nieznaczne poszerzenie posiadłości, podczas gdy większość te-
rytorium Bośni i Hercegowiny miała być przyłączona do AustroWęgier. 
Jeżeli chodzi natomiast o Bułgarię, rosyjska wersja protokołu zawierała 
zapis, że w wypadku klęski militarnej Imperium Osmańskiego, na ob-
szarze Bułgarii i Rumunii powinny zostać utworzone niezależne księ-
stwa, a według austriackiej – autonomiczne księstwa w ramach Impe-
rium Osmańskiego. Austriacka wersja zawiera także zobowiązanie Rosji, 
że nie dopuści do powstania dużego państwa słowiańskiego lub jakiekol-
wiek innego państwa na Bałkanach. Ze swojej strony AustroWęgry wy-
raziły zgodę na przyłączenie do Rosji południowej Besarabii, która zo-
stała przez nią utracona na mocy postanowień paryskiego traktatu 
pokojowego z 1856 roku  65.

Niekorzystny przebieg walk i ponoszone przez Serbów klęski skłoniły 
Rosję do podjęcia starań w celu zwołania konferencji międzynarodowej 
w sprawie kompleksowego uregulowania kryzysu bałkańskiego. Począt-
kowo idea ta nie spotkała się z poparciem innych mocarstw, a zasadność 
63  Szerzej na ten temat: D.M. Babac, Srpska vojska u ratovima za nezavisinost 1876–1878, Be-
ograd 2011. Por. też: M. Dymarski, dz. cyt., s. 89–109.
64  Rejhštadtskoje soglašenije meždu Rossiej i Avstro-Vengriej, Rejhštadt 26 iûnâ/8 iûnâ 1876 g., 
I. Zapis’ russkoj storony, II. Avstrjiskij variant, dok. nr 22/I, w: Sbornik dogovorov Rossii  
s drugimi gosudarstvami 1856–1917, red. E.A. Adamov, Мoskva 1952, s. 144–148.
65  H. Wereszycki, Sojusz trzech cesarzy, t. 2, Walka o pokój europejski 1872–1878, Warszawa 
2010 (wyd. II), s. 238–239. Por. też: W.L. Langer, dz. cyt., s. 92–93; R. Millman, Britain and the 
Eastern…, s. 146–147; D. Stojanovic, The Great Powers and the Balkans, 1875–1878, Cambrid-
ge 1968, s. 145–151; R.W. SetonWatson, dz. cyt., s. 46–48; M.N. Pokrovskij, Diplomatiâ  
i vojny carskoj Rossii v XIX stoletii, Moskva 1923, s. 255.
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jej zwołania kwestionował zarówno kanclerz Rzeszy  66, jak również rząd 
brytyjski  67. 

W tej sytuacji, wobec braku porozumienia wśród członków konwentu 
mocarstw, ratując prestiż i autorytet u Słowian południowych, Rosja 
wzięła sprawy w swoje ręce  68. 31 października wystosowane zostało ul-
timatum, w którym rząd carski zażądał natychmiastowego wstrzymania 
działań wojennych i zawarcia rozejmu na okres sześciu tygodni lub 
dwóch miesięcy pod groźbą zerwania stosunków dyplomatycznych  
i opuszczenia przez personel rosyjskiej ambasady Konstantynopola  69. 
Zdecydowanie i determinację Rosjan podkreśliło zarządzenie częścio-
wej mobilizacji jednostek Kijowskiego, Odeskiego i Charkowskiego 
Okręgu Wojskowego  70. Wobec takiej postawy Rosji, rząd osmański 
ustąpił i przyjął warunki zawarte w ultimatum  71. W tych okolicznościach 
31 października 1876 roku zawarto rozejm, który następnie przedłużono 
do 28 lutego 1877 roku  72. 

Zdecydowane działania rosyjskie skłoniły rząd brytyjski do zmiany sta-
nowiska w sprawie zwołania konferencji mocarstw europejskich w celu 
kompleksowego rozwiązania problemu tureckiego  73. Uzasadnieniem tego 
kroku było stwierdzenie, że Wielka Brytania martwi się możliwością wy-
buchu wojny między Rosją a Imperium Osmańskim i dlatego nie ustanie 
w poszukiwaniu środków i sposobów, aby jej zapobiec  74. 

11 grudnia 1876 roku w Konstantynopolu rozpoczęła się konferencja 
z udziałem ambasadorów Rosji, AustroWęgier, Niemiec, Francji, Wiel-
kiej Brytanii i Włoch, której celem było wypracowanie porozumienia  
66  K. Kosev, Knâz Bismark s”zdatelât na moderna Germaniâ, Sofiâ 1996, s. 94. Por. też:  
H. Wereszycki, dz. cyt., s. 254; W.L. Langer, dz. cyt., s. 96.
67  K. Kosev, Knâz Bismark..., s. 94.
68  Po serbskiej klęsce w bitwie pod Djunisem rosyjski minister wojny zapisał w pamiętniku: 
„Takiej sytuacji nie można dalej tolerować. To jest zasadniczy [powód – D.F.] do podjęcia zde-
cydowanych kroków”, D.A. Milûtin, Dnievnik, t. II, Moskva 1950, s. 102.
69  Russian Ultimatum to the Porte, demanding the immediate conclusion of an Armistice be-
tween Turkey, Servia and Montenegro, Buyukdere 31st October 1876, dok. nr 468, w: The Map 
of Europe by Treaty; Showing the Various Political and Territorial Changes Which Have Taken 
Place Since the General Peace of 1814, Vol. 4, 1875 to 1891, ed. E. Hartslet, London 1891,  
s. 2502–2503.
70  Wojna rosyjsko-turecka 1877–1878, red. I. Rostunowa, tłum. B. Szmielew, Warszawa 1982, 
s. 34–35. 
71  Turkish Replay to Russian Ultimatum, demanding an immediate Armistice in Servia and 
Montenegro, 1st November 1876, dok. nr 469, w: The Map of Europe..., s. 2503–2504.
72  D.M. Babac, dz. cyt., s. 75–77.
73  R.W. SetonWatson, dz. cyt., s. 102.
74  G.P. Genov, B”lgariâ i Evropa. San-Stefano i Berlin – 1878, Sofiâ 1940, s. 25.
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w sprawie kluczowych kwestii związanych z restrukturyzacją europej-
skich posiadłości Imperium Osmańskiego, głównie Bośni, Hercegowiny 
i Bułgarii. Zgodnie z brytyjską sugestią, podstawą obrad konferencji 
miało być zachowanie niezależności i integralności terytorialnej pań-
stwa osmańskiego oraz zapewnienie ze strony jej uczestników, że nie 
mają zamiaru szukać żadnych korzyści terytorialnych, wyłącznych 
wpływów lub handlowych koncesji  75. 

Wstępna faza konferencji, w której nie uczestniczył przedstawiciel 
strony tureckiej trwała od 11 od 22 grudnia. Mimo pewnych różnic, 
główni negocjatorzy: hr. Nikołaj Pawłowicz Ignatiew (1832–1908) i Ga-
scoyneCecil Robert Arthur Talbot, lord Salisbury (1830–1903) szybko 
znaleźli wspólny język i wypracowali kompromisowy plan  76. Przewidy-
wał on, że granice Serbii pozostaną bez zmian, Czarnogóra uzyska nie-
wielki przyrost ziem, Bośnia i Hercegowina oraz tereny zamieszkałe 
przez Bułgarów otrzymają autonomię administracyjną. W obawie przed 
destabilizacją w regionie, obszar Bułgarii podzielono południkowo na 
dwie odrębne części: wschodnią ze stolicą w Tyrnowie i zachodnią ze 
stolicą w Sofii. Władzę w każdej z części miał sprawować gubernator 
wyznaczany na pięć lat za zgodą mocarstw. Nad organizacją władz obu 
części miała czuwać międzynarodowa komisja składająca się z przedsta-
wicieli mocarstw europejskich. Porządek w prowincjach miała zapewnić 
lokalna policja składająca się z muzułmanów i chrześcijan. Do czasu jej 
utworzenia na straży bezpieczeństwa miał stać pięciotysięczny kontyn-
gent żołnierzy belgijskich  77. 

W pierwszym oficjalnym dniu konferencji, 23 grudnia 1876 roku, tuż 
po jej uroczystym otwarciu, minister spraw zagranicznych Imperium 
Osmańskiego Sefwet pasza (1814–1883) zakomunikował uczestnikom 
obrad o przyjęciu konstytucji, którą sułtan „uszczęśliwił swoje impe-
rium” i która „zmieniała formę rządów obowiązujących przez ostatnie 
600 lat”. „Spontanicznie nadana” konstytucja zapewniała równe prawa  
i swobody wszystkim poddanym i zdaniem rządu w Konstantynopolu 
75  F.M. Anderson, A.S. Hershey, dz. cyt., s. 69.
76  A.M. Hyde, dz. cyt., s. 58. Działania przewodniczącego delegacji brytyjskiej spotkały się  
z nieprzychylną oceną premiera rządu. Lord Beaconsfield wyraził się w sposób następujący na 
ten temat: „Salisbury jest owładnięty przez przesądy i nie rozumie, że został wysłany do Kon-
stantynopola po to, aby powstrzymać Rosjan od Turcji, a nie w celu stworzenia idealnych wa-
runków dla tureckich chrześcijan”, G.E. Buckle, The Life of Benjamin Disraeli, Earl of Be-
aconsfield, Vol. IV, New York 1920, s. 109.
77  S.J. Shaw, E.K. Shaw, History of Ottoman Empire and Modern Turkey, t. 2, Reform, Revolution 
and Republic: The Rise of Modern Turkey 1808–1975, Cambridge 1999, s. 179. Por. też: A.M. Hyde, 
dz. cyt., s. 58–59; H.D. Traill, The Marquis of Salisbury, New York 1891, s. 138–139.
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była wystarczającym gwarantem wolności i swobód poddanych sułta-
na  78. W przemówieniu skierowanym do urzędników tureckich minister 
ponadto oznajmił, że w związku z tym „wielkim wydarzeniem” dalsze 
prace konferencji są bezprzedmiotowe  79. 

Po chwilowej konsternacji delegaci uznali, że prace konferencji będą 
jednak kontynuowane. 1 stycznia 1877 roku rząd sułtański przedstawił 
plan rozwiązywania problemu bałkańskiego, który kwestionował prawie 
wszystkie postanowienia projektu hr. Ignatiewa i lorda Salisbury z wy-
jątkiem kilka punktów. Wychodząc naprzeciw postulatom strony turec-
kiej, propozycje rozwiązań prawnych zostały zredukowane do minimum 
i zmieniono ich zapisy na korzyść Turcji. Mimo to, pełnomocnik rządu 
osmańskiego odrzucił je argumentując, że są one niezgodne z postano-
wieniami traktatu paryskiego w odniesieniu do nieinterwencji w we-
wnętrzne sprawy Imperium i naruszają niezależność państwa  80. Nieprze-
jednane stanowisko Wysokiej Porty, liczącej niezmiennie na brytyjską 
protekcję  81, doprowadziło do fiaska konferencji, która zakończyła obra-
dy 20 stycznia 1877 roku nie podejmując żadnych wiążących decyzji  82. 
W dużej mierze było to efektem zakulisowej gry ambasadora Wielkiej 
Brytanii w Konstantynopolu i jednocześnie członka delegacji angielskiej 
Henry’ego George’a Elliota. Instruowany bezpośrednio przez premiera 
Disraelego dyplomata wbrew stanowisku przewodniczącego delegacji 
utrzymywał Turków w przekonaniu o słabości Rosji i potrzebie odrzuce-
nia proponowanych reform  83. 
78  T. Wituch, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878–1923, Warszawa 1980, s. 41. Por. też:  
R. Millman, Britain and the Eastern…, s. 221; A.M. Hyde, dz. cyt., s. 59–60. 
79  A.V. Gončarenko, Shìdne pitannâ ta britans’ko-rosìjs’kì vìdnosini (gruden’ 1876–kvìten’ 
1877), „Vìsnik LNU ìm. Tarasa Ševčenka” 2010, nr 19, s. 17.
80  F.M. Anderson, A.S. Hershey, dz. cyt., s. 66.
81  Tuż przed zerwaniem konferencji lord Salisbury telegrafował z Konstantynopola, że: „Wielki 
Wezyr wierzy, że może liczyć na pomoc lorda Derby i lorda Beaconsfield”, cyt. za: J.A.R. Marriott, 
The Eastern Question an Historical Study in European Diplomacy, Oxford 1917, s. 295.
82  M. Tanty, Mocarstwa europejskie wobec kryzysu bałkańskiego w latach 1875–1878, „Pa-
miętnik Słowiański” 1977, t. XXVII, s. 35.
83  Działania H.G. Elliota były efektem funkcjonowania dwóch stanowisk w kwestii prowadzenia 
negocjacji podczas konstantynopolskiej konferencji, odzwierciedlających istniejące podziały w rzą-
dzie. Elliot reprezentował stanowisko premiera rządu B. Disraelego tradycyjnie eksponujące na 
pierwszym miejscu rosyjskie zagrożenie dla interesów Albionu. Przewodniczący brytyjskiej dele-
gacji lord Salisbury natomiast był skłonny do poszukiwania porozumienia z Petersburgiem i przy-
znania pewnych form niezależności chrześcijańskim poddanym sułtana, przez co jego postawa była 
odbierana jako antyturecka, A.V. Gončarenko, dz. cyt., s. 13. Por. też: H.D. Traill, dz. cyt., s. 132–
136. Efektem istniejących różnic między członkami delegacji brytyjskiej była prośba lorda Salisbu-
ry o wycofanie z jej składu H.G. Elliota, która została jednak odrzucona, G. Cecil, Life of Robert 
marquis of Salisbury, Vol. II, London 1921, s. 118–121.
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Równolegle z trwającą konferencją ambasadorów w Konstantynopolu 
dyplomacja rosyjska kontynuowała rozpoczęte jesienią 1876 roku roko-
wania w sprawie zapewnienia przychylności AustroWęgier w przypad-
ku wybuchu wojny rosyjskotureckiej  84. W ich efekcie 15 stycznia 1877 
roku w Budapeszcie podpisano konwencję, w której monarchia naddu-
najska zobowiązywała się zachować „życzliwą neutralność” w momen-
cie wybuchu wojny Rosji z Imperium Osmańskim 

i przeciwdziałać próbom ingerencji w konflikt przez państwa trzecie.  
W zamian zyskała prawo do okupacji Bośni i Hercegowiny. Ponadto w art. 
8 AustroWęgry zobowiązały się nie prowadzić akcji zbrojnych na terenie 
Rumunii, Serbii i Czarnogóry natomiast rząd carski miał się powstrzymać 
od tego rodzaju działań na obszarze Bośni, Hercegowiny, Serbii i Czarnogó-
ry. Jednocześnie Wiedeń wyraził zgodę na udział w ewentualnej wojnie po 
stronie Rosji wojsk serbskich i czarnogórskich  85. 

Dodatkowa konwencja zawarta 18 marca (antydatowana na dzień 15 
stycznia) uściślała wcześniejsze ustalenia. AustroWęgry miały zaanekto-
wać Bośnię i Hercegowinę, z wyjątkiem części ziem znajdujących się mię-
dzy Serbią i Czarnogórą, co do których losu decyzja miała zapaść później. 
Rosja natomiast zagwarantowała sobie prawo do przyłączenia części Besa-
rabii, zgodnie z przebiegiem starej granicy imperium z 1856 roku. W przy-
padku zmian terytorialnych lub rozpadu Imperium Osmańskiego, oba mo-
carstwa zgodziły się nie tworzyć jednego dużego państwa słowiańskiego.  
W to miejsce mogłyby powstać na terytorium Bułgarii, Albanii i „pozostałej 
części Rumelii” niepodległe państwa. Tesalia, Epir, oraz części Krety mo-
głaby być dołączone do Grecji, a Konstantynopol z przyległym obszarem 
mógłby stać się wolnym miastem  86. Treść obu dokumentów, będących swo-
istego rodzaju aktem rozbioru Turcji, głęboko utajniono, wtajemniczając  
w fakt ich istnienia tylko ściśle ograniczoną liczbę osób  87. 

28 lutego 1877 roku wyczerpana wojną Serbia podpisała separaty-
styczny pokój z Turcją na zasadach status quo ante bellum. Traktat po-
kojowy zawierał m.in. zapis o amnestii dla Turków i Serbów, „którzy 
sprzeniewierzyli się podczas ostatnich wydarzeń” i ewakuacji w ciągu 
12 dni wojsk tureckich i serbskich „poza odwieczną granicę”  88. Czarno-
84  D. MacKenzie, The Serbs and Russian Panslavism 1875–1878, Ithaca 1967, s. 171.
85  Sekretnaâ konvenciâ meždu Rossiej i Avstro-Vengriej, Budapešt 3/15 ânvarâ 1877 g., dok. nr 
23, w: Sbornik dogovorov…, s. 149–153.
86  Dopolnitel’na konvenciâ, dok. nr 23, w: tamże, s. 153–155.
87  H. Wereszycki, dz. cyt., s. 348.
88  Protocol between the Serbian and Turkish Plenipotentiaries, for the restoration of Peace, 
Constantinople, 28th February 1877, dok. nr 480, w: The Map of Europe…, s. 2553–2554.
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góra, która negocjowała warunki pokoju samodzielnie, odmówiła podpi-
sania pokoju, żądając większej rekompensaty terytorialnej niż Porta była 
gotowa jej przyznać. Na początku czerwca 1877 roku, po wygaśnięciu 
kolejnego zawieszenia broni, działania wojenne między Czarnogórą  
a Imperium Osmańskim zostały wznowione  89. 

Podpisanie przez Serbię pokoju przyniosło zwiększone zainteresowa-
nie rosyjskiej dyplomacji sytuacją Czarnogóry i ludności prawosławnej 
na ziemiach bułgarskich. Wzrosła też pomoc wysyłana przez organizacje 
panslawistyczne mieszkańcom obu tych krajów  90.

Mimo wielokrotnie powtarzanych deklaracji o gotowości do wystąpienia 
zbrojnego w obronie praw ludności chrześcijańskiej, kwestia wybuchu woj-
ny z Imperium Osmańskim nie była jeszcze przesądzona. Na dworze zdawa-
no sobie sprawę, że Rosja na wojnie zyska niewiele, a ewentualnych korzy-
ści upatrywano głównie na terenie leżącej najbliżej Konstantynopola  
i cieśniny bosforskiej i dardanelskiej – Bułgarii  91. Z drugiej strony monarcha 
i rząd poddani byli silnej presji ze strony owładniętych wojowniczym patrio-
tyzmem kręgów społeczeństwa i stronników aktywnej polityki Rosji na Bał-
kanach, skupionych w tzw. partii działania  92. 

W lutym 1877 roku w Londynie rozpoczęły się rozmowy rosyjsko-
brytyjskie prowadzone przez ambasadora Rosji hr. Piotra Szuwałowa  
z ministrem spraw zagranicznych Anglii, Stanleyem Edwardem, hrabią 
Derby (1826–1893). Jednocześnie w podróż do stolic europejskich udał 
się wysłannik Aleksandra II hr. Nikołaj Ignatiew. Jego celem było prze-
konanie mocarstw o konieczności podpisania wspólnej deklaracji, która 
potwierdziłaby decyzje konferencji w Konstantynopolu i skłonienie rzą-
du nad Bosforem do reform i demobilizacji armii. W zamian za to strona 
rosyjska wyrażała gotowość przeprowadzenia demobilizacji wojsk wła-
snych, co w Europie odczytano jako chęć wycofania się Rosji z kłopotli-
wej sytuacji, bez szkody dla jej prestiżu  93. 

Misja dyplomatyczna hr. Ignatiewa zakończyła się sukcesem. W Wielką 
Sobotę 31 marca ambasadorowie sześciu mocarstw europejskich podpisali 
tekst porozumienia (tzw. protokół londyński), w którym – uznając postępy 
uczynione przez państwo osmańskie – żądali bezzwłocznego wprowadzenia 
89  F.S. Stevenson, A History of Montenegro, London 1914, s. 198. Por. też: N.I. Hitrova, 
Černogoriâ v period vostočnogo krizisa 1875–1878 gg., w: Rossiâ i vostočnyj…, s. 73.
90  D. MacKenzie, dz. cyt., s. 188.
91  H. Wereszycki, dz. cyt., s, 311–312.
92  Należeli do niej m.in.: następca tronu, caryca, hr. Ignatiew i wychowawca carewicza i jego 
doradca Konstantin Piotrowicz Pobiedonoscew (1827–1907), A.A. Ulunân, dz. cyt., s. 60.
93  A.M. Hyde, dz. cyt., s. 65–66.
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w życie ustaleń polepszających sytuację ludności chrześcijańskiej, przyję-
tych podczas konferencji ambasadorów w Konstantynopolu. W wypadku 
niezrealizowania tych postanowień mocarstwa zarezerwowały sobie prawo, 
by „wspólnie rozważyć środki” celem zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa 
chrześcijańskim poddanym sułtana. Do protokołu dołączone zostały trzy de-
klaracje: rosyjska, angielska i włoska. Dwie ostatnie były podobne w treści  
i głosiły, że w przypadku niezawarcia pokoju z Czarnogórą i braku demobi-
lizacji wojsk przez Imperium Osmańskie i Rosję, protokół staje się nieważ-
ny. Rosyjska deklaracja zawierała zapis, że protokół traci moc z chwilą nie-
dotrzymania przez Portę jego warunków  94. 

Tymczasem w Konstantynopolu nastąpiła zmiana na stanowisku wielkie-
go wezyra. Miejsce twórcy konstytucji Midhat paszy zajął Ibrahim Edhem 
pasza (1819–1893) należący do stronnictwa nie popierającego reformy  95. 
Efektem tych zmian było odrzucenie 9 kwietnia żądań wielkich mocarstw 
jako „kolidujących z godnością państwa tureckiego”  96. 

Wydawało się, że teraz sygnatariusze protokołu londyńskiego już nie 
mają innego wyjścia i podejmą zdecydowane kroki, aby wymusić na 
Porcie ustępstwa. Nic bardziej mylnego. Rząd brytyjski pozostał wierny 
antyrosyjskiej postawie i konsekwentnie opowiedział się przeciw inter-
wencji mocarstw  97. 

W tej sytuacji, po prawie dwóch latach bezowocnych negocjacji Pe-
tersburg zdecydował się na rozpoczęcie działań wojennych. 24 kwietnia 
1877 roku Rosja zerwała stosunki dyplomatyczne z Imperium Osmań-
skim i wypowiedziała wojnę  98. W uroczyście odczytanym z tej okazji 
manifeście car Aleksander II, podkreślając protektorską rolę Rosji wo-
bec wyznawców prawosławia, oświadczył, że uważa za obowiązek 
wziąć w swoje ręce sprawę chrześcijan ciemiężonych przez Portę  99. 

94  Protocol between Great Britain, Austria-Hungary, France, Germany, Italy and Russia rela-
tive to the condition of the Christian Populations of Turkey; the Introduction of Reforms in 
Bosnia, Herzegovina and Bulgaria; the Affairs of Serbia, Montenegro, the Principalities &, 
London 31st March 1877, dok. nr 483, w: The Map of Europe..., s. 2563–2565.
95  Szerzej na temat okoliczności odwołania Midhat paszy, T. Wituch, dz. cyt., s. 41–42. Por. też: 
B. Lewis, Narodziny nowoczesnej Turcji, tłum. K. Dorosz, Warszawa 1972, s. 206.
96  Despatch from Sefvet Pasha to Musurus Pasha, protesting against the Protocol of London of 
31st March 1877, relating to the Affaires of Turkey, Constantinople 9th April 1877, dok. nr 484, 
w: The Map of Europe..., s. 2568–2575.
97  A.M. Hyde, dz. cyt., s. 68.
98  Despatch from the Chancellor of the Russian Empire to Tevfik Bey, Charge d’ Affaires of 
Turkey at St. Petersburgh announcing the cessation of Diplomatic Relations with Turkey pre-
paratory to War, St. Petersburgh 24th April 1877, dok. nr 490, w: The Map of Europe..., s. 2590.
99  Manifest cara Aleksandra II o wypowiedzeniu wojny Turcji, Kiszyniów 12 IV 1877 r., dok. nr 
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ZAKOŃCZENIE

Od dawna wiadomo, że tragiczne wydarzenia budzą współczucie, po-
ruszają ludzi i wywołują emocje. Dają się one także z łatwością wyko-
rzystywać do celów politycznych. We współczesnym świecie ważną rolę 
w ożywieniu wokół takich wydarzeń spełniają media. Nie inaczej działo 
się w XIX wieku, kiedy to jedynym środkiem komunikacji ze społeczeń-
stwem była prasa. To, jak ważnym środkiem przekazu była ona w tam-
tym czasie doskonale ilustruje przykład reakcji społeczności europej-
skiej na mordy dokonane przez wojska osmańskie podczas tłumienia 
powstania kwietniowego w 1876 roku w Bułgarii. 

Upowszechnienie technologii druku spowodowało, że informacje  
o dokonanych tam gwałtach stały się publicznie znane i wywołały silne 
emocje społeczne na niespotykaną do tej pory skalę. To z kolei skłoniło 
rządy mocarstw do działania i, mimo dzielących je różnic interesów, szu-
kania sposobu politycznego rozwiązania problemu. Bezsprzecznym fak-
tem pozostaje, że jest to jeden z pierwszych przykładów realizacji funk-
cji kreacyjnej mediów (prasy) w życiu społecznym i politycznym  
w skali międzynarodowej. 

Zaistnienie tematyki okrucieństw popełnionych na ludności chrześci-
jańskiej w Bułgarii możliwe było dzięki wyeksponowaniu czynnika 
ludzkiego. Służyły temu sugestywne i realistyczne opisy zbrodni, pobu-
dzające wyobraźnię czytelników. Ważna rola w budzeniu „ludzkich su-
mień” przypadła dziennikarzom i pisanym przez nich artykułom, spo-
śród których największą sławę zdobyły teksty Januariusa Aloysiusa 
MacGahana.

Przekaz ten odwoływał się często do wątków religijnych. Treści te 
wykorzystywane były do kreowania obrazu z jednej strony „chrześcijań-
skich męczenników za wiarę”, z drugiej zaś „fanatycznych” muzułma-
nów. Wątek ten szczególnie był eksploatowany w Rosji, gdzie społe-
czeństwo pozostawało pod dużym wpływem cerkwi. Inaczej wyglądało 
to w takich krajach, jak Wielka Brytania czy Francja, gdzie religia  
w dużym stopniu została wyrugowana ze strefy publicznej  100.

Pewien wpływ na postrzeganie tragedii ludności cywilnej miała rów-
nież zapoczątkowana w połowie XIX wieku kampania na rzecz zmniej-

I/2, w: J. Rubacha, A. Malinowski, Historia Bułgarii 1870–1915. Materiały źródłowe z komen-
tarzami, t. III, Polityka wewnętrzna, Warszawa 2009, s. 16–17. 
100  K. Armstrong, Pola krwi. Religia i przemoc, tłum. R. Zajączkowski, Warszawa 2017, s. 400.
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szenia cierpień ludzi wystawionych na niszczycielską siłę wojny. Efek-
tem tego był wzrost wrażliwości społecznej i pierwsze próby uzgodnienia 
praktyk wojennych za pomocą porozumień międzynarodowych  101. 

Obok czynnika moralnego i religijnego nagłośnienie „mordów bułgar-
skich” było możliwe dzięki wprzęgnięciu tego tematu do wewnętrznej walki 
politycznej na Wyspach Brytyjskich. Szlachetna skądinąd idea upomnienia 
się o słabszych i poszkodowanych otrzymała tym sposobem istotne wspar-
cie ze strony opozycyjnej partii i jej czołowych przedstawicieli. Wydaje się 
zatem, że to był czynnik decydujący, który sprawił, że „mordy bułgarskie” 
nie pozostały bez echa, a zainteresowanie tym tematem utrzymywało się 
przez dłuższy czas. Nie był to jednak czas na tyle długi, aby skłonić polity-
ków do wyrzeczenia się partykularnych interesów.
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The International Communities’ Reaction to the Crimes 
Committed by Turks During the April Uprising of 1876 In Bulgaria

Summary

The April Uprising of 1876 fully exposed the cruelty of Ottoman au-
thorities to the Christian population. The crimes, symbolized by the slau-
ghter of the inhabitants of the village Batak, became well known due to 
the reports of journalists and diplomats. A special place among them was 
taken by the articles of Januaris MacGahan. 

The solidarity movement with the Bulgarians was particularly develo-
ped in Great Britain. It also aimed against the government’s supporting 
policy for the Turkish authorities. The events in Bulgaria have generated 
a strong response in Russia as well as in other European countries.

The unprecedented campaign of solidarity with the Bulgarian population 
led in the autumn of 1876 to the creation of an international commission to 
investigate the situation. Its activity, however, did not bring tangible results, 
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as the situation in the region was exacerbated by the outbreak of the Serbian-
Turkish war and soon after the RussianTurkish war. 

The Bulgarian events and the way they were presented in the press 
caused a change in the European citizens’ attitudes to the Ottoman Em-
pire and forced some politicians to try to regulate the ‘Bulgarian qu-
estion’. The process of political regulation the national issues in the Ot-
toman Empire lasted less than two years and ended in failure. In this 
situation, the RussianTurkish war broke out in 1877. 
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ROZPOZNANIE KAWALERYJSKIE NA LEWYM SKRZYDLE 
WOJSK AUSTRO-WĘGIERSKICH W PRZEDEDNIU 

OFENSYWY WYPRZEDZAJĄCEJ (SIERPIEŃ 1914 ROKU)

Okres dzielący wypowiedzenie wojny od rozpoczęcia działań przez 
siły główne skonfliktowanych stron obfituje w wiele pracochłon-

nych zadań, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego przy-
gotowania machiny wojennej do realizacji wcześniej opracowanych pla-
nów wojny. Jedną z tych czynności jest zdobycie oraz weryfikacja 
informacji na temat nieprzyjaciela. W początku I wojny światowej głów-
ny ciężar powyższych zadań spoczął na barkach oddziałów jazdy.

Dotychczas w literaturze polskiej nie poświęcono należytej uwagi 
problemowi rozpoznania kawaleryjskiego na lewym skrzydle austrowę-
gierskiego frontu przeciwrosyjskiego (tworzyły go Grupa Kummera 
oraz c.k. 1 Armia). Przekrojowa praca Tadeusza Machalskiego Kawale-
ria w Wielkiej Wojnie  1 bardzo pobieżnie przedstawia działania kawalerii 
w pierwszych dniach wojny, a ustalenia autora często nie wytrzymują 
konfrontacji z austrowęgierskimi źródłami archiwalnymi. Międzywo-
jenni badacze zajmujący się bardziej szczegółowymi kwestiami działań 
habsburskiej jazdy skupili swoją uwagę na operacjach prawoskrzydło-
wych dywizji kawalerii. Należy tu wspomnieć przede wszystkim serię 
artykułów Tadeusza Pawlika przedstawiających walki 1 i 5 Dywizji Ka-
walerii  2, tekst Karola Riedla poświęcony 2 Dywizji Kawalerii  3 oraz pra-
cę Jerzego Grobickiego traktującą o bitwie pod Jarosławicami  4. 
1  T. Machalski, Kawaleria w Wielkiej Wojnie, Oświęcim 2013.
2  T. Pawlik, Piąta węgierska dywizja kawalerii w dalekim rozpoznaniu (działania od 15 VIII do 
17 VIII 1914), w: Studia nad kawalerią w Wielkiej Wojnie, t. I, Oświęcim 2013, s. 7596. Tenże, 
Pierwsza austriacka dywizja w dalekim rozpoznaniu (15-20 VIII 1914), w: Studia nad kawale-
rią w Wielkiej Wojnie, t. I, Oświęcim 2013, s. 97120; Tenże, Działania opóźniające pierwszej 
austriackiej dywizji kawalerii (20-26 VIII 1914), w: Studia nad kawalerią w Wielkiej Wojnie,  
t. I, Oświęcim 2013, s. 121166.
3  K. Riedl, 2 Dywizja Kawalerii austriacko-węgierskiej w dalekim rozpoznaniu w sierpniu 
1914 roku (11 sierpnia – 20 sierpnia), w: Studia nad kawalerią w Wielkiej Wojnie, t. II, Oświę-
cim 2013, s. 734.
4  J. Grobicki, Bitwa konna pod Jarosławicami 21 Sierpnia 1914 roku, Warszawa 1930.
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Za podstawę do napisania niniejszego tekstu, będącego próbą uzupeł-
nienia wiedzy na temat działań austrowęgierskiej kawalerii w okresie po-
przedzającym akcję sił głównych, posłużyły przede wszystkim austrowę-
gierskie materiały archiwalne: dziennik bojowy  5 i akta operacyjne  6 7 DK; 
akta operacyjne 3 DK  7 oraz 9 DK  8, dzienniki bojowe c.k. 1 Armii  9, Grupy 
Kummera  10 i c.k. V Korpusu  11. Niestety w zasobie archiwalnym wiedeń-
skiego Kriegsarchiv nie zachowały się dzienniki bojowe 3 i 9 DK z po-
czątków wojny. Za cenne uzupełnienie bazy źródłowej posłużyły reprinty 
regulaminów cesarskokrólewskich sił zbrojnych: mundurowy  12 i organi-
zacyjny  13 oraz źródła wspomnieniowe  14.

Austrowęgierska siła zbrojna była ciałem skomplikowanym organi-
zacyjnie. W czasie pokoju składały się na nią: cesarskokrólewskie 
wspólne wojsko (podlegające wspólnemu ministerstwu wojny), cesar-
skokrólewska obrona krajowa (Landwehra), węgierska obrona krajowa 
– Honwed (podległy rządowi węgierskiemu) oraz wojska Bośni i Herce-
gowiny. Ponadto w wypadku wybuchu wojny pod broń powoływano  
pospolite ruszenie (Landsturm)  15. Oddziały kawalerii znalazły się  
w wszystkich powyższych kategoriach z wyjątkiem Landwehry i wojsk 
bośniackohercegowińskich  16. 

W chwili ogłoszenia austrowegierskiej mobilizacji powszechnej (31 lip-
ca 1914 r.; 25 lipca ogłoszono mobilizację przeciwko Serbii  17), do stanów 
5  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4548, Tagebücher: 2 Tagebücher vom 2.8.1914 - 5.12.1915. 
6  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4535, Operative Akten: Op.-Nr. 1 - 776 vom 2.8. - 31.12.
7  KA FA NFA DK KD 3. KD, Karton 4309, Operative Akten: Vom 5.8. - 20.9. 1914.
8  KA FA NFA DK KD 9 KD, Karton 4633, Operative Akten: Op.-Nr. 20 - 83 vom 8.8. – 30.9. 
1914. 
9  KA FA NFA HHK AK 1. Armee OpAK, Karton 195, Tagebücher, Aufmarschbefehl.
10  KA FA NFA HHK AKAGKdo AG Kummer, Karton 1, Diverse Op. Akten u. Tagebücher v. 
1914.
11  KA FA NFA KK V. Korps, Karton (alt) 481, Operative Akten: Tagebücher: 22 Tagebücher 
vom 4.8.1914 - 13.10.1915.
12  Adjustierungsvorschrift für das k.u.k. Heer 1910/1911, Wiedeń 2010.
13  Ch. Ortner, Organisationshandbuch der k.u.k. Armee im Ersten Weltkrieg 1914-1918. Hee-
resstruktur, Aufbau und Gliederung, Wien 2018.
14  F. Conrad von Hötzendorf, Aus meiner Dienstzeit 1906-1918, T. IV, Berlin 19211925, T. IV; 
A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916, Warszawa 1988; Ronge M., Dwanaście 
lat służby wywiadowczej, Warszawa 1992. 
15  S.J. Toruń, Zagadnienie kwatermistrzowskie wojska austriacko-węgierskiego z lat 1914-
1918, w: Studia nad Wielką Wojną, T. I, Oświęcim 2013, s. 137.
16  P. Jung, The Austro-Hungarian Forces in World War I. 1914-1916, Oxford 2003, s. 34.
17  J. PajączkowskiDydyński, Plany operacyjne mocarstw centralnych przeciw Rosji, Oświę-
cim 2012, s. 62; S.J. Toruń, Zagadnienie kwatermistrzowskie…, s. 162.
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wojennych miało się rozwinąć jedenaście dywizji habsburskiej jazdy – dzie-
więć wspólnego wojska (1 DK; 2 DK; 3DK; 4 DK; 6 DK; 7 DK; 8 DK; 9 
DK i 10 DK) oraz dwie Honvedu (5 i 11 DK Honvedu), z których pierwotnie 
jedną (10 DK) przeznaczono na front serbski. Poza strukturą jednostek tak-
tycznych jazdy habsburskiej funkcjonowały szwadrony pełniące funkcje 
kawalerii dywizyjnej. W okresie mobilizacji podwójna monarchia wystawi-
ła 425 szwadronów konnicy, w których służyć miało 76 500 ludzi (przy za-
łożeniu, że etap szwadronu wynosił 180 ludzi)  18. Rozkaz mobilizacyjny za-
kładał, że oddziały jazdy rozwiną się do stanów bojowych w przeciągu 10 
dni, wyjątek na tym polu stanowiła jedynie kawaleria węgierskiego Land-
sturmu, która otrzymała na to zadanie aż 35 dni  19.

W AustroWęgrzech pobór do wspólnego wojska odbywał się na zasa-
dzie terytorialnej. Obszar całego państwa był podzielony na 16 okręgów 
korpuśnych, w skład których wchodziły 102 okręgi pułkowe (w oparciu 
o nie odbywał się wyłącznie pobór do pułków piechoty). Pozostałe ro-
dzaje broni, w tym kawalerię, rekrutowano w oparciu o dwa lub trzy 
okręgi pułkowe, albo też formowano je z rekrutów powołanych z teryto-
rium całego okręgu korpusu. Na powyższy podział nakładały się Ko-
mendy Obrony Krajowej i Dystrykty Honvedu, których granice biegły 
inaczej niż granice okręgów pułkowych oraz Ekspozytur Pospolitego 
Ruszenia  20. Z powodu terytorialnego zaciągu do oddziałów wojskowych 
jednostki zyskiwały często narodowy lub pół narodowy charakter. Obja-
wiało się to przede wszystkim w kwestii językowej, gdyż zgodnie z re-
gulaminami, jeśli odsetek jakiejś narodowości przekraczał w pułku 20% 
(19,7%), to język tej grupy automatycznie stawał się „językiem pułko-
wym”  21. W takiej sytuacji szkolenie rekrutów odbywało się w ich ojczy-
stym języku. W czasie pokoju rekrut był zobowiązany do służby w ka-
walerii przez 3 lata, a po jej zakończeniu pozostawał w rezerwie przez 
kolejne 7 lat. Zasadniczej służbie wojskowej podlegali wszyscy męż-
czyźni, którzy ukończyli 21 lat i osiągnęli wzrost co najmniej 155 cm. 
18  ÖsterreichUngarns letzter Krieg 19141918, Erster Band, Kriegsjahr 1914, Wiedeń 1931,  
s. 6380.
19  F. Conrad von Hötzendorf, Aus meiner Dienstzeit…, T. IV, Berlin 19211925, T. IV, s. 306
307; J. PajączkowskiDydyński, Plany operacyjne…, s. 6869.
20  W. Szczepanik, Działania 12 „krakowskiej” Dywizji Piechoty od 28 lipca 1914 r. do 2 maja 
1915 r., w: „Materiały z konferencji Znaki Pamięci III śladami I Wojny Światowej”, red. M. 
Łopata, Gorlice 2010, s. 106; T. Nowakowski, Armia austro-węgierska 1908-1918, Warszawa 
1992, s. 1314; S.J. Toruń, Zagadnienie kwatermistrzowskie…, s. 137.
21  M. Baczkowski, Ilu Polaków walczyło w armii austro-węgierskiej podczas I wojny świato-
wej?, w: Mało znana Wielka Wojna. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, red. A. Smo-
liński, Oświęcim 2014, s. 61.
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Podoficerowie i szeregowcy byli zobowiązani do służby do ukończenia 
42 lat, a oficerowie do 60 urodzin  22.

Regulamin z 1913 roku określał szwadron jako podstawową jednostkę 
organizacyjną kawalerii. Każdy ze szwadronów powinien liczyć 150 
jeźdźców i dzielił się na cztery plutony. Cztery do sześciu szwadronów 
tworzyło pułk, który pozostawał monolitem pod względem typu jazdy 
wchodzącej w jego skład – w armii habsburskiej wyróżniano trzy rodza-
je jazdy: ułanów, dragonów i huzarów. Dwa pułki tworzyły brygadę ka-
walerii, a dwie brygady dywizję. W skład dywizji kawalerii wchodziło 
od dwudziestu do trzydziestu szwadronów i liczyła ona około 30004000 
ludzi. Dowództwu dywizji kawalerii podlegały także oddziały łączności 
i sanitarny, kolumny: mostowa, zaopatrzeniowa. Ponadto części taktycz-
nych jednostek jazdy przyporządkowano dywizjon artylerii (trzy cztero-
działowe baterie) oraz kolumnę amunicyjną. Warto zauważyć, że we-
wnętrzny podział dywizji kawalerii pod względem rodzajów jazdy,  
w przeciwieństwie do armii rosyjskiej, nie był ustalony przez przepisy  
i w dywizjach nie musiały znajdować się oddziały wszystkich trzech ro-
dzajów jazdy (5 i 11 DK Honwedu składały się wyłącznie z pułków hu-
zarów). Dywizje kawalerii podlegały bezpośrednio dowództwom armii, 
którym je przydzielono. Regulamin zezwalał bowiem na tworzenie kor-
pusów kawaleryjskich jedynie w wyjątkowych sytuacjach i w chwili wy-
buchu wojny jednostek tego typu nie powołano na lewym skrzydle au-
strowęgierskiego frontu przeciwrosyjskiego  23. 

O ile indywidualne wyszkolenie żołnierzy austrowegierskiej kawale-
rii stało na wysokim poziomie, o tyle doktryna wykorzystania jazdy była 
wyraźnie przestarzała. Austriacy nie wyciągnęli wniosków z przemian  
w sztuce wojennej, jakie miały miejsce w drugiej połowie XIX wieku  
i nie zdecydowali się na przystosowanie swojej jazdy do walki pieszej  24. 
Decyzja ta okazała się brzemienną w skutki w trakcie konfrontacji z ka-
walerią rosyjską, którą szkolono w oparciu o doświadczenia wojny ro-
syjskojapońskiej.

22  T. Nowakowski, Armia austro-węgierska…, s. 58; M. Baczkowski, Ilu Polaków walczyło  
w armii austro-węgierskiej…, s. 62. 
23  Ch. Ortner, Organisationshandbuch…, s. 3031, 43; T. Nowakowski, Armia austro-węgier-
ska…, s. 30; A. Banks, A military atlas of the first world war, Barsley 2010, s. 37; A. Turowicz, 
Operacja limanowsko-łapanowska w kampanii galicyjskiej 1914, w: Prace Komisji Historii 
Wojskowości, red. R. Kowalski, T. IV/I, Nowy Targ 2005, s. 97; P. Jung, The Austro-Hunga-
rian…, Oxford 2003, s. 34.
24  E. Izdebski, Bitwa pod Komarowem 26 sierpnia – 2 września 1914 roku, Chełm 2012, s. 19.
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Umundurowanie austrowęgierskiej kawalerii również było nieade-
kwatne do warunków nowoczesnego pola walki. Mimo że regulamin 
mundurowy z 1911 roku nakazywał oddziałom większości wojsk po-
dwójnej monarchii noszenie polowych mundurów w barwach ochron-
nych (hechtgrau – siwy; mundury starszych wzorów i paradne szyto  
w odcieniach niebieskiego), w jeździe wciąż utrzymywały się kolorowe 
elementy umundurowania. Barwa stroju poszczególnych rodzajów ka-
walerii kształtowała się następująco: dragoni – kurtka i kożuszek jasno-
niebieskie, spodnie czerwone, płaszcz ciemnobrązowy; huzarzy – Attila 
i futrzana attila jasno lub ciemnoniebieska, reszta munduru taka, jak  
u dragonów; ułani – ułanka i futrzana ułanka jasnoniebieskie, reszta stro-
ju taka, jak u dragonów  25. Efektowne nakrycia głowy kawalerzystów na 
czas działań wojennych opinano pokrowcem. Warto zauważyć, że ochra-
niacze te nie zawsze były produkowane w barwach ochronnych, na przy-
kład niektóre pułki ułanów używały czerwonych pokrowców  26. Mundur 
w takich barwach, z uwagi na duże ilości rzadko występującego w przy-
rodzie koloru czerwonego, właściwie uniemożliwiał skuteczne ukrycie 
się przed nieprzyjacielem.

Austrowęgierscy kawalerzyści byli uzbrojeni w broń sieczną (szable) 
oraz palną. Tę ostatnią stanowiły karabinki systemu Mannlicher wzorów 
M. 90 i M. 95, będące skróconymi wersjami karabinów piechoty  27. 

Do prawidłowego funkcjonowania kawalerii koniecznym było dyspo-
nowanie odpowiednią liczbą koni. Zapotrzebowanie to wyraźnie wzro-
sło w czasie mobilizacji, a z uwagi na wrogość sąsiadów musiało być 
pokryte przede wszystkim w oparciu o zasoby krajowe, co prowadziło 
do zakupu i rekwizycji zwierząt. Tą drogą do szeregów trafiał bardzo 
różny materiał, ale należy przypuszczać, że ze względu na charakter 
służby, kawalerii przydzielano te ze zmobilizowanych koni, które były 
najmłodsze, najsilniejsze i najlepiej utrzymane  28. 

W czasie mobilizacji cesarskokrólewskiej armii zadaniem kawalerii 
była osłona koncentrujących się wielkich jednostek piechoty przed ata-
kiem ze strony nieprzyjaciela. Dopiero 14 sierpnia 1914 roku jazda habs-
burska, siłami dziewięciu dywizji, przeszła do działań rozpoznaw-
czych  29. Początkowo zwiad miał dotrzeć do linii łączącej miejscowości 

25  Adjustierungsvorschrift…, Teil II, s. 1, Teil III, s. 1, 21, 35.
26  A. Krasicki, Dziennik…, s. 29.
27  T. Nowakowski, Armia austro-węgierska…, s. 4869.
28  J. Błachnio, Kraśnik 1914, Warszawa 2018, s. 7879.
29  M. Ronge, Dwanaście lat służby…, s. 72.
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Mohylów nad Dniestrem – Stary Konstantynów – Ostróg – Dubno – 
Łuck – Kowel – Chełm – Lublin  30. Oddziały kawalerii musiałyby zatem 
przebyć odległość od około 75 do ponad 150 kilometrów dzielących cele 
rozpoznania od linii koncentracji wyznaczonej na bieg Sanu i Dniestru  31. 
W przypadku gęstniejącego oporu rosyjskiego zadaniem austrowęgier-
skiej kawalerii miało być uchwycenie ogólnego zarysu linii rosyjskiej 
piechoty  32. Należy zauważyć, że w ten sposób sformułowane cele głębo-
kiego rozpoznania były bardzo ambitne. Armia rosyjska nie koncentro-
wała się wszakże bez osłony. Bezpieczeństwo przybywających z głębi 
Rosji korpusów powierzono nadgranicznym oddziałom piechoty oraz 
wielkim jednostkom kawalerii. Zważywszy na to, że rosyjskie dywizje 
jazdy pozostawały wyraźnie silniejszymi od austrowęgierskich,  33 sku-
teczność planowanego rozpoznania stawała pod znakiem zapytania  34. 

Przebieg pierwszych walk rozpoznawczych w całej rozciągłości po-
twierdził powyższe zagrożenia. Nie chcąc dopuścić do angażowania się 
w starcia koncentrujących się jeszcze oddziałów piechoty i artylerii, au-
strowęgierska Naczelna Komenda Armii (Armeeoberkommando, AOK) 
zadecydowała o spłyceniu głębokości rozpoznania do linii Kamieniec 
Podolski – Kupiel – Radziwiłłów – Poryck. Pierwotne cele zwiadu utrzy-
mano jedynie w pasie natarcia c.k. 1 i 4 Armii (między korytami Wisły  
i Bugu), czyli tam, gdzie leżały one najbliżej habsburskich pozycji wyj-
ściowych, choć i tak jazda stawała przed koniecznością przebycia niemal 
80 kilometrów. Ostatecznie AOK również na tym odcinku zdecydowało 

30  T. Machalski, Kawaleria…, s. 7.
31  Przesunięcie austrowęgierskiego obszaru koncentracyjnego za linię Sanu i Dniestru z do-
tychczasowej rubieży ujście Sanu – Sieniawa – Żółkiew – Złoczów – Zborów – Buczacz było 
spowodowane przede wszystkim pogorszeniem stosunków podwójnej monarchii z Królestwem 
Rumunii (w przypadku braku rumuńskiego współdziałania w wojnie z Rosją habsburskie ar-
mie prawego skrzydła były narażone na rosyjskie obejście z południowego wschodu). Zmiana 
ta, ostatecznie opracowana w lipcu 1914 roku, była ostatnia korektą cesarskokrólewskiego 
planu wojny przeciwko Rosji. E. Izdebski, Bitwa pod Komarowem…, s. 18.
32  T. Machalski, Kawaleria…, s. 7.
33  Rosyjska dywizja kawalerii dzieliła się na cztery pułki (990 ludzi – 37 oficerów, kapelan, 865 
konnych, 61 pieszych i 22 żołnierzy oddziałów tyłowych), z których każdy liczył sześć szwa-
dronów po 155 ludzi. Rosjanie górowali nad przeciwnikiem także wyszkoleniem, gdyż regula-
min jazdy rosyjskiej zakładał prowadzenie walki pieszej, konie miały służyć jedynie jako śro-
dek transportu. S. Błażewicz, Działania obronne 3 Armii rosyjskiej w bitwie pod Gorlicami  
w dniach 2-6 maja 1915 roku, w: Prace Komisji Historii Wojskowości, red. R. Kowalski, T. IV/I, 
Nowy Targ 2005, s. 190, przypis 15; N. Cornish, The Russian Army 1914-1918, Oxford 2009,  
s. 39; W. Zaleski, Przygotowania rosyjskie do wojny światowej, „Bellona” 1921, z. 9, s. 796; B.I. 
Karpieiew, Polk kawalierijskij, w: Rosija w Pierwoj mirowoj wojnje 1914-1918. Enciklopiedija 
w trech tomach, red. A.K. Sorokin, Moskwa 2014, T. II, s. 786.
34  J. Błachnio, Kraśnik 1914, Warszawa 2018, s. 112.
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się na spłycenie głębokości rozpoznania do linii łączącej miejscowości 
Zamość, Kraśnik i Józefów nad Wisłą. Głęboki zwiad w dalszym ciągu 
prowadzić miała działająca na lewym brzegu Wisły Grupa generała ka-
walerii Heinricha Ritter Kummer von Falkenfeld  35.

Za przeprowadzenie rozpoznania kawaleryjskiego w pasie natarcia 
oddziałów lewego skrzydła cesarskokrólewskiej armii  Grupy Kum-
mera i dowodzonej przez generała kawalerii Viktora Dankla (późniejsze-
go hrabiego Kraśnika) c.k. 1 Armii odpowiadały trzy dywizje kawalerii 
(7, 3 i 9 DK), których skład przedstawiał się następująco:

7 DK (Kraków), gen. por. Ignaz Edler von Korda
XI BK, płk Oskar Mold Edler von Mollheim

 10 Pułk Dragonów „Księcia Lichtensteinu”
 2 Pułk Ułanów „Księcia Schwarzenberga”

XX BK, gen. mjr Albert Ritter Le Gay von Lierfels
 12 Pułk Dragonów „Wielkiego Księcia Mikołaja”
 3 Pułk Ułanów „Arcyksięcia Karola”

I Dywizjon Artylerii Konnej
3 DK (Wiedeń), gen. por. Adolf Ritter von Brudermann

X BK, płk Friedrich Freiherr von Cnobloch
  3 Pułk Dragonów „Księcia saskiego Fryderyka Augusta”
  7 Pułk Ułanów „Arcyksięcia Ferdynanda”

XVII BK, gen. mjr Stanislaus Ritter von UrsynPruszyński
  4 Pułk Ułanów, „Cesarza”
  1 Pułk Huzarów „Cesarza”

II Dywizjon Artylerii Konnej
9 DK (Lwów), gen. por. Leopold Freiherr von Hauer

I BK, gen. mjr Maximilian Freiherr von Schnehen
  4 Pułk Dragonów 
  13 Pułk Dragonów 

IX BK, gen. mjr Sigmund Ritter von Micewski
  1 Pułk Dragonów
  6 Pułk Ułanów 

IX Dywizjon Artylerii Konnej

35  ÖsterreichUngarns letzter Krieg 19141918, Erster Band, Kriegsjahr 1914, Wiedeń 1931,  
s. 166; T. Machalski, Kawaleria…, s. 10.



JAN BŁACHNIO232

Łącznie siły te liczyły 72 szwadrony i 9 czterodziałowych baterii  36 
wspomaganych przez oddziały piechoty.

Pierwszą jednostką austrowęgierskiej kawalerii, która przeszła do 
działań zaczepnych przeciwko armii carskiej, była 7 DK. 6 sierpnia 1914 
roku, w dniu wypowiedzenia wojny Rosji przez AustroWęgry, wycho-
dząc z rejonu Alwerni dywizja przekroczyła granicę królewiackogali-
cyjską. Krok ten nie miał jednak jeszcze na celu rozpoznania, lecz przy-
gotowanie dogodniejszych pozycji dla przesłonięcia obszarów Śląska 
przed ewentualną akcją rosyjską. W pierwszym dniu działań oddziały 
von Kordy bez walki opanowały Olkusz tworząc wspólny front z jed-
nostkami pruskimi wkraczającymi do Zagłębia od strony Śląska (7 sierp-
nia 1914 r. Niemcy zdołali wyjść za Będzin)  37.

7 sierpnia 1914 roku 7 DK w dalszym ciągu nie wchodząc w kontakt 
bojowy z nieprzyjacielem rozpoczęła marsz w kierunku północnym. Oko-
ło południa von Korda, nie napotkawszy oporu ze strony nieprzyjaciela 
opanował Wolbrom, dokąd przeniósł swoje stanowisko dowodzenia. Naj-
ważniejszym osiągnięciem 7 DK 7 sierpnia było jednak ustalenie, że ob-
szar Królestwa Polskiego leżący przed linią Przedbórz – Jędrzejów –Sta-
szów jest wolny od jednostek rosyjskich, a 14 DK (dowodzona przez 
generałalejtnanta Aleksandra Wasilewicza Nowikowa) 6 sierpnia przeby-
wała na obszarze Piotrków Trybunalski – Kielce – Klimontów  38. Powyż-
sza sytuacja pozwoliła von Kordzie na bezpieczne przesunięcie podle-
głych mu sił z obszaru Wolbromia do Miechowa  39.

8 sierpnia nastąpiło przeniesienie dowództwa dywizji do Miechowa, 
część oddziałów dywizji przesunięto do miejscowości otaczających Mie-
chów łukiem od północy i od wschodu – Proszowic, Działoszyc, Wodzi-
sławia i Krzelowa. Na nowych kwaterach dywizja pozostała do 12 sierp-
nia. W tym czasie głównym zadaniem wielkiej jednostki jazdy było 
rozlokowanie swoich zakładów tyłowych w taki sposób, by najskuteczniej 
mogły one zaspokajać potrzeby walczących oddziałów  40. Nie zaniedbano 
36  T. Nowakowski, Armia austro-węgierska…, s. 15; ÖsterreichUngarns letzter Krieg 1914
1918, Erster Band, Kriegsjahr 1914, Wiedeń 1931, s. 70, 77.
37  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4535, Operative Akten: Op.-Nr. 1 - 776 vom 2.8. - 
31.12.,Op. Nr. 38; KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4548, Tagebücher: 2 Tagebücher vom 
2.8.1914 - 5.12.1915., 6 VIII 1914.
38  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4535, Operative Akten: Op.-Nr. 1 - 776 vom 2.8. - 31.12., 
Op. Nr. 42; Op. Nr. 45; K.A. Zaleskij, Pierwaja mirowaja wojna. Enciklopiedija, Moskwa 2014, 
t. II, s. 736.
39  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4548, Tagebücher: 2 Tagebücher vom 2.8.1914 - 
5.12.1915., 7 VIII 1914.
40  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4548, Tagebücher: 2 Tagebücher vom 2.8.1914 - 
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jednak również działań rozpoznawczych, których intensyfikacja nastąpiła 
pod koniec pobytu dywizji w Miechowie. 11 sierpnia telefonicznie meldo-
wano o wykryciu kilku nieznacznych liczebnie formacji rosyjskich (od-
działy te nie liczyły więcej niż 300 ludzi) operujących w rejonie Opatowa. 
Według tego samego meldunku znaczniejsze siły rosyjskie miały się znaj-
dować dopiero w Iwanogrodzie (obecnie Dęblin)  41. 12 sierpnia, w chwili, 
gdy zapadła już decyzja o ponownym włączeniu dywizji do akcji, dragoni 
z 10 pułku dragonów zdobyli cenne informacje o rosyjskim położeniu  
w Kielcach. Miasto gubernialne miało zajmować 600 Kozaków oraz trzy 
bataliony piechoty  42. Dowództwo Grupy Kummera nie zdecydowało się 
jednak na zmianę dyspozycji i skierowanie 7 DK na Kielce zamiast na 
Działoszyce. Decyzja ta była najpewniej podyktowana zbyt szczupłym 
potencjałem dywizji kawalerii, która swą siłą ognia nie mogła uzyskać 
przewagi nawet nad tak, wydawać by się mogło, szczupłymi siłami, jak te, 
które Rosjanie pozostawili w Kielcach.

13 sierpnia 1914 roku, po przeniesieniu kwatery do Działoszyc, von 
Korda kontynuował rozpoznanie w kierunku Kielc siłami 5 szwadronu 
12 pułku dragonów. Akcja ta przyniosła częściowe potwierdzenie do-
tychczasowych wieści o nieprzyjacielu na tym obszarze, ponieważ po-
zwoliła wykryć, że w mieście gubernialnym obecnych jest od sześciu do 
siedmiu szwadronów nieprzyjacielskiej jazdy, nie potwierdziła jednak 
dyslokacji jednostek piechoty (jej brak znacząco podnosił szanse opano-
wania miasta przez siły von Kordy)  43. Mimo tych korzystnych informa-
cji dowództwo Grupy Kummera ponownie nie zdecydowało się na bez-
pośrednie skierowanie 7 DK na Kielce, zamiast tego polecając jej 
oddziałom uchwycenie mostów na Nidzie w rejonie Działoszyc  
i w Dziekanowicach  44.

14 sierpnia 1914 roku, wraz z rozpoczęciem rozpoznania przez gros 
austrowęgierskiej kawalerii, również von Korda przeszedł do bardziej 
zdecydowanych działań, przerzucając swoje siły z rejonu nadnoteckiego 
do Kijów leżących niemal 34 kilometry na północ. Podejście w bezpośred-
nią bliskość stolicy guberni ponownie pozwoliło zweryfikować wiadomo-
ści na temat nieprzyjaciela w rejonie Kielc, tym razem jednak meldunki 
5.12.1915., 8  12 VIII 1914; KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4535, Operative Akten: Op.-Nr. 
1 - 776 vom 2.8. - 31.12., Op. Nr. 74.
41  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4535, Operative Akten: Op.-Nr. 1 - 776 vom 2.8. - 31.12., 
Op. Nr. 78.
42  Tamże, Op. Nr. 94.
43  Tamże, Op. Nr. 108; Op. Nr. 109.
44  Tamże, Op. Nr. 109 (bis).
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brzmiały o wiele mniej optymistycznie. Na obszarze Kielce – Chęciny 
miały znajdować się silne oddziały rosyjskie, pomimo tego von Korda 
zdecydował się wydać nieprzyjacielowi walkę 15 sierpnia 1914 roku  45.

Akcję zaczepną przeciwko Kielcom oddziały von Kordy rozpoczęły 
we wczesnych godzinach rannych od przekroczenia Czarnej Nidy. Jako 
pierwszy w kontakt bojowy z nieprzyjacielem wszedł 1 szwadron 3 puł-
ku ułanów, który jeszcze przed godziną ósmą napotkał Rosjan w rejonie 
Morawicy  46. Według meldunków przesłanych dowództwu Grupy Kum-
mera, do apogeum starcia miało dojść dopiero kilka godzin później, gdyż 
najintensywniejsze walki toczono między godziną piętnastą a dwudzie-
stą, ale ograniczały się one głównie do artyleryjskiego pojedynku.  
W wyniku wymiany ognia obie strony ponosiły straty, rannym został 
nawet komendant 7 DK. Wskutek zdecydowanego oporu rosyjskiego 
pozostanie na kwaterach w mieście gubernialnym okazało się niemożli-
we i oddziały von Kordy spędziły noc z 15 na 16 sierpnia w Chęcinach, 
z dala od swoich taborów, które stacjonowały w Pińczowie  47. Starcia 15 
sierpnia, prócz pewnych strat oraz zdobyczy terenowych przyniosły Au-
striakom wiedzę na temat położenia przeciwnika. Dzięki działaniom jaz-
dy ustalono, że nieprzyjaciel broni się w otaczających Kielce lasach  
w oparciu o uprzednio przygotowane pozycje. Ponadto kawaleria podję-
ła próbę oszacowania sił rosyjskich na jedną do dwóch dywizji kawalerii 
wspieranych przez oddziały piechoty. W rzeczywistości Rosjanie dyspo-
nowali na południowych obszarach lewego brzegu Wisły jedną dywizją 
kawalerii (14 DK) i 1 Brygadą Strzelców  48.

Nazajutrz von Korda nie został już rzucony przeciwko Kielcom, ale 
jego oddziały zajęły pozycje na wzgórzu zamkowym w Chęcinach.  
W obliczu niskiej przydatności kawalerii w zdobywaniu miast, 7 DK  
w godzinach wieczornych przesunięto do Jędrzejowa  49.

45  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4548, Tagebücher: 2 Tagebücher vom 2.8.1914 - 
5.12.1915., 14 VIII 1914; KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4535, Operative Akten: Op.-Nr. 1 
- 776 vom 2.8. - 31.12., Op. Nr. 119; Op. Nr. 120.
46  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4548, Tagebücher: 2 Tagebücher vom 2.8.1914 - 
5.12.1915., 15 VIII 1914.
47  Tamże; KA FA NFA HHK AKAGKdo AG Kummer, Karton 1, Diverse Op. Akten u. Tagebü-
cher v. 1914., Tagebuch I Begonnen am 10./8. 1914, s. 5;
48  Tamże, s. 5; Rosyjska Brygada Strzelecka składała się czterech dwubatalionowych pułków, 
por. D.A. Iusow, Diwizija piechotnaja, w: Rosija w Pjerwoj mirowoj wojnje …, T. I, s. 621.
49  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4548, Tagebücher: 2 Tagebücher vom 2.8.1914 - 
5.12.1915., 16 VIII 1914.
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17 sierpnia dywizję ponownie skierowano do linii bojowej dyslokując 
ją w obszar Chmielnik – Gnojno – Stanisławów  50. Krok ten był spowo-
dowany obawami o przerzucenie wojsk rosyjskich z prawego brzegu 
Wisły, co mogłoby zmienić proporcję sił zaangażowanych w walki wo-
kół Kielc na niekorzyść cesarskokrólewskiej armii (Grupa Kummera 
składała się z dwóch dywizji i jednej brygady Landsturmu). Obszar 
Chmielnika dawał lepsze możliwości przeciwdziałania ewentualnemu 
rosyjskiemu ruchowi na skrzydło Grupy Kummera z rejonu Annopola  
i Józefowa nad Wisłą. Wobec niewykrycia nieprzyjaciela w bezpośred-
niej bliskości Chmielnika, zdecydowano jednak o przesunięciu dywizji 
do Rakowa, co zrealizowano 18 sierpnia  51. 

18 sierpnia 1914 roku jednostki von Kordy wychodząc za Opatów 
prowadziły rozpoznanie obszaru leżącego między Kielcami a korytem 
Wisły. W dniu tym nie doszło jednak do znaczących starć z nieprzyjacie-
lem  52. 

Niewielka aktywność Rosjan raczej uchylających się od walki, niż dą-
żących do bezpośredniej konfrontacji doprowadziła do wyznaczenia dy-
wizji bardziej ambitnych celów rozpoznania mieszczących się w obsza-
rze Zwoleń – Radom – Szydłowiec. Głównym zadaniem jazdy była 
weryfikacja możliwości przerzucenia wojsk rosyjskich z północy w re-
jon Kielc. Ponadto 7 DK została dyslokowana do Chybic, skąd łatwiej-
sza była kontrola obszarów dzielących Kielce od brzegu Wisły  53.

Pozostając w Chybicach do 21 sierpnia von Korda próbował zweryfi-
kować dane na temat położenia rosyjskiej 14 DK, która jeszcze 17 sierp-
nia wycofała się z Kielc odchodząc na Ostrowiec Świętokrzyski. W ko-
lejnych dniach pojawiły się informacje na temat jej rzekomego przejścia 
w rejon Sandomierza. Ostatecznie 7 DK udało się w pełni potwierdzić te 
wiadomości  54. 

50  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4535, Operative Akten: Op.-Nr. 1 - 776 vom 2.8. - 31.12., 
Op. Nr. 145.
51  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4548, Tagebücher: 2 Tagebücher vom 2.8.1914 - 5.12.1915., 
17 – 18 VIII 1914; KA FA NFA HHK AKAGKdo AG Kummer, Karton 1, Diverse Op. Akten u. 
Tagebücher v. 1914., Tagebuch I Begonnen am 10./8. 1914, s. 6.
52  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4548, Tagebücher: 2 Tagebücher vom 2.8.1914 - 
5.12.1915., 18 VIII 1914; KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4535, Operative Akten: Op.-Nr. 1 
- 776 vom 2.8. - 31.12., Op. Nr. 147.
53  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4548, Tagebücher: 2 Tagebücher vom 2.8.1914 - 
5.12.1915., 19 VIII 1914; KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4535, Operative Akten: Op.-Nr. 1 
- 776 vom 2.8. - 31.12., Op. Nr. 147.
54  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4548, Tagebücher: 2 Tagebücher vom 2.8.1914 - 
5.12.1915., 19 – 21 VIII 1914; KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4535, Operative Akten: Op.-
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22 sierpnia, w przededniu rozpoczęcia działań austrowęgierskich sił 
głównych, 7 DK stanęła w Iłży  55.

Podlegająca rozkazom Dankla jazda wspierana przez oddziały piecho-
ty rozpoczęła zwiad zgodnie z dyspozycją AOK. 

3 DK prowadziła działania na lewym skrzydle c.k. 1 Armii opierając 
swą flankę o środkowy bieg Wisły. W akcji rozpoznawczej wspierały ją 
jednostki 54 pp ze składu 5 „ołomunieckiej” DP  56. Już pierwszego dnia 
zwiadu oddziały kawalerii meldowały o napotkaniu sił przeciwnika  
w obszarze dzielącym linię Tanwi od Zaklikowa oraz na głównym 
grzbiecie Roztocza między Polichną a Modliborzycami. Niektóre z tych 
grup o różnej liczebności składały się ze wszystkich rodzajów broni. 
Jednak Rosjanie zachowywali się biernie i raczej unikali konfrontacji. 
Nieznaczne straty bojowe kawaleria austrowęgierska odnotowała jedy-
nie na swoim lewym skrzydle, gdzie w rejonie Chwałowice – Witkowice 
natrafiono na znaczne siły rosyjskiej kawalerii (były to oddziały 13 DK 
dowodzonej przez generała porucznika księcia Gieorgija Aleksandrowi-
cza Tumanowa lub Samodzielnej Brygady Kawalerii Gwardii dowodzo-
nej przez generała majora barona Kara Gustawa Manerheima)  57. Wobec 
niewielkiego oporu ze strony nieprzyjaciela, Budermann zdecydował  
o kontynuacji 15 sierpnia 1914 roku rozpoznania w rejonie Antoniów – 
Witkowice – Popowice – Chwałowice oraz przesunięciu sił głównych 
dywizji po drodze Rozwadów – Popowice  58. 

Rozwój sytuacji na obszarze działań skorygował jednak powyższą 
dyspozycję, gdyż rankiem 15 sierpnia 3 DK rozpoznała siły i położenie 
nieprzyjaciela na przedpolach Kraśnika. Kawalerzystom Budermanna 
udało się wtedy ustalić, że silne związki rosyjskiej jazdy przebywają 
między Gościeradowem a Olbięcinem  59. Podano, zgodnie z dyspozycją 
z dnia poprzedniego część jednostek jazdy kontynuowała rozpoznanie  
w rejonie Popowic, gdzie natrafiła na nieprzyjaciela  60. Nocleg dowódz-

Nr. 1 - 776 vom 2.8. - 31.12., Op. Nr. 162.
55  KA FA NFA DK KD 7. KD, Karton 4548, Tagebücher: 2 Tagebücher vom 2.8.1914 - 
5.12.1915., 22 VIII 1914.
56  KA FA NFA DK KD 3. KD, Karton 4309, Operative Akten: Vom 5.8. - 20.9. 1914., 14 VIII 
1914.
57  KA FA NFA DK KD 3. KD, Karton 4309, Operative Akten: Vom 5.8. - 20.9. 1914., 14 VIII 
1914, Fortl. Zahl. 12, 13, 20; K.A. Zaleskij, Pierwaja mirowaja wojna…, t. II, s. 668; 736.
58  KA FA NFA DK KD 3. KD, Karton 4309, Operative Akten: Vom 5.8. - 20.9. 1914., 14 VIII 
1914, Fortl. Zahl. 2.
59  Tamże, 15 VIII 1914, Fortl. Zahl. 1; 11.
60  Tamże, 15 VIII 1914, Fortl. Zahl. 9.
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two dywizji spędziło w Łysakowie, stosunkowo blisko ewentualnej linii 
bojowej dywizji  61.

16 sierpnia oddziały Budermanna kontynuowały działania rozpo-
znawcze. W ich trakcie ustalono, że drogi wychodzące z Gościeradowa 
na Annopol i Mniszek są wolne od związków nieprzyjaciela. Rosjan wy-
kryto jednak w rejonie Rzeczycy Księżej, choć tutaj carskie jednostki 
pozostawały w odwrocie na Kraśnik  62. 

17 sierpnia, kierując się wiadomościami zdobytymi w dniu poprzednim, 
Budermann zdecydował się przeprowadzić akcję na Kraśnik. Podległym 3 
DK oddziałom piechoty rozkazano przesunąć się pod miasto drogą przez 
Łychów Szlachecki z zadaniem obsadzenia lasów po obu stronach Rze-
czycy Księżej  63. Kawaleria prowadziła rozpoznanie na obszarze Polichny, 
nie natrafiając jednak na nieprzyjaciela. Kozaków wspomaganych przez 
niewielkie oddziały piechoty udało się zaobserwować dopiero w Stróży, 
około 4 kilometrów na południowy wschód od Kraśnika. W południe 
stwierdzono także nieobecność jednostek rosyjskich w rejonie miejscowo-
ści Gościeradów, Mniszek i Szczecyn  64. Nieznaczny opór rosyjski zachę-
cił Budermanna do przesunięcia swoich sił bliżej Kraśnika. Akcja ta zała-
mała się jednak około godziny 16.00 i dywizja powróciła w rejon 
Rzeczycy Księżej. Na nocleg pozostały tam jedynie jednostki piechoty, 
gdyż jazda jeszcze przed zmierzchem odeszła na Zaklików  65. Według mel-
dunków z późnych godzin popołudniowych, w lasach na wschód od Kra-
śnika zbierać miały się znaczne siły rosyjskie  66.

18 sierpnia ewakuowano Rzeczycę Księżą przenosząc 54 pp w rejon 
Zaklikowa  67. Powodem odwrotu była wspomniana już wyżej obecność 
znacznych oddziałów rosyjskiej piechoty w lasach na wschód od Kraśni-
ka. Mimo że w pierwszych porannych meldunkach patroli kawalerii brak 
było wiadomości na temat położenia Rosjan (często powtarza się w nich 
informacja o nienapotkaniu oddziałów rosyjskich  68), to w piątym dniu 
rozpoznania Budermann mógł już przekazać Danklowi bardziej szcze-

61  Tamże, 16 VIII 1914, Fortl. Zahl. 2.
62  Tamże, 16 VIII 1914, Fortl. Zahl. 11; 12; 18.
63  Tamże, 17 VIII 1914, Fortl. Zahl. 2.
64  Tamże, 17 VIII 1914, Fortl. Zahl. 5; 10.
65  KA FA NFA HHK AK 1. Armee OpAK, Karton 195, Tagebücher, Aufmarschbefehl, s. 2526, 28.
66  KA FA NFA DK KD 3. KD, Karton 4309, Operative Akten: Vom 5.8. - 20.9. 1914, 17 VIII 
1914, Fortl. Zahl. 14.
67  Tamże, 18 VIII 1914, Fortl. Zahl. 5.
68  Tamże, 18 VIII 1914, Fortl. Zahl. 4; 6; 7.
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gółowe informacje na temat oddziałów carskiej 4 Armii stojącej przed 
frontem 3 DK. Stało się tak za sprawą uprowadzenia jeńców, którzy ze-
znali, że przed wiedeńską dywizją znajdują się oddziały 18 DP (trzy lub 
cztery pułki) oraz 13 DK i Samodzielna Brygada Kawalerii Gwardii, 
wspomagane przez artylerię gwardyjską  69.

19 sierpnia dywizja ponownie podjęła kroki zaczepne przechodząc na 
północny wschód w rejon Polichny, który do tej pory miał być wolny od 
jednostek rosyjskich  70. W ten sposób zainicjowany manewr miał na celu 
obejście rosyjskich jednostek skoncentrowanych w lasach Stróży i wyjście 
na obszary na północ od Kraśnika. Pierwszy etap planu udało się zrealizo-
wać opanowując Polichnę siłami wszystkich czterech pułków dywizji (je-
dynie 1 szwadron 1 Pułku Huzarów wysłano do Brzozówki)  71. W czasie 
wykonywania manewru kawaleria odkryła, że domniemane rosyjskie po-
zycje w rejonie Kraśnika są nie tylko niedokończone, lecz także obsadzo-
ne szczupłymi siłami  72. Wobec nikłego przeciwdziałania ze strony Rosjan, 
Austriacy zatrzymali się w Polichnie na nocleg  73.

20 sierpnia 1914 roku zmianie uległy zalecenia Operacyjnej Komendy 
c.k. 1 Armii dotyczące obszaru, który miał być najpilniej rozpoznany.  
W przededniu rozpoczęcia operacji Dankl potrzebował wiedzy na temat 
ruchów rosyjskich w bezpośredniej bliskości koryta Wisły. Zaowocowa-
ło to koniecznością przesunięcia pewnych (jak się okazało początkowo 
nieznacznych) oddziałów kawalerii w obszar na zachód i południowy 
zachód od Kraśnika, podczas gdy gros sił 3 DK pozostać miało w Polich-
nie aż do chwili uzyskania wyniku zwiadu  74. Tak sformułowany plan 
działania skutecznie hamował inicjatywę austrowęgierskiej jazdy na 
kierunku kraśnickim. Z drugiej jednak strony był to krok jak najbardziej 
słuszny, gdyż wykrycie znacznych sił rosyjskich w obszarze Annopol – 
Józefów nad Wisłą mogło zrodzić konieczność przeprowadzenia prze-
ciwdziałania wszystkimi siłami Budermanna. Zwiad przyniósł informa-
cje o obecności oddziałów rosyjskich w odległości 45 kilometrów na 
północny wschód od Annopola  75. Przed nocą 3 DK odeszła na południe 

69  Tamże, 18 VIII 1914, Fortl. Zahl. 29. W rzeczywistości w szeregach rosyjskiej 4 Armii nie 
było pieszych i artyleryjskich jednostek gwardyjskich.
70  Tamże, 19 VIII 1914, Fortl. Zahl. 10.
71  Tamże, 19 VIII 1914, Fortl. Zahl. 14.
72  Tamże, 20 VIII 1914, Fortl. Zahl. 8.
73  Tamże, 20 VIII 1914, Fortl. Zahl. 2.
74  Tamże, 20 VIII 1914, Fortl. Zahl. 8.
75  Tamże, 20 VIII 1914, Fortl. Zahl. 21.
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zajmując kwatery w Modliborzycach i okolicznych miejscowościach, 
gdyż 20 sierpnia w godzinach popołudniowych Operacyjne Dowództwo 
Armii zdecydowało o przesunięciu całej dywizji Budermanna bliżej za-
chodniego skrzydła c.k. 1 Armii do Gościeradowa  76. Było to spowodo-
wane zmianą priorytetu rozpoznania oraz niskim prawdopodobieństwem 
powodzenia akcji przeciwko Kraśnikowi.

21 sierpnia 3 DK rozpoczęła rozpoznanie rejonu Gościeradowa, które 
kontynuowano również w dniu następnym  77. Po południu 22 sierpnia głów-
ne siły Budermanna osiągnęły obszar tej miejscowości przechodząc przez 
Szczecyn. Spod Gościeradowa, w okolicach którego napotkano silne od-
działy rosyjskie, dywizję skierowano na Księżomierz (według dyspozycji  
z 22 sierpnia miała odejść jeszcze bardziej na północ do Grabówki)  78.  
W nowy rejon operacji Budermann dotarł 23 sierpnia w chwili, gdy wywią-
zała się już walka austrowęgierskich i rosyjskich sił głównych  79.

Zadanie rozpoznania na prawym skrzydle armii Dankla przypadło 9 
DK, która swój szlak bojowy rozpoczynała z rejonu Dąbrówka – Wólka 
Tanewska na prawym brzegu Tanwi. Wytyczne dowództwa zakładały 
przesunięcie komendy dywizji do Biłgoraja 15 sierpnia, a 16 sierpnia do 
Frampola  80. Już w pierwszym dniu rozpoznania kawalerzyści Hauera 
przekroczyli granicę i natknęli się na oddziały rosyjskiej jazdy. 

W kolejnych dniach dywizja realizowała pierwotne wytyczne, 15 
sierpnia w godzinach popołudniowych opanowała Biłgoraj  81. Równole-
gle do przejścia na północ, 9 DK prowadziła również działania rozpo-
znawcze, w wyniku których udało się ustalić, że znaczne obszary pół-
nocnej części doliny Tanwi są wolne od wojsk rosyjskich (nieobsadzony 
pozostawał także Frampol). Nieprzyjaciela napotkano jedynie na pra-
wym skrzydle pasa operacji dywizji, w rejonie Janowa  82. Taki rozwój 
sytuacji skłonił Hauera do wyznaczenia na 16 sierpnia celów leżących 
na północ od Frampola  83.

76  Tamże, 20 VIII 1914, Fortl. Zahl.22; 25; 35.
77  Tamże, 21 VIII 1914, Fortl. Zahl. 9.
78  Tamże, 22 VIII 1914, Fortl. Zahl. 1; 4; 6, 9; 15.
79  Tamże, 23 VIII, Op. Nr 32/1.
80  KA FA NFA DK KD 9 KD, Karton 4633, Operative Akten: Op.-Nr. 20 - 83 vom 8.8. – 30.9. 
1914., 14 VIII, Op. 29/1.
81  KA FA NFA HHK AK 1. Armee OpAK, Karton 195, Tagebücher, Aufmarschbefehl s. 21.
82  Tamże, s. 21; KA FA NFA DK KD 9 KD, Karton 4633, Operative Akten: Op.-Nr. 20 - 83 vom 
8.8. – 30.9. 1914., Meldunek z 15 VIII z godziny 18: 50; Meldunek z 15 VIII z godziny 20:00; 
Meldunek z 15 VIII z godziny 20:15; Meldunek z 15 VIII z godziny 20:44.
83  KA FA NFA DK KD 9 KD, Karton 4633, Operative Akten: Op.-Nr. 20 - 83 vom 8.8. – 30.9. 
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16 sierpnia dywizja wspomagana przez 72 pp ze składu 14 „peszbur-
skiej” DP przeszła w obszar Frampola i kontynuowała tam zadania roz-
poznawcze starając się pozyskać wiadomości o nieprzyjacielu od ludno-
ści cywilnej. Same oddziały carskie nie wykazywały wzmożonej 
aktywności i Austriacy dopiero pod wieczór napotkali niewielkie siły 
nieprzyjaciela  84. 

Wobec znikomej aktywności Rosjan, 17 sierpnia 9 DK w dalszym cią-
gu prowadziła rozpoznanie w kierunku północnym, nie tylko wychodząc 
za Frampol, ale także przekraczając główny grzbiet Roztocza w rejonie 
Turobina  85. Tym samym Hauer osiągnął linię, do której AOK zalecało 
przeprowadzić rozpoznanie.

18 sierpnia dywizja przesunęła się w głąb obszaru Królestwa Polskie-
go. Jeździe habsburskiej udało się dotrzeć w rejon Bychawy i Giełcze-
wa, czyli miejscowości leżących w odległości odpowiednio około 25  
i 32 kilometrów od Lublina. Obszar ten okazał się jednak nasycony jed-
nostkami nie tylko rosyjskiej jazdy, ale także piechoty przebywającej  
w rejonie Tarnawki i Giełczewa  86. 9 DK uchwyciła zatem linię rozwija-
jących się wielkich jednostek armii carskiej. 

18 sierpnia był ostatnim dniem sukcesów austrowęgierskiego rozpo-
znania w rejonie głównego grzbietu Roztocza, gdyż do akcji przystąpili 
zaniepokojeni obecnością habsburskiej jazdy na lewym brzegu Poru Ro-
sjanie. Oddziały carskie zbliżyły się 19 sierpnia w godzinach popołu-
dniowych w rejon Turobina, co zmusiło Hauera do wycofania się na 
grzbiet Roztocza  87. 

Mimo konieczności oddania opanowanego terenu, 20 sierpnia 9 DK 
kontynuowała zwiad nie wychodząc już jednak za Por i ograniczając ob-
szar rozpoznania do głównego grzbietu Roztocza. Ponadto dywizja wysta-
wiła posterunki dozorujące teren dzielący linię Poru od Frampola  88. 

Dozorowanie to okazało się na tyle skuteczne, że już nazajutrz do 
sztabu dywizji spłynęły meldunki o znacznych siłach rosyjskiej jazdy, 
które pojawiły się w Turobinie. Rosjanie nie pozostali jednak na północ-

1914., Dyspozycja na 16 VIII (brak numerów i godziny wydania).
84  Tamże, Op nr 37; Meldunek z 16 VIII z godziny 7:30; Meldunek z 16 VIII z godziny 17:20. 
85  KA FA NFA DK KD 9. KD 4633, Meldunek z 17 VIII z godziny 7:15; Meldunek z 17 VIII  
z godziny 10:10; Meldunek z 17 VIII z godziny 16:00. 
86  Tamże, Meldunek z 18 VIII z godziny 10:30; Meldunek z 18 VIII z godziny 13:00; Meldunek 
z 18 VIII z godziny 16:40; Meldunek numer 18; Szkic sytuacyjny z 18 VIII. 
87  Tamże, Op. 41/18.
88  Tamże, Meldunek z 20 VIII z godziny 10:00; Meldunek z 20 VIII z godziny 14:00; Szkic 
sytuacyjny z 20 VIII.
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nym brzegu potoku i około południa szwadrony carskiej jazdy wspoma-
gane przez piechotę podeszły w rejon Goraja. W dalszej części dnia silne 
patrole rosyjskiej kawalerii kierowały się na Frampol  89. Według dzienni-
ka bojowego c.k. V Korpusu jeszcze 21 sierpnia pod miasto miały po-
dejść batalion rosyjskiej piechoty oraz brygada kawalerii  90.

Wobec napływu tak znacznych sił nieprzyjaciela, 9 KD była zmuszo-
na cofnąć się na kwatery do Frampola. 22 sierpnia kontynuowano rozpo-
znanie grzbietu Roztocza w rejonie Piłatki i Godziszowa, gdzie we 
wczesnych godzinach rannych nie wykryto nieprzyjaciela. Rosjan zaob-
serwowano natomiast wieczorem w rejonie Biłgoraja  91. 

23 sierpnia 1914 roku 9 DK przebywała we Frampolu.
Rezultatów rozpoznania prowadzonego przez wielkie jednostki kawa-

lerii lewego skrzydła austrowęgierskiego frontu przeciwrosyjskiego nie 
sposób ocenić jednoznacznie, choćby ze względu na różną skalę sukcesu 
osiągniętego przez poszczególne dywizje.

7 DK weszła głęboko w terytorium rosyjskie umożliwiając sprawne posu-
wanie się Grupy Kummera, ale operowała na drugorzędnym odcinku frontu 
i jej działania nie wpływały bezpośrednio na wiedzę AOK oraz dowództw 
poszczególnych armii austrowęgierskich o rosyjskich poczynaniach na pra-
wym brzegu Wisły. Najistotniejszym osiągnięciem 7 DK było skrupulatne 
śledzenie ruchów rosyjskiej 14 DK, dzięki czemu niemożliwym stał się ruch 
zaczepny oddziałów carskich na linie zaopatrzeniowe wkraczających do le-
wobrzeżnego Królestwa Polskiego Austriaków, a wyższe dowództwa habs-
burskie nie musiały obawiać się nagłego pojawienia się nowego związku 
rosyjskiej konnicy na prawym skrzydle 4 Armii.

Za zadowalające nie można uznać operacji Budermanna. W okresie od 
14 do 22 sierpnia 1914 roku 3 DK nie przeprowadziła głębokiej penetra-
cji terytorium nieprzyjaciela, jedynie zbliżając się do linii rozpoznania 
wytyczonej przez AOK. Wszelkie próby głębokiego zwiadu załamywały 
się w chwili napotkania jednostek rosyjskich, nawet jeśli te nie stawiały 
zdecydowanego oporu. Wprawdzie pozyskane 18 sierpnia od jeńców 
pojmanych na przedpolach Kraśnika informacje na temat Rosjan okaza-
ły się w dużej mierze zgodne z prawdą, ale nie dawały pełnego obrazu sił 

89  Tamże, Meldunek z 21 VIII z godziny 9:00; Meldunek z 21 VIII z godziny 12:15; Meldunek 
z 21 VIII bez numeru; Meldunek z 21 VIII z godziny 15:00; Szkic sytuacyjny z 20 VIII.
90  KA FA NFA KK V. Korps, Karton (alt) 481, Operative Akten: Tagebücher: 22 Tagebücher 
vom 4.8.1914 - 13.10.1915, 21 VIII 1914.
91  KA FA NFA DK KD 9 KD, Karton 4633, Operative Akten: Op.-Nr. 20 - 83 vom 8.8. – 30.9. 
1914, Meldunek z 22 VIII z godziny 6:30; Meldunek z 22 VIII z godziny 5:45; Meldunek z 22 
VIII z godziny 7:45; Meldunek z 22 VIII z godziny 19:20.
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prawego skrzydła i centrum rosyjskiej 4 Armii. Brakowało wieści na te-
mat pełnego stanu lubelskiego XIV Korpusu (w czasie pokoju podlegały 
mu 18 DP oraz 1 i 2 BS), ponadto Budermann nie wykrył jednostek 
operującego w sąsiedztwie Kraśnika XVI Korpusu. Na oddziały tego 
ostatniego natrafiła jednak 9 DK.

Choć podwładni Hauera głęboko spenetrowali terytorium rosyjskie, 
dość precyzyjnie lokalizując obszary, na których przebywały oddziały 
nieprzyjaciela, to również ich działań nie można uznać za uwieńczone 
pełnym sukcesem. Przyczyną tego stanu rzeczy była koncentracja wysił-
ków Hauera na kierunku północ, północny zachód (rozpoznanie obszaru 
leżącego miedzy linią Poru a Lublinem), tym samym Austriacy nie na-
trafili na jednostki Korpusu Grenadierskiego, który niezauważony przez 
nieprzyjaciela skoncentrował się nieco dalej na wschód i w przeddzień 
bitwy pod Kraśnikiem był dyslokowany w rejonie Żółkwi. 

Rozpoznanie nie przyniosło zatem najpełniejszej możliwej wiedzy na 
temat nieprzyjaciela, a jego głównym efektem była konstatacja faktu, że 
Rosjanie mobilizują się o wiele szybciej niż zakładali to austrowęgier-
scy planiści. Oznaczało to, że planowane uderzenie nie napotka zdezor-
ganizowanych po długim transporcie części sił rosyjskich, ale skoncen-
trowane już oddziały pierwszego rzutu  92. 

Warto zauważyć, że informacje nie były płynnie przekazywane z dy-
wizji kawalerii do dowództw związków wyższego rzędu. Problem ten 
dotyczył przede wszystkim dywizji kawalerii podporządkowanych ko-
mendzie c.k. 1 Armii i był szczególnie widoczny w początkowej fazie 
rozpoznania. W materiale archiwalnym pozostawionym przez dowódz-
two 3 DK zachowało się pismo Operacyjnej Komendy c.k. 1 Armii z 16 
sierpnia z godziny 12.20, w którym pytano o aktualną dyslokację 54 pp 
oraz 3 DK, a także o stopień rozpoznania sił, zamiarów i położenia prze-
ciwnika przez te jednostki  93. W tym samym dniu podobne pismo otrzy-
mał Hauer, którego upominano, że od dwóch dni nie przekazał informa-
cji na temat losów swojej dywizji (sic!)  94. Postępowanie kawalerzystów 
było najpewniej spowodowane stosunkowo spokojnym przebiegiem 
dwóch pierwszych dni rozpoznania, niemniej jest dowodem pewnej nie-
frasobliwości. Nie wystawia również dobrego świadectwa jakości prze-

92  J. Błachnio, Kraśnik 1914, s. 115.
93  KA FA NFA DK KD 3. KD, Karton 4309, Operative Akten: Vom 5.8. - 20.9. 1914, 16 VIII 
1914, Fortl. Zahl. 10.
94  KA FA NFA DK KD 9 KD, Karton 4633, Operative Akten: Op.-Nr. 20 - 83 vom 8.8. – 30.9. 
1914, Depesza z 16 VIII z godziny 16.10.
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prowadzonego zwiadu, dla skuteczności którego koniecznym było nie 
tylko zdobycie informacji, ale także ich sprawne przekazanie. Sukce-
sywne informowanie wyższych dowództw o nienapotkaniu przeciwnika, 
późniejsza weryfikacja tych wiadomości w oparciu o świeżo pozyskane 
dane oraz śledzenie ruchu przeciwnika przez obszary dotąd nieobsadzo-
ne dawało sztabom możliwość spekulowania na temat planów przeciw-
nika. W przypadku przekazywania rezultatów wielodniowego zwiadu 
pod koniec jego trwania, czas pozostawiony dowódcom na reakcję ule-
gał dramatycznemu skróceniu, a nawet najdokładniejsze rozpoznanie 
ulegało dezaktualizacji i traciło wiele ze swojej wartości. Znamienne, że 
dywizja Hauera zwlekała z przekazywaniem wiadomości do Operacyj-
nego Dowództwa Armii także w przededniu wejścia do akcji sił głów-
nych habsburskiej armii  95. 

Dla pełnego bilansu rozpoznania koniecznym jest przedstawienie jego 
kosztów. Wprawdzie dywizje nie poniosły wysokich start w ludziach  
i sprzęcie, ale mimo to znacząco ucierpiała ich zdolność bojowa. Taki 
stan rzeczy był spowodowany przerzucaniem oddziałów jazdy po znacz-
nym obszarze. Zaowocowało to głębokim zmęczeniem dotykającym 
zwłaszcza konie, od sprawności których zależała mobilność i skutecz-
ność działań jazdy. O ile dla działającej na spokojniejszym odcinku fron-
tu 7 DK sytuacja taka nie miała większych konsekwencji, o tyle wyczer-
panie działaniami rozpoznawczymi 3 i 9 DK poważnie odbiło się na ich 
aktywności w czasie bitwy pod Kraśnikiem, chwilami uniemożliwiając 
weryfikację informacji zdobytych przez zwiad lotniczy.

Podsumowując, rezultaty rozpoznania w pasie natarcia c. k. 1 Armii 
uznać można jedynie za połowiczny sukces austrowęgierskiej kawale-
rii, gdyż nie udało się wskazać wszystkich głównych obszarów dysloka-
cji przeciwnika, a tym samym realna siła wojsk rosyjskich w rejonie 
Kraśnika pozostawała dla Austriaków tajemnicą.
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Cavalry‘s Reconnaissance on the Left Wing of the Austro-
Hungarian Army the Day Before of the Preemptive Offensive 

(August 1914)

Summary

The article describes the exploratory activities of the 7th, 3rd and 9th 
division of the AustroHungarian cavalry in August 1914. The text was 
prepared on the basis of archives held in Vienna’s Kriegsarchiv. This 
work not only presents the battle trails of particular divisions, but also 
the effects of reconnaissance and problems with smoothly transferring 
messages from divisions to higher level groups.
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ŹRÓDŁA INFORMACJI O DZIAŁANIACH WOJENNYCH
W DZIENNIKU KS. JÓZEFA ROKOSZNEGO 

Z LAT 1914-1916

Wojna była zawsze zjawiskiem wielowymiarowym, którego nie da 
się zamknąć tylko w obrębie problematyki wojskowohistorycz-

nej. Bezpośrednio kształtowała losy wielkich zbiorowości w wymiarze 
biologicznym, materialnym, politycznym, a także oddziaływała na po-
stawy ludzi, zarówno biorących bezpośredni udział w zbrojnych zmaga-
niach, jak i tych – o wiele liczniejszych – egzystujących na zapleczu 
walk czy nawet z dala od pól bitewnych i linii frontu. Wywierała prze-
możny wpływ na ich stan fizyczny i psychiczny, na świadomość, system 
wartości i podejmowane decyzje. Stąd w pełni zrozumiałe jest powszech-
ne zainteresowanie w każdym społeczeństwie aktualną sytuacją na fron-
tach, a zwłaszcza szczegółami militarnych zmagań i ich skutkami. Od 
niej zależą nastroje panujące w szeregach walczących armii i wśród lud-
ności cywilnej, rzutując na postawy czy podejmowane inicjatywy w wy-
miarze indywidualnym i zbiorowym. Zdobywanie na bieżąco rzetelnej 
wiedzy o działaniach zbrojnych prowadzonych przez walczące armie 
zazwyczaj jest bardzo utrudnione. Zablokowane zostają zwykłe kanały 
międzyludzkiej komunikacji, ograniczona jest mobilność ludności, po-
dawane oficjalnie wiadomości są okrojone bądź zniekształcone działa-
niami wojennej cenzury i propagandy. Pojawiają się jednocześnie wieści 
niewiadomego pochodzenia, przekazywane z ust do ust, często o nie-
zwykłej, wręcz fantastycznej treści.

Doskonałe odbicie tych zjawisk można znaleźć w dzienniku pisanym 
w czasie I wojny światowej przez kapłana diecezji sandomierskiej, ks. 
Józefa Rokosznego. Szczególnie ważna pod tym kątem jest część tego 
źródła dotycząca lat 19141916, wydana drukiem przez kieleckich histo-
ryków Wiesława Cabana i Marka Przeniosło  1. Dziennik ten, mimo for-

1  J. Rokoszny, Diariusz lat wojny 1914-1916, t. 12, oprac. W. Caban i M. Przeniosło, Kielce 
1998.
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malnego tematycznego podobieństwa do wielu analogicznych przeka-
zów z tamtego okresu, ma wyjątkowe walory, wynikające z sylwetki 
intelektualnej autora, jego możliwości obserwacji i percepcji obrazu to-
czących się wydarzeń oraz nastawienia do nich i ich oceny.

Urodzony w 1870 roku ks. Rokoszny, w okresie, w którym powstał 
jego dziennik, był już człowiekiem dojrzałym. Miał za sobą naukę  
w seminarium duchownym w Sandomierzu i studia w Akademii Du-
chownej w Petersburgu. Jako kapłan pełnił w swojej diecezji wiele funk-
cji duszpasterskich, organizacyjnych i dydaktycznych. Był prałatemku-
stoszem kapituły katedralnej w Sandomierzu, zajmował się ochroną 
zabytków i gromadzeniem pamiątek historycznych, a także popularyza-
cją wiedzy, działalnością publicystyczną i charytatywną  2.

Będąc duchownym i człowiekiem wykształconym, miał możność do-
cierania do ludzi ze wszystkich warstw społecznych. Utrzymywał kon-
takty przede wszystkim z innymi księżmi, ale też z różnymi kręgami 
ludzi świeckich – ziemiaństwem i inteligencją, z drobnomieszczań-
stwem, chłopami i Żydami. Nie uczestnicząc czynnie w wydarzeniach 
wojennych czy zabiegach politycznych, mógł utrzymywać dystans do 
rozgrywających się wypadków, ale zarazem wykazywał wielkie zainte-
resowanie ich przebiegiem i znaczeniem. Jest ono całkowicie zrozumia-
łe w warunkach toczących się na ziemiach polskich i w innych krajach 
zmagań o niespotykanych wcześniej rozmiarach i globalnym zasięgu.  
O świadomym zamiarze ich utrwalenia świadczy fakt, że rozpoczął pro-
wadzenie diariusza w chwili rozpoczęcia wojny. 

Opisywał w nim szczegóły odnoszące się do różnych dziedzin życia, 
począwszy od materialnej egzystencji ludności, aż do jej postaw i zacho-
wań politycznych, skutkujących określonymi działaniami organizacyj-
nymi. Wiele miejsca w jego codziennych zapiskach zajmuje też obraz 
toczących się wówczas działań militarnych, na temat których zbierał pil-
nie wiadomości. Celem niniejszego artykułu będzie wskazanie źródeł 
ich pochodzenia, od czego zależała w dużej mierze ich wartość. 

Pierwszym i najbardziej bezpośrednim źródłem jego wiedzy były oso-
biste doświadczenia. Przez cały niemal opisywany w diariuszu okres był 
świadkiem, a nieraz nawet biernym uczestnikiem walk, jakie przetaczały 
się przez polskie ziemie. Nieobojętne były miejsca, w których wówczas 

2  Elementy biografii ks. J. Rokosznego podają W. Caban i M. Przeniosło, Wstęp, w: J. Rokosz-
ny, Diariusz wielkiej wojny, t. 1, 1914-1915, Kielce 1993, s. VIIIXIII; zob. też: E. Gigilewicz, 
Rokoszny Józef, ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 245246, tam wcześniej-
sza literatura.
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przebywał. Początki wojny spędzał w Sandomierzu i jego okolicach. 
Było to wówczas miasto nadgraniczne, położone nad Wisłą, oddzielają-
cą na tym odcinku Imperium Rosyjskie od AustroWęgier. Siłą rzeczy 
działania zbrojnie w tym miejscu były prowadzone z dużą intensywno-
ścią. Sam Sandomierz przechodził kilkakrotnie z rąk do rąk. Już 30 lipca 
Rosjanie przeprowadzili tam mobilizację, ale po przystąpieniu 6 sierpnia 
AustroWęgier do wojny opuścili miasto, które tydzień później zajęli 
bez walki Austriacy. Ci natomiast wycofali się z niego po miesiącu  
(w połowie września) pod naporem trwającego kilka dni rosyjskiego na-
tarcia, po czym 6 października opanowali je ponownie. Od 3 listopada 
Sandomierz znowu był w rękach Rosjan, którzy definitywnie opuścili 
ten ośrodek 23 czerwca 1915 roku  3.

Ksiądz Rokoszny w trakcie wojny zmieniał miejsce pobytu, kilkakrot-
nie wyjeżdżając do pobliskiej Koprzywnicy. Odwiedzał też Warszawę,  
a także Radom, w którym osiedlił się na stałe pod koniec maja 1915 
roku. Było to miasto gubernialne, znacznie większe i ludniejsze od San-
domierza. 28 sierpnia 1914 roku zostało opuszczone przez Rosjan i zaję-
te przez wojska niemieckie. Po kilku dniach (3 września) Niemcy wyco-
fali się z Radomia, do którego wróciły władze rosyjskie. Ostatecznie 
Radom trafił do końca wojny pod zwierzchnictwo państw centralnych 20 
lipca 1915 roku, gdy Rosjanie opuścili to miasto. ustępując przed ofen-
sywą wojsk austrowęgierskich  4. 

W czasie niektórych z wyżej wspomnianych wydarzeń autor dzienni-
ka był obecny w miejscach, gdzie się rozgrywały. Obserwował pierwsze 
wejście Austriaków do Sandomierza 13 sierpnia, potem walki o to mia-
sto od 9 do 14 września, szczegółowo opisując swoje spostrzeżenia.  
W październiku przeżył atak Rosjan na zajęty przez Austriaków i Niem-
ców Radom, a wiosną 1915 roku kilkudniowe (1521 maja) walki o Ko-
przywnicę  5. Był też świadkiem wyparcia sił rosyjskich z Radomia  
w lipcu 1915 roku. Jego zapiski z tych dni są świadectwem bezradności 
autora i ludzi, z którymi przebywał, wobec toczących się wypadków  
i poczucia zagrożenia śmiercią w wyniku zbrojnych zmagań. Ksiądz Ro-
koszny dostrzegał jednak także skutki tych działań dla samych walczą-
cych, zwłaszcza straty, które ich dziesiątkowały. 

3  J. Rydel, Sandomierz w okresie I wojny światowej, s. 153159.
4  Radom. Dzieje miasta w XIX i XX w., red. S. Witkowski, Warszawa 1985, s. 103104.
5  Na temat wydarzeń ówczesnych w tej miejscowości zob. Kalendarium dziejów Koprzywnicy, 
oprac. T. Giergiel, Koprzywnica 2018, s. 110112.
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Gdy walki przenosiły się dalej, ich efekty nadal w różny sposób dawa-
ły o sobie znać. Miejscowości, w których powstawał dziennik, stawały 
się bowiem ich bliższym lub dalszym zapleczem. Mieszkańcy okolic są-
siadujących z frontem musieli wówczas stykać się z wojskami, które 
stacjonowały w ich obrębie, bądź przemieszczały się przez nie w ramach 
prowadzonych operacji. Wojska te były dla autora przedmiotem częstych 
obserwacji, których efekty wielokrotnie odnotowywał. Dla przykładu 
można przytoczyć kilka jego spostrzeżeń na temat armii rosyjskiej z je-
sieni 1914 roku, odnotowanych w Radomiu: 

– „Wojska przechodzi dużo, jakieś rosłe chłopaki i tęgie w przeróż-
nych czapach: czarnych, białych, siwych, kasztanowatych. Wielu o ty-
pach mongolskich. Prowadzą małe koniki” (6 listopada)  6.

– „Mój Boże, znowu odwrót. Wloką się powoli kozacy. Charaktery-
styczny wygład mają te kozackie konie w odwrocie. Wieje od nich głę-
boki smutek. Łby pospuszczane, człapią powoli” (22 listopada)  7.

– „Rano wjeżdżała gwardia: konie piękne, żołnierze tędzy, kożuchy 
nowe, miny dobre” (25 listopada)  8.

W późniejszym czasie w jego zapiskach dominowały już uwagi na 
temat przemieszczających się przez Radom wojskach państw central-
nych: 7 września 1915 roku odnotował: „Przechodzi wojsko austriackie; 
pędzą sznury wozów obozowych. Przechodzi dużo wojska, podobno 
dwa czy trzy korpusy austriackie, idą na granicę włoską. Podobno sami 
Polacy i Rusini”  9.

Z kolei w połowie następnego roku, gdy front znajdował się już za 
Bugiem, znalazły się w diariuszu takie zapiski: „Musi być jednak krucho 
na wschodzie, kiedy pociąg za pociągiem wali z wojskiem niemieckim  
i Bułgarami” (12 czerwca 1916); „Ciągle idą pociągi do Dęblina, ale 
ciekawe, że niemieckie wojska wyskakują przed Garbatką i tam ze swo-
imi taborami idą w głąb lasów; czyżby dla wzmocnienia obrony Wisły?” 
(14 czerwca 1916)  10.

Autor niejednokrotnie miał okazję zaobserwować żołnierzy polskich 
Legionów walczących u boku AustroWęgier i Niemiec, co również od-
notowywał w swoim dzienniku, między innymi pod datą 16 październi-
ka 1914 roku:

6  Rokoszny, dz. cyt., t. 1, s. 180.
7  Tamże, s. 192.
8  Tamże, s. 193.
9  Tamże, t. 2, s. 72.
10  Tamże, t. 2, s. 181.
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„I ja widziałem tych strzelców legionistów, jak dziś w południe ma-
szerowali przez miasto, ale nie z dumą patrzyłem na nich, raczej z bólem 
i ze wstydem. Jakże oni nędznie wyglądali wobec wojska niemieckiego, 
austriackiego i rosyjskiego. Szło ich, zdaje się, dwie roty z kilkoma 
nędznymi wozami. Chłopaki małe, młode, wynędzniałe. Wyglądali jak 
terminatorzy u rzemieślników. Kilku oficerów jakiś [! – J.P.] krzywych 
siedziało na koniach. Druga rota coś o ojczyźnie śpiewała, mieli sztandar 
zwinięty. Co oni przy tych olbrzymach? Idą w paszczę molochowi do-
browolnie. Ze ściśniętym sercem patrzyłem na nich. I zapewne więk-
szość publiczności z ulicy tak samo. Wstyd mnie było Żydów, którym 
ktoś objaśniał, że to wojsko polskie”  11. 

Przewijający się przez wspomniane miejscowości żołnierze i oficerowie 
stanowili potencjalne źródło informacji o wydarzeniach frontowych, o czym 
będzie mowa w dalszej części tej pracy. Obecnie warto wskazać także na 
inne formy bezpośrednich kontaktów autora z wydarzeniami militarnymi, 
które odnotowywał w dzienniku. Chyba najpowszechniejszą z nich były ar-
matnie wystrzały, których odgłosy były przez wiele miesięcy słyszalne  
w miejscowościach, gdzie przebywał. Wskazywały one bez wątpienia na 
walki toczące się w ich bliższym lub dalszym sąsiedztwie.

Pierwsza wzmianka o odgłosach artyleryjskiej kanonady pojawiła się 
w dzienniku pod datą 15 sierpnia 1914 roku: „Od godz[iny – wyd.] [je-
denast – wyd.]tej do [drugi  wyd.]ej po południu słychać było strzały 
armatnie i niełatwo można się zorientować, w której stronie  12. 24 sierp-
nia – dzień wcześniej armaty cały dzień waliły, toczyła się bitwa pod 
Kraśnikiem  13. 30 sierpnia – od czwar[tej] rano słychać armaty, słychać 
wyraźnie, biją często z pojedynczych armat i całą baterią ... Zdaje się, że 
to gdzieś na północ, w kierunku Iwanogrodu”  14. 

Latem 1915 roku słyszał odgłosy dział ze wschodu, z kierunku Brze-
ścia albo Włodawy, chociaż – jak sam zaznaczył – miejscowości te są 
odległe od Radomia o około 180 wiorst  15. Z jeszcze większej odległości 
była słyszana kanonada z terenów walk toczonych w 1916 roku, jak to 

11  Tamże, t. 1, s. 150.
12  Tamże, t. 1, s. 36.
13  Tamże, t. 1, s. 58. Bitwa pod Kraśnikiem, zwycięska dla AustroWęgier, toczyła się w dniach 23
25 sierpnia 1914 r. – zob. J. Dąbrowski, Wielka wojna 1914-1918, Warszawa 1937, cz. 1, s. 156.
14  J. Rokoszny, dz. cyt., t. 1, s. 73. Iwanogród (ros. Iwangorod) to rosyjska nazwa Dęblina w tym 
okresie. 
15  Zapiska z 23 sierpnia 1915 r. (tamże, t. 2, s. 65). Wiorsta była miarą długości równą około 
1064,5 m, więc jest mowa o odległości niemal 200 km.
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zanotował w diariuszu pod datą 8 czerwca  16. Wówczas bowiem działa-
nia wojenne na froncie wschodnim rozgrywały się aż na Wołyniu. Mie-
siąc później (10 lipca) zamieścił wzmiankę o tym, że wystrzały artyleryj-
skie z tamtych okolic słyszą mieszkańcy Sandomierza, o czym dowiedział 
się od jednego z nich: „nawet wstrząśnienia powietrza dają się odczuwać 
na szybach, źle oprawnych lampach”. Dodał też, że do Radomia odgłosy 
tych wystrzałów wtedy nie dochodziły  17. 

Innym charakterystycznym zjawiskiem towarzyszącym działaniom 
wojennym, dającym się obserwować podczas tamtej wojny, były akcje 
powietrzne. Już 13 sierpnia 1914 roku znalazła się w dzienniku adnota-
cja, że dwa aeroplany przelatywały nad zajętym przez Austriaków San-
domierzem, które „sprawdziły nieobecność w okolicy nieprzyjaciela”  18. 
Autor nie podał ich przynależności, z kontekstu jedynie wynika, że były 
to loty rozpoznawcze. Dwa miesiące później, 16 października, przeby-
wając w Radomiu, obserwował ruchy wojsk i przeloty samolotów  
w związku z toczącą się bitwą pod Kozienicami. 

Po przesunięciu się w 1916 roku frontu na wschód, działania lotnicze 
nad Radomiem osłabły, ale 26 stycznia ks. Rokoszny pisze, że samoloty 
znów częściej zaczynają latać w dzień i w nocy, co miało się wiązać  
z przełamaniem przez Rosjan frontu w Galicji  19. Z kolei 4 maja słyszane 
wystrzały z karabinu maszynowego wiązano z obecnością rosyjskiego 
samolotu nad miastem  20.

Własne obserwacje nie wystarczały autorowi do rozeznania się w bie-
żących wypadkach wojennych, choćby z tego powodu, że jego autopsja 
ograniczała się do najbliższego otoczenia. W celu poszukiwania dal-
szych, obszerniejszych informacji, sięgał do utartych od dawna sposo-
bów ich uzyskiwania, czytając prasę. W warunkach wojennych zarówno 
jej dostępność, jak też jakość zawartych w niej informacji, pozostawiały 
wiele do życzenia. W wielu miejscach diariusza jest to widoczne. 

Z zapisek ks. Rokosznego wynika, że dla niego i jego otoczenia wielką 
bolączką był ograniczony dostęp do gazet, które docierały do miejsc,  
w których przebywał, bardzo nieregularnie, często z wielodniowym opóź-
nieniem. Dla ich uzyskania podejmowano nieraz znaczące wysiłki. Zna-
mienny jest fragment diariusza z 1 września 1914 roku: „Gazet nie ma  

16  Tamże, t. 2, s. 178.
17  Tamże, t. 2, s. 189.
18  Tamże, t. 1, s. 33.
19  Tamże, t. 2, s. 131.
20  Tamże, t. 2, s. 165.
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i żadnych pewnych wiadomości. Przed wieczorem (…) ks. Zajączkowski 
pojechał po gazety do p. Wieczorka, ale cóż, najciekawsze dwa numery 
„Czasu” z niedzieli porwał do Sulisławic, a nam zostawił sobotni „Kurier 
Lwowski”. (…) Źli poszliśmy spać, że ten mydłek Zajączkowski pocho-
wał ciekawe gazety”. W innym miejscu, pod datą 22 listopada, autor poda-
je, że w Radomiu, gdy późnym wieczorem wracał do domu z kilkoma 
księżmi, od spotkanych na ulicy chłopców udało im się kupić gazety  
z poprzedniego dnia. „Zaraz przy latarni odczytaliśmy telegram: między 
Wisłą a Wartą toczą się walki z rozmaitym powodzeniem”  21.

Drugim istotnym mankamentem dla szukających w prasie wieści  
z frontu była działalność wojennej cenzury w państwach prowadzących 
wojnę. Jej wpływ na treść publikowanych materiałów była przez ks. Ro-
kosznego odnotowywana wielokrotnie. To powodowało, że nawet w sy-
tuacji ułatwionego dostępu do prasy, jej lektura nie dawała satysfakcji. 
Podczas pobytu w Warszawie zapisał w dzienniku (26 września 1914 r.): 
„Ogromnie podniecają i denerwują dodatki różnych gazet. Oprócz gazet 
normalnie wychodzących w różnych porach dnia, co dwie godziny nie-
mal wylatuje banda urwisów z okrzykiem: dodatek nadzwyczajny „Ku-
riera Warszawskiego”, „Gazety Porannej”, „Kuriera Porannego”, „Dnia”, 
„Dziennika Polskiego”. Druk dużymi literami, opis wystylizowany, nie-
jasny, trzeba się więc domyślać”  22.

Z kolei 14 czerwca 1916 roku odnotowywał restrykcje ze strony władz 
niemieckich wobec „Dziennika Poznańskiego”, w którym został opubli-
kowany rosyjski komunikat o sukcesach na froncie i wzięciu do niewoli 
wielkiej liczby nieprzyjacielskich żołnierzy. Zapisał mianowicie, iż poli-
cja konfiskowała już będące w sprzedaży egzemplarze gazety z tym ma-
teriałem. Natomiast w zapiskach z 7 lipca wspomniał, że „znowu zjawił 
się dawno nie widziany «Dziennik Poznański», a w nim komunikaty ro-
syjskie dotyczące strat austriackich drukują bez obcięcia”  23. Podkreślił 
przy tej okazji, że prasa wydawana w Warszawie i Krakowie dociera do 
Radomia już tego samego dnia po południu. 

Uzupełnieniem i potwierdzeniem wieści z gazet były oficjalne komu-
nikaty władz, wywieszane w miejscach publicznych. Ks. Rokoszny 
wspomina o kilku takich tekstach, widniejących na gmachu rządu guber-
nialnego. 20 sierpnia 1915 roku informowano w nich o zdobyciu Modli-
na i wzięciu do niewoli 85 tysięcy Rosjan, natomiast sześć dni później tą 

21  Tamże, t. 1, s. 193.
22  Tamże, t. 1, s 125.
23  Tamże, t. 2, s. 188.
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drogą powiadamiano społeczeństwo o opanowaniu Brześcia  24. Z kolei 8 
czerwca następnego roku autor dowiedział się z takiego komunikatu, że 
„od Łucka Austriacy odstąpili”  25.

Jednym z podstawowych źródeł pochodzenia wiadomości o wydarze-
niach wojennych były dla autora kontakty z ich uczestnikami i świadka-
mi. Znaczna część zanotowanych w jego diariuszu informacji na ten te-
mat pochodziła od ludzi, z którymi autor się stykał na co dzień lub  
w przypadkowych okolicznościach. Można ich więc podzielić na dwie 
grupy. Pierwszą z nich stanowili jego znajomi z różnych środowisk. 
Przede wszystkim byli to duchowni z diecezji sandomierskiej, z którymi 
miał codzienne kontakty z racji przynależności do kleru diecezjalnego, 
pełniąc w dodatku ważne funkcje i posługi kościelne. Bliskie relacje łą-
czyły go także z wieloma ziemianami z okolic, w których przez lata dzia-
łał. Poza tym stale stykał się z ludźmi ze wszystkich innych grup spo-
łecznych, z inteligencją, mieszczanami, chłopami i Żydami. Jest 
zrozumiałe, że wieści na temat toczących się działań zbrojnych były 
pierwszorzędnym tematem rozmów, jakie wówczas prowadzono.

Zapiski w diariuszu w wielu miejscach odnoszą się do informacji, ja-
kich autorowi dostarczali rozmówcy, powołując się na źródła, z których 
je uzyskali. Na przykład podczas pobytu w Sandomierzu, zajętym przez 
wojska austriackie, pod datą 17 sierpnia 1914 roku zanotował: „Na kola-
cję wpada ks. Gajkowski z wiadomością – Serbia pobita, podbita, zwy-
ciężona! W tej chwili przywiózł taką depeszę adiutant do komendanta, 
który odbywał musztrę na placu za szkołą maryjską. Komendant prze-
rwał musztrę, dał znak, żołnierze otoczyli go kołem, oznajmił im wesołą 
nowinę. Okrzyki: hoch!”  26 Z kolei dziesięć dni później, gdy przebywał 
w Błoniu koło Koprzywnicy, doszła do niego wiadomość, że „trzej mło-
dzi strzelcy pod dowództwem Stasia Skotnickiego” zjawili się w pobli-
skich Skotnikach, gdzie mieściła się jego rodzinna siedziba. Opowie-
dzieli o działaniach swojej formacji tuż po wybuchu wojny, a szczególnie 
o wypadzie grupy ochotników pod dowództwem Skotnickiego w Jędrze-
jowskie, gdzie udało im się uniemożliwić mobilizację rezerwistów do 
armii rosyjskiej. Relacjonowali także walki strzelców z Rosjanami  
o Kielce. Dowiadując się tego rodzaju szczegółów, ks. Rokoszny mógł je 
24  Tamże, t. 2, s. 61, 66. Brześć nad Bugiem został zdobyty przez wojska niemieckie i austro-
węgierskie 26 sierpnia 1915 r. – J. Dąbrowski, dz. cyt., cz. 1, s. 387.
25  J. Rokoszny, dz. cyt., t. 2, s. 178.
26  Tamże, t. 1, s. 42. Wiadomość ta wiązała się z ofensywą gen. Oskara Potiorka przeciwko 
Serbom, która ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem – J. Dąbrowski, dz. cyt., cz. 1,  
s. 217219. 
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utrwalić w diariuszu, włączając do opisu wydarzeń militarnych postać 
znanego mu osobiście młodzieńca  27.

Inne wiadomości, zasłyszane od rozmówców, obejmowały zarówno 
sprawy z pobliskich terenów, jak i bardzo odległe geograficznie, gdzie 
rozgrywały się wydarzenia istotne dla losów wojny. Pod datą 1 września 
1914 roku zanotował: „ksiądz dziekan przywiózł wiadomość, że Niemcy 
są już sto kilometrów od Paryża”  28. W następnym dniu utrwalił w diariu-
szu garść informacji, które przywiózł hrabia Moszyński z leżącego  
w Galicji Tarnobrzega. Mówiły one o niepowodzeniach wojsk rosyj-
skich pod Jędrzejowem i Lublinem, a także na pograniczu Galicji i Be-
sarabii oraz w Prusach  29. Znamienne uwagi znalazły się w dzienniku pod 
datą 27 marca 1916 roku: „mówił mi p. Glogier, że Niemcy muszą wziąć 
Verdun, nie szczędząc ofiar, a potem Francuzi przystąpią do rokowań 
pokojowych; że Francuzi mają być ogromnie źli na Anglików i Moskali, 
że im nic nie pomagają (…) Stąd wniosek, że rychły pokój, bo Niemcy 
jak nic Verdun wezmą”  30. Skutki tej bitwy najlepiej świadczą o tym, jak 
dalekie od rzeczywistości bywały takie przewidywania.

Inną grupą ludzi, od których ks. Rokoszny uzyskiwał informacje na 
temat działań wojennych, byli ci, z którymi zetknął się przypadkowo, 
często na fali bieżących wydarzeń. Należeli do nich uczestnicy bądź bez-
pośredni świadkowie militarnych zmagań, stąd ich relacje mogły być 
szczególnie cenne. Z pewnością najważniejszą część z nich stanowili 
wojskowi, należący do walczących armii – rosyjskiej, austrowęgierskiej 
i niemieckiej. Warto zaznaczyć, że kontakty z nimi, a zwłaszcza zabiega-
nie o wiadomości z frontu nie były rzeczą łatwą, mimo iż ich znaczną 
część stanowili Polacy. Ks. Rokoszny zwrócił na to uwagę pod datą 22 
lipca 1915 roku w opisie sceny, jaka rozegrała się w jednej z radomskich 
kawiarni. Jego znajomy, adwokat Gacki, zapytał austriackiego oficera-
Polaka: „panie, a gdzież się teraz biją wasi?”. Otrzymał od niego odpo-
wiedź: „wiesz pan? Za takie pytanie można się dostać na stryczek!”  31  

27  J. Rokoszny, dz. cyt., t. 1, s. 65; Wypad w kierunku Jędrzejowa, o którym mowa w zapisce, 
miał miejsce na początku sierpnia 1914 r.; zob. W. BelinaPrażmowski, Pierwszy patrol strze-
lecki, „Sowiniec. Materiały Historyczne” nr 24, czerwiec 2004, s. 9496. Stanisław Grzmot-
Skotnicki należał do „siódemki” Beliny w Pierwszej Kompanii Kadrowej, zginął w stopniu 
gen. bryg. w kampanii wrześniowej jako dowódca Pomorskiej Brygady Kawalerii, zob. T. Kry-
skaKarski, S. Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, s. 99.
28  J. Rokoszny, dz. cyt., t. 1, s. 78.
29  Tamże, t. 1, s. 80.
30  Tamże, t. 2, s. 153.
31  Tamże, t. 2, s. 3233.
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O tym, że nie były to tylko groźby, świadczy inny wpis w diariuszu: 
„Dowiedziałem się, że aresztowany przez Austriaków i wywieziony do 
Austrii wraz z organistą ks. Wincenty Michalski z Mnina, za to, że się 
przyglądał bitwie” (30 września 1915)  32. 

Mimo tych zagrożeń, autor niejednokrotnie wdawał się w rozmowy  
z żołnierzami wspomnianych armii. Oni sami nieraz zwracali się do nie-
go z prośbą o posługę duchową bądź w innych sprawach, jako do osoby 
godnej zaufania. Szczególnie bliskie stawały się jego relacje z rannymi, 
którzy dzielili się z nim wspomnieniami ze swoich niedawnych przygód 
na froncie. Pod datą 9 listopada 1914 roku zanotował wypowiedź jedne-
go z nich, służącego w armii rosyjskiej, który był włościaninem spod 
Koprzywnicy. Opowiadał on o szturmie na austriackie okopy pod Opa-
towem, o tym, że przeciwnicy sygnalizowali białą chustką zamiar pod-
dania się, a gdy żołnierze rosyjscy zbliżali się, tamci otwierali do nich 
ogień. „To potem, choćby który na klęczkach błagał, to się go kłuło”. 
Mówiąc o walce na bagnety, podkreślał, że ich wojsko okazało się lepsze 
od austriackiego  33.

Szczególnym miejscem spotkań duchownych, w tym także autora dia-
riusza, z kadrą oficerską walczących armii były plebanie, w których wyżsi 
rangą wojskowi często zatrzymywali się na kwaterach. Dla ks. Rokoszne-
go było to okazją do spotkań, a niekiedy też dłuższych rozmów z tymi 
ludźmi. Zanotował m.in. ciekawy epizod (8 października 1914 r.), gdy na 
plebanii w Kuczkach koło Radomia zjawił się kiedyś „przystojny oberlejt-
nant i mówi, że nazywa się Lewiński, ale po polsku nic nie umie”  34. Nie-
wykluczone, że ten młody wówczas oficer, który zwrócił na siebie uwagę 
autora diariusza, to późniejszy feldmarszałek III Rzeszy Erich von Man-
steinLewinski, o którym wiadomo, że miał polskie pochodzenie  35. Autor 
wspomniał o jego pobycie jako o swego rodzaju ciekawostce, natomiast 
więcej miejsca poświęcił osobom wojskowym wyższych rang, z którymi 
także miewał styczność. Jednym z nich był rosyjski generał brygady Ko-
nonowicz, który gościł na plebanii w Koprzywnicy w dniach 1415 maja 
1915 roku, gdy rozpoczynała się walka o tę miejscowość z nadciągający-

32  Tamże, t. 2, s. 85.
33  Tamże, t. 1, s. 182.
34  Tamże, t. 1, s. 140.
35  W latach 19141915 MansteinLewinski jako oficer niemieckiej armii przebywał na ziemiach 
polskich. Jesienią 1914 r. w stopniu porucznika służył w szeregach 2 Pułku Rezerwowego 
Gwardii, zob. E. v. Manstein, Żołnierskie życie: moja służba w Reichswehrze i Wehrmachcie 
19191939, tłum. J.W. Sawicki, Kraków 2013, s. 53.
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mi wojskami austrowęgierskimi  36. Początkowo uspokajał zebranych tam 
cywilów, że jest planowany odwrót za Wisłę i do bitwy w ich okolicy nie 
dojdzie. Przy okazji wspomniał, że w otrzymanej depeszy dostał wiado-
mość o wzięciu do niewoli 12 tysięcy żołnierzy przeciwnika. „Powiedział, 
że sam w to nie wierzy, ale tak napisali”. Sytuacja uległa zmianie, gdy  
w nocy do Rosjan dotarł rozkaz obrony Sandomierza. „Później generał 
przyszedł się pożegnać. Już inny człowiek, jakiś zdenerwowany, wystra-
szony”. Tego samego dnia (15 maja) po południu na plebanii siedzieli już 
przy herbacie trzej oficerowi przeciwnej strony. „Byli to Węgrzy i opowia-
dali, że Warszawa wzięta, Lwów odebrany, idą na Petersburg, w Karpa-
tach wzięli 70 000 jeńców”  37. Dziś łatwo da się te informacje zweryfiko-
wać i stwierdzić, że w dużej części były nieprawdziwe, ale słuchający nie 
mieli takich możliwości. Niemniej jednak i w tamtych warunkach prze-
sadność niektórych relacji szybko dawało się ustalić. Jeden ze wspomnia-
nych wyżej oficerów zakomunikował zebranym na plebanii, że właśnie 
poddało się w Koprzywnicy 350 Rosjan. Mieszkaniec tej miejscowości 
„widział to i mówił, że było ich najwyżej 35”. 

Wśród oficerów goszczących na plebaniach szczególne miejsce w re-
lacjach ks. Rokosznego zajmowali kapelani wojskowi. Dużo uwagi po-
święcił w swoim diariuszu wikariuszowi sandomierskiemu, księdzu Ja-
nowi Pajkertowi, który pełnił wówczas funkcję kapelana w rosyjskiej 75 
Dywizji Piechoty  38. Jego opowieści o życiu na froncie, zwłaszcza o mo-
ralnym poziomie żołnierzy i oficerów, przekazywane przez niego pod-
czas pobytu na plebanii w Koprzywnicy, autor relacjonuje pod datą 1 
stycznia 1915 roku. Zostały w nich zaakcentowane zjawiska dobrze 
świadczące o pobożności katolików w szeregach wojsk carskich i o sza-
cunku, z jakim odnosili się tam do kapelanów także niekatolicy. Ale ks. 
Pajkert mówił też o zjawiskach negatywnych, między innymi o złym 
traktowaniu przez wojsko ludności cywilnej i o bratobójczych walkach 
Polaków w mundurach wrogich sobie wojsk: „Chłopi nasi często prze-
kładają karabin i biją się kolbą. Obdzierają się nawzajem i okradają za-
bitych i rannych”  39.

36  Był to zapewne gen. Iosif Kazimirowicz Kononowicz (18631921), w tamtym okresie dca 
brygady w 75 Dywizji Piechoty, http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1353.
37  J. Rokoszny, dz. cyt., t. 1, s. 248. W rzeczywistości Lwów został zajęty przez Austriaków 22 
czerwca, a Warszawa dopiero 5 sierpnia – zob. J. Dąbrowski, dz. cyt., cz. 1, s. 360, 380.
38  O tej postaci zob. B. Szwedo, Ks. pułkownik Jan Pajkert (1887-1964) – kapłan diecezji san-
domierskiej, dziekan I Korpusu Polskiego, Naczelny Kapelan Wojsk Polskich, „Nasza Służba”, 
23: 2014, nr 7, 114 kwietnia, s. 11.
39  Tamże, t. 1, s. 207208.
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Poza ludźmi wchodzącymi w skład sił zbrojnych, bezpośrednimi ob-
serwatorami teatru działań wojennych bywali też cywile, którzy zetknęli 
się z nim w różnych okolicznościach, a potem dzielili się swoimi do-
świadczeniami i spostrzeżeniami. Byli wśród nich chłopi, którzy dostar-
czali wojsku podwody i nieraz docierali z nimi w pobliże frontu. Jak ks. 
Rokoszny zapisał 1 września 1914 roku, chłopi, którzy wrócili z podwo-
dami z Nadbrzezia (a więc z terytorium leżącego tuż za austriacką grani-
cą), „powtarzali, że Austriacy wygrali, że jeszcze będą mieli tylko dwie 
duże bitwy do zupełnego zwycięstwa: pod Brześciem i pod Warszawą”  40. 
Z kolei od innego chłopa, pochodzącego spod Jędrzejowa, autor dowie-
dział się, że Niemcy atakujący jesienią tegoż roku w kierunku Warszawy 
dotarli aż pod Tarczyn, po czym zostali odparci do Grójca, co zapisał pod 
datą 17 października  41. Tak więc ścisłe informacje o zaistniałych faktach 
przeplatały się w takich relacjach z naiwnymi prognozami, zapewne for-
mułowanymi pod wpływem wojennej propagandy.

Szczególnie interesującymi wiadomościami dla mieszkańców Sando-
mierza czy Radomia z pewnością dysponowali ludzie, którzy przebywa-
li jakiś czas w dalszych stronach. Autor skrzętnie je odnotowuje w wielu 
miejscach. Na przykład 13 czerwca 1916 roku, gdy toczyły się walki na 
Wołyniu, umieścił w diariuszu zapiskę: „Wrócił z Łucka Żyd Danziger  
i opowiadał, że Łuck doszczętnie zburzony, Moskale zarzucili pociskami 
japońskimi, a Austriacy, ustępując, podpalili”  42. Nieco wcześniej, 16 
maja tegoż roku, przytoczył opinię na temat stosunku Niemców do woj-
ny, którą wyraził inżynier Terech, zwolniony z internowania we Wrocła-
wiu. Według niego, niemieccy żołnierze bardzo bali się frontu francu-
skiego, a najchętniej szli do Serbii  43. 

Wiele zamieszczonych w diariuszu informacji na temat działań militar-
nych trafiało do autora drogą pośrednią, przez osoby, które miały stycz-
ność z ich uczestnikami lub naocznymi świadkami i od nich dowiadywały 
się o szczegółach. Tych „pośredników” można więc uznać za kolejną ka-
tegorię źródeł wiedzy, którą ks. Rokoszny wykorzystywał dla tworzenia 
obrazu toczącej się wojny. W zapiskach niekiedy zaznaczał, od kogo uzy-
skiwał takie wieści, na przykład podając garść tego rodzaju informacji  
w początkach września 1914 roku: „Rano były na śniadaniu panie z Błonia 
i opowiadały wiadomość od jakiegoś szofera, który był pod Lublinem, że 

40  Tamże, t. 1, s. 77.
41  Tamże, t. 1, s. 150. O tych wydarzeniach zob. J. Dąbrowski, dz. cyt., cz. 1, s. 241.
42  J. Rokoszny, dz. cyt., t. 2, s. 180.
43  Tamże, t. 2, s. 170.
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Lublin wzięty już, ale z dużymi stratami, bo Moskale podstępnie wywiesi-
li nad miastem białą chorągiew, tymczasem jak tylko wojsko austriackie 
weszło do miasta, Moskale obrzucili je gradem kul. Wyparli je i odrzucili, 
ale znowu dużo swoich stracili” (1 września)  44. W innych miejscach dzien-
nika można przeczytać: „Opowiadał mi organista, któremu mówiła śpie-
waczka, że u nich nocował chłop z Jędrzejowa, który z podwodą jeździł za 
wojskiem. Był przy wojsku podczas bitwy, która w niedzielę toczyła się 
pod Wolą Pawłowską. Austriacy ponieśli dużo ofiar, ale otoczyli Moskali 
i zmusili do ucieczki (...) Za dwa tygodnie jazdy dostał 20 koron i życie” 
(2 września)  45. „Wieczorem przyjechał p. Skotnicki (…) Na odjezdnym 
powiedział nowinę usłyszaną od Żydów, że Żyliński strzelił sobie w łeb, 
gdyż dostał bardzo surowe upomnienie za opuszczenie Królestwa Polskie-
go” (także 2 września)  46. 

Niekiedy takie relacje, uzyskane przez rozmówców autora od uczest-
ników walk, zawierały ciekawe szczegóły, odnoszące się do ich przebie-
gu i taktyki. Pod datą 19 października 1914 roku, w Radomiu, ks. Ro-
koszny zanotował: „pan Barciński opowiadał, że austriacka konnica, 
którą puszczono na zdobycie armat pod Iwangorodem, wpadła w jakiejś 
rzeczce na rozpostarte druty kolczaste i z 600 powróciło ich tylko kilku. 
Zamotali się w drutach, a Moskale walili celnie z armat. Mówił to żoł-
nierz, który szczęśliwie ocalał”  47.

Podobnie wygląda w diariuszu pochodzenie wielu późniejszych frag-
mentów, jak choćby z 15 czerwca 1916 roku, gdy trwała rosyjska ofensy-
wa na Wołyniu: „Mówił mi p. Nowakowski, że Moskale teraz mają [czter-
dziestodwu – wyd.]centymetrowe armaty, które strzelają o 14 wiorst dalej 
od austriackich i stąd płynie ta ich przewaga. Jakiś oficer Poznańczyk mó-
wił mu, że tam idą Moskale taką masą, że nic ich nie powstrzyma, może 
na razie korpusy niemieckie, ale nie na długo”  48.

W innych fragmentach diariusza można znaleźć wiadomości pochodzą-
ce od nieoznaczonych imiennie informatorów, tak jak 16 października 
1914 roku: „Ktoś rozmawiał z jakimś podoficerem pruskim, który mówił, 
że Iwanogród już wzięty”  49. Podobnie sformułowana została zapiska z 13 
44  Tamże, t. 1, s. 77. Lublin nie został wówczas zajęty przez Austriaków, a rosyjska obrona 
utrzymała się na linii: Opole – Bychawa – Piaski. Zob. J. Dąbrowski, dz. cyt., cz. 1, s. 157.
45  Tamże, t. 1, s. 78.
46  Tamże, t. 1, s. 80. W rzeczywistości gen. Jakow Żylinskij zginął z rąk bolszewików w grud-
niu 1918 r., https://gwar.mil.ru/heroes/commander2400278/.
47  J. Rokoszny, dz. cyt., t. 1, s. 155.
48  Tamże, t. 2, s. 182.
49  Tamże, t. 1, s. 148. Dęblińska twierdza została zajęta przez Niemców 4 sierpnia 1915 r.
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września 1915 roku z wypowiedzią austriackiego oficera w jednym z ra-
domskich sklepów, skierowaną bez wątpienia do obecnych tam Polaków: 
„no, będziecie tu mieli Moskali niedługo; to nasz odwrót; cofamy się po-
woli, bo mamy czas, ale to odwrót, najdłużej będziemy tu do listopada”  50. 
Nie wiadomo, kim byli ludzie, którzy wiadomości zasłyszane od wspo-
mnianych wojskowych przekazali ks. Rokosznemu. Być może były one 
podawane przez wiele osób z ust do ust, zanim do niego dotarły.

Na koniec należałoby zwrócić uwagę na rodzaj odnotowanych w diariu-
szu informacji, których pochodzenie było dla autora nieznane albo niewia-
rygodne. Dużą wątpliwość w nim budziła także ich treść. Wieści takie naj-
częściej dadzą się zakwalifikować do kategorii plotek lub pogłosek, i tak je 
traktował autor  51. Niemniej jednak odnotowywał je w swoich zapiskach, 
chcąc utrwalić stan świadomości otaczających go ludzi, którzy przekazywa-
li sobie te informacje z ust do ust, nieraz uważając je za całkiem wiarygodne 
lub po prostu ciekawe i godne uwagi. Warto więc spojrzeć na niektóre z ta-
kich rewelacji i na ich ocenę przez ks. Rokosznego. 

O wszechobecności plotek pisał on już w początkach wojny, będąc  
w Sandomierzu: „każde przejście przez ulicę denerwowało falą wiado-
mości okropnych, przesadnych, nieprawdopodobnych” (1 września 
1914). Niemal rok później w Radomiu sformułował podobną, ale jeszcze 
głębszą refleksję: „Są tu widocznie dwa źródła plotek, jedno wrogie Ro-
sji, drugie wrogie dla Niemiec, i stąd powstają jednocześnie różne plot-
ki; wczoraj mówili: Dardanele wzięte, car zabity; Lwów odebrany; Mo-
dlin się poddał. W takim małym miasteczku, jak Sandomierz, zawsze 
można było łatwo wskazać pierwszą osobę, od której wyszła wiadomość; 
tu już niepodobna, wszyscy powtarzają, mówią, wczoraj bardzo poważ-
nie mówili, uporczywie utrzymuje się wersja itp. – a źródło niewiado-
me”  52. Pod datą 25 sierpnia 1915 roku zapisał: „Z Warszawy przyjechało 
kilka osób, opowiadają, że Metz wzięli Francuzi, że Ostendę – Anglicy, 
że w Rosji ustanowiono dyktaturę, ma ją naczelny wódz, że cesarz Mi-
kołaj z żoną internowany w Kremlu”. Informacje te zakończył konklu-
zją: „zapewne to bajki, ale je ludzie powtarzają w kółko”  53.

W następnych dniach w wielu takich wiadomościach pojawiała się 
sugestia o ponownych sukcesach armii rosyjskiej, która odbija utracone 

50 Tamże, t. 2, s. 78.
51  O znaczeniu tych pojęć zob. np. A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, Warszawa 
2003, s. 184186.
52  J. Rokoszny, dz. cyt., t. 2, s. 5253.
53  Tamże, t. 2, s. 65.
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w poprzednich miesiącach polskie tereny. Ks. Rokoszny zapisywał je, 
choć powątpiewał w ich wartość. 1 września 1915 roku zapisał: „Nowe 
wiadomości, że do Sandomierza nie puszczają – stąd tworzą się przeróż-
ne wersje, a przede wszystkim że tam już są Moskale; tymczasem ma 
być podobno jakiś przemarsz wojsk”  54. 7 września 1915 roku: „Bajki 
wciąż trwają i powtarzają je ludzie inteligentni: mosty pod Sandomie-
rzem zniszczone! Kolej pod Ostrowcem popsuta! Pod Jędrzejowem ko-
zacy! Lwów wzięty! Tak mówią panowie, panie; notuję to jako charak-
terystyczne”  55. Jeszcze późną jesienią krążyły wieści o powrocie Rosjan: 
„Rozchodzi się pogłoska, że Chełm i Brześć odebrane, że sztab z Lubli-
na przenosi się do Radomia” (5 listopada)  56.

Szczególnie kuriozalnie brzmiały pogłoski zanotowane w diariuszu 
14 września tegoż roku: „Opowiadają, że Bochnię zajęli Włosi, a pod 
Jędrzejowem są Moskale, że podjazd kozacki był pod Radomiem i zła-
pali go Austriacy”. Już następnego dnia zamieścił do tego swój komen-
tarz: „Podrożała sól – stąd bajka: że Wieliczkę zajęli Włosi i nie ma do-
wozu soli!”  57.

Zapisując takie wiadomości, nadawał im czasem taką formę, w jakiej 
krążyły wśród prostego ludu. Przykładem może być notka z 17 paździer-
nika 1914 roku: „Ciągle obiegają pogłoski, że są w Iwanogrodzie «Ja-
pońce» i jakieś dzikie ludzie, co strach na nich patrzeć”  58. Zapewne źró-
dłem tych rewelacji był fakt, że w carskiej armii znajdowały się formacje 
złożone z ludności pochodzącej z azjatyckiej części imperium. Niemniej 
jednak rozsiewane w plotkach wieści o obecności Japończyków po stro-
nie rosyjskiej pojawiają się wielokrotnie w diariuszu. Nawet pod tą samą 
datą ks. Rokoszny odnotował usłyszane w Radomiu od służących opo-
wiadanie o walce powietrznej, jaka kilka dni wcześniej odbyła się po-
między samolotem japońskim i niemieckim. W jej rezultacie niemiecka 
maszyna spadła i zaczepiła się na topoli.

Niezwykle intensywnie, nawet jak na ówczesne warunki, docierały do 
niego różnego rodzaju anonimowe wieści latem 1916 roku, w czasie ro-
syjskiej ofensywy na Wołyniu. 8 czerwca w diariuszu znalazła się zapi-
ska: „Głosili dziś po mieście, że cesarz Mikołaj zabity, rewolucja w Ro-
sji (…) Codziennie rano wojska jakieś wyjeżdżają w stronę Dęblina. 

54  Tamże, t. 2, s. 70.
55  Tamże, t. 2, s. 73.
56  Tamże, t. 2, s. 97.
57  Tamże, t. 2, s. 79.
58  Tamże, t. 1, s. 150.
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Opowiadają, że im Moskale front przerwali”  59. Następnego dnia przyta-
cza kolejne wieści na ten temat: „Podobno 40 000 Austriaków wzięli do 
niewoli i w dwóch miejscach przerwali front: pod Łuckiem i nad Stry-
pą”. W późniejszych dniach: „Podobno trzy korpusy niemieckie przejeż-
dżają dziś na pomoc, bo pod Łuckiem krucho, Moskale walą. Podobno 
na wozach z amunicją wszędzie napisano: nie żałować naboi. Toteż 
walą” (10 czerwca). „Podobno 4. Armia CK. rozbita zupełnie, arcyksią-
żę Ferdynand internowany w Salzburgu, uciekali haniebnie. Moskale 
pchają się na Węgry” (28 czerwca)  60. „O Łucku powiadają, że miał być 
nie do zdobycia i Czerniowce także; ale jak Moskale uderzyli z olbrzy-
mią siłą, tak arcyksiążę nakazał odwrót (…) W ogóle nie spodziewali się 
tak szybkiego odwrotu. Arcyksiążę podobno się dobrze bawił, sprowa-
dził sobie operetkę z Wiednia, itp. Mostu nawet pod Łuckiem nie zdąży-
li wysadzić w powietrze” (8 lipca)  61. Charakterystyczne jest stałe opero-
wanie przez autora wyrazami: „podobno” i „powiadają”. To świadczy  
o dystansie, z jakim podchodził do tego rodzaju wieści, nie mogąc ich  
z miejsca zweryfikować. Również typowe dla takich przekazów było 
umieszczanie w nich szczegółów wskazujących na przyczyny konkret-
nych rozstrzygnięć. W tym wypadku powodem klęsk austriackich miała 
być beztroska austrowęgierskiego dowódcy, zajmującego się uprzyjem-
nianiem sobie życia na froncie, czego dowodem miała być sprowadzona 
tam wiedeńska operetka. 

Niekiedy dawał upust swojej bezradności, gdy spotykał się z niemoż-
liwymi do sprawdzenia krążącymi wokół opiniami, jak w zapisce z 21 
lipca 1916 roku: „deszcz leje – zboże porasta na polu (…) Te obecne 
deszcze przypisują ludzie wstrząśnieniom atmosferycznym, spowodo-
wanym ogniem huraganowym armat na Wschodzie. Czy to prawda? – 
nie wiem”  62.

W diariuszu można znaleźć szereg przykładów na to, jak przebiegały 
w warunkach wojny procesy formowania się i narastania w społeczeń-
stwie informacji na jakiś istotny dla niego temat. Za przykład mogą po-
służyć wydarzenia z początków wojny, które rozegrały się w Kaliszu, 
zniszczonym przez wojsko niemieckie w dniach 722 sierpnia 1914 

59  Tamże, t. 2, s. 178.
60  Tamże, t. 2, s. 185186.
61  Tamże, t. 2, s. 188. Mowa o arcyksięciu Józefie Ferdynandzie, wówczas dowódcy 4 Armii  
w randze generała pułkownika. Z powodu popełnionych zaniedbań został on 7 czerwca pozba-
wiony dowództwa, zob. J. Dąbrowski, dz. cyt., cz. 2, s. 582  583. 
62  J. Rokoszny, dz. cyt., t. 2, s. 193.
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roku. Pod datą 6 sierpnia ks. Rokoszny zapisał, że pojawiły się wieści  
o zajęciu przez Niemców Kalisza i Częstochowy  63. Kilka dni później (11 
sierpnia) autor wspomniał, że w „Kurierze” znalazła się depesza o złym 
traktowaniu mieszkańców Kalisza przez niemieckich okupantów. Nało-
żyli oni na miasto 100 tys. marek kontrybucji za to, że ktoś rzekomo 
rzucił kamieniem w przechodzące wojsko, chociaż zrobił to „dla prowo-
kacji” sam oficer  64. 21 sierpnia autor wynotował w diariuszu szczegóły 
tamtych wydarzeń, znalezione w „Kurierze Porannym” sprzed tygodnia 
– o kilkakrotnym zbombardowaniu tego ośrodka i wymordowaniu ponad 
30 jego mieszkańców  65. Wreszcie 29 września, będąc w Warszawie, spo-
tkał uciekinierów ze zniszczonego miasta – doktora Kacprzaka i jego 
żonę. Od nich dowiedział się wielu wstrząsających szczegółów tej zbrod-
ni, łącznie z personaliami niektórych ofiar  66. 

Inny przypadek obrazujący proces narastania zasobu wiadomości o roz-
woju militarnych wydarzeń może dotyczyć przełamania rosyjskiego fron-
tu w Galicji wiosną 1915 roku i kontrofensywy wojsk państw centralnych 
na ziemiach zaboru rosyjskiego. Pod datą 11 kwietnia tego roku ks. Ro-
koszny zapisał: „W Sandomierzu chodzą jakieś głuche wieści, że w Kar-
patach jakieś klęski spotkały rosyjskie wojska, ale uważamy to za bajki 
żydowskie”  67. Tydzień później kolejna zapiska: „Znowu alarmujące wie-
ści z Galicji, że w Karpatach źle idzie, ale nikt wierzyć nie chce”  68.  
W następnym miesiącu (7 maja) wpisał do diariusza wiadomość otrzyma-
ną od proboszcza z Malic, którą ten z kolei uzyskał w pobliskim dworze, 
że w Galicji Rosjanie ponoszą klęski i cofają się na linię Wisłoki albo 
jeszcze dalej  69. Nazajutrz po dokonaniu tego wpisu ks. Rokoszny podczas 
spaceru w polu usłyszał odgłos armat z Galicji – „Więc prawda, co mówi-
li wczoraj. Więc może znowu linia bojowa zbliża się do nas i niesie znisz-
czenie”  70. Po kolejnych dwóch dniach (10 maja) zanotował, że w Ko-
przywnicy wybuchł popłoch, a w Galicji jest widoczny olbrzymi pożar  71. 
Następne doby były już widownią ruchów wojska w całej okolicy, a potem 

63  Tamże, t. 1, s. 16.
64  Tamże, t. 1, s. 29.
65  Tamże, t. 1, s. 53.
66  Tamże, t. 1, s. 129131.
67  Tamże, t. 1, s. 238.
68  Tamże, t. 1. s. 239.
69  Tamże, t. 1. s. 245.
70  Tamże, t. 1, s. 245.
71  Tamże, t. 1, s. 245.
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rozpoczęły się w niej bezpośrednie zmagania między armią rosyjską i nad-
ciągającymi wojskami austrowęgierskimi i niemieckimi. Tak więc tym 
razem ustne wzmianki o klęsce Rosjan, uważane za plotki, z biegiem cza-
su okazały się prawdziwe. Po anonimowych pogłoskach przyszła kolej na 
wiadomości coraz bardziej skonkretyzowane, a potem pojawiła się możli-
wość osobistego odczucia radykalnych zmian w sytuacji militarnej przez 
ludność zamieszkującą tereny, do których dotarł front. 

Warto zwrócić uwagę na stosunek autora do wiadomości o opisywanej 
przez niego wojnie. Po początkowym głodzie wszelkich informacji na 
temat jej przebiegu i charakteru, nastąpiło u niego z czasem zmęczenie 
przedłużającą się sytuacją nieustannych zmagań i powstających w ich 
wyniku strat. Świadczą o tym wpisy w diariuszu z jesieni 1915 roku. Pod 
datą 19 października zanotował: „Ludzie zmienieni wojną. Ja już od ty-
godnia nie kupuję i nie czytuję gazet; już mnie biuletyny wojenne nie 
interesują, a artykuły gazeciarskie, pisane na łokcie – irytują”  72. Podob-
ne odczucia umieścił 24 października: „Już gazet nie kupuję i nie czytu-
ję, w ogóle teren walk tak się oddalił, że wojny nie czujemy – nie widać 
żołnierzy, nie słychać samochodów; i jakoś wojna mniej interesuje – taka 
niewyraźna, nic nie można przewidzieć, a taka okropna i w swej okrop-
ności nudna: zginęło 2000 – głupstwo! Zginęło 200 000 – głupstwo! To 
już było znane, oklepane”  73. Takie nastawienie do bieżących wypadków 
militarnych przejściowo uległo u niego zmianie latem następnego roku, 
gdy Rosja podjęła na Wołyniu działania ofensywne na wielką skalę  
i zapowiadały się nowe rozstrzygnięcia w sytuacji ziem polskich  74. Pod 
datą 23 czerwca 1916 roku znalazły się w diariuszu takie oto wiadomo-
ści: „Gazety znowu budzą interes i ożywione rozmowy o linii bojowej 
znowu zajmują wszystkich i przesadne wiadomości rosną: Lwów wzię-
ty! Kowel wzięty! Lublin ewakuują!”  75. Jednak po zahamowaniu rosyj-
skiego natarcia, znowu widać u autora zmniejszone zainteresowanie 
wojną, wynikające niewątpliwie z wyżej cytowanych, podanych przez 
niego uwarunkowań. 

Zaprezentowane wyżej możliwości uzyskiwania przez niego wiedzy  
o wypadkach wojennych były z pewnością typowe w tym okresie dla 

72  Tamże, t. 2, s. 93.
73  Tamże, t. 2, s. 94.
74  Na temat tych walk zob. S. Czerep, Bitwa pod Łuckiem. Walne starcie zbrojne kampanii 1916 
roku na wschodnim teatrze wydarzeń militarnych pierwszej wojny światowej (4 czerwca - 10 
lipca), Białystok 2003.
75  J. Rokoszny, dz. cyt., t. 2, s. 184.
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większości mieszkańców ziem polskich. Potrzebę wiedzy o sytuacji na 
frontach musiały zaspokajać sprzeczne, wzajemnie wykluczające się 
wieści, groźne albo pocieszające, zarazem konfrontowane z tym, co było 
widoczne gołym okiem. Chęć ich pozyskiwania mogła być motywowa-
na – z jednej strony – ciekawością i przekonaniem o wielkiej doniosłości 
rozgrywających się na frontach wypadków, z drugiej zaś – bezpośrednim 
wpływem tych wydarzeń na sytuację milionów Polaków, szczególnie na 
terenach objętych walkami. Nieobojętna była też świadomość obecności 
tysięcy rodaków w szeregach wojsk walczących po obu stronach frontu. 
W tym kontekście wnioski płynące z relacji ks. Rokosznego wydają się 
bardzo istotne dla poznania źródeł postaw i zachowań ludzi z terenów 
Królestwa Polskiego, szczególnie guberni radomskiej, wobec zmieniają-
cej się stale sytuacji, ich stosunku do państw walczących i wizji przy-
szłych rozstrzygnięć w sprawie polskiej. 

Diariusz spisywany przez lata I wojny światowej przez ks. Rokosznego 
jest jednym z tysięcy świadectw mówiących o doświadczeniach i losach 
ludzi będących uczestnikami bądź świadkami toczących się wówczas mi-
litarnych zmagań na niespotykaną wcześniej skalę. Dzięki walorom inte-
lektualnym i moralnym autora, umiejętności wyważania sądów i otwarto-
ści na różne racje, można z jego przekazu uzyskać wiedzę nie tylko  
o wydarzeniach czy procesach, jakie wówczas miały miejsce na ziemiach 
polskich, ale także o poglądach i postawach ludności zamieszkującej te 
obszary. Diariusz dobrze to dokumentuje, pokazując przy tym, jak wielką 
rolę w ich kształtowaniu odgrywała posiadana przez różne osoby czy zbio-
rowości wiedza na temat bieżącej sytuacji na frontach i przewidywania co 
do nadchodzących rozstrzygnięć. Brak dokładnych i rzetelnych informacji 
potęgował obawy, wzmagał niepewność jutra, był negatywnie odczuwany 
przez ogół społeczeństwa.

Analizując treści współtworzące tę wiedzę, a zwłaszcza źródła jej pocho-
dzenia, autor był w stanie lepiej zrozumieć indywidualne i zbiorowe zacho-
wania otaczających go wówczas ludzi, ich stosunek do rozgrywających się 
wypadków. Dla badaczy tamtej epoki diariusz może stanowić pożyteczny 
materiał źródłowy nad istotnym zjawiskiem społecznym i kulturowym, ja-
kim jest obieg informacji w warunkach wojennych utrudnień.
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Sources of Information on Warfare in the Diary  
of Father Józef Rokoszny from 1914-1916

Summary

When writing his diary between 1914 and 1916, Fr Józef Rokoszny 
wrote down all the information and opinions about the events of the war 
that took place at that time, which he thought were important and intere-
sting. He learned about them from various sources, starting with his own 
experiences and observations. He was a passive participant and witness 
of the fights taking place in the towns where he was staying, such as 
Sandomierz, Koprzywnica and Radom. In these towns, he also observed 
the movements of troops participating in military operations in nearby 
areas, he also heard an artillery cannonade coming from the battlefields 
for many days, and he also saw air operations. He tried to find out about 
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war accidents from newspapers, which, however, were difficult to ac-
cess, and their contents carried traces of war censorship. He received  
a lot of information from his interlocutors, both those who were part of 
the fighting armies and those who lived in his vicinity. A special type of 
information that reached him were rumours from anonymous sources, 
eagerly disseminated in society due to their sensational character. The 
diary of Fr Rokoszny illustrates well the situation in which the Polish 
population found itself at that time, deprived of objective knowledge 
about the war events taking place, subject to the influence of propaganda 
practised by the fighting parties and uncertain of their future. 



Bogusław Szalast
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

APELE O UDZIAŁ LUDNOŚCI CHŁOPSKIEJ W WOJNIE 
POLSKO – BOLSZEWICKIEJ (1919-1921)  

NA ŁAMACH TYGODNIKA „PIAST”

Znaczenie informacji w działaniach zbrojnych jest niezwykle istotne. Po-
siadanie wiarygodnych wiadomości, m.in. odnośnie położenia wojsk 

przeciwnika bądź jego liczebności, zdecydowanie ułatwia podejmowanie 
właściwych decyzji oraz planowanie odpowiednich manewrów przez do-
wódców. Brak takiej wiedzy wielokrotnie doprowadzał do przegranych bi-
tew, które w konsekwencji miały wpływ na całą wojnę. Jednakże nie jest to 
jedyna funkcja, jaką spełniają informacje podczas konfliktów zbrojnych. 
Wiadomości o toczącej się wojnie są bardzo istotne także z punktu widzenia 
społeczności, która bezpośrednio w działaniach zbrojnych nie bierze udzia-
łu. Wieści o porażkach, o okrucieństwie wojsk atakujących często wśród 
ludności cywilnej wywoływały odruch ucieczki z terenów bezpośrednio za-
grożonych zbliżającymi się walkami. Natomiast informacje o wygranych 
potyczkach, bitwach wywoływały nie rzadko wręcz wybuchy radości wśród 
społeczeństwa. Były one wówczas szeroko rozpowszechniane. Zdarzało się, 
że tego typu wiadomości mogły też być wyolbrzymiane. Informacje te prze-
kazywane były różnymi źródłami. 

Tygodnik „Piast”, wydawany w latach 19131939 oraz 19451949, był 
naczelnym organem prasowym partii Polskie Stronnictwo Ludowe 
„Piast”. W Polsce międzywojennej był jedną z najważniejszych gazet 
politycznych. Grono odbiorców tygodnika było bardzo szerokie. Na ła-
mach „Piasta” przekazywane były nie tylko informacje dotyczące spraw 
ruchu ludowego. Znajdowały się także kwestie związane z polityką mię-
dzynarodową czy kulturą. W okresie wojny polskobolszewickiej „Piast” 
bardzo intensywnie i skrupulatnie relacjonował przebieg konfliktu. Na 
jego łamach pojawiały się liczne apele, w których wzywano ludność 
wiejską do udziału w tejże wojnie. 

Sprawy wojska dla ludowców z PSL „Piast”, zarówno u progu odra-
dzającego się państwa polskiego, jak i przez całe dwudziestolecie mię-
dzywojenne, były niezwykle istotne. Silna, dobrze wyposażona armia 
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miała być gwarancją obrony niepodległości państwa polskiego. Z tego 
powodu PSL „Piast” opowiadało się za powołaniem armii z powszechne-
go poboru. Pierwsze odezwy, nawołujące do utworzenia sił zbrojnych, 
pojawiły się w listopadzie 1918 roku. W tygodniu „Piast” grupa czoło-
wych działaczy ludowych ze wszystkich byłych zaborów wystosowała 
odezwę, w której zawarto m.in. następujące kwestie: „Chcąc udowodnić 
Europie i światu, że nie zawiedziemy nadziei, jakie świat w nas pokłada, 
że będziemy naprawdę zdolni, aby stworzyć państwo potężne, silne, do-
rosłe do przeciwstawienia się krzyżackim zapędom, dojrzałe do wejścia 
w związek ludów wolnych, niepodległych, musimy za wszelką cenę po-
starać się o to, by w kraju naszym był porządek i bezwzględny ład, byśmy 
mogli budowę państwa prowadzić szybko, dobrze i spokojnie. Do tego 
celu potrzebna jest armia. Bez armii nie da się utrzymać w kraju spokoju 
i nie da się utrzymać ładu. […] Wzywamy Was tedy, Bracia Chłopi, któ-
rzy tyle krwi wylaliście dla znienawidzonych przez Was Austrii i jeszcze 
bardziej znienawidzonych Prus, byście nie żałowali już krwi, ale fatygi  
i poświęcenia trochę dla Polski. Kto zdrów, kto się do służby wojskowej 
nadaje, kto nie jest w domu koniecznie potrzebny, ten niech się natych-
miast zgłasza do szeregów polskiej armii w tym przeświadczeniu, że 
spełnia obowiązek obywatelski i najlepiej dopomaga w budowie polskie-
go państwa. Złóżcie dowód, Bracia Chłopi, że jesteście naprawdę tymi, 
co «żywią i bronią». Niech w najbliższych dniach powstanie silna armia 
polska, a możecie być pewni, że przyszłość nasza lepiej będzie wygląda-
ć”  1. Pod apelem podpisało się 26 czołowych ówczesnych działaczy ludo-
wych, w tym Wincenty Witos, Jakub Bojko, Andrzej Średniawski, Jan 
Stapiński. W odezwie zaznaczono także, iż armia potrzebna była, aby 
zapanował w kraju wewnętrzny spokój, aby w Polsce nie było anarchii 
takiej, „jaka panuje obecnie w Rosji”. Zwrócono uwagę, że granice pań-
stwa jeszcze nie zostały ustalone, a wrogowie Polski koniecznie chcieli 
się dobrać do polskich ziem. W odezwie odwołano się do tradycji kosy-
nierów z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej poprzez hasło „żywią i bro-
nią”. Zabieg ten będzie jeszcze wielokrotnie stosowany w różnego rodza-
ju dokumentach czy odezwach. 

Apele do wstępowania w szeregi armii polskiej pojawiały się na ła-
mach tygodnika „Piast” również w 1919 roku. W pierwszym numerze  
z 1919 roku pojawiły się dwa artykuły odnośnie tego. W pierwszym  
z nich kolejny raz stwierdzono, że wówczas jeszcze trwała walka o pol-
skie granice. Zawarto m.in.: „Granice Polski jeszcze w płynnym stanie, 
1  Do szeregów, do armii polskiej, „Piast” (1918), nr 46, s. 13.
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spadkobiercy Chmiela, Gonty i Żeleźniaka rżną polską ludność, a u nas 
jeden żołnierz na tysiąc wrogów!!! Trudno pójść tym, co dopiero po 
krwawych trudach powrócili chorzy i załamani (…) Ale kto zdrów – wi-
nien iść – ale w Królestwie drzemią utajone i nietykane siły”  2. Tym ra-
zem zaapelowano do chłopów z terenu byłego zaboru rosyjskiego  
o wstępowanie do armii polskiej. Trwały wówczas walki m.in. o Lwów. 
W odezwie obalano także pogłoski, jakoby armię chciała utworzyć gru-
pa nieokreślonych „panów”, która miałaby ją wykorzystać do obrony 
własnych, prywatnych majątków. Z całą stanowczością podkreślono, że 
armia miała służyć wyłącznie do walk o polską ziemię. W tym samym 
numerze znalazła się także krótka relacja z sytuacji we Lwowie. „Piast” 
podał, że „Rusini” zgromadzili wokół miasta znaczne siły wojskowe i za 
wszelką cenę chcieli je zdobyć, jednakże obrońcy miasta zdołali uda-
remnić ten atak. W związku z tą sytuacją Polska Komisja Likwidacyjna 
telegraficznie zwróciła się do Naczelnika Józefa Piłsudskiego, aby za-
rządził pobór wojsk z terenu Królestwa, gdzie podczas I wojny świato-
wej zginęło mniej ludzi niż w Galicji  3. Wniosek ten poparły wszystkie 
stronnictwa polityczne w Galicji. W relacji zaznaczono także, iż Rusini 
dopuszczali się strasznych okrucieństw na Polakach i gdyby zajęli Lwów, 
to prawdopodobnie „wyrżnęliby” całą polską ludność. 

Działacze PSL „Piast” zabiegali o sprawy armii także w Sejmie Usta-
wodawczym. W. Witos 27 lutego 1919 roku na temat roli i znaczeniu 
wojska w procesie budowania niepodległego państwa polskiego wypo-
wiedział się następująco: „Granice państwa muszą być ustalone naszą 
krwią i naszymi ofiarami. To, co się dotąd stało, wskazuje, że mam słusz-
ność, jeżeli stoję na tym stanowisku, a niezawodnie i przyszłość wykaże 
słuszność tego rozumowania. Ale jeżeli żołnierz i armia mają spełnić 
swoje ciężkie zadanie, to przede wszystkim ten żołnierz musi być i syty, 
i odziany, i uzbrojony. Do walki nie staje się ani z żołądkiem pustym, ani 
pustymi rękoma. Zaopatrzenie być musi i armia musi dostać takie wypo-
sażenie, jakie się jej należy. Państwo jest ubogie, tego zaprzeczyć się nie 
da, ale powinno się na to zdobyć, by dać każdemu żołnierzowi wszystko, 
czego potrzebuje, aby mógł spełnić swoje obowiązki. Armia musi być 
źrenicą narodu, armia musi być z narodem związana i pomiędzy nią  
a społeczeństwem nie może panować jakikolwiek separatyzm. Jeżeli  
z jednej strony trzeba zrobić wszystko, aby ją zaopatrzyć, to z drugiej 
strony trudno zamykać oczy na pewne braki, na pewne tendencje, które 
2  Do wojska!, „Piast” (1919), nr 1, s. 5.
3  Sprawy polskie, tamże, s. 8. 



APELE O UDZIAŁ LUDNOŚCI CHŁOPSKIEJ... 271

się przy tej nowo budującej armii polskiej ujawniają. Patrzyliśmy  
z obrzydzeniem na panoszenie się militaryzmu austriackiego, pruskiego 
i rosyjskiego, na ten szkodliwy sposób myślenia i postępowania, że uwa-
żało się cywilów i całe społeczeństwo za coś niższego, a jedynymi ludź-
mi mającymi przywileje mogli być żołnierze. […] Jeżeli armia ma speł-
nić swoje zadanie, a spełni je niezawodnie, to z drugiej strony armia nie 
może być zamkniętą kastą, lamusem, do którego składa się rozmaite gra-
ty, już niepotrzebne”  4. Lider ludowców poruszył bardzo istotne kwestie. 
Zwrócił uwagę nie tylko na to, że armia powinna być dobrze wyposażo-
na. Równie istotne było to, jacy ludzie ją tworzyli, jacy ludzie byli do-
wódcami. W. Witos domagał się w sejmowym wystąpieniu równości 
szans wszystkich warstw społecznych w wojsku. Umożliwienia awansu 
i kariery również dla żołnierzy pochodzenia chłopskiego. 

Na łamach tygodnika „Piast” z datą 3 marca 1919 roku ukazał się ko-
lejny apel skierowany do ludności chłopskiej o wstępowanie w szeregi 
armii polskiej. Odezwa została wystosowana przez klub parlamentarny 
PSL „Piast”. Zawarte w niej zostało m.in.: „Lud nasz wyniszczony czte-
roletnią przeszło krwawą wojną, zniszczony ekonomicznie jej następ-
stwami, ma już wojny dość. Nie możemy jednak dopuścić do tego, ażeby 
Rusini zabrali nam Lwów i Galicję wschodnią z półtora milionem pol-
skiej ludności […] Musimy zorganizować armię, tak potrzebną dla wła-
snej naszej obrony. Mamy Królestwo Kongresowe, które dużo wpraw-
dzie ucierpiało w czasie wojny, lecz które nie zapłaciło takiego podatku 
krwi jak inne dzielnice Polski. Nie było zmuszone dawać w szeregi żoł-
nierskie tyle, co inne dzielnice. […] Gdybyśmy byli posiadali armię, by-
libyśmy uniknęli wojny na wschodzie, która już pochłonęła tyle krwi  
i mienia. […] Synowie niech bronią całości Ojczyzny! Ci, co pozostali  
w domu, pracując dla utrzymania gospodarstwa, niech dostarczają pań-
stwu, o ile mogą, pieniędzy przez płacenie podatków i subskrybowanie 
pożyczki państwowej, która im samym pożytek, a państwu potęgę przy-
niesie. Nie trzeba przecież nikomu uwydatniać, że bez pieniędzy i bez 
armii żadne państwo się nie utrzyma”  5. Pod odezwą podpisali się działa-
cze PSL „Piast”: W. Witos, J. Bojko, A. Średniawski. 

11 marca 1919 roku Sejm Ustawodawczy jednogłośnie uchwalił ustawę 
o poborze do wojska roczników 18961901  6. Akt prawny jednocześnie 

4  W. Witos, Wybór pism i mów, Lwów 1939, s. 109111. /Spr. sten. SU z 8 pos. z dnia 27 lutego 
1919 r., ł. 321322. 
5  Do ludności, „Piast” (1919), nr 12, s. 12. 
6  J. Borkowski, Ludowcy w II Rzeczypospolitej, cz.1, Warszawa 1987, s. 47. 
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wprowadzał powszechny obowiązek służy wojskowej, co było jednym  
z postulatów ludowców. Wojsko odrodzonej Rzeczypospolitej początkowo 
tworzone było na zasadzie zaciągu ochotniczego, gdzie wstępowali głów-
nie byli legioniści i peowiacy  7. Ustawa ta miała bardzo duże znaczenie dla 
dopiero co odrodzonego państwa polskiego. Sejm Ustawodawczy, zwany 
także „Chłopskim Sejmem”, wiele zrobił dla stworzenia polskiej armii.  
W czasopiśmiennictwie wojskowym na temat tegoż Sejmu ukazała się m.
in. następująca ocena: „Sejm Ustawodawczy wykazywał dla spraw woj-
skowych duże zrozumienie. Stworzył przede wszystkim podstawy organi-
zacyjne wojska, uchwalając kilkanaście ustaw. Rozpoczął również prace, 
które weszły następnie pod obrady sejmu I kadencji. Jego działalność była 
nacechowana w stosunku do wojska życzliwością i zrozumieniem potrzeb, 
a postulaty zgłaszane przez rząd w sprawie uposażenia wojska spotykały 
się z przychylnością”  8. Po przyjęciu przez Sejm wspomnianej ustawy  
o poborze do wojska, powoływano kolejne roczniki, wśród których domi-
nowali poborowi ze wsi z obszarów rdzennie polskich  9. Jednakże wielu  
z nich było analfabetami o niskim stopniu świadomości narodowej. 

W trakcie wojny polskobolszewickiej (19191921) rola tygodnika 
„Piast” nie ograniczyła się tylko do samego informowania o sytuacji na 
froncie. „Piast” bardzo mocno zaangażował się w aktywizację polskich 
chłopów do udziału w tej wojnie. Szczegółowo na łamach tygodnika 
„Piast” tłumaczono, dlaczego rezultat tego konfliktu był tak szczególnie 
ważny zwłaszcza dla chłopów. 

Wojna polskobolszewicka była najważniejszym tematem dla tygo-
dnika „Piast” w latach 19191921. Od wybuchu wojny doskonale wie-
dząc, jak bardzo ważna była to sprawa dla odrodzonego państwa pol-
skiego, redakcja przedstawiała szczegółowo działania wojenne. Co 
tydzień sytuacja na konkretnych odcinkach frontu była ukazywana  
w oddzielnym artykule. Tygodnik „Piast” wobec całej ideologii bolsze-
wickiej zajmował stanowisko zdecydowanie negatywne. Fakt ten należy 
zaznaczyć i wyszczególnić, biorąc pod uwagę grupę społeczną, do której 
odwoływał się. Bolszewicy głosili hasła m.in. ziemi dla chłopów i nawet 
podejmowali w tej kwestii pewne działania, np. w postaci Dekretu  
o ziemi z 8 listopada 1917 roku. W niepodległej Polsce hasło to mogło 
7  J. Izdebski, Chłopi a Wojsko Polskie w II Rzeczypospolitej, w: Dzieje i przyszłość polskiego 
ruchu ludowego, t. 1, Od zaborów do okupacji (1895-1945), red. A. Kołodziejczyk, W. Paruch, 
Warszawa 2002, s. 100.
8  P. Stawecki, Ustawodawstwo wojskowe II Rzeczypospolitej 1921-1926, „Wojskowy Przegląd 
Historyczny” 1978, nr 4, s. 4142. 
9  J. Izdebski, Chłopi a Wojsko Polskie…, s. 100.
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trafić na bardzo podatny grunt, bowiem problem ziemi dla ludności 
chłopskiej występował przez całe dwudziestolecie międzywojenne  10.  
W czasie wojny polskobolszewickiej prace nad projektem ustawy o re-
formie rolnej dopiero trwały. W takiej sytuacji tygodnik „Piast” dosko-
nale zdawał sobie sprawę z obłudy haseł głoszonych przez bolszewików. 
Nie tylko nie popierał bolszewickiego najazdu, ale nawet wzywał chło-
pów do walki o dopiero co odrodzone państwo polskie  11. 
10  Wśród ludności wiejskiej hasła głoszone przez bolszewików mogły paść na podatny grunt. 
Wojna polskobolszewicka toczyła się trzy lata po dojściu bolszewików do władzy. Obieg 
informacji wówczas nie był tak szybki, jak w czasach współczesnych. Wielu chłopów mogło 
nie zdawać sobie sprawy z tego, jak w rzeczywistości wyglądały rządy bolszewickie. Mieszka-
niec wsi Barda, Wawrzyniec Cichy, opisał komentarze w jego miejscowości odnośnie rewolucji 
w Rosji w następujący sposób: „I nagle któregoś dnia gruchnęła u nas wiadomość, iż car Miko-
łaj II został zdetronizowany. Jak to? Tego, chronionego przez tyle wojsk, samodzierżnego wład-
cę obalono? Nie mogliśmy w to uwierzyć, lecz informacja okazała się prawdziwa. Jeszcze 
bardziej wydawało się niewiarygodne, że złotą koronę z głowy zdjęli mu żołnierze – chłopi  
i robotnicy. Opowiadano o tym, co działo się w Petersburgu, że powstała tam zupełnie nowa 
władza i że wśród wszystkich ugrupowań politycznych, jakie się utworzyły w Rosji, najsilniejsi 
są bolszewicy; podobno dlatego, że było ich najwięcej. Opowiadano także o ich przywódcy, 
który nazywał się Włodzimierz Lenin. I co szczególnie dziwne nam się wydawało, to fakt, iż 
nie miał on szlif generalskich, lecz nosił cywilne ubranie i ściśle współpracował z robotnikami. 
Rozumieliśmy, iż wydarzenia te – jakkolwiek rozpoczęły się w Rosji – miały znaczenie świa-
towe. Wieści o nich w różny jednak sposób przyjmowano u nas, na wsi. Bywało nawet, że sta-
wały się straszakami. Niektórzy obawiali się, iż ten prąd, który idzie ku nam ze wschodu, może 
stać się dla nas niekorzystny, a nawet niebezpieczny. Inni twierdzili znowu, że gdyby ruch ten 
dotarł do nas, to zaraz by się rozpoczęła parcelacja dworów i ziemię przejęliby ci, co na niej od 
wieków swoimi rękami pracowali. Lecz dla nas były to rzeczy trudne do uwierzenia, bo nie 
mogliśmy sobie w ogóle wyobrazić, że mogłaby znaleźć się gdzieś taka siła, która byłaby zdol-
na do odebrania komuś ziemi i oddania jej drugim, którzy nie byli nigdy formalnymi jej wła-
ścicielami. Tak to jesienna pora przyniosła wiosnę Rosji, a do nas w ogóle jeszcze wtedy nie 
dotarła. I dopiero później okazało się, iż ten nowy prąd popierali również i Polacy – robotnicy, 
chłopi i inteligencja, którzy wtedy znaleźli się w Rosji. Wielu z nich stanęło w szerach rewolu-
cjonistów i z bronią w ręku popierało ich dążenia do przemian” (W. Cichy, Wspomnienia wicia-
rza, Warszawa1980, s. 109110). 
11  Zadanie to nie należało do łatwych, zwłaszcza w okresie, kiedy polskie wojska były w cią-
głym odwrocie. Wśród mieszkańców wsi pojawiali się bolszewiccy agitatorzy oraz dezerterzy 
z wojska, którzy szerzyli panikę i dezinformację. W. Witos w swoich wspomnieniach tę kwe-
stię opisywał w następujący sposób: „Rozpocząłem natychmiast swoją robotę po wsiach. Ludzi 
po prostu nie mogłem poznać, wszędzie panika i niedowierzanie. Chłopi spodziewali się wtar-
gnięcia bolszewików na pewno, byli zmęczeni i zniechęceni do wszystkiego. W niektórych, na 
szczęście nielicznych, miejscowościach ludzie na bolszewików wprost oczekiwali, spodziewa-
jąc się od nich poprawy, bo im to dość szeroko głoszono. Dezerterzy z wojska pojawiający się 
na wsi coraz to częściej przynosili wiadomości wprost okropne. Jacyś nieznani młodzi ludzie 
kręcili się gęsto po wsiach, szerząc popłoch i niewiarę. Oni też przedstawiali chłopom, że bol-
szewicy znowu tacy straszni nie są. Chłopi z początku nie chcieli o tym słyszeć, ale po trosze 
zaczynali dawać wiarę. Zdarzało się nawet i na moich zgromadzeniach, że chłopi występowali 
przeciw służbie wojskowej i płaceniu podatków. Narzekali głośno na nędzę, zdzierstwo panów, 
księży i Żydów. Nieraz na zgromadzeniach słyszałem okrzyki: «Niech do wojska idą panowie 
i Żydzi, my nie mamy, czego bronić». Czasem miałem wrażenie, że te hasła były wyuczone, 
choć nierzadko dyktowała je gorycz. Skąd one pochodziły, nie wiedziałem, ale widziałem, że 
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26 lutego 1919 roku w wystąpieniu sejmowym poseł PSL „Piast”, Jan 
Dąbski, odnośnie działań zbrojnych na wschodzie wypowiedział się na-
stępująco: „Wojna polska na wschodzie jest ze wszystkich wojen wojną 
dla nas i dla naszej przyszłości najważniejszą. Rozchodzi się bowiem  
o granice Polski na wschodzie. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby 
Lwów padł. Najbliższą granicą strategiczną stałby się San, 2/3 Galicji 
byłyby dla Polski stracone”  12. Kolejny z liderów PSL „Piast”, Maciej 
Rataj, odnośnie wojny na wschodzie 26 marca 1919 roku podczas obrad 
sejmowych wypowiedział następujące kwestie: „Przede wszystkim woj-
ska nasze, idące na wschód, powinny akcentować na każdym kroku to, 
co my akcentujemy z trybuny sejmowej i co akcentujemy w rezolucjach 
sejmowych: że nie idą jako wrogowie, jako zdobywcy, nie idą jako oku-
panci, tylko jako ludzie, którzy niosą wyzwolenie. […] Rozumiemy zu-
pełnie dobrze, że wojska będące w pochodzie, w walce, muszą pod ręką 
mieć wszystko to, co dla wojska jest potrzebne. Musi mieć żywność, 
musi mieć podwody. Ale pamiętać musimy i pamiętać muszą zarządy 
wojskowe o tym, że okolice, teren, na którym rozgrywają się walki, są 
wyniszczone długoletnią wojną, zniszczone niekiedy świadomie, że lud-
ność żyje tam ostatkami, a nawet mrze z głodu. Tam wszystkie rekwizy-
cje muszą się odbijać bolesnym echem, a wiemy, że wojsko musi mieć 
to, czego mu potrzeba do pochodu naprzód”  13. Dwaj czołowi działacze 
ludowców z PSL „Piast” określili, czego ze strony polskiej ta wojna do-
tyczyła. Chodziło przede wszystkim o kształt granicy wschodniej.  
M. Rataj zwrócił ponadto uwagę na sposób zachowywania się polskich 
wojsk na zajmowanych terenach. Polskie oddziały nie powinny były – 
jego zdaniem – zachowywać się jak najeźdźca, który ograbia lokalną 
ludność. Miało to niebagatelne znaczenie na reakcję oraz poparcie lokal-
nych społeczeństw. 

Konfliktu polskobolszewickiego żadna ze stron nie wypowiedziała. 
Zorganizowane i skoordynowane siły zbrojne obydwu stron pojawiły się 
na polach bitewnych kilka tygodni po tym, jak padły pierwsze strzały  14. 

robiły bardzo duże i bardzo nieprzyjemne wrażenie. W niektórych okolicach wytwarzały at-
mosferę wprost nie do wytrzymania” (W. Witos, Moje wspomnienia, cz. 2, oprac. E. Karczew-
ski, J.R. Szaflik, Warszawa 1990, s. 78).
12  Spr. sten. SU z 7 pos. z dnia 26 lutego 1919 r., ł. 289. 
13  Spr. sten. SU z 18 pos. z dnia 26 marca 1919 roku, ł. 10801081./M. Rataj, Wskazania obywa-
telskie i polityczne. Wybór pism i przemówień z lat 1919-1938, oprac. S. Lato, Warszawa 1987, 
s. 63.
14  N. Davies, Biały Orzeł. Czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, tłum.  
A. Pawelec, Kraków 2006, s. 37.
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Wojna rozpoczęła się 17 lutego 1919 roku potyczką nieopodal miastecz-
ka Mosty, położonego nad Niemnem  15. Po stronie polskiej walczyły po-
spieszenie przygotowane oddziały. Armia polska w tamtym okresie nie 
była jeszcze formalnie zorganizowana, a wschodnich rubieży broniły 
jedynie nieregularne oddziały składające się z miejscowej ludności  16. 
Polskie wojsko zasili żołnierze z powszechnego poboru na mocy ustawy 
z 7 marca 1919 roku. Na przełomie kwietnia i maja przybyła z Francji 
dobrze uzbrojona i wyszkolona tzw. Błękitna Armia pod dowództwem 
gen. J. Hallera. Mimo to wszystkich tych sił nie można było skierować 
tylko do walki z bolszewikami. W 1919 roku granice odradzającego się 
państwa polskiego nie zostały jeszcze utrwalone. Nieliczna armia pol-
ska, która stanowiła zlepek jednostek pozostałych z okresu I wojny świa-
towej, była uwikłana w zacięte walki z Niemcami o Wielkopolskę,  
w konflikt z Czechami o Śląsk Cieszyński oraz toczące się wokół Lwo-
wa zacięte boje z oddziałami ukraińskimi  17. Ogólna sytuacja Polski była 
bardzo trudna. Odradzające się państwo polskie miało również bardzo 
wiele problemów wewnętrznych. Ziemie polskie były wyniszczone  
w wyniku działań zbrojnych z lat 19141918. Kraj był ogołocony z zaso-
bów ludzkich oraz materialnych na skutek przymusowych rekwizycji,  
a w wypadku ziem wschodnich przesiedleń całych grup ludności  18. Sy-
tuacja wewnętrzna Rosji sowieckiej także nie była korzystna, bowiem 
pozostawała jeszcze w konflikcie domowym z „białymi”. Władza bol-
szewicka, która wyłoniła się z rewolucji październikowej, w pełni kon-
trolowała jedynie obszar Rosji centralnej. W 1921 roku pojawiła się fala 
masowego głodu. Do tragedii wielu milionów (wd. danych z marca 1922 
roku głód objął 33,5 mln ludzi) obywateli państwa sowieckiego dopro-
wadziła polityka rolna bolszewików  19. W rejonach dotkniętych klęską 
nie było widać żadnych śladów życia. Mieszkańcy albo uciekli albo nie 
mieli sił, aby ruszyć się z domu. Klęsce głodu towarzyszyły choroby, 
które łatwo atakowały osłabione organizmy, m.in. tyfus plamisty, tyfus 
brzuszny, ospa, cholera  20. W czasach carskich w Rosji pojawiały się klę-
ski nieurodzaju, które powodowały niedożywienie. Jednakże warunki 

15  J. Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Poznań 2007, s. 59.
16  N. Davies, Biały Orzeł. Czerwona gwiazda…, s. 37.
17  A. Zamoyski, Warszawa 1920. Nieudany podbój Europy. Klęska Lenina, tłum. A. Roniker, 
Kraków 2009, s. 21.
18  N. Davies, Biały Orzeł. Czerwona Gwiazda…, s. 38.
19  R. Pipes, Rosja bolszewików, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2010, s. 440.
20  Tamże.
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atmosferyczne jedynie przyczyniły się do fali głodu z 1921 roku. Napię-
cia pomiędzy obydwoma narodami pogłębiały jeszcze wydarzenia histo-
ryczne. Polska i Rosja były sobie tradycyjnie wrogie. Rosjanie uważali 
Naczelnika państwa, J. Piłsudskiego, za spadkobiercę polskich panów, 
którzy w 1611 roku podbili Rosję, do 1662 roku władali Kijowem,  
a potrafili tylko wprowadzić pańszczyznę i wszczynać bunty, natomiast 
w opinii Polaków W. Lenin był uważany za nowego cara, którego jedy-
nym celem było wpędzenie ich w niewolę  21.

Apele do obrony państwa polskiego pojawiały się na łamach tygodni-
ka „Piast” bardzo często. „Piast” system rządów bolszewickich określał 
jako „stokroć gorszy, niż był najgorszy terror carski”. Zaznaczyć należy 
te najbardziej istotne. W numerze z 11 lipca 1920 roku opublikowany 
został apel czołowych działaczy partii PSL „Piast”. Znalazł się w nim 
następujący fragment: „Losy państwa, Twoje i dalszych pokoleń ważą 
się w tej chwili! Nawała bolszewicka bije w nasz front, aby rozwalić 
nasze państwo. Rozbicie państwa naszego byłoby przede wszystkim nie-
szczęściem dla chłopów, bo chłopi straciliby ziemię, dobytek i swobodę 
pracy, która jest warunkiem szczęścia każdego człowieka; poszedłby  
w ruinę przemysł i rzemiosło, a krocie tysięcy robotników znalazłby się 
na bruku bez pracy, chleba i dachu nad głową, nastałby chaos, głód, nie-
pewność życia, terror i panowanie obce. Dziś przed nami stoi jedno za-
danie: odeprzeć wroga od naszych granic! […] Dlatego w chwili, gdy  
o Waszą pomoc woła Ojczyzna, spełnijcie swój obowiązek!”  22. Autorzy 
odezwy podkreślili, że największa tragedia ze strony bolszewików spo-
tkałaby chłopów i robotników, a więc grupy społeczne, do których na-
jeźdźcy odwoływali się. Autorzy, oprócz wstępowania w szeregi armii 
polskiej, apelowali również o wykup pożyczki państwowej. Dla pobu-
dzenia ducha walki odwołano się do zwycięskiej bitwy pod Racławicami 
z 1794 roku, w której odznaczyły się oddziały kosynierów, w skład któ-
rych wchodzili chłopi  23. Symbolem tej bitwy został Wojciech Bartos, 

21  N. Davies, Biały Orzeł. Czerwona gwiazda…, s. 45.
22  Posłowie ludowi do Braci Chłopów, „Piast” (1920), nr 28, s. 12. 
23  Artur Śliwiński decydujące natarcie oddziału kosynierów opisał w następujący sposób:  
„A tuż obok jechał konno Naczelnik i wiódł do boju to wojsko, jakiego świat jeszcze nie wi-
dział. Ponad barwnymi sukmanami krakusów wznosiły się błyszczące kosy, a zamiast komen-
dy słychać było tylko owe straszne, krew w żyłach mrożące okrzyki rozgłośniejsze jeszcze,  
a z końca kolumny lecące nawoływania: Szymonu, Maćku, Bartku, a dalej! Zagrały armaty 
rosyjskie i ogniem a żelazem zionęły w pędzącą kolumnę. Kilkunastu chłopów runęło na zie-
mię, kilkanaście strasznych jęków rozdarło powietrze. Ale kosynierzy rwali niewstrzymanie 
na przód i jak hucząca lawina zbliżali się ku wrogom. Raz jeszcze narychtowali działa Moska-
le i raz jeszcze dali ognia, ale nim zdążyli wystrzelić po raz trzeci, już cała gromada zwaliła się 
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któremu naczelnik insurekcji, Tadeusz Kościuszko, nadał nazwisko Gło-
wacki. W odezwie podkreślono, że jeszcze nie zostały rozwiązane zasad-
nicze problemy ludności chłopskiej. W związku z tym apelowano o cier-
pliwość oraz wytrzymałość. Wyraźnie zaznaczono, że w Polsce, która 
się wówczas odbudowywała, to chłopi mieli być gospodarzem każdego 
skrawka ziemi. Pod apelem podpisali się czołowi przedstawiciele partii 
PSL „Piast”: M. Rataj, J. Dębski, J. Kowalczuk, J. Dąbski oraz W. Witos.

W tym samym numerze opublikowany został również apel Naczelnika 
Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, w którym także na-
woływał do obrony Polski oraz wstępowania w szeregi armii. Zawarte 
zostały w nim następujące fragmenty: „Wzywamy tedy wszystkich zdol-
nych do noszenia broni, by dobrowolne zaciągali się w szeregi armii, 
stwierdzając, iż za ojczyznę każdy w Polsce, z własnej woli gotów zło-
żyć krew i życie. Niech spieszą wszyscy: i ci młodość i siłę czujący  
w żyłach, co żelazem odpierać będą najazd wrogi, i ci, którzy stanąć 
mogą do pracy w instytucjach wojskowych, by zwolnić z nich i zastąpić, 
tych, co na froncie przydatni być mogą. Niech na wołanie Polski nie 
zabraknie żadnego z jej wiernych i prawych synów, co wzorem ojców  
i dziadów pokotem położą wroga u stóp Rzeczypospolitej”  24. W tym 
samym numerze tygodnika opublikowany został także apel Naczelnika 
J. Piłsudskiego skierowany bezpośrednio do samych żołnierzy. Zawarto 
w nim m.in.: „W chwili tej walki ostatniej, nie sami jesteście żołnierze. 
Naród cały, nie tylko sercem i duszą, lecz całym wysiłkiem pracy i czynu 
stoi za wami. Dziś przy was stajemy, Radę Obrony Państwa tworząc, my 
przedstawiciele wszystkich warstw narodu polskiego, ludu miast i wsi, 
aby wraz z przedstawicielami rządu i dowództwa skierować wam ku po-

na pierwszą baterię, w mgnieniu oka wyrąbała kanonierów i zdobyła trzy nieprzyjacielskie 
armaty. Pierwszy dopadł tu gospodarz ze wsi Rzędowice, Wojciech Bartos, czapką krakuską 
zerwaną z głowy zatkał paszczę moskiewskiego działa. Wtedy grenadierzy rosyjscy zerwali się 
do ataku i spróbowali zatrzymać ów barwny wał chłopski, przewracający wszystko na swej 
drodze. Regularny żołnierz rosyjski szedł zmierzyć się z chłopem polskim, zaledwie parę dni 
temu oderwanym od pługu. Lecz już rozgrzali się rekruci, już owiani ogniem i dymem, zbryzgani 
krwią, wpadli w dziki szał bojowy. Nie straszyli się nowej przeszkody, lecz wsparci dwiema kom-
paniami kapitana Niteckiego, ścianą runęli na wroga. Usiłowali bronić się grenadierzy, ale wtedy 
wzniosły się w górę straszne kosy i, jak błyskawica, opadły na zagradzające im drogę szeregi. 
Przeraźliwy jęk niewypowiedzianej trwogi rozległ się dookoła i nagle zamilkł jak zduszony. Chło-
pi pędzili dalej. Tylko za nimi, jak snopy, rozrzucone po polu, leżały okropnie poćwiartowane 
ciała grenadierów. Na widok strasznej a nieznanej broni i niewidzianego żniwa śmierci dalsze 
szeregi rosyjskie podały tył i zaczęły uciekać w szalonym popłochu, rzucając broń i patrontasze. 
Dopędzali ich chłopi, a gdzie kosa śmignęła, tam walił się żołnierz rosyjski i ginął rażony kosą, jak 
piorunem” (A. Śliwiński, Powstanie Kościuszkowskie, Warszawa 2014, s. 7273).
24  Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie!, „Piast” (1920), nr 28, s. 2.
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mocy wszystkie wielkie i niespożyte siły narodu. Dbać będziemy nie-
ustannie o to, aby posiłków na froncie nie zabrakło. Pamiętać będziemy 
o pozostałych w kraju rodzinach waszych i wedle należnego prawa je 
zabezpieczymy. […] Żaden żołnierz po zwycięskiej wojnie do domu 
wracający, nie zostanie bez warsztatu pracy, czy to na roli, czy w mie-
ście”  25. Podziały polityczne w tamtym czasie zeszły na dalszy plan. Pod-
stawowym zadaniem było bowiem uratowanie zagrożonego państwa 
polskiego. Dowodem tego mogły być odezwy Naczelnika J. Piłsudskie-
go, które zostały opublikowane w tygodniku „Piast”. Relacje polityczne 
pomiędzy ludowcami z PSL „Piast” a J. Piłsudskim nie były idealne. 
Jednakże w chwili szczególnego zagrożenia bytu państwa obydwie stro-
ny własne antagonizmy potrafiły skierować na dalszy plan. W okresie 
tejże wojny J. Piłsudski dowodził armią jako Naczelnik Państwa i jako 
Wódz Naczelny. Połączenie tych funkcji dawało mu znaczną siłę: jako 
Naczelnik Państwa wyznaczał cele polityczne konfliktu, jako Wódz Na-
czelny wytyczał jej cele militarne  26.

W tygodniku pojawiały się także apele nawołujące do obrony, których 
autorami byli zwykli chłopi. W połowie lipca 1920 roku został opubliko-
wany niezwykle emocjonalny apel, którego autorem był chłop Ludwik 
Młynarz ze wsi Siercza gmina Wieliczka. Znalazły się w nim następujące 
fragmenty: „Chłopy! Na ten apel Najwyższego Wodza narodu polskiego  
i jego armii, która ciężkie walki stacza na wschodnich granicach Polski  
z dziczą bolszewicką – nie wolno nam siedzieć bezczynnie w domu i wy-
czekiwać obojętnie końca wojny, ale każdy, nie czekając na wezwanie 
wojskowe, powinien stawić się w miejscu zbornem wskazaniem dzienni-
kami i zgłosić się w odnośnej komendzie wojskowej. Mamy wprawdzie  
w domu bardzo pilne roboty polne – żniwa – ale wszystkie zajęcia na nic, 
jeśli Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Na co ci się przyda najlepsza gospo-
darka, najpiękniejsze zbiory – jeśli wróg Twojej ojczyzny wkroczy do 
twego kraju i wszystko ci zniszczy lub zabierze”  27. L. Młynarz dosadnie 
nawet stwierdził, że bez Polski nie ma wolności dla polskiego chłopa. Ko-
lejny raz pojawiło się odniesienie do bitwy pod Racławicami z 1894 roku. 
Autor przypomniał, jak wówczas chłopi chwycili za broń na wezwanie 
naczelnika insurekcji Tadeusza Kościuszki. W realiach wojny polskobol-
szewickiej odpowiednikiem T. Kościuszki był, zdaniem autora, Naczelnik 

25  Żołnierze Rzeczypospolitej!, tamże, s. 23. 
26  J. Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 59.
27  Na bój w obronie państwa! Brońmy wolności Polski i szczęścia ludu!, „Piast” (1920), nr 29, 
s. 1.
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J. Piłsudski, który także wzywał do walki o zagrożone państwo polskie.  
L. Młynarz zwracał uwagę, że do walki zmobilizowały się różne grupy 
społeczne: mieszczenie, szlachta, robotnicy, urzędnicy, księża, młodzież 
szkolna. Więc nie mogło zabraknąć także i chłopów. W apelu kilkukrotnie 
pojawiały się sformułowania typu: „chłopy! Kto żyw do boju” lub „do 
boju chłopy”. W tym samym numerze opublikowane zostały także apele 
Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego, Oddziału organizacyjnego PSL 
w Krakowie oraz odezwa podpisana przez 75 wójtów z Podhala. Wszyst-
kie utrzymane zostały w podobnym tonie i wydźwięku. Ich generalną ce-
chą było nawoływanie do walki oraz nie uleganie obłudzie haseł, które 
głosili bolszewicy. Autorzy tych odezw doskonale zdawali sobie sprawę, 
że ustrój bolszewicki nie przyniesie chłopom dostatku, co poprzez prasę 
ludową tłumaczyli chłopom. 

Kolejny z chłopów, Paweł Ciężadło z Żukowic Starych w Tarnow-
skim, apelował, aby nie narzekać na brak ustawy o realizacji reformy 
rolnej lub na zły projekt konstytucji. Zwłaszcza sprawa reformy rolnej 
dla chłopów była podstawowym zagadnieniem. P. Ciężadło pisał, że te 
kwestie w wolnej Polsce będzie można zrealizować, natomiast w „mar-
twej Polsce” o tych kwestiach będzie można tylko pomarzyć. Dlatego 
apelował do każdego, kto czuł się Polakiem, aby wstępował do armii. 
Dosadnie stwierdził nawet, że w ówczesnej sytuacji osoba, która ociąga-
ła się przed pójściem na front, była „zdrajcą Ojczyzny”, a ze strony spo-
łeczeństwa taką osobę powinien był spotkać bojkot  28. 

„Piast” publikował także listy żołnierzy z frontu. Były to najczęściej 
relacje z opisami działań wojennych. W jednym z numerów opublikowa-
no wiersz żołnierza Wojciecha Byczka z 2 kompanii 16 pułku piechoty. 
Główną myślą było, oczywiście, wezwanie do obrony kraju. Jego frag-
menty były następujące:

Wrogi niosą Polsce pęta, rzeź, grabież, pożogi
Chcą zaszczepić krwawe rządy w nasze polskie progi
Sypią na nas bolszewicy kule i granaty
Mamy wpuścić tę czerń dziką do rodzimej chaty?
Mamy stracić wolność własną, którą krew zdobyła?
Ojczyznę, do której dusza stulecie tęskniła?  29

24 lipca 1920 roku z wielkim entuzjazmem ogłoszono utworzenie 
Rządu Obrony Narodowej z W. Witosem na czele, który wówczas uwa-

28  Na front!, tamże, nr 31, s. 56. 
29  Na bój, „Piast” (1920), nr 32, s. 3.
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żany był za lidera całego ruchu ludowego w Polsce  30. Lider PSL „Piast” 
był już wówczas bardzo znanym działaczem politycznym, ale objęcie 
funkcji premiera stanowiło przełomowy moment w powszechnym po-
strzeganiu go jako polityka związanego z określoną grupą społeczną  31. 
Społeczeństwo polskie powstanie rządu z W. Witosem na czele przyjęło 
z ogromna ulgą  32. W skład jego rządu weszli przedstawiciele wszystkich 
ugrupowań politycznych, m.in. wicepremierem został socjalista Ignacy 
Daszyński. W odbiorze opinii międzynarodowej miało to oznaczać, iż 
polscy chłopi i robotnicy bronią państwa polskiego. Z całą stanowczo-
ścią podkreślono, że dla polskiego ludu to była historyczna i przełomo-
wa chwila. W swoim expose odnośnie zadań nowego rządu premier  
W. Witos mówił m.in. następująco: „Z natury rzeczy rząd ten nie przy-
chodzi dziś ze szczegółowym programem pracy, wychodząc z założenia, 
że program ten wytworzyły i podyktowały wypadki, a da on się streścić 
w słowach niewielu: obrona państwa, zakończenie wojny i zawarcie 
sprawiedliwego i trwałego pokoju. W myśl wyrażonych przeze mnie za-
sad, w imieniu tego rządu mam zaszczyt Wysokiej Izbie przedłożyć na-
stępującą deklarację: Stajemy przed Wysokim Sejmem jako rząd powo-
łany przez całe przedstawicielstwo narodu: Rząd Obrony Narodowej. 
Obejmując władzę w groźnej chwili dla ojczyzny, ślubujemy skupić 
wszystkie siły dla obrony granic państwa, całości i niepodległości Rze-
czypospolitej, gotowi zawsze do zawarcia trwałego, sprawiedliwego  
i demokratycznego pokoju […] Powołując lud do broni, uznajemy świę-

30  W. Witos sam moment, w którym dowiedział się o powołaniu go na premiera, opisywał w na-
stępujący sposób: „Jednego dnia, który nie był ani świątecznym, ani folwarcznym, a przez to na 
zgromadzenia nieodpowiednim, zostałem w domu celem orki pod łubin i wywiezienia trochę 
nawozu w polu. Około godziny trzeciej po południu zwrócił mi uwagę parobek zaznaczając, że 
jakieś auto zajechało na podwórze domu, zapewne do mnie. Roboty nie przerwałem, wiedząc, że, 
jak kto ma do mnie interes, to mnie na pewno znajdzie. Nie omyliłem się, gdyż za parę minut 
przybył na pole oficer, z miną ogromnie poważną, a upewniwszy się, że ma ze mną do czynienia, 
oświadczył bardzo uroczyście, że przyjeżdża od Naczelnika Państwa, p. Piłsudskiego, i ma roz-
kaz, ażeby mnie natychmiast przywiózł do Warszawy. Nie będzie mi opowiadał, o co chodzi, bo 
mi to list p. Naczelnika wyjaśni. Ponieważ w liście tym było bardzo kategoryczne wezwanie do 
natychmiastowego przyjazdu, zaniechałem roboty, umyłem się trochę i za pół godziny siedziałem 
już w samochodzie. […] Jakkolwiek wiadomość ta nie była dla mnie całkiem niespodziewana, bo 
jeszcze przed wyjazdem z Warszawy mówił mi o tym p. Piłsudski, zawahałem się bardzo głębo-
ko, zdając sobie sprawę zarówno z ogromu odpowiedzialności, jak i trudności, jakie wiedziałem 
przed sobą. Wszak prawie przed miesiącem patrzyłem na stronnictwa i ich postępowanie, wie-
dząc na pewno, że one się na włos nie zmieniły. Może na jakiś czas przysiądą, ale wrócą do 
swoich praktyk, gdy tylko niebezpieczeństwo minie. Nie dałem, więc żadnej odpowiedzi, za-
strzegając sobie kilka godzin do namysłu” (W. Witos, Moje wspomnienia, s. 7879).
31  Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, SzczecinPoznań 1991, s. 70.
32  Tamże, s. 71.
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ty obowiązek państwa zabezpieczenia żołnierzowi poparcia, inwalidzie 
opieki, a rodzinom zarówno zmobilizowanych, jak i ochotników czyn-
nej, natychmiastowej i wydatnej pomocy. Rząd wezwie naród do ofiar 
koniecznych dla ratowania i ocalenia ojczyzny i nie zadowoli się jedynie 
ofiarnością nielicznych jednostek. Od społeczeństwa zaś żąda męskiej 
karności, spokoju i posłuchu jako gwarancji bezpieczeństwa i warunku 
zwycięstwa”  33. Tygodnik „Piast” wielokrotnie podkreślał, że powołanie 
W. Witosa na urząd premiera było historyczną chwilą w dziejach pol-
skiego ludu. Skomentowano to m.in. w następujący sposób: „Lud polski 
musi się teraz skupić, jak jeden mąż, koło swojego przywódcy, stojącego 
na czele rządu, musi ściśle wykonywać najtwardsze nawet polecenia rzą-
du, być gotowym na wszelkie ofiary, zarówno mienia, jak i krwi, jakich 
ten rząd od niego zażąda”  34. Zdaniem „Piasta” głównym zadaniem rządu 
W. Witosa było uratowanie Polski przed „bolszewickim zalewem, bo ten 
zalew grozi państwu i ludowi polskiemu zniszczeniem. Jedynym celem 
bolszewi, jest bowiem zniszczenie państwa polskiego, jest zatracenie 
tego wszystkiego, co daje narodowi państwo własne, jest przemienienie 
narodu polskiego ponownie w niewolników”  35. Rząd W. Witosa wpro-
wadził m.in. pobór żołnierzy, sądy doraźne „dla tych, którzy działali na 
szkodę państwa oraz nakazał wrócić do armii dezerterom oraz tym, któ-
rzy w jakikolwiek sposób zhańbili żołnierski sztandar”  36. Zdaniem tygo-
dnika działania te były słuszne i racjonale. Rząd bowiem musiał wykrze-
sać jak największe ilości sił, aby wroga odeprzeć i uratować państwo.  
W tygodniku wręcz zaznaczone zostało, że z momentem utworzenia rzą-
du Witosa, to lud wziął odpowiedzialność za losy Polski. W tygodniu 
„Piast” apelowano: „lud polski musi teraz dać żołnierza, sam musi tępić 
dezerterów, musi sam ochotnie zgłaszać się do szeregów, musi sam da-
wać państwu środki obrony poprzez kupowanie pożyczki państwowej, 
poprzez oddawanie państwu wszelkiego dobra wojskowego”  37. Redak-
cja tygodnia „Piast” nie miała żadnych wątpliwości, że polscy chłopi 
zachowają się zgodnie z oczekiwaniami swojego lidera. Co warte pod-
kreślenia, wraz z apelami o wstępowanie do armii pojawiały się zapew-
nienia o tym, że rodziny poległych żołnierzy nie będą zostawione same 

33  Spr. sten. SU pos.166 z dnia 24 lipca 1920 roku, ł. 78.
34  Poseł Witos prezydentem ministrów. Rząd posła Witosa Rządem Obrony Narodowej. Reali-
zowanie Polski ludowej, „Piast” (1920), nr 31, s. 2.
35  Tamże.
36  Tamże. 
37  Tamże. 
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sobie. Na łamach tygodnika „Piast” gwarantowano, że niepodległe pań-
stwo polskie pomoże rodzinom poległych żołnierzy. W „Piaście” została 
szczegółowo omówiona ustawa o pomocy dla rodzin poległych na fron-
cie z 15 lipca 1920 roku. Informacja taka była szczególnie istotna na 
morale i zaangażowanie dla walczących. W. Witos powierzoną mu misję 
przyjął i w ciągu jednego dnia uformował rząd  38. Bardzo istotna w tym 
była także ówczesna krytyczna dla państwa polskiego sytuacja na fron-
cie. W 1919 roku inicjatywa strategiczna w tym konflikcie należała do 
Polski. Armia polska osiągnęła na północy mniej więcej linię wzdłuż 
górnego Dniepru i Berezyny, z kolei na południu otarła się o Kamieniec 
Podolski  39. W połowie 1920 roku w zdecydowanej ofensywie były woj-
ska bolszewickie, a państwo polskie znalazło się w krytycznym położe-
niu. W tej sytuacji jedynie W. Witos jako zdecydowany lider ruchu ludo-
wego mógł skutecznie zmobilizować ludność chłopską do zasilania 
szeregów armii. 

30 lipca 1920 roku kolejną odezwę do chłopów wystosował W. Witos, 
tym razem jako premier. Doskonale zdawał sobie sprawę z kłamstwa 
haseł głoszonych przez bolszewików. W apelu zawarł następujący frag-
ment: „Bolszewicy, którzy głosili, że uznają prawo do niepodległości dla 
każdego narodu, wdzierają się coraz bardziej, aby ujarzmić Polskę, na-
rzucić swoje rządy. Bolszewicy niosą ze sobą zniszczenie, zagładę dla 
kraju i niewolę dla ludu”  40. W. Witos mówiąc o tym, że bolszewicy gło-
sili uznanie prawa do niepodległości dla każdego narodu, mógł mieć na 
myśli przykładowo Orędzie Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotni-
czych i Żołnierskich z 14 marca 1917 roku do Narodu Polskiego. W tym 
krótkim dokumencie, który nie miał żadnego znaczenia prawnego, a je-
dynie posiadał wymiar propagandowy, zawarto m.in.: „Carat, który  
w ciągu półtora wieku dławił zarówno naród polski, jak i rosyjski, został 
obalony wspólnymi siłami proletariatu i wojska. Zawiadamiając Naród 
Polski o tym zwycięstwie wolności nad ogólnorosyjskim żandarmem, 
Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich oświadcza, 
że demokracja w Rosji stoi na stanowisku uznania samookreślenia poli-
tycznego narodów, i oznajmia, że Polska ma prawo do całkowitej nie-
podległości pod względem państwowomiędzynarodowym. Przesyłamy 
Narodowi Polskiemu swe bratnie pozdrowienia i życzymy mu powodze-

38  A. Zakrzewski, Wincenty Witos. Chłopski polityk i mąż stanu, Warszawa 1977, s. 108.
39  J. Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 59.
40  Prezydent ministrów Witos do Braci włościan na wszystkich ziemiach polskich, „Piast” 
(1920), nr 32, s. 13 (dalej jako Prezydent ministrów Witos).
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nia w oczekującej go walce o wprowadzenie w niepodległej Polsce de-
mokratycznego republikańskiego ustroju”  41. Deklaracja ta ze strony bol-
szewików okazała się być tylko pustosłowiem. Bolszewicy przejmując 
władzę wprawdzie potępili rozbiory Polski jako akt imperializmu i zrze-
kli się roszczeń do obszarów wydartych jej przez Rosję carską, ale nie 
znaczyło to jednak, że zamierzali zrezygnować z kontroli nad tym tery-
torium  42. Bolszewicy, z jednej strony, wielokrotnie zapewniali, że uznają 
niepodległość Polski, a z drugiej – jawnie wspierali internacjonalistycz-
nych komunistów polskich, którzy za cel stawiali sobie upadek Rzeczy-
pospolitej  43. Polscy komuniści z Moskwy wysyłali swoje odezwy do 
robotników, chłopów i żołnierzy, aby wywarli nacisk na polski „burżu-
azyjny rząd” w celu położenia kresu wojnie z Rosją Sowiecką  44. Apele 
te mogły trafić do polskiego społeczeństwa. Na ziemiach polskich już 
szósty rok trwały działania wojenne. Niechęć do prowadzenia wojny ro-
sła. Z punktu widzenia władz wojskowych konkretnym sygnałem tych 
nastrojów była rosnąca skala uchylania się od służby wojskowej (głów-
nie przez ludność chłopską z Polski centralnej i wschodniej) oraz dezer-
cje  45. Wszystkie te deklaracje ze strony bolszewików miały tylko wy-
dźwięk propagandowy. W praktyce sowiecka „niepodległość” miała 
oznaczać jedynie autonomię w ramach imperialnej federacji, gdzie scen-
tralizowane rządy jednej partii ograniczyłyby narodowe swobody do ob-
szaru oświaty i nazewnictwa ulic  46. 

W. Witos w swojej odezwie przede wszystkim chciał pobudzić ducha 
walki i podnieść morale, dlatego napisał także: „Precz ze zwątpieniem, 
ludowi, który jest potęgą, wątpić nie wolno”  47. Nawoływał do oddania 
ojczyźnie majątku, krwi i życia, argumentując, że ofiara ta opłaci się 
stukrotnie, jeśli kraj zostanie ocalony przed niewolą i hańbą  48. Ponadto 
domagał się od każdego wójta i sołtysa, aby dopilnowali stawienia się do 
wojska wszystkich powołanych z ich obszarów. Zaapelował po raz ko-

41  Orędzie Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich z 14 marca 1917 r. do 
Narodu Polskiego, w: Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795-1918. Wybór źródeł, M. 
Kallas, M. Krzymkowski, Warszawa 2006, s. 255256.
42  A. Zamoyski, Warszawa 1920…, s. 21.
43  N. Davies, Biały Orzeł. Czerwona Gwiazda…, s. 44.
44  A. Nowak, Polska i trzy Rosje: studium Polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 
1920 roku), Kraków 2001, s. 431.
45  Tamże. 
46  Tamże.
47  Prezydent ministrów Witos, s. 13. 
48  Tamże.
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lejny do ludności chłopskiej o udział w obronie państwa polskiego  
w następujący sposób: „Dlatego w tej przełomowej dla państwa, a więc 
i dla Ludu Polskiego chwili, odzywam się do Was, Bracia na wszystkich 
ziemiach polskich, odzywam się nie z prośbą, ale z wezwaniem: Niech 
każdy z Was spełni swój obowiązek! Kto z Was zdolny do noszenia bro-
ni – na front! Dzisiaj najwyższy obowiązek każdego Polska, to służba  
w obronie Ojczyzny! Na polu walki, na froncie dzisiaj miejsce dla każ-
dego, kto broń dźwigać potrafi. Inni dać muszą ofiarę z pracy i z mie-
nia”  49. Odezwa ta oraz zapowiedzi przeprowadzenia reformy rolnej 
zmieniły postawę wsi wobec toczącego się konfliktu. Stawiennictwo po-
borowych pochodzenia chłopskiego, jak również zgłoszeń do Armii 
Ochotniczej powołanej przez rząd w połowie lipca znacznie się poprawi-
ło  50. Autorytet premiera W. Witosa również w znacznym stopniu zdecy-
dował o osłabieniu nastrojów antywojennych wśród chłopów  51. Na we-
zwania lidera ludowców udzielili oni rządowi poparcia, wstępując  
w szeregi armii lub też świadcząc na jej rzecz  52. 

6 sierpnia 1920 roku W. Witos na łamach tygodnika „Piast” ogłosił 
odezwę bezpośrednio skierowaną do żołnierzy, w której wzywał do 
ofiarnej walki w obronie Polski. Znalazły się w niej m.in. następujące 
fragmenty: „Nadszedł czas największego dla Narodu i Państwa wysiłku! 
Armie bolszewickie walą się na naszą ziemię, niosąc zniszczenie, rzeź, 
pożogę i rabunek, zabierając żywność i wszystko, co się da zabrać. Bol-
szewicy chcą zniszczyć nasze państwo, a naród skuć w kajdany i zrobić 
niewolnikiem. […] Żołnierze! Na Was dziś opiera się Polska! Ona Wam 
powierzyła swoją obronę. Od Was zależy, czy naród będzie mógł żyć  
w swobodzie i w szczęściu, czy też stanie się parobkiem najeźdźców. 
Broniąc Polski bronicie siebie i swoich rodzin. Walcząc o utrzymanie 
Państwa walczycie o spokój i szczęście Waszych matek, ojców, braci, 
sióstr i dzieci. Nie myślcie, że bolszewicy są niezwyciężeni. To niepraw-
da! I lud rosyjski i żołnierze bolszewiccy mają wojny dosyć. […] Niech 
Was nie zniechęcają chwilowe braki. Sami wiecie, że bolszewiccy żoł-
nierze walczą bez butów, w łachmanach, bez bielizny. Wam nie brakuje 
ani amunicji, ani broni. Odzieży i butów. Rząd Wam dostarczy. Przekleń-
stwo Narodu ścigać będzie tych, co z pola walki haniebnie uciekli przed 
wrogiem! Ich własne rodziny, cierpiąc ucisk bolszewicki, przeklną 

49  Tamże.
50  J. Odziemkowski, Wieś i armia w II Rzeczypospolitej, Wrocław 1988, s. 20.
51  J.R. Szaflik, Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” 1926-1931, Warszawa 1970, s. 27.
52  Tamże.
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ich”  53. W odezwie pojawiły się również zapewnienia, że żołnierze, któ-
rzy szczególnie odznaczą się na polu walki, zostaną oficerami. Nato-
miast osoby, które zgłosiły się do armii na ochotnika miały otrzymać 
ziemię z reformy rolnej w pierwszej kolejności. W. Witos zapewniał 
również, że rodziny poległych na froncie nie zostaną pozostawione bez 
pomocy. W odezwie zawarta została także teza, że celem najazdu bolsze-
wickiego nie była Polska, lecz tak naprawdę najeźdźcy „marzą o zawo-
jowaniu całego świata”  54.

Premier W. Witos często wyjeżdżał na front. Bywało, że nawet co-
dziennie. Chciał się bezpośrednio spotkać z walczącymi żołnierzami, 
pobudzić wśród nich ducha walki, podkreślić ich wielkie zadanie oraz 
znaczenie ich ofiary dla państwa i ludu polskiego. Premier dokonywał 
również kontroli zaopatrzenia i w razie stwierdzenia jakichkolwiek bra-
ków, natychmiast wydawał odpowiednie zarządzenia  55. Żołnierze pod-
czas tego typu wizyt witali W. Witosa z entuzjazmem  56.

Bezpośrednie zwracanie się do ludności chłopskiej nie było jedyną 
formą apelowania o udział w wojnie z bolszewikami. W tygodniku 
„Piast” pojawiały się artykuły, w których przedstawiano, jak w rzeczy-
wistości wyglądały rządy bolszewickie w sąsiedniej Rosji. To także mia-
53  Żołnierze!, „Piast” (1920), nr 33, s. 34.
54  Tamże. 
55  Prezydent Ministrów Witos na froncie, „Piast” (1920), nr 34, s. 3. 
56  Tamże. Identyczne wnioski odnośnie reakcji żołnierzy na wizyty W. Witosa pojawiły się 
także w Pamiętnikach Macieja Rataja, kolejnego z liderów PSL „Piast”, który relacjonował to 
w następujący sposób: „Celem podniesienia zdemoralizowanego żołnierza na duchu, przywró-
cenia moralu w wojsku, wzniecenia entuzjazmu przydzielono do oddziałów ochotników inteli-
gentów, jako referentów oświatowych, organizowano wyprawy rozmaitych delegatów (między 
innymi i posłów sejmowych) z darami (papierosy, czekolada, broszury); w tym samym celu 
wyjeżdżali na front w wolnym czasie członkowie rządu, by się pokazać, by stwierdzić swoją 
obecnością, że nieprawdziwe są pogłoski, iż to rząd uciekł do Poznania, a nawet za granicę. 
Doskonałe wrażenie robiło zawsze pojawienie się prezesa Witosa na froncie, toteż wyjeżdżał 
prawie codziennie do któregoś z odcinków bojowych położonych tak blisko Warszawy […] Po 
zaznajomieniu się z sytuacją wyjechaliśmy w dwa auta w kierunku Nasielska, gdzie toczyły się 
zacięte walki. Po drodze zatrzymywaliśmy się przy transportach rannych, których przewożono 
na autach Czerwonego Krzyża i na prostych, trzęsących się chłopskich wozach. W jednej z wsi, 
nie pamiętam już jakiej, grupa chłopów otacza wóz z rannym leżącym na wznak. Zatrzymuje-
my się. «Ciężko ranny» – mówią nam półszeptem. Rzeczywiście ciężko ranny w brzuch, chłop 
dorodny, dwudziestokilkuletni. […] Chłopi z niedowierzaniem oglądają prezesa ministrów bez 
krawata, w butach z cholewami, ale z szacunkiem robią mu miejsce. Ranny, widać światły 
chłop i znający Witosa z gazet, ściska kurczowo rękę Witosa: «Dziękuję, dziękuję, my chłopi  
z Witosem nie damy się bolszewikom» – mówi z widocznym wzruszeniem. Widzę, że i Witos, 
zwykle zimny czy udający zimnego, jest wzruszony, może cierpieniem żołnierza, może rolą 
swoją, którą mu w tej chwili ranny uświadamia, a może jednym i drugim. Żegnamy sierdzenie 
cichego bohatera, polecając go uwadze i opiece woźnicy. Któż wie, co się z nim stało”  
(M. Rataj, Pamiętniki, do druku przygotował J. Dębski, Warszawa 1965, s. 102).
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ło wpływ na mobilizację społeczeństwa, bowiem z pewnością podobnie 
wyglądałyby rządy bolszewickie na ziemiach polskich. Opublikowany 
został m.in. bardzo obszerny artykuł pt. „Jak wygląda bolszewicki ra-
j?”  57, który powstał na podstawie relacji jeńców i uciekinierów z Rosji. 
Wnioski z niego były następujące. Rządy bolszewickie swoją siłę opie-
rały na terrorze oraz Armii Czerwonej  58. Za terror odpowiadały tzw. cze-
rezwyczajki, tj. komisje do spraw walki z wrogami bolszewików. Swoje 
siedziby miały w każdym mieście oraz w większych wsiach. W ich skład 
wchodziły największe „szumowiny społeczne, bandyci, zbrodniarze”. 
Do Armii Czerwonej natomiast ludzi werbowało się siłą i przemocą.  
W kraju na porządku dziennym panowało łapownictwo, oszustwa oraz 
zepsucie obyczajów moralnych.

Terror bolszewicki nie ograniczał się tylko do samych masowych eg-
zekucji. Przy całym ich okrucieństwie budziły one mniejszy strach  
i przygnębienie niż wszechobecna atmosfera represji  59. Do przejawów 
czerwonego terroru zaliczano m.in.: stłumienie wolności słowa, rozwią-
zanie wolnych związków zawodowych, wszechobecność agentów i do-
nosicieli policyjnych, nieposzanowanie praw człowieka, wszechogar-
niający głód i nędza  60. Nieprzemijająca groźba represji mogła utrudniać 
życie bardziej niż egzekucje. 

Bardzo szybko w Rosji bolszewickiej odchodziło się od głoszonych 
haseł, m.in. 6godzinnego dnia pracy. Robotnicy siłą byli zmuszani do 
pracowania po 12 godzin dziennie. Za jakąkolwiek próbę strajku karano 
rozstrzelaniem. W kraju została zniesiona własność prywatna. Co naj-
istotniejsze, ziemia w Rosji nie należała do chłopów tylko do państwa  61. 
Chłopi byli tylko wyznaczonymi przez państwo robotnikami, którzy zo-
bowiązani byli oddać wszystko, czego państwo zażądało. Z tego powodu 
po wsiach organizowane były brutalne rekwizycje, podczas których za-
bierano zwłaszcza żywność.

Bolszewicy szeroko rozumianą kwestię chłopską rozwiązali dwufazo-
wo. Na mocy tzw. dekretu o ziemi z 1917 roku, uchwalonego przez II 
Ogólnorosyjski Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, każ-
dy obywatel państwa rosyjskiego otrzymał prawo do użytkowania ziemi 
pod warunkiem uprawiania jej samodzielne, bez korzystania z pracy na-

57  Jak wygląda bolszewicki raj?, „Piast” (1920), nr 32, s. 56 (dalej: Jak wygląda bolszewicki raj).
58  Tamże.
59  R. Pipes, Rewolucja rosyjska, tłum. T. Szafer, Warszawa 1994, s. 697.
60  Tamże. 
61  Jak wygląda bolszewicki raj, s. 6.
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jemnej  62. Ponadto na mocy tego dekretu cała własność „obszarnicza” 
ziemi została zniesiona bez żadnego wykupu, natomiast ziemie apanażo-
we, klasztorne, kościelne wraz z całym żywym i martwym inwentarzem 
oraz zabudowaniami zostały oddane do dyspozycji gminnych komitetów 
rolnych oraz powiatowych Rad Delegatów Chłopskich. Z szacunków 
sporządzonych przez Komisariat Rolnictwa wynikało, że w latach 1919
1920 chłopi otrzymali w sumie 23,27 mln ha ziemi, która była jednak 
dzielona nierównomiernie  63. Władze bolszewickie jednak nie ukrywały, 
że stan powstały na mocy wymienionego dekretu miał być tylko przej-
ściowym. Celem długofazowym była bowiem kolektywizacja, a więc 
zawłaszczenie przez państwo całej ziemi, jej płodów oraz przekształce-
nie chłopów w robotników najemnych. Gdy tylko zaistniały sprzyjające 
ku temu okoliczności, zostało to z całą stanowczością zrealizowane.  
Z tego dalekosiężnego planu bolszewicy nie robili nawet specjalnej ta-
jemnicy. W latach 19181919 władze sowieckie potwierdzały m.in.  
w prasie, że kolektywizacja była nieunikniona  64. Działania uderzające  
w wieś były prowadzone z precyzją i brutalnością właściwymi dla ope-
racji wojskowych. Na mocy kolejnych dekretów chłopi zostali zobowią-
zani do odstawiania nadwyżek zboża do wyznaczonych punków skupu  
w zamian za zapłatę w cenach stałych  65. Chłopi, którzy się z tego obo-
wiązku nie wywiązali, zostali ogłaszani „wrogami ludu”. Bolszewicy 
opracowali także szczegółowy program przy wymuszaniu zboża. Chło-
pi, którzy nie chcieli dobrowolnie oddać zboża, musieli stawać przed 
Trybunałem Rewolucyjnym, który orzekał m.in. następujące kary: nie 
mniej niż 10 lat pozbawienia wolności, konfiskatę majątku, wykluczenie 
ze wspólnoty  66. Po wsiach ponadto grasowały uzbrojone bandy, które 
poszukiwały ukrytej żywności. 

Konkluzja tego wszystkiego w tygodniku „Piast” była następująca 
„Ogółem mówiąc bolszewicy obiecali chłopom i robotnikom pokój, chleb 
i wolność. Pokoju im nie dali, bo od początku prowadzą wojnę, pragnąc 
spławić we krwi całą Europę, tak jak spławili Rosję. Chleba im nie dali, bo 
zniszczyli gospodarstwo i uniemożliwili pracę. Wolności nie dali, bo ta-
kiego ucisku jak dzisiaj jest w Rosji nie było za najgorszych czasów car-
62  Dekret o ziemi II Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad Delegatów Robotniczych o Żołnierskich,  
w: S. Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 1, 1917-1926, 
Poznań 1989, s. 2627.
63  R. Pipes, Rewolucja rosyjska, s. 565.
64  Tamże.
65  Tamże.
66  Tamże.
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skich. Uprzytomnijcie to sobie Bracia i pomyślcie, czy można lekceważyć 
tę zarazę, która z potężnej Rosji zrobiła piekło na ziemi!”  67. 

W tygodniku „Piast” publikowane były także artykuły, w których opi-
sywano, w jaki sposób na zajętych terenach zachowywała się Armia 
Czerwona. Przedstawiano okrucieństwa, jakich dopuszczali się bolsze-
wiccy najeźdźcy, oraz w jaki sposób próbowali ustanawiać tymczasową 
władzę. Informacje tego typu bez wątpienia wpływały na postawę pol-
skiego społeczeństwa wobec toczącej się wojny. 

W „Piaście” opublikowany został przechwycony rozkaz wydany przez 
władze bolszewickie okręgu kijowskiego z 22 maja 1920 roku. Zawierał on 
instrukcje postępowania odnośnie polskich włościan. Władze bolszewickie 
zalecały m.in. stosować masowy terror, gwałt i ucisk, konfiskować zboże  
i całą produkcję rolną, organizować kolonizację rosyjskiej biedoty, gdzie 
tylko się dało, a wyznaczeni komisarze administracyjni mieli wykazywać 
się najwyższą surowością w egzekwowaniu tych wytycznych  68. Liczebność 
czerezwyczajek na zajętych terenach miała się zwiększyć pięciokrotnie.  
W ich skład mieli wchodzić osoby ze środkowej Rosji. 

Z informacji pojawiających się w „Piaście” wynikało, że żołnierze 
bolszewiccy ograbiali chłopów ze wszystkiego, co mieli. Zabierali 
przede wszystkim konie, bydło, bieliznę, odzież, środki czystości  69. Lu-
dzi zdolnych do noszenia broni wcielali do armii i wysyłali do walk  
z wojskami gen. Wrangla w głąb Rosji. 

Przedstawiano także liczne przypadki zbrodni, jakich dopuszczali się 
żołnierze Armii Czerwonej na ludności polskiej. Opisano m.in. niezwy-
kłą historię nadesłaną przez lekarza, który przedstawił przypadek czło-
wieka zakopanego żywcem przez bolszewików, a któremu mimo to uda-
ło się przeżyć  70. 

W trakcie wojny premier W. Witos odbył wizytę w spalonej przez bol-
szewików wsi. W swoich wspomnieniach opisał m.in.: „Po drodze zatrzy-
maliśmy się we wsi, która została świeżo spalona przez bolszewików. 
Większa część domów i budynków gospodarskich uległa już zniszczeniu, 
kilkanaście domów jeszcze się dopalało. Obrony nie było prawie żadnej, 
gdyż starsi i młodsi mężczyźni zostali albo zabrani przez bolszewików na 
podwody, albo też uprowadzeni za wyraźnie wrogie stanowisko wsi wo-
bec nich. Kobiety zaś potraciły zupełnie głowy. […] Sołtysi wsi, do któ-

67  Jak wygląda bolszewicki raj, s. 6.
68  Jak bolszewicy chcą się zabrać do chłopów Polsce, „Piast” (1920), nr 32, s. 6.
69  Jak bolszewicy hulają na ziemiach polskich, „Piast” (1920), nr 33, s. 3. 
70  Rozstrzelany i zakopany przez bolszewików – żyje!, „Piast” (1920), nr 40, s. 13.
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rych wstąpiłem, twierdzi, że bolszewicy zabrali u nich cztery piąte koni, 
większą część bydła, poobdzierali ludność z ubrania, a nawet bielizny, za-
brali wozy, pokradli pieniądze, które potrafili wszędzie wywąchać. Ogra-
biona ze wszystkiego ludność jest w rozpaczy, spodziewając się pomocy 
od rządu”  71. Natomiast odnośnie procederu rabowania koni, M. Rataj  
w swoich pamiętnikach pisał następująco: „Na drodze, a raczej przy dro-
dze dość często spotyka się konie, które padły, połamane wozy – bolsze-
wicy zabierają po drodze chłopom, gdzie tylko się da i ile tylko się da, 
konie i wozy i uciekają na nich na złamanie karku, byle prędzej za Bug! 
[…] Sprytniejsi spośród chłopów, ryzykanci, nie chcąc rozstać się z koń-
mi, podejmowali się wieźć bolszewików, by im przy najbliższej sposobno-
ści zemknąć z końmi i wozem. Spotykamy takich, którym się to udało. 
Klną czerwonogwardzistów, ale zadowoleni są, że uratowali swój sprzę
żaj”  72. M. Rataj wspominał również, że w prawie każdej wsi chłopi skar-
żyli się, że bolszewicy ukradli wszystkie konie.

Okrucieństwa czy wręcz barbarzyńskie czyny, jakich dopuszczali się 
żołnierze Armii Czerwonej na zajętych polskich terenach, miały pewne 
uzasadnienie. Typowym bolszewickim szeregowcem był poborowy 
chłopskiego pochodzenia, który nierzadko brał udział w kilku kampa-
niach z lat 19141918  73. Żołnierz taki marzył, aby nareszcie powrócić do 
domu. Często tak naprawdę nie wiedział, o co toczyła się ta wojna. Wa-
runki bytowania w Armii Czerwonej także nie były idealne. Żołnierze 
byli głodni, zawszeni, nosili łachmany, często cierpieli na chroniczną 
biegunkę  74. Poprzez brutalne mordy i dewastacje żołnierze odreagowy-
wali własne lęki. 

Działalność bolszewików nie ograniczała się tylko do rabowania i bar-
barzyńskich zachowań. Na zajętych przez Armię Czerwoną terenach po-
wstawały komitety rewolucyjne, których zadaniem było tworzenie tym-
czasowych organów władzy cywilnej w postaci komitetów obwodowych, 
powiatowych, gminnych i wiejskich  75. Komitety te określano jako „rew-
komy”. Ich głównym zadaniem było dostarczanie podwód, żywności  
i zboża dla Armii Czerwonej, zbieranie sprzętu wojskowego  76. W tym 
71  W. Witos, Moje wspomnienia…, s. 117.
72  M. Rataj, Pamiętniki…, s. 108109.
73  A. Zamoyski, Warszawa 1920. Nieudany podbój…, s. 71.
74  Tamże.
75  A. Ajnenkiel, Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych 
Polski 1918-1926, Warszawa 1978, s. 182.
76  J. Szczepański, Ludowcy wobec wojny polsko-sowieckiej 1919-1920, w: Dzieje i przyszłość 
ruchu ludowego…, s. 74.
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celu rewkomy przeprowadzały spis wszystkich koni i bydła w danej wsi. 
Organy te miały ponadto ścigać ukrywających się polskich żołnierzy 
oraz tępić wszelkie przejawy oporu wobec sowieckiej władzy. Na po-
czątku sierpnia 1920 roku w Białymstoku powstał Tymczasowy Komitet 
Rewolucyjny Polski, który miał sprawować tymczasową władzę na tere-
nach zajętych przez Armię Czerwoną. Rozpoczął sprawowanie rządów 
od konfiskaty wszystkich majątków ziemskich oraz organizowania pań-
stwowych gospodarstw kolektywnych  77. Przez to Komitet odtrącił, nie-
licznych, którzy byli gotowi kooperować z nowymi władzami  78. Sytu-
acja ta dała potężny oręż propagandzie antysowieckiej. Po raz kolejny 
potwierdziło się, że hasła głoszone przez bolszewików (przykładowo 
ziemia dla chłopów), które w Polsce mogły uzyskać szerokie poparcie, 
były cynicznymi kłamstwami. Kwestie te były szeroko nagłaśniane za 
pośrednictwem tygodnika „Piast”. 

Bardzo dużo miejsca na łamach tygodnika poświęcono uchwaleniu 
ustawy o reformie rolnej z 15 lipca 1920 roku  79. Zaznaczono, że była to 
przełomowa data w historii polskiego ludu. W tygodniku dokładnie opisa-
no postanowienia reformy rolnej i wyraźnie wskazano, że dezerterzy i oso-
by, które uchylały się od stawiennictwa w armii, traciły prawo do skorzy-
stania z ustawy o reformie rolnej. W takiej sytuacji obowiązkiem chłopów 
było obronić polską ziemię i polskie państwo oraz nie dopuścić do niego 
bolszewików. Od tej chwili ludność wiejska mogła w pełni utożsamiać się 
z państwem polskim. Zaznaczyć jednakże należy, że uchwalenie tejże 
ustawy było spowodowane wyłącznie próbą uzyskania poparcia wśród 
chłopów dla toczącego się konfliktu. Najlepiej dowodził temu fakt, że 
ustawa została przyjęta bez debaty. Istotna także była ówczesna bardzo 
niekorzystna sytuacja militarna. Bolszewicy bowiem posiadali zdecydo-
waną inicjatywę na froncie i bardzo szybko wdzierali się w głąb państwa 
polskiego. Zdarzały się sytuacje, że polscy chłopi wręcz z wrogością od-
nosili do toczącej się wojny polskobolszewickiej  80. Z tego powodu ko-
nieczne były działania mające na celu przekonanie całego narodu o ko-
nieczności rozwoju wojska oraz o potrzebie zaopatrzenia w niezbędne 
środki do życia i wyposażenia technicznego  81. Ustawa o reformie rolnej 
77  W. Materski, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Łódź 2009, s. 8384.
78  Tamże.
79  Fundament Polski Ludowej gotowy, „Piast” (1920), nr 30, s. 12.
80  J. Figat, Armia i obronność w myśli społecznej ruchu ludowego Drugiej Rzeczypospolitej, w: 
Chłopi, naród, kultura, t. 1, Myśl polityczna ruchu ludowego, red. J. Jachymek, K.Z. Sowa, M. 
Śliwa, Rzeszów 1996, s. 312.
81  Tamże. 
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miała na celu zachęcenie ludności wiejskiej do walki. Prasa ludowa szero-
ko propagowała tę ustawę, oceniając ją jako sukces parlamentarny ludo-
wców i całej wsi  82. Niezwykle istotne było także powołanie W. Witosa, 
polityka wywodzącego się z warstwy chłopskiej, na stanowisko premiera. 
Prasa ludowa odegrała dobitną rolę we wspomaganiu premiera w zabie-
gach mobilizujących mieszkańców wsi do wysiłku obronnego kraju. Prasa 
m.in. nawoływała do wykonywania zadań związanych z obroną kraju, za-
chowania ładu i spokoju, wytwarzała atmosferę potępienia dla dezerterów, 
propagowała wykup pożyczki państwowej  83. 

Tygodnik „Piast” był bardzo aktywny w angażowanie chłopów do walki 
o dopiero co odrodzone państwo polskie. Na jego łamach publikowano 
liczne apele działaczy ludowych i władz państwowych. Apele te wśród 
chłopów uzyskały bardzo duży odzew. Przez cały okres wojny „Piast” de-
maskował obłudę bolszewickich haseł. Starano się uświadomić chłopów, 
czym ten ustrój był naprawdę. Walczono z agitatorami, którzy próbowali 
omamić polskie społeczeństwo. Przedstawiano okrucieństwa, jakich do-
puszczali się żołnierze Armii Czerwonej. Zwracano również uwagę na 
kwestię bytu rodzin żołnierzy, którzy zginęli na froncie.
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Appeals for Participation of the Peasant Population in the  
War Polish-Bolshevik (1919-1921) on Pages of the Weekly „Piast”

Summary

The weekly of „Piast” was a newspaper adressed to rural population. 
The war with bolsheviks was very dangerous for Polish. The weekly of 
„Piast” was very astice in encouraging peasants for the participation in 
the war. Alot of appeals of politicians were being Published. The „Piast” 
informed in realisty the bolshevik authority in Russia had looked like.  
A hypocrisy of bolshevik ideas was being unmasked. A cruelty of Soviet 
soldiers was being described. 



Andrzej Mączka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

WIZERUNEK STANISŁAWA BUŁAK-BAŁACHOWICZA  
I JEGO ODDZIAŁÓW WYKREOWANY PRZEZ PRASĘ 

MIĘDZYWOJENNĄ W POLSCE

Głównym celem informacji prasowych, szczególnie tych ukazują-
cych się w czasie wojny, miało być informowanie czytelników  

o działaniach frontowych, zwycięstwach, porażkach, zawieszeniu broni, 
pokoju itd. Podobnie jak w dzisiejszych czasach, periodyki były zazwy-
czaj powiązane z jakąś opcją polityczną czy ideologiczną. Jednym z ich 
głównych zadań była opiniotwórczość, a ich stronniczość była bardzo 
widoczna – nawet w obliczu zagrożenia suwerenności kraju podczas 
trwającego konfliktu zbrojnego.

Polska prasa, zarówno w okresie trwania wojny z bolszewikami, jak  
i przez większość okresu międzywojennego, często wzmiankowała  
o Bałachowiczu i jego oddziałach. Część z tych doniesień była obiek-
tywna i zgodna z prawdą, jednak większość z nich stanowiła nieprawdę, 
mającą na celu wprowadzenie w błąd odbiorcy i ukazanie oddziałów 
Bałachowicza w złym świetle. Doniesienia pojawiały się głównie na ła-
mach prasy lewicowej lub żydowskiej (np. „Robotnik”, „Nowy Dzien-
nik”), tutaj głównie ukazywano Bałachowicza negatywnie, powielając 
często kłamliwe informacje na temat dokonań jego oddziałów na fron-
cie. Periodyki przekazywały również obiektywne informacje o przebie-
gu działań frontowych i waleczności Armii Bałachowicza, niektóre 
wręcz przybierały formy peanów (np. Tygodnik Ilustrowany). 

Autor podejmuje próbę zestawienia informacji prasowych ukazują-
cych się w latach dwudziestych i trzydziestych z dementi Stanisława Bu-
łakBałachowicza oraz informacjami z dokumentów i wspomnień. Ce-
lem jest zweryfikowanie autentyczności przekazywanych informacji 
prasowych w oparciu o zebrany materiał. W szerszym kontekście uzy-
skujemy również pewien obraz stosunków politycznych i społecznych 
panujących w II Rzeczpospolitej, mający odbicie w ukazujących się 
wówczas gazetach. 
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Przekaz informacji o generale Stanisławie BułakBałachowiczu i jego 
podkomendnych na łamach krajowej prasy międzywojennej stanowi bar-
dzo dobry przykład upolitycznienia i stronniczości ideologicznej ówcze-
snych mass mediów w Polsce. Sam Bałachowicz bronił się przed atakami 
prasy bardzo skutecznie, jednak opinie i informacje przekazywane o nim 
w dwudziestoleciu do dzisiaj stawiają go w szeregu najbardziej kontro-
wersyjnych postaci związanych z konfliktem polskobolszewickim.

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ  
STANISŁAWA BUŁAK-BAŁACHOWICZA

Dotychczasowe badania nad życiorysem Stanisława BułakBałacho-
wicza dotyczyły głównie okresów, które najbardziej interesowały histo-
ryków polskich – wojna z bolszewikami, czy białoruskich – tzw. Opera-
cja Mozyrska. Stosunkowo niewiele wiadomo o okresie wczesnej mło-
dości generała. Pozostaje do wyjaśnienia kwestia korzeni rodu Bałacho-
wiczów  1 i kilku mniej czy bardziej ważnych epizodów z życia rodzinne-
go Stanisława. Jednym z najważniejszych źródeł mówiących o młodości 
Bałachowicza jest własnoręcznie spisany przez niego życiorys, znajdu-
jący się w zasobach Wojskowego Biura Historycznego, a opublikowany 
drukiem w 1995 roku  2.

Urodził się 10 lutego 1883 roku w majątku Mejszty  3 na Wileńszczyź-
nie w rodzinie katolickiej. Generał Stanisław BułakBałachowicz w obu 
wydanych przez siebie książkach podtrzymywał, że w domu rodzinnym 
mówiono w języku polskim i wychowywano go na Polaka  4. Pierwsze 
nauki pobierał w domu od nauczyciela, a zarazem swojego kuzyna Juliu-
sza Jasińskiego. Następnie uczył się w szkole powiatowej w Nowoalek-
sandrowsku. Uczęszczał do czteroklasowego polskiego gimnazjum  

1  Nazwisko Bałachowicz nie występuje w żadnym z dostępnych herbarzy. Por. M. Cabanowski, 
Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP i wyklęci żołnierze wojny polsko-
sowieckiej 1920 roku, b.m. 2013, s. 214215.
2  Z. Karpus, O. Łatyszonek, Życiorys generała Stanisława Bułak-Bałachowicza złożony  
w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie 1 grudnia 1929 r., „Białoruskie Zeszyty 
Historyczne” 1995, z. 2, s. 160169.
3  Mejszty (albo Mejkszty) – ówcześnie miejscowość położona w powiecie nowoaleksandrowskim. 
Właścicielami wsi były kolejno rody: Naruszewiczów, Wawrzeckich oraz Meysztowiczów. Por. 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, Warszawa 1885, s. 243.
4  S. BułakBałachowicz, Wojna będzie czy nie będzie? (W mojej odpowiedzi komunistom i żydom  
z archiwum zebranych dokumentów i na podstawie stwierdzonych faktów), Warszawa 1931, s. 24;  
S. BułakBałachowicz, Precz z Hitlerem! czy Niech żyje Hitler!, Warszawa 1933, s. 2647.
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w Petersburgu  5. Bałachowicz, zgodnie z wolą rodziców, miał wstąpić do 
seminarium duchownego, jednak w wieku 16 lat odbył roczną praktykę 
w dobrach Michała Meysztowicza, a następnie czteroletni kurs agrono-
miczny w dobrach hrabiego BroelPlatera. Tym samym zrezygnował  
z kariery duchownego  6. Od roku 1902 samodzielnie zaczął zarabiać na 
utrzymanie. W 1903 roku rozpoczął pracę jako płatnik przy budowie 
kolei nowogrodzkiej  7. Od roku 1904 do wybuchu I wojny światowej był 
zatrudniony jako administrator i zarządca dóbr HorodziecŁużki (nale-
żących wówczas do hr. ZyberkPlatera)  8.

Do armii rosyjskiej Stanisław BułakBałachowicz wstąpił na ochotnika 
20 sierpnia 1914 roku. Jak sam napisał w swoim życiorysie, ogromny wpływ 
wywarła na niego odezwa skierowana do Polaków, ogłoszona przez cara 
Mikołaja II. Bałachowicz wstąpił do armii z własnym koniem, towarzyszył 
mu też jego brat Józef oraz grupa polskich przyjaciół  9. Po przejściu prze-
szkolenia w 53. Baonie w Połocku został 18 listopada 1914 roku wysłany na 
front i przydzielony do 2. LejbUłańskiego Kurlandzkiego Pułku. Chrzest 
bojowy Bałachowicz przeszedł w walkach nad Bzurą. Za walkę w Socha-
czewie uzyskał pierwsze odznaczenie  10. 

Po raz pierwszy Bałachowicz był ranny w walkach pod Wawrem.  
W kwietniu 1915 roku wraz ze swoją dywizją został przerzucony do 
Kiejdan, gdzie uzyskał kolejne odznaczenie za dobrze przeprowadzony 
zwiad. 30 maja 1915 roku otrzymał zadanie nawiązania kontaktu z 79. 
Dywizją Piechoty. Zadanie wykonał przedzierając się wraz z dowodzo-
nym przez siebie plutonem przez linie niemieckie. W czerwcu 1915 roku 
znów został ranny na polu bitwy, co było bezpośrednią przyczyną póź-
niejszego awansu na oficera. 17 lipca przedarł się przez pozycje niemiec-
kie pod Konstantynowem, zdobył tabory niemieckie, wziął do niewoli 

5  Tzw. szkoła abpa Siostrzeńcewicza – uczono w niej religii, j. rosyjskiego, arytmetyki, historii 
i geografii. Uczniowie byli w niej również przygotowywani do pierwszej spowiedzi i Komunii 
świętej. Por. B. Czaplicki, Katolicka działalność oświatowo-wychowawcza w Petersburgu  
w drugiej połowie XIX i na początku XX w. (do 1914 r.: zarys problematyki, „Śląskie Studia 
HistorycznoTeologiczne” 2007, nr 40/2, s. 425.
6  Z. Karpus, O. Łatyszonek, Życiorys generała Stanisława Bułak-Bałachowicza…, s. 164.
7  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 19.
8  Z. Karpus, O. Łatyszonek, Życiorys generała Stanisława Bułak-Bałachowicza…, s. 164.
9  W grupie tej był m.in. Jerzy Dąbrowski (wł. Dąmbrowski), ps. Łupaszka, zagończyk, który 
zasłynął z sukcesów w walce z bolszewikami w 1920 i 1939 roku. Jeden z pierwszych 
organizatorów oddziałów partyzanckich na ziemiach polskich po klęsce kampanii wrześniowej. 
Szerzej na ten temat zob. T. Strzembosz, Saga o „Łupaszce”, ppłk. Jerzym Dąmbrowskim, 
Warszawa 1996.
10  Z. Karpus, O. Łatyszonek, Życiorys generała Stanisława Bułak-Bałachowicza…, s. 166.
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15 jeńców, zdobył zaopatrzenie i kasę pułkową. Za ten czyn otrzymał 
temblak św. Anny do szabli i nominację na dowódcę 3. Plutonu 5. Szwa-
dronu. 5 października, po śmiałym ataku w okolicach Dyneburga, został 
awansowany na podporucznika jazdy i otrzymał kolejne odznaczenie – 
Krzyż św. Włodzimierza z mieczami  11. 

5 listopada 1915 roku wraz ze szwadronem ochotników zgłosił się do 
oddziału dywersyjnego Leonida Punina  12. Oddział ten był wielonarodowy 
i wielojęzyczny. Oprócz Rosjan i Ukraińców w oddziale służyli żołnierze 
mówiący w języku polskim, łotewskim, litewskim i niemieckim  13. Olga 
Khoroshilova w swoim artykule na temat dokonań oddziału Punina cytuje 
listy jego brata – Lwa. Wyraźnie zaznaczona jest w nich duża rola Bała-
chowicza jako dowódcy jednego z oddziałów biorących udział w ataku na 
niemieckie pozycje w DinkinElich  14 12 stycznia 1916 roku. Lew Punin 
pisze, że Stanisław BułakBałachowicz za udział w natarciu na niemiecki 
posterunek został odznaczony Orderem św. Anny III klasy  15. 23 stycznia 
1916 roku Bałachowicz po raz kolejny został ranny w bitwie pod Tuku-
mem  16. Leczenie i rekonwalescencję odbył w Petersburgu. Dwa miesiące 
później powrócił na front. Otrzymał Order św. Stanisława II klasy oraz 
nominację na dowódcę szwadronu. 24 maja 1916 roku do oddziału dowo-
dzonego przez Stanisława dołącza jego brat Józef  17. Stanisław BułakBa-
łachowicz został mianowany dowódcą 2. Szwadronu i zarekomendowany 
na porucznika. W sierpniu 1916 roku został odkomenderowany wraz ze 
120 ludźmi do dyspozycji 6. Syberyjskiego Korpusu w celu prowadzenia 
działań zwiadowczych. Podczas tych działań odniósł wraz z oddziałem 
duży sukces, za co został awansowany do rangi rotmistrza. Jego szwadron 
otrzymał 57 Krzyży św. Jerzego.

11  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 2324.
12  Słynny oddział partyzancki, prowadzący działania dywersyjne. Doświadczenie partyzanckie 
w oddziale Punina zdobywali zarówno bracia Bałachowicze, ale również wspomniany już Dąm-
browski czy baron Roman von UngernSternberg, późniejszy dowódca Azjatyckiej Dywizji Kon-
nej. Szerzej zob. O. Khoroshilova, Otryad Osoboy vazhnosti atamana Punina, materiały konfe-
rencyjne „Velikaya, Svyashchennaya, Otechestvennaya: Rossiya v Pervoy mirovoy”, 2014, https://
histrf.ru/uploads/media/artworks_object/0001/08/a7a7b4708ebf8026d6febdec25001e394ed-
0f49e.pdf (dostęp: 07.07.2018, s. 610).
13  O. Khoroshilova, Otryad Osoboy vazhnosti atamana Punina…, s. 23.
14  Niestety nie udało się zidentyfikować wspomnianej przez Lwa Punina miejscowości. 
Najpewniej było to na terenie dzisiejszej Łotwy, w okolicach ówczesnego miasta Kemmern 
(obecnie część miasta Jurmała).
15  O. Khoroshilova, Otryad Osoboy vazhnosti atamana Punina…, s. 68. 
16  Miasto Tukums na Łotwie.
17  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 2425. 
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25 grudnia 1916 roku Stanisław BułakBałachowicz został ciężko ran-
ny w głowę i szczękę  18. Działo się to podczas ofensywy rosyjskiej na 
tyły wojsk niemieckich w okolicach Mitawy  19. Bałachowiczowi udaje 
się jednak doprowadzić szarżę do końca, za co otrzymał pochwałę od 
dowódcy armii oraz francuski Krzyż Wojenny  20. Przed rewolucją, na 
przełomie 1916 i 1917 roku, został awansowany do rangi sztabs – kapi-
tana i wybrany dowódcą pułku  21.

Stanisław BułakBałachowicz wiosną 1918 roku wstąpił do Armii 
Czerwonej  22, powodowany pobudkami osobistymi, ponieważ jego brat 
Józef służył w tym czasie jako dowódca 1. Szwadronu Polskiego w Pol-
skim Dywizjonie Ułańskim dowodzonym przez rotmistrza Leona Przy-
sieckiego  23. Wkrótce jednak bolszewicy rozformowali oddział, a jego 
dowódcę rozstrzelali  24. W maju 1918 roku Bałachowicz został wezwany 
przez Lwa Trockiego do Moskwy. Ten zlecił mu sformowanie 1. Łużskie-
go Partyzanckiego Pułku Kawalerii 4. Dywizji Piotrogrodzkiej. Rozka-
zem Trockiego pułk nie podlegał kontroli komisarza wojskowego. Wyko-
rzystując sytuację, Bałachowicz zapełnił oddział Polakami, Białorusina-
mi oraz Rosjanami  25, w krótkim czasie osiągnął on ponad 1000 osób. Nie 
rekrutowano komunistów. Oddział wyróżniał się na tle innych w Armii 
Czerwonej – żołnierze byli zdyscyplinowani i jednolicie umundurowani. 
Pułk został wysłany do tłumienia chłopskich powstań. Żołnierze tłumili 

18  Tamże, s. 25.
19  Obecnie Jełgawa na Łotwie. 
20  Z. Karpus, O. Łatyszonek, Życiorys generała Stanisława Bułak-Bałachowicza…, s. 169.
21  J. GierowskaKałłaur, Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody 
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła, „Acta BalticoSlavica” 
2017, nr 41, s. 83.
22  Dokładna data nie jest w dostępnej literaturze sprecyzowana. Najpewniej było to w miesiącu 
marcu lub później. 5 marca 1918 r. Bałachowicz stoczył jeszcze bitwę z Niemcami nad Jeziorem 
Pejpus, po której był ranny i leczył się w Petersburgu. Bitwa nad Jeziorem Pejpus była stoczona 
jeszcze w ramach oddziałów partyzanckich niepodlegających bolszewikom, będących konty-
nuacją oddziału stworzonego przez Leonida Punina. Badacze piszą też o „przedwiośniu” lub  
o miesiącu lutym. Por. J. GierowskaKałłaur, Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mo-
gła połączyć narody…, s. 83 lub O. Łatyszonek, Spod czerwonej gwiazdy pod biały krzyż, 
„Zeszyt Naukowy – Muzeum Wojska w Białymstoku” 1992, nr 6, s. 41 oraz O. Khoroshilova, 
Otryad Osoboy vazhnosti atamana Punina…, s. 10.
23  S. BułakBałachowicz, Wojna będzie czy nie będzie? (W mojej odpowiedzi komunistom  
i żydom z archiwum zebranych dokumentów i na podstawie stwierdzonych faktów), Warszawa 
1931, s. 61.
24  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 26.
25  W oddziale służyli przyjaciele Bałachowicza z okresu walk na froncie północnym, m.in. 
wcześniej wspomniany Jerzy Dąmbrowski. Por. S. BułakBałachowicz, Wojna będzie czy nie 
będzie?..., s. 61.
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bunty wieszając miejscowych komunistów. W sierpniu oddział miał zo-
stać wykorzystany do tłumienia powstania zorganizowanego przez baro-
na Korfa. Bałachowicz zorientował się, że była to bolszewicka prowoka-
cja, aresztował barona wraz z jego sztabem i odesłał do Petersburga,  
a chłopskie oddziały rozwiązał (w ramach wystąpienia pod dowództwem 
barona Korfa pozostawało kilka tysięcy włościan). Bałachowicz tym czy-
nem zyskał sobie przychylność miejscowej ludności  26. W październiku 
1918 roku dwóch oficerów z oddziału Bałachowicza przedarło się do 
Pskowa, nawiązując kontakt z dowództwem tworzącego się antybolsze-
wickiego Korpusu Ochotniczego. W oparciu o zawartą umowę oddział 
Bałachowicza miał przejść na stronę białych z początkiem listopada. Pla-
ny jednak pokrzyżował fakt o przejściu 1. Szwadronu jego oddziału na 
stronę białych już 26 października  27. Po tych wydarzeniach Bałachowicz 
został pilnie wezwany do Petersburga, gdzie bolszewicy planowali go 
rozstrzelać  28. Do Petersburga, przebrany za Bałachowicza, wyruszył jego 
ordynans Kuba Chasieniewicz. Po przyjeździe do miasta udało mu się 
zbiec. W międzyczasie Stanisław BułakBałachowicz przekonał miejsco-
wego komisarza wojskowego o wierności wobec Sowietów. Następnie, 
na podstawie sfingowanego rozkazu Komitetu Rewolucyjnego o ataku na 
Psków, Bałachowicz zaczął gromadzić wokół siebie pododdziały wojsko-
we. Koncentracja oddziałów odbyła się w rejonie stacji Strugi Białe  29, 
gdzie Bałachowicz wezwał chłopstwo do walki z bolszewikami i skiero-
wał się w stronę miejscowości Toroszyno  30. Na wieść o tych wydarze-
niach do Strug Białych zostało skierowanych dwóch wysłanników Cze-
ka  31. Dwa pułki oddane do ich dyspozycji odmówiły jednak aresztowania 
Bałachowicza i ogłosiły neutralność wobec jego oddziałów. 7 listopada 
1918 roku pułk Bałachowicza, pod rozwiniętymi sztandarami i w asyście 
orkiestry wojskowej, przeszedł na stronę białych w rejonie stacji Karama-
szewo  32 i skierował się w stronę Pskowa. Niemcy, którzy wówczas zaj-

26  O. Łatyszonek, Spod czerwonej gwiazdy pod biały krzyż, „Zeszyt Naukowy – Muzeum 
Wojska w Białymstoku” 1992, z. 6, s. 4142.
27  Tamże, s. 42.
28  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 27.
29  Miasto w Rosji. Obecnie nosi nazwę Strugi Krasnye (Strugi Czerwone), leży w obwodzie 
pskowskim.
30  Miejscowość leżąca obecnie w Rosji, w obwodzie pskowskim.
31  Ros. Vserossiyskaya chrezvychaynaya komissiya po bor’be s kontrrevolyutsiyey i sabota-
zhem – Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Nad-
użyciami Władzy – tajna policja w Rosji Sowieckiej (19171922).
32  Miejscowość leżąca obecnie w Rosji, w obwodzie pskowskim.
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mowali Psków, nieufnie traktowali oddział Bałachowicza, jednak nie roz-
broili go. Bałachowiczowi nie udało się też dojść do porozumienia z do-
wódcą Korpusu Ochotniczego, gen. Aleksym Wandamem, który wysyła 
oddział Bałachowicza w okolice linii frontu. 26 listopada 1918 Niemcy 
wraz z Korpusem Ochotniczym w popłochu opuścili Psków. Oddział Ba-
łachowicza pozostał tym sposobem na głębokich tyłach bolszewików. 
Jednak udało mu się przebić i dostać do zamku w estońskim mieście Neu-
hausen  33. Tym samym rozpoczyna się etap oddziału, podczas którego 
walczył on po stronie Estonii w wojnie z bolszewikami. Bałachowicz ze 
swoimi żołnierzami brał udział w kontrofensywie armii estońskiej, wspo-
maganej przez Finów. W ciągu kilku dni udało im się rozbić siły bolsze-
wickie i zająć linię Narwa – Psków  34.

Dowództwo nad ewakuowanymi do Estonii oddziałami białych,  
w tym oddziałem Bałachowicza, objął głównodowodzący armią estoń-
ską gen. Johann Laidoner  35. Stało się to 6 grudnia 1918 roku na mocy 
umowy podpisanej między niemiecką 10. Armią a nowo utworzonym 
rządem estońskim. Od tego momentu Bałachowicz zaczął ściślej współ-
pracować z Estończykami, tym samym odseparowując swój oddział od 
zwierzchnictwa Korpusu Północnego  36. Wynikało to z poglądów Bała-
chowicza, który w przeciwieństwie do białych akceptował istnienie nie-
zależnych od Rosji nadbałtyckich narodów nierosyjskich, tym samym 
aprobując ich dążenia do tworzenia niepodległych bytów państwowych. 
Estońskie dowództwo, doceniając lojalność Bałachowicza, awansowało 
go z rotmistrza na pułkownika. Sam oddział został dozbrojony i rozbu-
dowany. Tymczasem bolszewicy poważnie zagrozili estońskiemu miastu 
Tartu. W obronie miasta brał udział oddział Bałachowicza liczący już 
wówczas 650 ludzi, 13 karabinów maszynowych i 5 dział. Niestety, 
obrona Tartu załamała się głównie na skutek dezercji z oddziałów estoń-
skich i niesubordynacji żołnierzy, w tym podkomendnych Bałachowi-
cza. Jednak na przełomie grudnia i stycznia 1919 roku armia estońska 
odzyskała inicjatywę. 11 stycznia wyzwolono Tartu z rąk bolszewików, 
m.in. dzięki wsparciu już prawie dwukrotnie liczniejszych oddziałów 
Bałachowicza (1100 żołnierzy). Na początku lutego 1919 roku, również 
33  Miejscowość w Estonii, obecnie nosi nazwę Vastseliina. Znajdują się tam ruiny zamku 
krzyżackiego zbudowanego w XIV wieku.
34  O. Łatyszonek, Spod czerwonej gwiazdy pod biały krzyż…, s. 4243.
35  Dowódca Armii Estońskiej, jeden z twórców niepodległej Estonii, zwycięski wódz w Estoń-
skiej Wojnie Wyzwoleńczej.
36  Nazwa sojuszu strategicznego „białych” jednostek rosyjskich operujących na terenach pół-
nocnozachodnich.
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dzięki działaniom kawalerzystów Bałachowicza i fińskich ochotników, 
bolszewicy zostali wyparci poza granice Estonii. Na przełomie lutego  
i marca kolejne działania militarne ugruntowały pozycję estońską. Roz-
poczęły się przygotowania do uderzenia na Petersburg. Po przetasowa-
niach personalnych w jednostkach białych, dowódcą Korpusu Północne-
go został generał Aleksander Rodzianko; oddział Bałachowicza powró-
cił pod komendę Korpusu. Rząd estoński, angażując się w operację ataku 
na Petersburg, chciał zyskać wpływ na przyszły formujący się rząd ro-
syjski. Wspomniane wcześniej poglądy Bałachowicza na sprawę aspira-
cji państwowotwórczych nadbałtyckich narodów miały wpływ na po-
ważny konflikt pomiędzy nim a generałem Rodzianką.

W kwietniu oddział Bałachowicza wkroczył na głębokie tyły bolsze-
wickie, zajmując Gdów  37 i wyprowadzając stamtąd 2,5 miliona rubli 
oraz uwalniając 500 zakładników. 

W maju nastąpiło pierwsze uderzenie na Petersburg. Oddziały Bała-
chowicza znów dwukrotnie zajęły Gdów (13 i 17 maja). Za te działania 
Bałachowicz został awansowany do stopnia pułkownika. W Gdowie Ba-
łachowicz zorganizował również Społeczny Zarząd Obywatelski, który 
miał za zadanie regulować stosunki społecznopolityczne w mieście.  
W dalszej części operacji uderzenia na Petersburg, estońskie wojska 25 
maja zajęły Psków. 29 maja do miasta wkracza oddział kawalerii Bała-
chowicza, któremu 31 maja generał Laidoner uroczyście przekazuje 
władzę nad miastem. Dla Estończyków miało to ogromne znaczenie, po-
nieważ widzieli oni w Bałachowiczu sojusznika sprawy estońskiej. Jed-
nakże sprawowanie władzy cywilnowojskowej w Pskowie oraz ignoro-
wanie rozkazów rosyjskich wzbudzało podejrzenia białych o działanie 
Bałachowicza na rzecz Estonii. Celem tego działania miało być utworze-
nie tzw. Republiki Pskowskiej – projektu państwa, które miało być bufo-
rem pomiędzy niepodległą Estonią a Rosją. Narastający konflikt i nieuf-
ność białych wobec Bałachowicza spotęgowało ogłoszenie wyborów do 
dumy w Pskowie, niezależnych od władz rosyjskich. Dodatkowo 14 
czerwca Rodzianko wydał Bałachowiczowi rozkaz aresztowania Niko-
łaja Iwanowa  38, którego zresztą wykonania ten odmówił.

19 czerwca 1919 roku Estonia zrezygnowała ze zwierzchnictwa nad 
Korpusem Północnym, którego żołnierze przebywali już na terytorium 
Rosji. Korpus został przemianowany na Armię Północną. Jej dowódcą 

37  Obecnie Gdow – miasto w Rosji, na północ od Pskowa.
38  Współpracownik Bałachowicza, który wraz z nim organizował wcześniej wspomniany 
Społeczny Zarząd Obywatelski w Pskowie.
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został Nikołaj Judenicz, Rodzianko zaś zostaje dowódcą I Korpusu Ar-
mii Północnej. Ze zreorganizowanych oddziałów, wówczas już generała 
Bałachowicza, miał powstać II Korpus Armii.

Lipiec i sierpień 1919 roku to kolejne ofensywy bolszewickie i kontr-
ofensywy estońskorosyjskie. Nieporozumienia pomiędzy Bałachowi-
czem a Judeniczem podczas dowodzenia obroną Pskowa spowodowały, 
że ten pierwszy został 23 sierpnia pozbawiony dowództwa. Powodów 
nieporozumienia pomiędzy dowództwem białych a Bałachowiczem było 
więcej, m.in. jego postulaty socjalne dotyczące prawa chłopów do ziemi 
czy ochrony praw robotników. Co więcej, dowództwo obawiało się, że 
alianci po niepowodzeniu pierwszego uderzenia na Petersburg zechcą 
zastąpić Judenicza i Rodziankę właśnie Bałachowiczem. W końcu prze-
ciwko Bałachowiczowi do Pskowa została wysłana ekspedycja karna, 
którą dowodził pułkownik Borys Piermikin. Istnieją trzy wersje okolicz-
ności aresztowania Bałachowicza. Według pierwszej – uwalniają go żoł-
nierze z jego oddziału, kolejne wersje mówią o tym, że Bałachowicz  
w ogóle nie został aresztowany, a oddziały Permikina odmówiły jego 
zatrzymania. Istnieje też możliwość, że do aresztowania nie dopuścił 
sam Permikin. Po serii tych wydarzeń Bałachowicz z żołnierzami po-
nownie przeszedł pod dowództwo estońskie jako wydzielony oddział 
białoruski. Ostatnia zwycięska akcja oddziałów Bałachowicza w wojnie 
estońskobolszewickiej miała miejsce 5 listopada 1919 roku w rejonie 
linii Psków – Ostrów  39.

22 stycznia 1920 roku generał Judenicz wydał rozkaz o likwidacji Ar-
mii Północnej. 28 stycznia doszło do pewnego incydentu, mianowicie 
Bałachowicz w towarzystwie estońskiej policji aresztował Judenicza  40. 
Znaleziono przy nim pokaźne sumy pieniędzy, które zostały przeznaczo-
ne na zaległy żołd dla żołnierzy. Po tym wydarzeniu popularność Bała-
chowicza znacznie wzrosła.

2 lutego 1920 roku Estonia zawarła pokój z bolszewikami, wystąpiła  
z antybolszewickiego frontu, tym samym jednostki sprzymierzone wal-
czące u boku Estończyków z bolszewikami podjęły decyzję o przejściu 
docelowo na stronę walczącej jeszcze Polski. Wcześniej generał podjął 
próbę porozumienia z rządem białoruskim, bezskutecznie  41.

39  T. Paluszyński, Stanisław Bułak-Bałachowicz w estońskiej wojnie narodowowyzwoleńczej  
w latach 1918-1919, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 2006, nr 6, s. 8298.
40  W tym czasie nieistniejąca już Armia Północna i jej dowództwo jest internowane na terenie 
Estonii.
41  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 3336.
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Po opuszczeniu terenu Estonii oddział przez krótki okres przebywał 
na terenie Łotwy. 13 stycznia 1920 roku przedstawiciel rządu białoru-
skiego poinformował ministra spraw zagranicznych Łotwy, że oddział 
Bałachowicza przebywa na terenie Łotwy i jest gotowy do walki z bol-
szewikami. Propozycja przedstawicielstwa białoruskiego pozostała bez 
odpowiedzi – nieoficjalnie władze łotewskie uznały oddział generała za 
niewygodny. Dodatkowo sprawę skomplikowały ustalenia pokojowe es-
tońskobolszewickie, w wyniku których Sowieci naciskali na Estończy-
ków, aby rozwiązali oddział, formalnie znajdujący się nadal pod 
zwierzchnictwem Armii Estońskiej. Większość żołnierzy Bałachowicza 
jednak nie wykonała rozkazu powrotu do Estonii i pozostała na Łotwie. 
Doszło do sytuacji, w której do Alūksne  42 został wysłany estoński od-
dział wojskowy w celu zmuszenia Bałachowicza do powrotu. Cała akcja 
została podjęta bez uzgodnienia z władzami wojskowymi Łotwy,  
w wyniku tych działań oddział estoński został zatrzymany przez Łotyszy 
i przez jakiś czas był internowany w Rydze  43. 

W lutym 1920 roku generał Stanisław BułakBałachowicz podjął pró-
bę kontaktu z Naczelnym Dowództwem Wojska Polskiego. W polskiej 
placówce dyplomatycznej w Rydze wysłannik Bałachowicza złożył pro-
pozycję umożliwienia oddziałowi walki po stronie polskiej. Sprawę 
przejął attaché wojskowy placówki – kapitan Aleksander Myszkowski. 1 
marca 1920 roku Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego wyraziło zgo-
dę na propozycję generała  44. Łotysze nie wyrażali zgody na przejście 
oddziału przez ich terytoria. Miało to związek z podpisaną tajną umową 
łotewskosowiecką dotyczącą zawieszenia broni. Jednak po negocja-
cjach uzyskano zgodę na transport oddziału do Dźwińska  45. Umowę 
podpisano 23 lutego w Rydze  46. Bałachowicz wraz ze swoimi żołnierza-
mi przekroczył linię frontu 14 marca 1920 roku. W Dźwińsku oddział 
Bałachowicza został przyjęty przez tamtejszego dowódcę, gen. Edwarda 

42  Niegdyś Marienburg, miasto położone w północnowschodniej części Łotwy. Miejsce 
stacjonowania oddziałów Bałachowicza.
43  Ē. Jēkabsons, Łotysze w oddziale Stanisława Bułak-Bałachowicza w latach 1918-1919 i pobyt 
oddziału na Łotwie w latach 1919-1920, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2011, z. 35, s. 168170. 
44  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 3637.
45  Obecnie Daugavpils, miasto w południowowschodniej części Łotwy. Na początku 1920 
roku, po operacji dyneburskiej, w mieście stacjonowało Wojsko Polskie pod dowództwem 
generała Edwarda RydzaŚmigłego.
46  Ē. Jēkabsons, Łotysze w oddziale Stanisława Bułak-Bałachowicza w latach 1918-1919…,  
s. 170.
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RydzaŚmigłego  47. Rajd kawalerzystów przez kilkaset kilometrów, na 
tyłach bolszewików, był niezwykle śmiałym i niebezpiecznym przedsię-
wzięciem  48.

Formowanie i reorganizacja armii Bałachowicza miała miejsce  
w Brześciu nad Bugiem. Do oddziału rekrutowani byli jeńcy sowieccy  
z obozów w Szczypiornie i Kaliszu (Rosjanie i Kozacy) oraz mieszkań-
cy województw kresowych, członkowie miejscowych oddziałów party-
zanckich. Akcja rekrutowania jeńców do oddziału Bałachowicza cieszy-
ła się dużym poparciem polskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
pod które podlegał  49.

Działalność bojowa oddziałów na froncie wojny polskobolszewickiej 
rozpoczęła się na początku czerwca 1920 roku. Oddział, jeszcze przed 
zakończeniem formowania, ochotniczo wyruszył na front ukraiński. 
Pierwsze poważniejsze starcia oddziału miały jednak miejsce dopiero na 
początku lipca na Polesiu. Przy wsparciu polskiej piechoty kawaleria 
Bałachowicza zajęła miasteczko Wieledniki, gdzie stacjonował sztab so-
wieckiej 2. Brygady Strzelców. Zdobyto karabiny maszynowe, wozy ta-
borowe i składy żywności  50. 10 lipca wojska Bałachowicza broniły linii 
rzeki Styr. 23 lipca oddziały rozpoczęły odwrót w kierunku Kamienia 
Koszyrskiego. 2 sierpnia doszło do poważniejszych walk z bolszewika-
mi, w wyniku których wzięto do niewoli około 100 czerwonoarmistów. 
W tym czasie generał wraz ze swoim szwadronem przybocznym doko-
nał śmiałego pięciodniowego wypadu na tyły bolszewików  51. Grupa Ba-
łachowicza walczyła w ramach polskiej 3. Armii. 6 sierpnia Piłsudski 
wydał rozkaz ofensywy w rejonie rzeki Wieprz. Armia Bałachowicza  
w tym dniu stacjonowała we Włodawie. 9 sierpnia wraz ze sztabem od-
dział udał się do Łęcznej  52. Oddział Bałachowicza, po uzupełnieniu sta-
nów ochotnikami z południowego Podlasia, oskrzydlił miejscowość Pu-
chaczów wypierając z niej bolszewików i niwecząc tym samym plany 
ataku na Lublin i Łęczną, który według sowieckich zamysłów miał na-
stąpić 15 lub 16 sierpnia. Następnie wojska Bałachowicza zajęły miej-
scowości Urszulin i Piszczac. Wraz z innymi jednostkami 3. Armii prze-
47  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 3738.
48  Tamże, s. 40.
49  Tamże, s. 4850.
50  Tamże, s. 5657.
51  G. Pelica, Gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP, w: S. LisBłoński, 
Bałachowcy. Notatki oficera łącznikowego przy Ochotniczej Armii Sprzymierzonej z frontu 
wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, b.m. 2013, s. 14.
52  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 59.
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ciwdziałały rozwinięciu kontrofensy-
wy bolszewickiej w rejonach Chełmsz-
czyzny oraz Lubelszczyzny  53. Pod ko-
niec sierpnia dowódcą 3. Armii został 
Władysław Sikorski. Grupa Bałacho-
wicza nadal operowała w rejonie Wło-
dawy. 15 września oddział zajął Ka-
mień Koszyrski. W miasteczku wzięto 
do niewoli ponad tysiąc jeńców, 500 
wozów taborowych i zdobyto dużą 
ilość amunicji. Następnie, w ramach 
operacji niemeńskiej  54, wojska Bała-
chowicza przemieściły się w rejon 
miejscowości Derewek i Lubieszów 
(teren Polesia). W wyniku walk rozbito 
sowiecki 88. Pułk Strzelców. Następnie 
oddział otrzymał rozkaz opanowania 
cypla pińskiego, a konkretnie miasta 
Pińsk. Załoga bolszewicka w Pińsku 

składała się z dwóch tysięcy żołnierzy. Stacjonował tam sztab sowieckiej 
4. Armii. Dodatkowo w rejonie miasta stacjonowały inne oddziały bol-
szewickie, do ich dyspozycji był również pociąg pancerny. Zadanie nie 
było łatwe, jednak Pińsk został zdobyty 26 września 1920 roku. Był to 
jeden z największych sukcesów generała Stanisława BułakBałachowi-
cza i jego oddziału podczas wojny  55. 30 września grupa Bałachowicza 
zakończyła działania frontowe w zmaganiach polskobolszewickich  56.

Podczas walk na terenie Polski oddział Bałachowicza nosił różne na-
zwy – Ministerstwo Spraw Wojskowych rozkazem z końca września 
1920 roku nadało mu miano Odrębnej Armii Sprzymierzonej  57, wcze-
śniej nazywano go po prostu Grupą  58. W programie działania swojej ar-
mii z września 1920 roku generał Bałachowicz nazwał swoje oddziały 

53  G. Pelica, Puchaczów 1920. Zwycięska ofensywa oddziałów generała Stanisława Bułak-
Bałachowicza, Warszawa 2009, s. 1719.
54  Zwana również Bitwą nad Niemnem. Druga zwycięska kontrofensywa Wojska Polskiego (po 
Bitwie Warszawskiej). Trwała od 2026 września 1920 roku.
55  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 6062.
56  Tamże, s. 65.
57  Tamże, s. 73.
58  Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów, oprac. J. Cisek, Londyn 1990, s. 122.

Fot. 1. Gen. Stanisław Bułak-
Bałachowicz. Źródło: Przegląd 
Światowy 1924, nr 15.
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Rosyjską Ludową Armią Ochotniczą  59, a następnie Armią Ochotniczą 
Sprzymierzoną  60. 

Zanim Polska zawarła rozejm z bolszewikami, sfinalizowany podpisa-
niem traktatu pokojowego w Rydze, dowództwo Wojska Polskiego za-
proponowało Bałachowiczowi dwie możliwości: prowadzenie dalszej 
walki na własną odpowiedzialność albo opuszczenie terenu Rzeczpo-
spolitej z bronią w ręku. Podjęto decyzję o dalszej walce poza linią de-
markacyjną. Celem dalszej walki miało być oswobodzenie Białorusi  61.

Plan operacji przyjęty został 12 października 1920 roku. Wydaje się, 
że już od samego początku plan ataku nie miał szans powodzenia. Bała-
chowicz miał za mało ludzi. Dodatkowo generał był zwaśniony z niektó-
rymi dowódcami oraz politycznymi zwierzchnikami  62. Na początku li-
stopada oddziały Bałachowicza skoncentrowane były pod Turowem. 5 
listopada wydany został rozkaz uderzenia na miejscowości Mozyrz, 
Owrucz i Żłobin, przy czym uderzeniem na Mozyrz miał dowodzić Józef 
BułakBałachowicz, uderzeniem na Owrucz – ataman Iskra, a na Żłobin 
– płk. Mikosza. Przeciwnikiem była 16. Armia sowiecka. Początkowe 
sukcesy wojsk Bałachowicza tłumaczy się dużym rozciągnięciem wojsk 
sowieckich  63.

12 listopada oddziały Bałachowicza wkroczyły do Mozyrza  64. Prokla-
mowano niepodległość Białorusi, a generał przyjął tytuł Naczelnego 
Wodza. Z części żołnierzy pochodzenia białoruskiego utworzono zalą-
żek armii białoruskiej. Do Mozyrza przybył również Białoruski Komitet 
Polityczny, który niebawem przekształcił się w rząd Białoruskiej Repu-
bliki Ludowej. Generałowi nowo utworzony rząd zaproponował tytuł 
Naczelnika Państwa Białoruskiego  65. 15 listopada Bałachowicz wydał 
rozkaz uderzenia na miejscowość Rzeczyca. Uderzeniem mieli dowo-
dzić pułkownicy Pawłowski i Matwiejew. Wobec silnych oddziałów bol-
szewickich natarcie nie udało się. Oddziały musiały wycofać się do Mo-
zyrza, który w nocy z 17 na 18 listopada 1920 roku również został utra-
cony  66. Rozpoczął się odwrót w kierunku granicy z Polską. Okrążone 

59  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 73.
60  S. BułakBałachowicz, Precz z Hitlerem! czy Niech żyje Hitler!, Warszawa 1933, s. 50.
61  P. Simanski, Kampania Białoruska Rosyjskiej Armii Ludowo-Ochotniczej…, s. 413.
62  O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923, Białystok 1995, 172174.
63  P. Simanski, Kampania Białoruska Rosyjskiej Armii Ludowo-Ochotniczej…, s. 414415.
64  Miasto położone na białoruskim Polesiu, w obwodzie homelskim.
65  O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923…, s. 177178.
66  Tamże, s. 179180.
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oddziały wykorzystywały lesisty teren i błędy przeciwnika wymykając 
się z okrążenia, często tocząc potyczki na tyłach zadawały mu duże stra-
ty  67. Oddziały Bałachowicza pod koniec listopada 1920 roku zaczęły 
przekraczać granicę z Polską, a następnie zostały internowane  68. 

Żołnierzy z oddziału umieszczano w obozach w Płocku, Różanie, 
Szczypiornie i Radomiu  69. Żołnierze generała Bałachowicza mieli, z roz-
kazu Józefa Piłsudskiego, być traktowani dobrze – mieli otrzymać własną 
wartę oraz pełną autonomię i swobodę  70. Jednak zaraz po przekroczeniu 
granicy miały miejsce pewne nadużycia w postaci m.in. złego traktowania 
żołnierzy Bałachowicza przez żołnierzy Wojska Polskiego. Wynikało to  
z braku przygotowania Polaków na przybycie żołnierzy zza linii demarka-
cyjnej  71. Generał Stanisław BułakBałachowicz przebywał w Warszawie 
wraz z członkami Białoruskiego Komitetu Politycznego. Mając na uwa-
dze deklaracje Bałachowicza o jego polskim pochodzeniu, władze Rzecz-
pospolitej nadały mu obywatelstwo i udzieliły pomocy tym żołnierzom  
z jego oddziału, którzy zapragnęli pozostać na terytorium Polski. 

Władze polskie z jednej strony dotrzymywały zobowiązań traktatu ry-
skiego, z drugiej zaś popierały białoruskie dążenia niepodległościowe  72. 
Plan tzw. Operacji Mozyrskiej miał zostać opracowany zgodnie z uwzględ-
nieniem działań Wojska Polskiego na froncie wschodnim. Niektórzy histo-
rycy stawiają hipotezę, że autorem planu działań oddziałów Bałachowicza 
mógł być Józef Piłsudski, a cała akcja miała być skoordynowana z zajęciem 
przez Polaków Mińska. Generał Stanisław BułakBałachowicz jednak zbyt 
długo zwlekał i planów nie udało się skoordynować  73. 

Bałachowicz ostatecznie uniknął losu innych dowódców sprzymierzo-
nych wojsk antybolszewickich (Sawinkow, Petlura) i jako obywatel pol-
ski nie został wydalony z terenu Rzeczpospolitej  74. 

Po zwolnieniu z obozów internowania, pewna część żołnierzy byłej 
armii Bałachowicza otrzymała nadziały ziemi na Białostocczyźnie,  
w okolicach Puszczy Białowieskiej i Hajnówki. Zatrudnieni byli przy 

67  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 91.
68  O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923…, s. 182183.
69  Z. Karpus, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924, 
Toruń 1997, s. 139.
70  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 124.
71  O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923…, s. 183.
72  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 105.
73  O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923…, s. 172173.
74  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 113114.
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pracach leśnych i w tartakach  75. Organizatorem pracy Bałachowców, był 
sam dowódca Stanisław BułakBałachowicz. W porozumieniu z Mini-
sterstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Zarządem Okręgowym 
Lasów Państwowych w Białymstoku udało się zorganizować pracę dla 
około 2200 osób. Osiedlili się oni wraz z rodzinami w Białowieży, Haj-
nówce i innych okolicznych miejscowościach, zajmując niejednokrotnie 
wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach leśnych  76. 

W 1923 roku na drodze z Hajnówki do Białowieży został zamordowa-
ny brat generała, Józef. Zamachu dokonano na zlecenie bolszewików  77.

Generał przez cały okres międzywojenny czynił starania o przyjęcie 
do korpusu oficerów Wojska Polskiego, niestety bezskutecznie. Wielo-
krotnie również, w gorszej sytuacji finansowej, Bałachowicz zwracał się 
do polskich władz z prośbami o pomoc dla siebie, swej rodziny czy też 
dla Bałachowców, za których czuł się odpowiedzialny  78.

W 1926 roku podczas zamachu majowego opowiedział się zdecydowanie 
po stronie Piłsudskiego. Jego oddział brał udział w osaczaniu uciekinierów 
z rządu Witosa. Był działaczem organizacji kombatanckich  79 (m.in. wice-
prezesem Związku byłych Uczestników Powstań Narodowych R.P.)  80.  
O szerokiej działalności politycznej i społecznej generała może świadczyć 
ironiczne zacytowany w gazecie Robotnik fragment biletu wizytowego Sta-
nisława BułakBałachowicza z wymienionymi funkcjami: Członek Związku 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, (…) Członek Gł. Zarządu Fe-
deracji Polskich Zw. Obrońców Ojczyzny, Prezes Honorowy Legji Powstań-
ców Wołyńskich, Członek Protektor Związku byłych Ochotników Armji Pol-
skiej, Prezes Honorowy Okr. Warszawsk. Wojsk. Straży Kolejowej, Prezes 
Głównego Zarządu Zw. b. Ochotników Armji Polskiej, Przewodniczący Sek-
cji Kawaler. Zw. Ofic. Rez. Okr. Warsz., Prezes Kapituły Krzyża Walecznych 
b. Armji Ochotn. Sprzymierz  81.

75  Tamże, s. 129.
76  Bałachowcy w Puszczy Białowieskiej, w: Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, http://www.
encyklopedia.puszczabialowieska.eu/index.php?dzial=haslo&id=630 (dostęp: 10.06.2019).
77  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 129131.
78  Tamże, s. 132133.
79  Bułak-Bałachowicz Stanisław, gen. (1883-1940), w: Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,  http://
www.encyklopedia.puszczabialowieska.eu/index.php?dzial=haslo&id=311 (dostęp: 10.06.2019).
80  Stowarzyszenie zrzeszające kombatantów powstałe w listopadzie 1927 roku z siedzibą  
w Warszawie. Celem organizacji miało być m.in. pomoc kombatantom, opieka nad inwalidami 
wojennymi oraz szkolenia wojskowe. Por. Statut b. Uczestników Powstań Narodowych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Warszawa 1927, s. 34.
81  Robotnik, 1931, nr 353, s. 3.
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Generał oprócz działalności politycznospołecznej wydał dwie książ-
ki, przytoczone wcześniej w niniejszej pracy. Pisywał nawet wiersze  82. 

W międzywojennym życiorysie generała Stanisława BułakBałacho-
wicza pozostały jeszcze dwa zagadkowe epizody. Pierwszym z nich jest 
udział szwadronów kawalerii Bałachowicza w III Powstaniu Śląskim  83, 
drugim udział generała jako obserwatora polskiej misji wojskowej  
w wojnie domowej w Hiszpanii po stronie gen. Franco  84. W przypadku 
informacji o udziale Bałachowicza jako obserwatora w Hiszpanii naj-
prawdopodobniej doszło do pomyłki z generałem Stanisławem Bur-
hardtBukackim, który był jednym z kandydatów na komisarza Komite-
tu Nieinterwencji, mającym nadzorować ewakuację cudzoziemskich 
ochotników z Hiszpanii  85.

We wrześniu 1939 roku generał Stanisław BułakBałachowicz, w po-
rozumieniu z generałem Walerianem Czumą  86, sformował oddział ochot-
niczy przeznaczony do działań na terenie Warszawy. Oddział, zwany 
Grupą Specjalną, składał się z byłych podkomendnych Bałachowicza 
oraz nowo rekrutowanych ochotników.

Punkt werbunkowy Grupy znajdował się przy ulicy Marszałkowskiej. 
Oddział dysponował szpitalem polowym, wozami konnymi, samocho-
dami ciężarowymi i osobowymi. Stan liczebny grupy to od 1800 do 2000 
żołnierzy i 68 oficerów zorganizowanych w szwadrony kawalerii, bata-
liony piechoty, pluton działek przeciwpancernych, kompanie podchorą-
żych, pluton oficerski i batalion cudzoziemców, w skład którego wcho-
dzili Francuzi i Czesi (w oddziale służyli też Rosjanie, Ukraińcy i Żydzi 
oraz jeden Murzyn)  87.

Oddział działał na dużej przestrzeni, dokumenty wojskowe wskazują 
na jego obecność na terenie Okuniewa, Wilanowa, Czerniakowa, Słu-
żewca, Natolina, Moczydła, Pragi, Grodziska Mazowieckiego, Błoni,  
w Pruszkowie, Marymoncie oraz Bielanach. Walki miały charakter par-
tyzancki, był to oddział nieregularny  88. Oddział ponosił znaczne straty, 

82  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 136139.
83  J. Wyglenda, Plebiscyt i powstania śląskie, Opole 1966, s. 177. 
84  A.P. Grynckević, Bulak-Balachovič Stanislaŭ, w: Encyklapiedyja historyi Bielarusi, t. 2, 
Mińsk 1994, s. 121.
85  B. Koszel, Działalność Niemiec w Międzynarodowym Komitecie dla Stosowania Układu  
o Nieinterwencji w Hiszpanii, „Przegląd Zachodni” 1988, nr 2, s. 123.
86  Od 3 września 1939 roku dowódca obrony Warszawy.
87  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz w 1939 i 1940 roku, „Niepodległość 
i Pamięć” 1995, nr 3, s. 4344.
88  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 178179.
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które na bieżąco były uzupełniane ochotnikami. Ostatnim rozkazem dla 
Grupy miało być zajęcie klasztoru na Bielanach 26 września 1939 roku. 
Z powodu wstrzymania ognia, akcji nie zakończono. Po zajęciu Warsza-
wy przez Niemców Grupa została rozwiązana  89.

Po klęsce kampanii wrześniowej generał Stanisław BułakBałachowicz 
tworzy organizację konspiracyjną. O jej istnieniu dowiadujemy się z mel-
dunku generała GrotaRoweckiego do generała Kazimierza Sosnkowskie-
go. Meldunek ten dotyczył stanu organizacyjnego Związku Walki Zbroj-
nej. W części dotyczącej organizacji niewspółpracujących z Z.W.Z. gene-
rał wymienia niewielką grupę skupioną wokół Bałachowicza o nazwie 
Konfederacja Wojskowa, składającą się z byłych oficerów armii Bałacho-
wicza – Rosjan białogwardzistów, Polaków i funkcjonariuszy Gestapo 
(sic!). Jednocześnie GrotRowecki wyklucza współpracę z tą organizacją. 
Raport został sporządzony już po śmierci generała Bałachowicza  90. We-
dług informacji pochodzących od członków wyżej wspomnianej organiza-
cji, nie było w jej szeregach obcokrajowców, składała się ona wyłącznie  
z Polaków i istniała do pierwszych dni maja 1941 roku  91.

Okoliczności śmierci generała Stanisława BułakBałachowicza do dzisiaj 
nie zostały wyjaśnione. Biuletyn Informacyjny z 31 maja 1940 roku infor-
muje, że 10 maja 1940 roku generał został zastrzelony przez Gestapo na 
jednej z ulic Saskiej Kępy. Dodatkowo w wykazie zwłok dostarczonych do 
kostnicy miejskiej znajdujemy informację, że 10 maja 1940 roku przywie-
ziono ciało Stanisława Bałachowicza. Wersja o zamordowaniu generała 
przez Gestapo wydaje się najbardziej prawdopodobną, jednak istnieją rów-
nież wersje o tym, jakoby zamachowcami byli ludzie mówiący w języku 
rosyjskim lub ukraińskim  92. Podczas próby aresztowania Bałachowicz miał 
uśmiercić jednego z gestapowców metalową laską  93.

PRASA O BAŁACHOWICZU

Począwszy od 1921 roku, tj. powrotu Bałachowicza i jego oddziału  
z nieudanej wyprawy na Białoruś, w prasie – szczególnie żydowskiej  
i lewicowej (Nowy Dziennik, Robotnik) – zaczynają ukazywać się arty-
kuły lub wzmianki na temat Bałachowicza. 

89  Tamże, s. 182186.
90  Tamże, s. 191192.
91  Tamże, s. 193.
92  Tamże, s. 194195.
93  Tamże, s. 199.
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Gazeta Lwowska w kwietniu 1921 roku opublikowała notę dyploma-
tyczną skierowaną przez Komisarza Ludowego ds. Zagranicznych Gie-
orgija Cziczerina  94 do polskiego Ministra Spraw Zagranicznych Eusta-
chego Sapiehy. Nota zawierała zarzuty Sowietów wobec rządu polskiego 
o ochronę i udzielanie pomocy (również zbrojnej) oddziałom Bałacho-
wicza, Peremikina i Petlury – wbrew postanowieniom traktatu pokojo-
wego. Odpowiedź polskiego ministra odpierała zarzuty, informowała  
o internowaniu żołnierzy z oddziału Bałachowicza, którzy znaleźli się na 
terytorium Rzeczypospolitej z bronią w ręku. W odpowiedzi również 
padł zarzut wspierania przez Sowietów bolszewickich, nieformalnych 
oddziałów zbrojnych działających na pograniczu polskosowieckim. 
Odpowiedź była zwięzła i bardzo stanowcza  95.

Po zakończeniu Operacji Mozyrskiej Bałachowicz, będąc już w War-
szawie, podejmował próby utworzenia Stałego Przedstawicielstwa Ziem 
Białoruskich. Na konferencję zaprosił będących w Warszawie białoru-
skich delegatów. Plan się nie powiódł, politycy nie byli zainteresowani 
współpracą  96. 

W 1926 roku Robotnik opublikował domniemany list skierowany do 
Bałachowicza przez niejakiego Józefa Kaczkowskiego  97 z propozycją 
członkostwa w nowo zakładanej partii o nazwie Narodowe Stronnictwo 
im. Padarewskiego. Autor listu pisał: 

„(…) O ile sprawa ta przejdzie według naszego planu, to i Twoje krzyw-
dy wyrównane będą i znajdziesz wreszcie nagrodę za swoją działalność 
przy ratowaniu Polski”  98.

Sprawa najprawdopodobniej nie nabrała biegu, nic nie wiadomo o ist-
nieniu takiego stronnictwa i o działalności w nim Bałachowicza. 

Kolejną sprawą, której prasa poświęcała więcej uwagi, było politycz-
ne zaangażowanie generała Stanisława BułakBałachowicza w sprawę 
przyłączenia Litwy Środkowej do Polski i poparcie akcji generała Żeli-

94  Gieorgij Cziczerin – sowiecki dyplomata, komisarz ludowy spraw zagranicznych RFSRR  
i ZSRR w latach 19181930.
95  Gazeta Lwowska, 1921, nr 91, s. 12.
96  Goniec Krakowski, 1921, nr 44, s. 4.
97  Trudno zidentyfikować rzekomego autora listu. Być może chodzi o Józefa Kaczkowskiego 
– posła na Sejm IV Kadencji (II RP), prezydenta Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Dziennikarz 
Robotnika nazywa go jednak „endekiem”. Wspomniany Józef Kaczkowski nie był związany  
z Narodową Demokracją, a z BBWR.
98  Robotnik, 1926, nr 210, s. 2; sprostowanie omyłki w artykule – Robotnik, 1926, nr 211, s. 4.
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gowskiego. W Kurierze Warszawskim opublikowano list generała potę-
piający bierność Narodowego Komitetu Białoruskiego działającego  
w Wilnie wobec głosowania za przyłączeniem Litwy Środkowej do Pol-
ski. Generał pisał: 

„(…) Walczyłem ramię przy ramieniu z bratnim ludem polskim i z uf-
nością w przyszłość wspólnie chcemy odbudowywać nasze spalone chaty.

Dziś zamiast kajdan komuny moskiewskiej mamy na tej cząstce oswobo-
dzonej ziemi [Wileńszczyzna – przyp. A.M.] spokój, ład, bezpieczeństwo ży-
cia i mienia, możność pracy, wolność słowa i swobodę obywatelską.

Tedy uroczyście, łącznie z kilkoma tysiącami ochotnikówBiałorusi-
nów z tych stron pochodzących, pójdziemy do urn wyborczych i zażąda-
my, aby ziemia ta została połączona z Rzeczpospolitą Polską”  99.

Bałachowicz oficjalnie popierał politykę Józefa Piłsudskiego. Wielo-
krotnie publicznie pochwalał poczynania Marszałka. Po opowiedzeniu 
się po stronie Piłsudskiego podczas zamachu majowego, stał się obiek-
tem prasowej nagonki również ze strony Narodowej Demokracji. Zarzu-
cano mu protekcję, informowano, że dzięki temu uzyskał koncesję na 
prowadzenie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej  100. Na zjeździe 
podoficerów rezerwy w Wilnie miał nawet powiedzieć, że już raz poca-
łował Marszałka w rękę, ale pocałuje go w obie, jeżeli pozwoli „prać 
warchołów z opozycji”  101. Duży szacunek Bałachowicza do Piłsudskie-
go uzasadnić można tym, że generał jako jeden z nielicznych dowódców 
wojsk sprzymierzonych nie został wydalony z Polski po roku 1921.  
O szacunku i sympatii do Bałachowicza może świadczyć również opinia 
Piłsudskiego:

„Nie szukajcie w nim cech sztabowego generała, a nie będziecie mieli 
rozczarowań. Jest to typowy warchoł i partyzant, lecz doskonały żołnierz, 
i umiejętny raczej ataman, niż dowódca w europejskim stylu… Bije bol-
szewików w wielu wypadkach lepiej od sztabowych generałów, bo sam 
jest bolszewikiem, zresztą genealogicznie od nich się wywodzi. Nie żału-
je cudzego życia i cudzej krwi, zupełnie tak samo jak własnej. Dajcie mu 
być sobą, bo innym być nie potrafi”  102.

99  Kurier Warszawski, 1922, nr 6, s. 12.
100  Myśl Niepodległa, 1926, nr 822, s. 450.
101  Piast, 1930, nr 3334, s. 4.
102  Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku…, s. 1143144.
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Bolszewicy wiele razy próbowali zabić Bałachowicza. O zamachach 
na generała czytamy w artykule Długie ręce bolszewickiej zemsty za-
mieszczonym w Haśle Łódzkim z 23 lutego 1929 roku. Mowa o prześla-
dowaniach generała i jego najbliższej rodziny przez Sowietów. 

W zemście, przez bolszewików zostali zamordowani w latach 1919
1920: Józefa Bałachowicz (matka Stanisława), jego wuj Ksawery Jasiń-
ski, czterej szwagrowie – Józef Ejsmont, Józef Rudziński, Jan Orszulak 
i Aleksander Frunzuło. W artykule czytamy o zamachach na generała, 
m.in. w Warszawie w jednej z restauracji podano mu danie z trucizną. 
Bałachowicz poczęstował jedzeniem psa, który po chwili zdechł. Kelner, 
który przyniósł jedzenie uciekł. W okolicach Białowieży strzelano do 
niego dwukrotnie. Napadnięto go w pociągu, udało mu się wypchnąć 
napastników z wagonu w trakcie jazdy  103. Artykuł z Hasła Łódzkiego 
dotyczy toczącej się przed sądem sprawy nieudanego, kolejnego zama-
chu na generała, tym razem przez członków białoruskiej Hromady  104.  
14 kwietnia 1928 roku Nowy Dziennik wzmiankował o pobiciu generała 
Stanisława BułakBałachowicza w Warszawie, w pobliżu pomnika Mic-
kiewicza. Generał otrzymał cios w głowę, napastników zatrzymano  105. 

Szerokim echem w prasie odbił się fakt zamordowania pod Biało-
wieżą jego brata, generała Józefa BułakBałachowicza  106. Został on 
zastrzelony na drodze z Hajnówki. Przewoził ze sobą pieniądze na wy-
płatę dla pracowników leśnych. Niektóre doniesienia mówiły o pora-
chunkach sąsiedzkich  107, inne zaś wskazywały tło polityczne  108. Po 
przeprowadzeniu śledztwa i aresztowaniu bandy grasującej w puszczy 
okazało się, że Józef Bałachowicz został zamordowany dla zysku,  
a mordercy mieli być przekupieni przez agentów sowieckich  109. Twarz 
Józefa Bałachowicza była tak zmasakrowana, że jego żona miała zi-
dentyfikować go jedynie po papierosach w kieszeni  110. Tego samego 

103  Hasło Łódzkie, 1929, nr 53, s. 3.
104  Białoruskie lewicowe ugrupowanie polityczne działające w okresie międzywojennym  
w Polsce.
105  Nowy Dziennik, 1928, nr 100, s. 8.
106  Brat Stanisława BułakBałachowicza. Walczył w jego oddziale i był jego zastępcą. Był do-
wódcą pułku, następnie awansowany przez swojego brata na stopień generała. Zamordowany 
11 czerwca 1923 roku.
107  Robotnik, 1923, nr 160, s. 6.
108  Nowy Dziennik, 1923, nr 131, s. 7.
109  Robotnik, 1928, nr 223, s. 5.
110  Punina Zinaida Nikolaevna (1895-1990), https://tsarselo.ru/yenciklopedijacarskogosela/
istorijacarskogoselavlicah/puninazinaidanikolaevna18951980.html (dostęp: 24.08.2018).
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dnia dokonano również zamachu na Stanisława. Nieznani sprawcy od-
dali w jego stronę kilka strzałów  111.

Generał Bałachowicz jeszcze w latach dwudziestych skarżył się na 
problemy finansowe wynikające z rekwizycji dokonanej przez władze 
polskie po przybyciu oddziału z terenu Łotwy. Z listu kierowanego do 
Szefa II Oddziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ppłk. Tadeusza 
Schaetzla wynika, że jego sytuacja materialna była bardzo zła  112. Nowy 
Dziennik w latach trzydziestych pisał na temat spraw przed sądem pro-
wadzonych przeciwko Bałachowiczowi za wystawienie czeków bez po-
krycia  113. Po zakończeniu procesu opublikowano artykuł o umorzeniu 
sprawy ze względu na brak dostatecznych dowodów  114.

Z informacji prasowych możemy się również dowiedzieć o kwestiach 
niezwiązanych w ten czy inny sposób z polityką. Kurier Warszawski do-
nosi, że w pociągu na trasie WilnoWarszawa doszło do kradzieży palta 
wraz z dużą ilością gotówki. Złodzieja próbował ująć generał Bałacho-
wicz, oddając do niego strzały z rewolweru, bezskutecznie  115. Z Nowego 
Dziennika, który ukazał się 18 października 1930 roku, dowiadujemy 
się, że generał Stanisław BułakBałachowicz uległ wypadkowi samo-
chodowemu. Nawet przy tak niezbyt ważnej z punktu widzenia czytelni-
ka informacji pojawia się dodatkowe stwierdzenie „(…) smutnej sławy 
generał uległ katastrofie samochodowej (…)”  116.

OSKARŻENIA O POGROMY

Temat pogromów popełnianych na froncie wojny z bolszewikami 
przez oddziały generała Bałachowicza był przewodnim w polskiej prasie 
międzywojennej. 

Pogromy w czasie pierwszej wojny światowej i tuż po niej miały na te-
renie byłego zaboru Imperium Rosyjskiego charakter powszechny. Wszy-
scy uczestnicy wojny oskarżali Żydów o zdradę. Pogromy miały miejsce 
również w szeregach Armii Czerwonej. Należy zauważyć, że wszystkie 
strony konfliktu zapobiegały tego typu wydarzeniom przez wydawanie za-
rządzeń politycznych i wojskowych. Jednak podczas konfliktu z Sowieta-

111  Dziennik Białostocki, 1923, nr 140, s. 4.
112  Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, sygn. 701/1/60.
113  Nowy Dziennik, 1932, nr 192, s. 11.
114  Nowy Dziennik, 1936, nr 218, s. 8.
115  Kurier Warszawski: dodatek poranny, 1923, nr 48, s. 4.
116  Nowy Dziennik, 1930, nr 275, s. 10.
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mi, Żyd zawsze utożsamiany był z wrogiem, spiskującym i współpracują-
cym z bolszewikami  117. Faktycznie, pewna część Żydów współpracowała 
z wrogiem, tworzyli oni nawet oddziały zbrojne występujące z bronią  
w ręku przeciwko oddziałom Wojska Polskiego  118. Pewne odzwierciedle-
nie agenturalnej i zbrojnej działalności Żydów w trakcie wojny polsko-
bolszewickiej ukazał Kaarlo Kurko we fragmencie swoich wspomnień 
dotyczących zajęcia Kijowa (walczył on również w szeregach armii Bała-
chowicza), które warto w tym miejscu zacytować: 

„(…) Zajęliśmy nowe pozycje w odległości około stu pięćdziesięciu 
kilometrów od Kijowa, ale te także zmuszeni byliśmy opuścić, gdyż czer-
woni rozpoczęli manewr oskrzydlający. Z tyłu buntowali się chłopi, któ-
rym przewodzili Żydzi, rabowali nasze transporty i zabijali pojedynczych 
żołnierzy, którzy odłączyli się od swoich oddziałów. Jednak nie mieli od-
wagi zaatakować całych kompanii (…)”  119.

Poza cytowanym fragmentem, wzmianki o probolszewickim i szpie-
gowskim działaniu niektórych Żydów znajdujemy jeszcze w kilku miej-
scach książki  120.

4 listopada 1920 roku Narodowy Klub Żydowski Posłów Sejmowych 
złożył interpelację, wynikiem której było opublikowanie dwóch zeszy-
tów zawierających spis zeznań świadków mówiących o kradzieżach, 
gwałtach i mordach na ludności żydowskiej popełnianych w czasie woj-
ny polskobolszewickiej  121. Poszczególne zeznania są jednak nieudoku-
mentowane i w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie potwierdzić ich 
wiarygodności  122. W całym opracowaniu pojawiają się zeznania osób 
narodowości żydowskiej, w których opisują oni postępowanie żołnierzy 
Wojska Polskiego, armii atamana Petlury i oddziałów Bałachowicza. 
Mimo iż w zeznaniach wspomina się o pomocy Żydom przez Polaków, 
nie pojawiło się ani jedno polskie zeznanie  123. 
117  M. Iwanow, Żydowskie Wojsko Bułak-Bałachowicza, „Przegląd Wschodni” 2010, nr 42,  
s. 366367.
118  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 165166.
119  K. Kurko, Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej  
w roku 1920, Warszawa 2010, s. 39.
120  Tamże, s. 47, 59, 8990, 106107.
121  Por. I. Grünbaum, A. Hardglas, I. Szyper i in., Inwazja bolszewicka a Żydzi. Zbiór dokumen-
tów. Zeszyt I i II, Warszawa 1921.
122  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 168.
123  I. Grünbaum, A. Hardglas, I. Szyper i in., Inwazja bolszewicka a Żydzi. Zbiór dokumentów. 
Zeszyt II, Warszawa 1921, s. 7071, 89.
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Przypomnijmy, że armia Bałachowicza składała się z osób różnych 
narodowości. Stanisław LisBłoński, oficer łącznikowy przy oddziałach 
Bałachowicza, wspomina, że w szeregach Armii Sprzymierzonej służyli 
Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Polacy, ale też Żydzi, Kałmucy, Tatarzy 
i Mongołowie  124. Wśród żołnierzy było też wielu wziętych do niewoli 
bolszewików, którzy przeszli na stronę Bałachowców, często byli to żoł-
nierze wykazujący się niesubordynacją i pospolici przestępcy  125. Wspo-
mniany LisBłoński w raporcie do Szefa Oddziału II Dowództwa 3. Ar-
mii Wojska Polskiego pisze o żołnierzach tworzących oddziały Bałacho-
wicza:

Z wyjątkiem kilku, (…) wszyscy są bez wykształcenia, albo jeżeli niektó-
rzy kończyli średnie szkoły, są to kokainiarze, pijacy, złodzieje i nawet  
z powierzchowności robią wrażenie bandytów. Żołnierze rekrutowani są ze 
starej rosyjskiej armii, którzy służyli ze swoimi oddziałami i teraz z nimi 
przyszli. Tych jest około 250, reszta tworzy się z tych, którzy są w obozach 
internowanych bolszewików. Biją się wspaniale, jednak gdyby nam nie za-
grażało niebezpieczeństwo, przeszliby wszyscy z powrotem do bolszewi-
ków. Ludzie ci są bez żadnej orientacji politycznej, jest to koczownicza 
banda, której celem jest wzbogacenie się oraz na każdym kroku pijaństwo  
i rozbój. Wreszcie kiedy każą pójść na front, rozkazy wypełniają  126.

Kolejna interpelacja została złożona w styczniu 1921 roku  127. Interpe-
lanci tym razem przytaczali zbrodnie, które generał miał popełniać oso-
biście, powołując się przy tym na artykuł z gazety Naprzód pt. Oskar-
żam, niejakiego pułkownika Lichaczowa. W tym miejscu należy zamie-
ścić dosłowną treść oskarżeń i odpowiedź na nie, którą generał zamieścił 
w liście otwartym:

„Generale BułakBałachowiczu! Oskarżam Was o następujące zbrod-
nie:
1. Dnia 11 sierpnia przybył Pan w specjalnym pociągu na stacyę „Tal-

ka”. Zażądał Pan od naczelnika warsztatów, aby wagon pański, po-
trzebujący poważnej reperacyi, został naprawiony w ciągu dwóch go-
dzin. W odpowiedzi na słowa inżyniera, że naprawa wagonu musi 

124  S. LisBłoński, Bałachowcy…, s. 25.
125  Tamże, s. 110.
126  Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów, oprac. J. Cisek, Londyn 1990, s. 124.
127  I. Grünbaum, A. Hardglas, I. Szyper i in., Inwazja bolszewicka a Żydzi. Zbiór dokumentów. 
Zeszyt II, Warszawa 1921, s. 124125.
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trwać przynajmniej 12 godzin, gdyż w Talce niema zapasowych reso-
rów, wyciągnął pan swój inkrustowany złotem brauning i wymierzył 
w głowę inżyniera, który padł trupem do Pańskich nóg. Zabity został 
ojciec licznej rodziny, zabity bez żadnego powodu.

2. 13go sierpnia zastrzelił pan na stacyi „Warejce” dozorcę pompy dla-
tego, że lokomotywa z pańskiego pociągu nie mogła nabrać wody. Nie 
pomogły ani łzy starca, ani oświadczenie jego, że pompa jest popsuta 
i że on sam nie jest w stanie ją naprawić. Żołnierzom swoim pozwolił 
pan obrabować dom dozorcy, co też ci natychmiast uczynili.

3. 16go sierpnia żołnierze pańscy obrabowali we wsi Doroganowo  128 
dwa domy żydowskie (więcej domów żydowskich tam nie było),a gdy 
obrabowani żydzi (Symcha Ludkow i Icko Mutar) zwrócili się do 
Pana z prośbą o pomoc, rozkazał Pan chorążemu Dubińskiemu poło-
żyć kres temu krzykowi „żydowskiemu”. Chorąży Dubiński spełnił 
pański rozkaz i obaj żydzi zostali w pańskich oczach rozstrzelani.

4. 18sierpnia zastrzelił pan własnoręcznie żyda Wolke Nadelmana, 80let-
niego starca, który zwrócił się o pomoc dla swej 14letniej wnuczki, którą 
żołnierze gwałcili przez cały prawie dzień. Zastrzelił Pan staruszka  
w chwili, kiedy leżał u pańskich nóg i całował pańskie buty.

5. Tego samego dnia zastrzelił pan zawiadowcę przystanku «Przejazd 
Nr. 5», Michała Wołosowa, dlatego, że ten pozwolił wysłać do siebie 
z następnej stacyi zapasową lokomotywę, co spowodowało zatrzyma-
nie się pańskiego pociągu na tym przystanku na pół godziny. A gdy 
żona zawiadowcy przybiegła i poczęła błagać o litość dla męża i ojca 
kilkorga dzieci, zezwolił pan swej eskorcie uczynić z tą młodą i ładną 
kobietą, co im się żywnie podoba. Co też eskorta dokładnie spełniła.

6. 20go sierpnia zastrzelił pan podoficera Kopelmana, gdy ten zwrócił 
się do pana z prośbą o położenie kresu pogromowi żydów, który urzą-
dzili chorąży Dubiński i ochotnik Murakow we wsi Skakisn [?]. Do 
eskorty swej odezwał się Pan w te słowa: «Zabierzcie stąd tego ży-
dowskiego psa».

7. 22go sierpnia w drodze od Dorgowa do «Rozjazd Nr. 8», pociąg pań-
ski stanął wśród drogi. Pan w towarzystwie eskorty wszedł na loko-
motywę i zapytał maszynistę o przyczynę zatrzymania pociągu. Ten 
odpowiedział, że ma za mało pary w kotle, gdyż drzewo używane do 
palenia, składa się ze starych i zgniłych belek, a że tor z tego miejsca 
idzie pod górę należy przygotować więcej pary. «Zaraz będzie więcej 
dosyć pary», krzyknął pan i otworzywszy piec lokomotywy, rozkazał 
żołnierzom wrzucić maszynistę do pieca. Rozkaz został spełniony,  
i biedny maszynista został w pańskich oczach żywcem spalony.

128  Miejscowości, o których mowa w artykule położone są na Białorusi – Doroganowo obecnie 
położone jest w obwodzie mohylewskim, a Tałka w obwodzie mińskim.
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8. We wsi Kowale zastrzelił pan bez śledztwa i sądu około 20 włościan 
gdy zwrócili się do pana o zapłatę za furaż, który pańscy żołnierze 
wzięli u nich. Jednocześnie oświadczył pan pozostałym mieszkańcom 
wsi, że jeżeli nie spełnią wszystkich żądań żołnierzy, otoczy pan wieś 
żołnierzami i podpali ją ze wszystkich stron”  129.

Odpowiedź generała Stanisława BułakBałachowicza na powyższe 
zarzuty znajdujemy we wcześniej wspomnianym liście otwartym:

„W odpowiedzi na to ja, Bałachowicz, załączam pismo ze Sztabu Ge-
neralnego Wojsk Polskich za Nr. 53639/II Inf. II F. Oddział II z dn. 23.
XII.1921 r. w treści jak poniżej:

Do Pana Generała Bałachowicza Stanisława.
Na mocy meldunku b. oficera łącznikowego Naczelnego Dow. Wojsk  

P. /Sztab Generalny/ przy Ochotniczej Armji Rosyjskiej stwierdza się, że:
1/ ppłk. LICHACZOW w Armji Ochotniczej gen. BUŁAKBAŁA-

CHOWICZA nie służył, a przeto nie mógł być jego zastępcą.
2/ Jedynym zastępcą gen. BUŁAKBAŁACHOWICZA Stanisława był 

brat jego młodszy BAŁACHOWICZ Józef.
3/ Żadnego pociągu osobistego gen. BAŁACHOWICZ nie posiadał.
4/ W miesiącach sierpniu i wrześniu 1920 r., w którym to czasie gen. 

BAŁACHOWICZ. miał być rzekomo na stacjach TAŁKI i WAREJKI, 
grupa jego wchodziła w skład Dtwa 3Armji i zajmowała odcinek na 
froncie polskim, mając kierunek Kamień Koszyrski – Włodawa – Pucha-
czów – Łęczna /koło Lublina/.

// Czarnocki kp.
Kierownik Referatu Narodowościowego”  130.

Biorąc pod uwagę rejon, w którym operowały wojska Bałachowicza 
w sierpniu 1920 roku wszystkie argumenty przytoczone w artykule pra-
sowym uznać należy za nieprawdziwe. Wykluczyć należy pobyt Bała-
chowicza na Białorusi w okresie, o którym mowa w artykule. 

W czerwcu 1921 roku w prasie pojawiła się odpowiedź na interpelację 
posłów socjalistycznych udzielona przez ministra Sosnkowskiego.  
W komunikacie czytamy, że:

„(…) Szereg wydanych rozkazów i zarządzeń, mających na celu ukróce-
nie samowoli i nadużyć żołnierzy, obowiązywał swego czasu w równej mie-

129  Naprzód, 1921, nr 45, s. 23.
130  S. BułakBałachowicz, List otwarty gen. Bułak-Bałachowicza do Sejmu Ustawodawczego 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1922, s. 1112.
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rze także oddziały b. armji gen. B.Bałachowicza, jako armii sprzymierzo-
nej, podporządkowanej Nacz. Dow. W. P.

Gdy jednak, mimo to, nadużycia, popełnione przez poszczególne jed-
nostki i całe oddziały b. armii gen. Bałachowicza nie ustawały, Nacz. 
Dow. W. P. wysłało specjalną Komisję śledczą z gen. Sawickim na czele 
na tereny, przez które oddziały tej armji przechodziły, a które, badając na 
miejscu popełnione przez te oddziały krzywdy i gwałty, zebrała obszerny 
materiał obciążający zarówno oficerów jak i szeregowych oddziałów gen. 
Bałachowicza.

Wezwani przez Komisję śledczą, celem przesłuchania, obwinieni ofice-
rowie i szeregowcy, w większości nie stawili się do Pińska, gdzie Komisja 
urzędowała ponieważ warunki polityczne i operacyjne, a następnie przej-
ście tych oddziałów za linję demarkacyjną nie pozwoliły na to (…)”.

Następnie wyjaśniono, że podczas działań wojennych zgodnie z pra-
wem międzynarodowym armia Bałachowicza posiadała charakter ekste-
rytorialny, wykroczenia i przestępstwa podlegały karom sądu wojennego 
działającego przy jego armii. W tym momencie przestępstwa te nie mogą 
być przedmiotem postępowania prowadzonego przez sąd wojskowy,  
a jedynie przez sądy cywilne. Minister informuje, że odpowiednia doku-
mentacja została przesłana do prokuratury celem zbadania i ewentualne-
go wszczęcia postępowań  131. Najprawdopodobniej wobec braku możli-
wości udokumentowania poszczególnych faktów dotyczących domnie-
manej przestępczej działalności żołnierzy z oddziałów armii BułakBa-
łachowicza, do żadnych procesów nie doszło  132.

Prasa żydowska i lewicowa niemal przez cały okres dwudziestolecia 
międzywojennego zarzucała oddziałom dowodzonym przez Stanisława 
BułakBałachowicza pogromy i rabunki na ludności żydowskiej podczas 
działań na froncie. Twierdzono, że niejednokrotnie było to jego inicjaty-
wą, a zbrodnie popełniano za jego pełną aprobatą  133. Często zdarzało się, 
że działające w okolicach przyfrontowych bandy rabunkowe podawały 
się za żołnierzy z oddziałów Bałachowicza  134. Tygodnik Głos Wołyński 
informował o procesie Bałachowszczyków winnych pogromu w Krym-
nie z września 1922 roku. Winę za pogrom miały ponosić osoby wyzna-
czone przez wójta na milicjantów. Mieli oni zostać uzbrojeni w karabiny 
„dla walki z bandami krasnoarmiejców i miejscowych komunistów, tu-
131  Robotnik, 1921, nr 150, s. 4.
132  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 173.
133  Tamże, s. 165.
134  Tamże, s. 111.
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dzież ochrony telegrafów i telefonów, które okazały aktywną pomoc  
w walce z bolszewikami”. Oddział taki, według informacji z artykułu 
prasowego, został stworzony za aprobatą Bałachowicza. Mordy i gwałty 
rozpoczęły się na większą skalę po wyjeździe oddziału Bałachowicza  
z miasta. Autor artykułu wspomnianą wyżej milicję nazywał właśnie Ba-
łachowszczykami, jednak z treści wynika, że milicjanci nie byli żołnie-
rzami z oddziału  135. Jako oskarżeni przed sądem stanęli: komendant 
miejscowej milicji Adam Kowalczuk i dziesięciu innych mężczyzn. Ko-
walczuk zmarł przed wydaniem wyroku w areszcie. Z pozostałych osób 
skazano czterech mężczyzn na kary 3 lat więzienia z uwzględnieniem 
już odbytej kary i amnestii. Pozostałych oskarżonych uniewinniono wo-
bec braku dowodów  136. W publikacji Inwazja bolszewicka a Żydzi zna-
leźć można informacje o pogromach w Krymnie podczas pobytu w mie-
ście wojsk Bałachowicza  137.

Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na zachowanie części 
ludności żydowskiej w czasie wojny polskobolszewickiej. Bardzo czę-
sto zdarzało się, że Żydzi witali bolszewików jako wyzwolicieli. W wie-
lu miejscowościach powstawały oddziały żydowskie walczące po stro-
nie bolszewików  138. Wspomina o tym nawet sam Bałachowicz w swoim 
liście otwartym, przy okazji odpierania zarzutów podniesionych w inter-
pelacji Koła Żydowskiego: 

„(…) Tam zaś, gdzie żydzi występowali przeciwko mnie z bronią  
w ręku, tworząc nawet osobne oddziały zbrojne, co miało na przykład 
miejsce w Kamieniu Koszyrskim i okolicach, tam oczywiście ponosili na-
stępstwa swej lekkomyślności (…)”  139.

Bałachowicz bardzo obszernie odnosi się do zarzutów Żydów również 
w swoich książkach, polemikę z oskarżeniami o pogromy traktuje bar-
dzo emocjonalnie, jednocześnie potwierdzając, że w jego oddziale do-
chodziło do działań niepożądanych. Jednakże wszelkie tego typu wy-
stępki były surowo karane doraźnymi sądami wojennymi. Cytując jedną 
z dwóch jego książek:

135  Głos Wołyński, 1922, nr 1, s. 1011.
136  Głos Wołyński, 1921, nr 12, s. 11.
137  I. Grünbaum, A. Hardglas, I. Szyper i in., Inwazja bolszewicka a Żydzi. Zbiór dokumentów. 
Zeszyt II, Warszawa 1921, s. 132134.
138  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 166.
139  S. BułakBałachowicz, List otwarty…, s. 6.
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„(…) Wy właśnie żydzi przyczyniliście się do werbunku do moich sze-
regów elementu niesubordynowanego, wy nasłaliście mi pogromszczy-
ków, którzy przybywali do mnie nie na moje wezwanie. O tem, że za ra-
bunki i gwałty oddawałem jednostki pod sąd doraźny, a spotykanych na 
miejscu przestępstwa nawet sam własnoręcznie rozstrzeliwałem (…). Kto 
z żydów w Polsce wie o rozstrzelaniu przeze mnie pod Kobryniem plut. 
Sawickiego i 2 żołnierzy złapanych na gorącym uczynku? O zastrzeleniu 
pod Skorodnem por. Andriejewa vel Kornijewa? O rozstrzelaniu w Łęcz-
nem por. Smirnowa 14.VI (…)”  140.

Znamienny jest jeden z fragmentów listu otwartego generała, będący 
początkiem polemiki z interpelacją Koła Żydowskiego, mianowicie:

„Ja osobiście walczyłem w ciągu trzech lat wyłącznie z komunistami  
i ich adherentami bez względu na ich narodowość i wyznanie.

Na podstawie sprawozdań korespondentów różnych pism i stale u mnie 
przebywających przedstawicieli prasy, jako też świadczeń oficerów łącz-
nikowych polskich i wielu innych osób, zawsze mogę twierdzenie to oba-
lić, gdyż ani ja, ani moi oficerowie dla zysków osobistych nie walczyli.

Rozkazy o mordowaniach żydów nie mogły być przeze mnie wydane  
i nie były, gdyby bowiem rozkazy takie miały rzeczywiście kiedykolwiek 
miejsce, na pewno żaden żyd w sferze mej działalności nie zostałby przy 
życiu. Jeżeli zaś przestępcy, szpiedzy, lub prowokatorzy, bez względu na 
ich narodowość i wyznanie, byli in flagranti w sferze ognia schwytani, 
bezwarunkowo podlegali kompetencji sądów doraźnych i byli odpowied-
nio karani”  141.

Ciekawy, w kontekście stosunku generała Stanisława BułakBałacho-
wicza do Żydów jest raport rotmistrza Prądzyńskiego z 1 grudnia 1920 
roku skierowany do generała Tadeusza Rozwadowskiego opisujący 
działania Bałachowicza na terenach białoruskich. Jest to również analiza 
panujących w oddziale poglądów politycznych. I tak we fragmencie do-
tyczącym samego generała czytamy:

„(…) Generał Bałachowicz obecnie b. popularny między włościań-
stwem i nawet w armji czerwonej, głosi w Rosji hasło – «dosyć wojny, 
żyd jest przyczyną waszych nieszczęść» (…)”  142.

140  S. BułakBałachowicz, Wojna będzie czy nie będzie?..., s. 26.
141  S. BułakBałachowicz, List otwarty…, s. 78.
142  Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, sygn. 701/3/2.
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Cytowany wcześniej Kaarlo Kurko w swoich wspomnieniach również 
pisze o tym, że generał Bałachowicz Żydów nienawidził i obwiniał ich 
za wojnę domową w Rosji  143. Dodatkowo warto w tym miejscu przyto-
czyć fragment artykułu dra Ludwika Rubla Na odzyskanych kresach,  
w którym zdawał on relację z pobytu ekipy dziennikarskiej w rejonie 
Pińska, zamieszczonego w Gońcu Krakowskim. Zdaje się on potwier-
dzać głoszone i przytoczone przez Prądzyńskiego hasło:

„(…) Epizodem najstraszniejszym w swej grozie i najfatalniejszym  
w skutkach był kilkumiesięczny pobyt „generała” Bałachowicza. Tych 
kilka miesięcy to jedno, nie przerwane pasmo gwałtów, rabunków i mor-
dów. Wysocy oficerowie opowiadali nam wstrząsające wręcz szczegóły. 
Zwłaszcza pogromy żydów dokonywane były z niesłychanym wyrafino-
waniem i potworną dzikością. Nasze władze wojskowe miały ze względu 
na „prawno państwową odrębność” Bałachowców związane ręce. Dopie-
ro pod koniec, łamiąc istniejące przepisy, wkroczyły one i położyły kres 
grasowaniu zbrodniczych watah.

Pogromowe bohaterstwa Bałachowców działały naturalnie zatruwająco 
na nastrój ludności żydowskiej i użyźniały grunt pod judzenia bolszewic-
kie. Bolszewicy prowadząc swą akcyę propagandową wskazywali żydom 
ciągle, że Bałachowicz jest «sprzymierzeńcem» Polski i że za jego czyny 
Polska odpowiada. «To was czeka w przyszłości, to stanie się waszym 
chlebem codziennym» – wmawiali w przerażone a ciemne masy.

O ile w ten sposób pogromy Bałachowicza szkodziły niesłychanie pol-
skiej racji stanu w miastach, o tyle agitacyjne wyzyskanie ich przez sa-
mych Bałachowców na wsi wywołały i tam refleksy dla państwa polskie-
go ogromnie niepożądane. Oto Bałachowcy podniecając istniejący wśród 
prawosławnych chłopów silny nastrój antyżydowski «tłumaczyli»: że to 
oni ich chcieli od żydów uwolnić, a jeżeli się to w pełni nie udało to tylko 
dlatego, że «dziełu» przeszkodziły w końcu «pańskożydowskie» wojska 
polskie. Teraz zaprowadzą oni pańszczyznę i rządy szlacheckich pachcia-
rzy. – Skutkiem takiego «uświadomienia», było naturalnie dalsze wzmo-
żenie nieufności chłopów do państwa polskiego.

Bajecznie wystawne życie Bałachowców, którzy doskonale umunduro-
wani i wyekwipowani, rzucali skradzionem złotem na prawo i lewo – po-
działało także destrukcyjnie na nasze własne wojsko. Żołnierze wpadli  
w nastrój słusznie podniecony, gdy widzieli, że bez butów i mundurów 
muszą spełniać swą ciężką służbę, a Bałachowcy, za nasze pieniądze apro-
wizowani, paradują w lakierkach i aksamitach. Słabsze ideowo jednostki 

143  K. Kurko, Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej…,  
s. 105.
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zdemoralizował bandytyzm «sprzymierzeńców» i ich prawnopaństwowo 
zagwarantowana nietykalność. Tem się tłumaczy, że na całej przestrzeni 
kresów nie było ani 10tej części tych nadużyć ze strony żołnierzy, jakie 
się na Pińszczyźnie zdarzały (…)”  144.

Do zajęcia Pińska odniósł się generał Bałachowicz w swoim liście 
otwartym, twierdząc, że w czasie walk o miasto ucierpiało zaledwie kil-
kanaście osób  145. K. Kurko napisał, że w Pińsku Żydzi zajmowali się 
przemytem towarów do Rosji. Opisuje swój udział w akcji przeciwko 
przemytnikom, w której ginie grupa Żydów zajmująca się nielegalnym 
procederem  146.

Ówczesna prasa ukuła termin pogromczyk. Używano go w stosunku 
do wszelkich osób podejrzanych o mordy na Żydach. Oczywiście okre-
ślenie to było stosowane również w stosunku do Bałachowicza. Nowy 
Dziennik informuje, że generał publikuje swoją polemikę z Borysem Sa-
winkowem  147 na łamach dziennika Hajnt, jednej z najbardziej poczyt-
nych gazet żydowskich wydawanych w języku jidysz. Niestety artykuł  
z Nowego Dziennika nie przybliżał treści tej polemiki, wzmiankując je-
dynie, że „(…) oto Sawinkow zwala winę za rzezie na Bałachowicza i na 
odwrót (…)”  148.

Stanowczo należy stwierdzić, że niektóre oskarżenia wysuwane wo-
bec armii Bałachowicza i tworzącej jej mieszanki różnego elementu 
uznać należy za uzasadnione. Istotnie wśród mało zdyscyplinowanej, 
dużej grupy ludzi dochodziło do tego typu przestępstw. Wszystkie przy-
padki pogromów przeprowadzanych przez oddziały Bałachowicza były 
podejmowane spontanicznie i bez wcześniej przygotowanego planu.  
Mikołaj Iwanow w swoim artykule o żydowskim oddziale w armii Bała-
chowicza zauważa, że antysemityzm mający podłoże antybolszewickie 
był metodą walki z Armią Czerwoną  149. Podkreślić jednak należy, że 
generał Stanisław BułakBałachowicz stanowczo przeciwdziałał prze-
stępczości w szeregach swoich oddziałów. Wskazuje na to rozkaz wyda-
ny już po zajęciu wcześniej wspomnianego Pińska:

144  Goniec Krakowski, 1921, nr 209, s. 3.
145  S. BułakBałachowicz, List otwarty…., s. 6.
146  K. Kurko, Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej…, s. 9798.
147  Rosyjski polityk i pisarz. W czasie wojny polskobolszewickiej polityczny zwierzchnik 
Rosyjskiej Ludowej Armii Ochotniczej (była to oficjalna nazwa jednostek sprzymierzonych 
pod dowództwem gen. Bałachowicza). Skonfliktowany z Bałachowiczem.
148  Nowy Dziennik, 1921, nr 215, s. 3.
149  M. Iwanow, Żydowskie Wojsko Bułak-Bałachowicza…, s. 373.
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„Po zdobyciu miasta Pińska zaczęły powtarzać się fakty zabójstw, gwał-
tów i grabieży, tak w samym mieście Pińsk, jak i w okolicznych miejscowo-
ściach. Morderstwa te i grabieże dotknęły głównie ludność żydowską. Żoł-
nierze Ludowej Ochotniczej niosą z sobą pokój i wolność dla wszystkich. 
Zabójstwo, gwałt i grabież okrywa ochotnika hańbą i brakiem szacunku. 
Morderstwem, gwałtem i grabieżą nie wzmocni się święte dzieło oswobo-
dzenia (…). Będę bezlitośnie zwalczał osobników podżegających do ży-
dowskich pogromów, ponieważ jest to często dzieło rąk prowokatorów 
(…). Rozkazuję dowódców, których żołnierze zajmują się pogromami i gra-
bieżami, zdjąć z dowodzenia i postawić przed sądem wojennym w celu osą-
dzenia wg prawa wojennego, albowiem dowódca odpowiada za swoją 
część. Rozkazuję żołnierzy, winnych pogromów i grabieży, także postawić 
przed sądem dla osądzenia wg prawa wojennego, a przyłapanych na miej-
scu grabieży tak żołnierzy, jak oficerów rozstrzeliwać na miejscu. Pogromy 
nie powinny być i nie będą miały więcej miejsca”  150. 

Rozkaz ten został opublikowany w gazecie Swoboda  151, wydawanej 
przez emigrantów rosyjskich w Polsce w latach dwudziestych i trzydzie-
stych  152.

Bardzo istotnym jest fakt istnienia w szeregach armii generała Stani-
sława BułakBałachowicza oddziału żydowskiego, którego powstanie 
postanowił generał wykorzystać do zmiany opinii o antysemickim cha-
rakterze całości oddziałów Armii Sprzymierzonej  153. Potwierdza to rów-
nież deklaracje Bałachowicza, w których odcina się on od antysemity-
zmu jako takiego i wskazuje, że wrogiem są bolszewicy, bez względu na 
narodowość. Warto w tym miejscu przytoczyć jedną z odezw BułakBa-
łachowicza Do wszystkich rosyjskich żołnierzy-bolszewików i czerwono-
armistów:

„W rodzimych miastach i wsiach wszędzie rządzą przedstawiciele 
Bronsztejnów, Cymermanów i Brodskich. W każdym zakątku panoszą się 
hordy Chińczyków i Łotyszy. Jest to ta siła, na której opierają się Lenin  
i Trocki ze swymi czerezwyczajkami i żydowskimi komisarzami… My, 
Pierwsza Rosyjska Armia Powstańcza widząc pohybel własnego narodu 

150  A. Zajko, Walki gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza na białoruskim Polesiu, „Podlaski 
Kwartalnik Kulturalny” 2008, nr 3, s. 13.
151  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 166167.
152  Gazeta „Za Svobodu!” i literaturnaya zhizn’ russkoy emigratsii, https://www.bygeo.ru/
strany/polsha/1051-gazeta-za-svobodu-i-literaturnaya-zhizn-russkoy-emigracii.html (dostęp: 
10.06.2019).
153  M. Iwanow, Żydowskie Wojsko Bułak-Bałachowicza…, s. 368.
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wznosimy sztandar walki przeciwko ciemiężycielom, gwałcicielom  
i zrzucamy władze Żydokomunistów”.

Rotmistrz Jerzy JunoszaSzaniawski przytaczał opowieść mieszkańca 
wsi Garbatówka, w której stacjonował Bałachowicz: 

„(…) zaraz po bitwie wpadł do Garbatówki zziajany żydkomunista, ucie-
kający z Cycowa, a widząc na dziedzińcu kozaków zaczął krzyczeć „Towa-
riszczy, ubieżajtie, Polaki idut!” [Towarzysze, zwiewajcie, Polacy idą! – 
przyp. A.M.]. Bałachowicz kazał go przywołać, wysłuchał jego relacji, po 
czym skinął na paru swoich ludzi, którzy komunistę chwycili i w mgnieniu 
oka powiesili na rozłożystym drzewie przed dworem (…)”  154.

Jednak duża część ludności żydowskiej na terenach zajmowanych 
przez Armię Czerwoną również doświadczała terroru ze strony bolsze-
wików – zdarzały się pogromy, np. w Kobryniu  155. Bolszewicy surowo 
karali za udział w pogromach. We wrześniu 1920 roku za udział w po-
gromie rozwiązano szóstą dywizję Pierwszej Armii Konnej, rozstrzelano 
153 czerwonoarmistów  156. Podczas wojny polskobolszewickiej istniały 
w szeregach Armii Czerwonej również osobne oddziały składające się 
wyłącznie z Żydów  157.

Głównym zadaniem powołanego przez Bałachowicza oddziału ży-
dowskiego nie była walka z bolszewikami, a obrona żydowskiej ludno-
ści zajmowanych terenów przed pogromami  158. Na czele oddziału stał 
porucznik Cejtlin  159. Znał on Borysa Sawinkowa, uczestniczył w anty-
bolszewickim powstaniu w Jarosławiu. Następnie został wcielony do 
Armii Czerwonej, dowodził batalionem w Pińsku. Tam też zgłosił się do 
Sawinkowa, który zarekomendował go na członka sztabu Bałachowi-
cza  160. Według relacji Stanisława LisaBłońskiego w armii Bałachowi-
cza służyła duża liczba ochotników narodowości żydowskiej:

154  J. JunoszaSzaniawski, W sprawie „Jazdy Bałachowicza” w 1920 r., „Przegląd Kawalerii  
i Broni Pancernej” 1977, nr 88, s. 749750.
155  J. Walicki, Położenie Żydów polskich podczas kampanii 1920 r., „Acta Universitatis Lo-
dziensis. Folia Historica” 1995, nr 52, s. 116117.
156  M. Iwanow, Żydowskie Wojsko Bułak-Bałachowicza…, s. 367.
157  Tamże, s. 368.
158  Tamże.
159  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 169.
160  M. Iwanow, Żydowskie Wojsko Bułak-Bałachowicza…, s. 373374.
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„(…) Obecność dużej liczby ochotnikówŻydów w armii i zgodne 
współżycie z nimi ich kolegów, żołnierzychrześcijan, musi potwierdzać 
nasz pogląd, że pogromy żydowskie były wytworem wojny, a nie jakiejś 
specjalnej odrazy bałachowców do Żydów (…)”  161.

Werbunek do oddziału Cejtlina nie przyniósł takiego skutku, jaki za-
kładano. W planach było przyjęcie do nowo utworzonego pułku 900 
osób narodowości żydowskiej. Mieli to być ludzie wywodzący się  
z miejscowej ludności żydowskiej Pińska. Jednak nieufność Żydów wo-
bec dotychczasowych prześladowców spowodowała, że udało się zwer-
bować jedynie około 300 osób  162. Cejtlin służył w armii Bałachowicza 
jeszcze podczas tzw. Operacji Mozyrskiej. Właśnie w Mozyrzu generał 
Stanisław BułakBałachowicz wygłosił znamienne przemówienie, które 
warto w tym miejscu zacytować:

„Dzięki Bogu, że jesteście wszyscy żywi i zdrowi. To, co się stało  
w momencie wkroczenia moich oddziałów do miasta, [mowa o pogro-
mach – przyp. A.M.] tłumaczy się jedynie prowokacją czerwonoarmistów, 
którzy przeszli na naszą stronę. Ja i moi żołnierze nie ponosimy żadnej 
winy. Zapewniam was. Ja nie prześladuję żadnego narodu, a walczę jedy-
nie z komunistami, i to tylko z ideowcami. Opowiem wam o tym, co się 
wydarzyło w Turowie. Chciałem rozstrzelać tam jednego komunistęŻy-
da, ale miejscowi Żydzi poręczyli za niego, że nie jest on ideowcem,  
a tylko sympatykiem. Oswobodziłem go. Ja wiem, że wielu Żydów służy 
władzy sowieckiej, ale nie wszyscy są ideowcami. Wiem, że i wśród was 
tu obecnych są komuniści, ale jak nie będziecie agitować przeciwko mojej 
armii, to możecie żyć ze mną w zgodzie, ale jak nie (gestem wskazał na 
gardło). Proszę nie wyolbrzymiać tego co się stało. W gazetach może 
wkrótce pojawić się informacja, że zostało zamordowanych 500, a może  
i 1000 osób. W rzeczywistości ofiar było jedynie 32. Na pewno wiecie, jak 
unormowało się życie w Pińsku po wkroczeniu moich wojsk”  163.

W Turowie miały miejsce najtragiczniejsze wydarzenia z udziałem Ba-
łachowców. Zamordowano 71 Żydów, zgwałcono ponad 1000 kobiet. Ma-
jątek żydowski został prawie w całości rozgrabiony  164. W opinii samego 
Bałachowicza za tragedię miał być odpowiedzialny właśnie Cejtlin, który 

161  S. LisBłoński, Bałachowcy…, s. 25.
162  Tamże, s. 374.
163  Tamże, s. 375.
164  Tamże, s. 372.
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ze swoim oddziałem miał pierwszy wkroczyć do miasta i zapobiegać prze-
stępstwom, jednak „stchórzył” i miał ponieść za to odpowiedzialność. Ba-
łachowicz obiecywał pomoc materialną dla ofiar pogromu  165. 

K. Kurko w swoich wspomnieniach pisze, że: „(…) Chociaż generał 
BułakBałachowicz nienawidził Żydów i winił ich za przewrót w Rosji, 
to za intendenta wziął sobie Żyda (…)”  166. Intendent ten, nazwiskiem 
Jelin, miał odznaczać się szczególną przedsiębiorczością  167, a w ocenie 
Kurko – wyjątkowym cwaniactwem  168.

Należy stwierdzić, że taktyka przeciwdziałania generała Bałachowi-
cza pogromom była dobra, jej skutek jednak nie był taki, jak zakładano 
– do pogromów dochodziło tak czy inaczej. Nie można również jasno 
określić stosunku Bałachowicza do Żydów. Czy przeciwdziałanie anty-
semickim występkom było działaniem wypływającym wprost  
z poglądów Bałachowicza, czy też była to swego rodzaju gra mająca na 
celu jedynie uspokojenie nastrojów społecznych i poprawę wizerunku. 

Jako podsumowanie tej części artykułu warto przytoczyć fragment 
wspomnień Stanisława LisaBłońskiego:

„(…) Biorąc pod uwagę zachowanie się tego rodzaju [tj. atakowanie  
z bronią w ręku oddziałów Wojska Polskiego i wojsk sprzymierzonych – 
przyp. A.M.] znacznej części młodzieży żydowskiej w stosunku do na-
szych wojsk, walczących z bolszewikami w obronie zagrożonej wolności 
i niepodległego bytu naszej Ojczyzny, oddziały dywersyjne czy też po-
wstańcze, działające na tyłach wojsk sowieckich, mogły w obronie wła-
snej stosować względem tych Żydów środki radykalne. I na to nie było 
rady. «À la guerre, comme à la guerre!» Wojna to nie parlament, to nie 
konferencja przedstawicieli dyplomatycznych! Elementami wojny są bru-
talność i okrucieństwo oraz zasada «ząb za ząb». Lecz jakże często nie-
winni cierpią za grzechy swoich współplemieńców (…)”  169.

165  Tamże, s. 376.
166  K. Kurko, Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej…,  
s. 105.
167  S. LisBłoński, Bałachowcy…, s. 202.
168  K. Kurko, Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej…,  
s. 105.
169  S. LisBłoński, Bałachowcy…, s. 142.
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ARMIA BAŁACHOWICZA NA ŁAMACH PRASY W CZASIE 
WOJNY 1920 I W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM

Jeszcze podczas trwania wojny polskobolszewickiej i bezpośrednio 
po niej (walki na Białorusi) możemy zaobserwować entuzjazm w donie-
sieniach prasowych na temat poczynań Bałachowicza i jego oddziałów. 
Jeden z pierwszych artykułów traktujących o działalności generała zo-
stał opublikowany w Tygodniku Ilustrowanym 31 lipca 1920 roku. Nosi 
on nazwę Śladami Kmicica i jest biograficznym, obszernym opisem ka-
riery wojskowej Bałachowicza. Z treści można wywnioskować, że jest 
to artykuł przygotowany w oparciu o rozmowę dziennikarza Józefa Re-
lidzyńskiego z generałem. Stanowi doskonałe źródło zarówno historii 
działalności Bałachowicza, jak też np. opisu samej jego osoby, chociaż 
ma charakter propagandowy. Dziennikarz pisze, że generał to „(…) czło-
wiek młody o nader sympatycznej, dobrodusznej powierzchowności,  
w której tylko oczy w twardym, stalowym wyrazie zdradzają głośnego 
pogromcę bolszewików (…)”. Na pożegnanie Relidzyński dodał: „ Pa-
nie jenerale, mam nadzieję, że następnym razem przyjedzie pan już do 
Warszawy z krzyżem Virtuti Militari”. Generał odpowiedział: „ Nie 
prędzej, jak Budionnego na łańcuchu przywiodę”  170. Bałachowicz jed-
nak nigdy nie otrzymał najwyższego polskiego odznaczenia wojskowe-
go, chociaż wnioski takie były składane. Krzyża nie przyznano, jak zapi-
sano w dokumentach, „z powodów politycznych”  171.

Kolejną ważną wiadomością, która pojawiła się w prasie jeszcze pod-
czas wojny polskobolszewickiej, była informacja o wyznaczeniu nagro-
dy pieniężnej przez bolszewików za głowę Bałachowicza, miało być to 
3 miliony rubli, a za każdego zabitego żołnierza z jego oddziału 50 tysię-
cy rubli  172. Straty bolszewickie poniesione w wyniku walk z Bałachow-
cami były ogromne, jest o tym mowa we wcześniejszych rozdziałach 
niniejszej pracy. Sam Tuchaczewski miał doceniać skuteczność walk 
oddziałów Bałachowicza z Sowietami  173. Dla bolszewickich dowódców 
najbardziej dotkliwy był fakt wcielania pojmanych jeńców w szeregi ar-
mii Bałachowicza, i chociaż większość z nich dezerterowała, jednak 

170  J. Relidzyński, Śladami Kmicica, „Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 27, b.s.
171  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 133.
172  Goniec Krakowski, 1920, nr 220, s. 2.
173  W. Grochowalski, Generał Bułak-Bałachowicz, http://jpilsudski.org/artykulypersonalia
biogramy/generalicjaoficerowiezolnierze/item/1810generalbulakbalachowicz (dostęp: 21. 
08.2018).
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wpływało to na morale pozostałych żołnierzy. Bałachowicz pisał na ła-
mach Kuriera Warszawskiego:

„(…) w armii czerwonej znają mnie doskonale i wiedzą, że nie jestem 
carskim jenerałem, starającym się wskrzesić przeszłość, lecz wodzem ar-
mii ludowej, prowadzącym wojsko do wyzwolenia ludu z przemocy bol-
szewickiej. Przekonałem się, że czerwoni nie strzelają do mnie, choć by-
łem często na czele oddziału (…)”  174.

W gazecie Swoboda opublikowano wywiad z Bałachowiczem z grud-
nia 1920 roku na temat niepowodzeń na Białorusi. Generał wskazuje, że 
z bolszewikami należy walczyć „drogą rewolucyjnej propagandy, wznie-
cając powstania wśród ludności”  175.

6 listopada 1920 roku Goniec Krakowski opisywał dokonania Bała-
chowicza i jego oddziału na Białorusi: „Dzienniki paryskie donoszą  
z Kopenhagi, że generał Bałachowicz obsadził swemi oddziałami Mińsk 
i zagraża Smoleńskowi, gdzie wybuchło powstanie przeciw bolszewi-
kom. Generał Bałachowicz, jak słychać, maszeruje na Moskwę”  176. In-
formacje te były oczywiście nieprawdziwe. Wojska generała w rzeczy-
wistości zajęły miasto Mozyrz, gdzie ogłoszono niepodległą Białoruś.  
W wyniku kontrnatarcia bolszewików oddziały Bałachowicza zmuszone 
były wycofać się do granicy z Polską, gdzie zostały rozbrojone, w myśl 
postanowień traktatu ryskiego  177. Prasa wyprzedzała przewidywany bieg 
wydarzeń, zgodnie z zamysłami Piłsudskiego co do akcji Bałachowi-
cza  178. Sam Bałachowicz oznajmiał w opublikowanym przez Kurier 
Warszawski telegramie do marszałka Piłsudskiego, że to na jego życze-
nie objął dowództwo nad wszystkimi białoruskimi oddziałami, których 
celem była walka o niepodległą Białoruś  179. W wydaniu wieczornym tej 
gazety pojawia się jednak sprostowanie, że to nie z woli Piłsudskiego, 
lecz z woli żołnierzy Bałachowicz objął dowództwo  180. Są pewne podej-
rzenia, że to właśnie Piłsudski był autorem planu operacji na Białorusi. 

174  Kurier Warszawski, 1920, nr 336, s. 5.
175  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 84.
176  Goniec Krakowski, 1920, nr 303, s. 1.
177  G. Pelica, Kmicic II RP…, s. 12.
178  J. JanuszewskaJurkiewicz, Epilog wspólnoty polsko-białoruskiej: organizatorzy i przywód-
cy antybolszewickiego oporu na pograniczu polsko-białoruskim w latach 1920-1922, „Wieki 
Stare i Nowe” 2012, tom specjalny, s. 49.
179  Kurier Warszawski: wydanie poranne, 1920, nr 304, s. 2.
180  Kurier Warszawski: wydanie wieczorne, 1920, nr 304, s. 4.
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Miał on zakładać przejęcie przez wojska Bałachowicza Mińska z rąk 
Polaków, jednak generał zbyt długo zwlekał z uderzeniem, a Wojsko 
Polskie w myśl postanowień traktatu rozejmowego musiało opuścić mia-
sto do 17 października 1920 roku  181.

W prasie, oprócz doniesień na temat dowódcy Armii Sprzymierzonej, 
pojawiały się również informacje o jego podkomendnych.

Po raz pierwszy żołnierze pojawili się na łamach Gońca Krakowskiego. 
Mowa tutaj o pobycie Bałachowców w Lublinie. Pojawiła się informacja 
o „rosyjskiej okupacji” miasta. Gazeta informowała dodatkowo o tym, że 
Bałachowcy prowadzili w mieście „nielegalny werbunek do swojego od-
działu w szkołach przy ul. Bychawskiej i Zamojskiej  182. Informacja zosta-
ła opublikowana 4 października 1920 roku. W Lublinie mieściło się cen-
trum szkolenia ochotniczych oddziałów zapasowych, formowanych z jeń-
ców radzieckich i internowanych na terenie Polski rosyjskich wojsko-
wych  183. W Lublinie formowano również pułk kozacki pod dowództwem 
Płatona Duchopielnikowa  184. Głos Lubelski z 23 sierpnia 1920 informo-
wał, że przegląd 3 szwadronów z grupy Bałachowicza miał miejsce 19 
sierpnia przy ul. Królewskiej  185. Bałachowicz miał przemawiać podczas 
tych uroczystości. Proceder kwaterowania oddziałów w Lublinie miał od-
bywać się od trzech tygodni. Mogłoby to odpowiadać prawdzie, ponieważ 
Bałachowicz otrzymał zgodę na formowanie oddziałów 27 sierpnia 1920 
roku  186. Pojawia się również informacja o złym zachowaniu ochotników, 
bezprawnym kwaterowaniu w szkołach i nielegalnym werbunku Polaków 
do Armii Bałachowicza  187. Stanisław LisBłoński wspomina, że w szere-
gach Bałachowicza było wielu Polaków. Ich pobyt w tych oddziałach był 
nielegalny, wielu z nich popełniało wcześniej jakieś wykroczenia i szukali 
schronienia w Armii Ochotniczej  188. Żołnierskie masy skupiają różnych 
ludzi, często awanturników. Artykuł o pobycie i zachowaniu się żołnierzy 
w Lublinie wydaje się być oparty na wiarygodnej informacji nieznanego 
świadka wydarzeń.

181  O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923…, s. 172173.
182  Goniec Krakowski, 1920, nr 272, s. 34.
183  O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923…, s. 166.
184  S. LisBłoński, Bałachowcy…, s. 181.
185  Głos Lubelski, 1920, nr 228, s. 2.
186  O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923…, s. 166.
187  Goniec Krakowski, 1920, nr 272, s. 34.
188  S. LisBłoński, Bałachowcy…, s. 127129.



ANDRZEJ MĄCZKA332

Generał Stanisław BułakBałachowicz jako dowódca wymagał od 
swoich podkomendnych zdyscyplinowania. Jak już wcześniej napisano, 
osobiście skazywał osoby odpowiedzialne za pogromy na śmierć. Było 
tak jednak w przypadkach, kiedy żołnierz lub oficer dopuszczał się czy-
nu zbrodniczego. W innych przypadkach kary były lżejsze. Proceder „oj-
cowskiego karania” żołnierzy opisał Stanisław LisBłoński:

„(…) Wielokrotnie zdarzały się wypadki, gdy między innymi karami, 
nawet wyżsi oficerowie (jeśli zawinili) otrzymywali karę „ojcowską”. Po-
legała ona na tym, że winowajca na rozkaz „Baćki” [tak nazywali Bała-
chowicza jego żołnierze – „Ojczulek” – przyp. A. M.] sam kładł się na 
wznak, przedtem roznegliżowany, i otrzymywał w zależności od winy 25 
lub 50 „ojcowskich rózeg”. Po tym wstawał i po uporządkowaniu garde-
roby, stawał na baczność przed „Baćką”, przepraszał za popełnione prze-
stępstwo i podpisywał pokwitowanie odbioru kary oświadczając, że na 
przyszłość poprawi się (…)”  189.

Takie kary były wymierzane nawet po wojnie. Kurier Warszawski pi-
sał o przypadku wymierzenia „kary ojcowskiej” w 1926 roku. Do sytu-
acji miało dojść w Białowieży.

„Przed paru miesiącami «batko», bardzo dbający o zachowanie w swo-
jej organizacji czysto wojskowej dyscypliny, sprawił jednemu ze swoich 
żołnierzy porządne lanie. Dowiedziała się o tem policja, spisała protokół  
i w rezultacie Bałachowicz został pociągnięty do odpowiedzialności sądo-
wej. Podczas rozprawy sądowej Bałachowicz do winy się nie przyznał. 
Sędzia więc zapytuje poszkodowanego.

 Dostaliście lanie?  A, no dostałem!  Na czyj rozkaz otrzymaliście 
rózgi?  Na swój własny.  Jak to?  A no, nabroiłem, więc poprosiłem 
kolegów, ażeby mi wsypali dwadzieścia pięć gorących.

Bałachowicz został, oczywiście, uniewinniony”  190.

O dyscyplinie byłych podkomendnych Bałachowicza mieszkających 
w okolicach Białowieży i Hajnówki pisze autor artykułu opublikowane-
go w tygodniku Świat:

189  S. LisBłoński, Bałachowcy…, s. 177.
190  Kurier Warszawski, 1926, nr 146, s. 14.



WIZERUNEK STANISŁAWA BUŁAK-BAŁACHOWICZA... 333

„(…) Szczególnie śród tzw. bałachowców interesująca jest karność, 
utrzymana żelazną ręką samego generała St. Bałachowicza. Sądy koleżeń-
skie są dla nich prawem i wskaźnikiem etyki (…)”  191.

Również w tym artykule autor przybliżał warunki życia bałachowców, 
pisząc, że: „(…) mieszkają na wpół dziko, w ziemiankach przez siebie 
skleconych. Gotują zbiorowo grupami strawę dla siebie, zwożoną raz  
w tydzień z okolicznych mieścin, Hajnówki i Białowieży (…)”  192.

Generał Bałachowicz i jego oddziały pojawiają się nawet na kartach 
powieści obyczajowej Jadwigi Hłasko – Idylla maleńka taka. Bałachow-
cy odgrywają tutaj rolę negatywną i są przedstawieni jako mordercy Ży-
dów w Krymnie. Powieść była publikowana w częściach na łamach 
Gońca Krakowskiego w 1924 roku  193.

Prasa żydowska wspomina o złodziejskiej szajce, która działała na tere-
nie Warszawy, okradała mieszkania urzędników i adwokatów. Jednym  
z członków grupy miał być były oficer w armii Bałachowicza, niejaki Pa-
pugajec. Wzmianka jest bardzo typowa dla międzywojennej prasy, w któ-
rej zazwyczaj pojawiały się różne kroniki kryminalne. Natomiast łączenie 
postaci Bałachowicza z warszawskim przestępcą ukazuje cel opublikowa-
nia tej informacji, czyli próbę zdyskredytowania generała  194.

W Robotniku z 1927 roku pojawia się ciekawa informacja o próbie 
wykorzystania Bałachowców do tłumienia protestów robotników rol-
nych w dobrach Janusza Radziwiłła. Bałachowcy z Cumania  195 mieli 
brać udział w tłumieniu strajków obok oddziałów policji. Po pokojowym 
rozwiązaniu konfliktu mieli oni powrócić do miasta z pieśnią Boże cara 
chrani  196. Edward Steffen w swoich pamiętnikach pisze o pobycie w 
Cumaniu podczas II wojny światowej. Wspomina felczera o nazwisku 
Samsonienko, który miał służyć u boku Bałachowicza, co może wskazy-
wać na większą grupę Bałachowców zamieszkujących to miasto w la-
tach międzywojennych  197.

Robotnik w wydaniu z 9 kwietnia 1922 roku publikuje anonimowy list 
traktujący o bracie generała Stanisława BułakBałachowicza, Józefie, 
191  Świat, 1923, nr 28, s. 10.
192  Tamże.
193  Goniec Krakowski, 1924, nr 69, s. 7.
194  Nowy Dziennik, 1936, nr 324, s. 13.
195  Miasteczko w obwodzie wołyńskim na Ukrainie.
196  Robotnik, 1927, nr 204, s. 4.
197  E. Steffen Junior, W wirze zamieci. Pamiętniki z wojny (rok 1940), „Przegląd Pruszkowski” 
1993, nr 1, s. 58.
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podczas jego pobytu w Brześciu. Warto zacytować fragment listu od nie-
jakiego Iks:

„Przed dwoma tygodniami wrócił [Józef BułakBałachowicz – przyp. 
A.M.] około godz. 3 w nocy do hotelu silnie podchmielony i zażądał (…) 
czystej pościeli, z powodu spóźnionej pory numerowy nie mógł natych-
miast wykonać tego żądania. Jednakowoż «jewo prewoschoditjelstwu» 
bardzo się chciało spać, więc nie omieszkał zachęcić numerowego do po-
śpiechu napiwkiem w postaci «mordobicia» (…).

(…) Oto wieczorem dn. 21 marca pan generał w towarzystwie porucz-
nika J. i jeszcze jednego swego bliskiego przyjaciela ucztowali w restau-
racji «Wołynianka» w Brześciu. Było tak wesoło, że pan porucznik  
w przystępie tkliwości obejmując i całując pana generała ukąsił go w ucho 
(…) pan porucznik niezadowolony (…) przy podawaniu mu płaszcza za-
czął strzelać z rewolweru (…) bardzo ciężko ranił bufetową tej restauracji 
(…). Policja i żandarmerja wprawdzie wszczęły dochodzenie w tej ostat-
niej sprawie, jednakowoż należałoby nareszcie w kardynalny sposób kres 
położyć tej barbarzyńskiej wesołości (…)”  198.

Józef BułakBałachowicz był doskonałym żołnierzem i dowódcą. 
Wielokrotnie odznaczony, przeszedł niemal identyczną drogę frontową 
co jego brat Stanisław. Służyli w jednym oddziale jeszcze podczas I woj-
ny światowej. Przybył do Polski razem z oddziałem dowodzonym przez 
jego brata. W napisanym własnoręcznie życiorysie deklarował narodo-
wość białoruską  199. Według raportu Stanisława LisaBłońskiego złożo-
nego na ręce Szefa Oddziału II Dowództwa III Armii „(…) pułkownik 
Bałachowicz jest spokojny i małomówny, bardzo dumny ze stanowiska, 
z żołnierzami jest z daleka, wyprawy urządza wtedy, kiedy już koniecz-
nie potrzeba, sam zawsze w pierwszej linii. Po zwycięstwie wraca spo-
kojnie, dziękując żołnierzom za pracę. Następnie przebiera się w nowy 
mundur i tak spaceruje po wioskach lub ulicach miasta, aby na niego 
zwracano uwagę. Śpi tylko w nocy. Nad sprawami administracyjnymi 
nigdy się nie zastanawia i nie wtajemnicza. Żołnierzy krótko trzymać nie 
potrafi. Innej kary nie zna jak żołnierza lub oficera «rozstrzelać», bolsze-
wika lub chłopa powiesić. Zwykle wypowiada jedno słowo «powiesić-
rozstrzelać», wyrok natychmiast bywa wykonany (…)”  200. 

198  Robotnik, 1922, nr 98, s. 6.
199  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 206207.
200  Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów, oprac. J. Cisek, Londyn 1990, s. 124.
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Józef BułakBałachowicz był mężem Zinaidy Punin, siostry Leonida 
Punina, w oddziale którego służył wraz z bratem Stanisławem  201.

Bałachowcy w okresie międzywojennym prowadzili normalne życie. 
Większość z nich wykonywała ciężką pracę w lesie. Często narażeni byli 
na niebezpieczeństwo. Obszar Białostocczyzny był bardzo niebezpiecz-
ny ze względu na grasujące bandy bolszewickie. Bałachowicz pisze  
o prowokacjach sowieckich na tych terenach, deklarując, że:

 
„(…) Na tych, co przetrwali próbę ogniową na froncie i dali się poznać 

z dobrej strony przez te kilka lat pracy pokojowej, zawsze Rzeczpospolita 
Polska liczyć będzie mogła i w ich to właśnie imieniu i mojem zakładam 
solenny protest przeciwko insynuantom i prowokatorom, utrudniającym 
spokojną pracę przy odbudowie kraju (…)”  202.

Powyższa deklaracja generała Stanisława BułakBałachowicza zosta-
ła zrealizowana we wrześniu 1939 roku, kiedy to walczył razem z nie-
którymi swoimi podkomendnymi w obronie Polski  203.

PODSUMOWANIE

Postać generała Stanisława BułakBałachowicza bardzo często poja-
wiała się na łamach prasy międzywojennej w Polsce. Analiza tych donie-
sień wskazuje, że w większości informacje te były negatywne, zawiera-
jące oskarżenia, często też osądy. Niejednokrotnie z samego nagłówka 
czytelnik dowiaduje się o stosunku autora artykułu do opisywanego wy-
darzenia. Wypływa to również z poglądów politycznych reprezentowa-
nych przez konkretne czasopismo. W niniejszej pracy zamieszczono ob-
serwację, że jedyne czasopisma obiektywnie lub neutralnie opisujące 
dokonania Bałachowicza i jego żołnierzy to periodyki sanacyjne lub po-
pularne. Negatywnie piszą o Bałachowiczu socjaliści (Robotnik, Na-
przód) i Żydzi (Nowy Dziennik). Gazety popularne, takie jak Ilustrowany 
Kurier Codzienny czy Świat często wręcz idealizują postać i dokonania 
generała i jego żołnierzy. 

Niestety, w wielu przypadkach nie mamy możliwości zweryfikowania 
informacji przekazywanych do redakcji nierzadko przez anonimowych 
201  Punina Zinaida Nikolaevna (1895-1990), https://tsarselo.ru/yenciklopedijacarskogosela/
istorijacarskogoselavlicah/puninazinaidanikolaevna18951980.html (dostęp: 24.08.2018).
202  Kurier Warszawski, 1924, nr 153, s. 16.
203  H. Kuberski, Rosyjscy emigranci i polskie podziemie w latach 1939-1948, „Studia z Dziejów 
Rosji i Europy ŚrodkowoWschodniej” 2017, nr 52, z. 2, s. 120.
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informatorów. Głównie dotyczy to informacji o pogromach. Udało się 
dowieść, że zdarzały się próby pomówienia Bałachowicza o udział w 
pogromach przez podawanie całkowicie fikcyjnych informacji  204. Duża 
część publikacji była prawdziwa. Należy pamiętać, że II Rzeczpospolita 
była mozaiką nie tylko narodowości, ale również partii politycznych. 
Każda grupa narodowościowa i partia polityczna posiadała swoje organy 
prasowe. Uwidacznia się tutaj rola prasy jako środka mającego na celu 
umniejszenie roli oddziałów Bałachowicza w walkach z bolszewikami 
lub też odwrotnie – idealizowanie postaci  205. Istotnie zasługi tych jedno-
stek w walkach na frontach wojny z bolszewikami, i to nie tylko w Pol-
sce, były znaczące. Najlepszym tego świadectwem jest m.in. wyznacze-
nie przez bolszewików nagrody za głowę generała i za głowę każdego  
z żołnierzy jego oddziału. Bolszewicy rozprowadzali również broszury  
i ulotki mówiące o bandytyzmie Bałachowicza  206. Było to elementem 
propagandy mającej na celu zohydzenie tej postaci i jej dokonań.

Zauważyć należy, że prasowe doniesienia są też ważnym źródłem po-
znania argumentów i języka używanego przez Bałachowicza do odpiera-
nia zarzutów wobec jego osoby. Bardzo często argumentacja generała 
jest bardziej przemawiająca do odbiorcy, niż artykuły prasowe – anoni-
mowe, niepoparte źródłem.

Mimo iż rola generała Bałachowicza i jego armii była znacząca dla 
obrony niepodległości Polski w 1920 roku, można stwierdzić, że jego 
wizerunek w prasie był raczej negatywny lub neutralny. Wpływ na to na 
pewno miał rodzaj periodyków, w których najczęściej publikowano in-
formację na temat BułakBałachowicza – były to gazety lewicowe i ży-
dowskie. Jednak po zamachu majowym zarzuty czyniła mu również en-
decja. Wspominano go często jako gościa na uroczystościach państwo-
wych i lokalnych, na których wygłaszał mowy i odbierał defilady  207. 
Również stosunek władz polskich do Bałachowicza był często obojętny, 
jego stopień generalski nigdy nie został zweryfikowany w Wojsku Pol-
skim  208, wniosek o nadanie Virtuti Militari również został odrzucony  
„z powodów politycznych”.

204  Naprzód, 1921, nr 45, s. 23.
205  J. Relidzyński, Śladami Kmicica…, b..
206  Obrashcheniye shtaba komanduyushchego Zapadnym frontom Krasnoy Armii M.I. Tukha-
chevskogo, noyabr’ 1921 g., http://inbelhist.org/stanislavbulakbalaxovichnashnacionalnyj
geroj/ (dostęp: 28.08.2018).
207  Por. Gazeta Lwowska, 1928, nr 271, s. 2; Ostatnie Wiadomości Krakowskie, 1933, nr 310, s. 6.
208  M. Cabanowski, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP…, s. 217.
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Na koniec warto przytoczyć słowa generała Stanisława BułakBała-
chowicza z Listu Otwartego skierowanego do Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej:

„Rzeczą jest jasną, iż (…) oddano mnie z premedytacją w kraju i za 
granicą na burzliwy i przypadkowy sąd pospólstwa, obałamuconego 
uprzednio przez prasę bolszewicką i pisma zbyt pochopnie dające wiarę 
niesprawdzonym wersjom, częstokroć nawet nieświadomie w błąd wpro-
wadzone, a to do tego stopnia, iż zawdzięczając tej przewrotnej nagonce, 
przeciwko mnie prowadzonej, ukazały się już nawet poza granicą kraju 
wydawnictwa i książki rozmaitych drugo i trzeciorzędnych autorów, bez-
czeszczących moją działalność, skąd następnie czerpią swe wiadomości 
również i poważniejsi publicyści oraz autorzy (…)”  209.

209  S. BułakBałachowicz, List otwarty…, s. 4.

Fot. 2. Gen. Bałachowicz (z kindżałem u pasa) na czele swoich oddziałów po powrocie z wy-
prawy dywersyjnej do Dźwińska. Na zdjęciu widoczni żołnierze Wojska Polskiego. Zdjęcie  
z marca 1920 roku. Źródło: Światowid, 1933, nr 46.
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Fot. 3. Informacja prasowa o nagrodzie za głowę Bałachowicza. Źródło: Goniec Krakowski, 
1920, nr 220, nr 262; nr 272.

Fot. 4. Informacja prasowa o złożeniu jednej z interpelacji. Źródło: Goniec Krakowski 1921, 
nr 65.

Fot. 5. Informacja o pobycie wojsk Bałachowicza w Lublinie. Źródło: Goniec Krakowski 1920, 
nr 272.
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The Image of Stanisław Bułak-Bałachowicz and His Soldiers 
Created by the Interwar Press in Poland

Summary

The author makes an attempt to combine press release which were 
presented in the twenties and thirties of the 20th century from Stanisław 
Bułak–Bałachowicz’s denial, documents and memories. The aim is to 
verify authenticity of getting press release across on the basis of the ga-
thered material. In broader context we also have a full picture of political 
and social relations that dominated in the Second Polish Republic which 
had a reflection in the presented media then.

The message about general Stanislaw Bułak Bałachowicz and his 
subordinates on the pages of the interwar press provides a very good 
example of politicisation and ideological partiality of the contemporary 
media in Poland. Bałachowicz defended himself against press attacks in 
a very effective way, however the opinions and information about him in 
the twentieth century place him in the same line with the most controver-
sial characters connected with PolishBolshevik conflict to this day.
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POLSKIE WOJSKA ŁĄCZNOŚCI W LATACH 30. XX WIEKU 
I ICH PRZYGOTOWANIE DO WOJNY

Rolę łączności na polu walki już w 1920 roku trafnie określił Józef 
Piłsudski: „Bez łączności nie ma i być nie może skoordynowanej 

pracy wojska, nie ma złączenia wysiłków krwawych żołnierza dla odnie-
sienia zwycięstwa i krew ludzka leje się daremno”  1. Opinia ta nie tylko 
nie zdezaktualizowała się przez dwadzieścia lat, lecz wręcz przeciwnie 
– wraz z postępem technicznym na polu walki pokazała swą trafność. 
Niestety, do połowy lat 30. polskie wojska łączności przeżywały okres 
stagnacji. We wspomnieniach płk. dypl. Heliodora Cepy, ostatniego Do-
wódcy Łączności, znalazło się gorzkie spostrzeżenie na ten temat: „We 
wrześniu 1934 roku, kiedy byłem komendantem Centrum Wyszkolenia 
Łączności, a szefem łączności M.S.Wojsk. był ppłk inż. Goebel Kazi-
mierz otrzymałem rozkaz niezwłocznego zameldowania się u Marsz. 
Piłsudskiego. W obecności ówczesnego kierownika M.S.Wojsk. gen. 
Kasprzyckiego, Marsz. Piłsudski poddał dotychczasowy stan łączności 
bardzo surowej krytyce, którą streścić można w jednym zdaniu: Wojska 
łączności nie były przygotowane do wojny”  2. Niewątpliwie była to traf-
na i smutna konstatacja, który wymusiła przyspieszenie działań zmierza-
jących do modernizacji i rozbudowy jednostek łączności oraz ich lepsze-
go przygotowania do wypełniania swych zadań w czasie wojny.

Po przejściu w 1921 roku armii polskiej na organizację pokojową, 
wojska łączności składały się z jednostek ewidencyjnych i nieewiden-
cyjnych. Pierwszą grupę tworzyły trzy pułki wojsk łączności, w skład 
których wchodziło dziesięć batalionów telegraficznych o numerach od-
powiadających numerom poszczególnych okręgów korpusów, trzy bata-
liony radiotelegraficzne oraz trzy specjalne kompanie telegraficzne. Dla 
jasności trzeba dodać, iż wszystkie bataliony stacjonowały na terenie 

1  Ogólna instrukcja walki, Część II. Łączność, Warszawa 1932, s. 2.
2  Archiwum Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sygn. B.I.9a, Heliodor 
Cepa, Uwagi na temat przygotowania łączności w czasie pokoju i jego działania w czasie woj-
ny, k. 2.
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swoich okręgów, a ich przynależność do pułków łączności była jedynie 
formalna  3. Trzy lata później dokonano reorganizacji wojsk łączności, 
kiedy to w czerwcu 1924 roku – w miejsce dotychczasowych trzech puł-
ków wojsk łączności – utworzono dwa pułki łączności, a na bazie 3 puł-
ku wojsk łączności sformowano pułk radiotelegraficzny. Rozwiązano 
również trzy kompanie telegraficzne specjalne oraz kadry kompanii za-
pasowych batalionów telegraficznych, zaś na bazie dotychczasowych 
batalionów telegraficznych utworzono w każdym okręgu korpusu po 
jednej kompanii szkolnej łączności  4. Obok jednostek ewidencyjnych,  
w skład wojsk łączności wchodziły także jednostki nieewidencyjne: 
Obóz Szkolny Wojsk Łączności, Centralne Zakłady Wojsk Łączności, 
stacje telegraficzne i telefoniczne zajmujące się obsługą centralnych oraz 
okręgowych władz wojskowych, okręgowe szefostwa łączności, jak 
również zakłady, warsztaty i składy łączności. Przyjęta w 1921 roku or-
ganizacja wojsk łączności była mocno scentralizowana, co niewątpliwie 
pozytywnie wpływało na poziom ich fachowego wyszkolenia, lecz  
z drugiej strony niemal całkowity brak pododdziałów łączności w jed-
nostkach broni głównych i dowództwach związków taktycznych stał się 
przyczyną słabego wyszkolenia taktycznego oddziałów łączności. Spo-
wodowało to podjęcie w kwietniu 1926 roku pierwszych kroków w kie-
runku decentralizacji wojsk łączności, czego jednym z efektów było 
sformowanie trzech nowych batalionów łączności (5 w Krakowie, 7  
w Poznaniu i 9 w Brześciu n. Bugiem)  5.

Kolejna reorganizacja służby łączności nastąpiła 1 IV 1929 roku. Jej 
główną ideą było oddzielenie spraw dowodzenia jednostek łączności od 
spraw natury administracyjnej, którymi zajmowała się zasadniczo służba 
łączności. Powołano wówczas Szefostwo Łączności MSWojsk. (na jego 

3  W końcu 1921 r. w skład poszczególnych pułków wchodziły następujące oddziały: 1 pułk 
wojsk łączności w Zegrzu – I, II, III i IX batalion telegraficzny, 1 batalion radiotelegraficzny, 
1 kompania telegraficzna specjalna, cztery kadry kompanii zapasowych batalionów telegra-
ficznych oraz trzy plutony telegraficzne lokalne; 2 pułk wojsk łączności w Jarosławiu i Radym-
nie – V, VI i X batalion telegraficzny, 2 batalion radiotelegraficzny i 2 kompania telegraficzna 
specjalna, trzy kadry kompanii zapasowych batalionów telegraficznych oraz jeden pluton tele-
graficzny lokalny; 3 pułk wojsk łączności w Grudziądzu – IV, VII i VIII batalion telegraficzny, 
3 batalion radiotelegraficzny, 3 kompania telegraficzna specjalna, trzy kadry kompanii zapaso-
wych batalionów telegraficznych oraz dwa plutony telegraficzne lokalne.
4  CAW WBH, Departament Techniczny MSWojsk, sygn. I.300.41.20, Rozkaz o reorganizacji 
wojsk łączności z 28 X 1921 r., bez paginy; M. Cieplewicz, Wojsko Polskie w latach 1921-1926. 
Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, WrocławWarszawaKraków 1998, s. 126127; T. Böhm, 
Służba łączności (1918-1939), „Wojskowy Przegląd Techniczny” 1991, nr 5, s. 44; Kalendarz 
Wojskowy na 1927 r., Warszawa 1927, s. 141142.
5  M. Cieplewicz, Wojsko Polskie …, s. 128.
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czele stanął mjr inż. Kazimierz Goebel), podległe bezpośrednio II wicemi-
nistrowi spraw wojskowych, jak również trzy Grupy Łączności, podległe 
także bezpośrednio II wiceministrowi spraw wojskowych  6. W sierpniu te-
goż roku przemianowano dotychczasowy Obóz Szkolny Wojsk Łączności 
na Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu, którego głównym zada-
niem było prowadzenie różnych kursów doskonalących dla oficerów 
wojsk łączności, dla oficerów łączności pułków broni głównych, dla pod-
oficerów zawodowych wojsk łączności oraz Szkoły Podchorążych Łącz-
ności Rezerwy. Ponadto na szczeblu dywizyjnym utworzono we wszyst-
kich dywizjach piechoty stanowisko oficera łączności, co było wstępem 
do powstania w niedalekiej przyszłości dywizyjnych kompanii telegraficz-
nych  7. Podobne działania podjęto w odniesieniu do brygad kawalerii,  
w których zaczęto tworzyć konne plutony telegraficzne  8. W lipcu 1930 
roku oficerów łączności w dywizjach piechoty oraz powstałe już w niektó-
rych dywizjach kompanie telegraficzne przydzielono pod względem wy-
szkolenia do poszczególnych Grup Łączności  9.

Rok później – zgodnie z rozkazem Szefostwa Łączności MSWojsk.  
z 23 X 1931 roku – nastąpiła kolejna reorganizacja wojsk łączności po-
legająca na: 1) przydzieleniu kompanii telegraficznych do dywizji pie-
choty (w I fazie do osiemnastu dywizji, zaś w II fazie do dwunastu dy-

6  W skład 1. Grupy Łączności w Warszawie (dowódca ppłk inż. Emil Kaliński) włączono: pułk 
radiotelegraficzny, 1 pułk łączności, 9 samodzielny batalion łączności, 3 i 4 kompanię szkolną 
łączności, stację radiotelegraficzną MSWojsk. oraz grupę radiostacji Wilno; w skład 2 Grupy 
Łączności w Toruniu (dowódca ppłk Tadeusz Argasiński) weszły: 5 i 7 samodzielny batalion 
łączności, 8 kompania szkolna łączności oraz grupy radiostacji w Rożewie, Krakowie i Pozna-
niu; z kolei w skład 3 Grupy Łączności w Przemyślu (dowódca ppłk Stefan Popiel) włączono:  
2 pułk łączności, 2 i 6 kompanię szkolną łączności oraz grupy radiostacji Lwów i Równe.
7  W tym celu np. 28 sierpnia rozwiązano 4 kompanię szkolną łączności, zaś nieco później tak-
że 8 kompanię szkolną łączności, zaś ich personel oficerski wykorzystano do obsadzenia  
w kilku pierwszych dywizjach nowo tworzonych stanowisk oficerów łączności.
8  CAW WBH, GISZ, sygn. I.302.4.211, Rozkaz wykonawczy o wprowadzeniu w życie nowej 
organizacji łączności z 27 VII 1929 r., bez paginy; P. Stawecki, Wojsko Marszałka Józefa Pił-
sudskiego 12 V 1926 – 12 V 1935, Warszawa 2004, s. 179180. Do 1935 r. jedynie trzy brygady 
kawalerii (Nowogródzka, Wielkopolska i Podlaska) posiadały organiczne pododdziały łączno-
ści – były to konne plutony telegraficzne i miały charakter doświadczalny. W następnych latach 
utworzono takie plutony w pozostałych brygadach. W 1937 r. pododdziały te przemianowano 
na szwadrony łączności.
9  CAW WBH, Departament Artylerii MSWojsk, sygn. I.300.34.34, Rozkaz o wprowadzeniu  
w życie 2 fazy organizacji wojsk łączności z 2 VII 1930 r. Dowódcy 1 Grupy Łączności  
w Warszawie podporządkowano oficerów łączności, względnie kompanie telegraficzne z ob-
szaru OK I, OK III, OK IV i OK IX, dowódcy 2 Grupy Łączności w Krakowie – z obszaru OK 
V, OK VII i OK VIII, zaś dowódcy 3 Grupy Łączności we Lwowie (siedzibę dowództwa tej 
grupy przeniesiono z Przemyśla) – z obszaru OK II, OK VI i OK X. W tym też czasie przefor-
mowano dotychczasowe kompanie szkolne łączności na bataliony telegraficzne.
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wizji); 2) zlikwidowaniu 1 pułku łączności; 3) skadrowaniu czterech 
batalionów telegraficznych nr 3, 4, 6 i 9 oraz pozostawieniu trzech samo-
dzielnych batalionów telegraficznych nr 2, 5 i 7; 4) przydzieleniu do 
Centrum Wyszkolenia Łączności 1 batalionu telegraficznego powstałego 
na bazie zlikwidowanego 1 pułku łączności w charakterze batalionu ma-
newrowego; 5) przeniesieniu 6 skadrowanego batalionu telegraficznego 
do Torunia jako kadry 8 batalionu telegraficznego; 6) zlikwidowaniu do-
wództwa 3 Grupy Łączności i rozdzieleniu jego zadań pomiędzy dwie 
pozostałe Grupy Łączności; 7) przeniesieniu dowództwa 2 Grupy Łącz-
ności do Krakowa. W związku z likwidacją 3 Grupy Łączności w skład 
1 Grupy Łączności weszły jednostki łączności stacjonujące na obszarze 
OK I, II, III, VIII i IX  10, zaś w skład 2 Grupy Łączności jednostki z ob-
szaru OK IV, V, VI, VII i X  11. W następnym roku sformowano brakujące 
kompanie telegraficzne, dzięki czemu każda z trzydziestu dywizji pie-
choty miała w swym organicznym składzie po jednej kompanii telegra-
ficznej. Kompanie te utworzono w oparciu o kadry batalionów telegra-
ficznych, przez co część z nich rozwiązano, co z kolei doprowadziło do 
likwidacji dowództwa 2 Grupy Łączności. Dwa lata później (w grudniu 
1934 r.) Szefostwo Łączności MSWojsk. przemianowano na Dowódz-
two Łączności. Ponadto utworzono Kierownictwo Zaopatrzenia Wojsk 
Łączności i Biuro Badań Technicznych oraz rozwiązano dowództwo 1 
Grupy Łączności, co zapoczątkowało proces niezbędnej modernizacji 
wojsk łączności, jaką prowadzono do wybuchu II wojny światowej  12. 

Do końca lat 20. w zakresie organizacji, wyszkolenia i wyposażenia 
wojsk łączności niewiele zrobiono pod kątem lepszego ich przygotowa-

10  W skład 1 Grupy Łączności weszły: pułk radiotelegraficzny w Warszawie, kadra 3, 4 i 8 batalio-
nu  telegraficznego w Grodnie, Brześciu n. Bugiem i Toruniu, kadra 6 kompanii szkolnej łączności 
w Krasnymstawie oraz cztery plutony radiotelegraficzne w Warszawie, Wilnie, Różewiu i Rów-
nem. Ponadto dowódcy tej Grupy podlegali pod względem wyszkolenia fachowego szefowie łącz-
ności 1, 3, 4, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 27, 28, 29 i 30 DP, kompanie telegraficzne 1, 3, 4, 8, 13, 15, 
16, 19, 20, 28, 29 i 30 DP oraz stacje telegraficzne Dowództw OK I, II, III, VIII i IX.
11  W skład 2 grupy Łączności weszły: 5, 6 i 7 batalion telegraficzny w Krakowie, Jarosławiu i Po-
znaniu, kadra 2 batalionu telegraficznego w Jarosławiu, kadry kompanii szkolnych 2 i 3 batalionu 
radiotelegraficznego w Krakowie i Przemyślu oraz trzy plutony radiotelegraficzne w Krakowie, 
Poznaniu i Stanisławowie. Ponadto dowódcy tej Grupy podlegali pod względem wyszkolenia facho-
wego szefowie łączności 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 DP, kompanie telegraficz-
ne 2, 5, 11, 12, 22 i 24 DP oraz stacje telegraficzne DOK IV, V, VI, VII i X.
12  CAW WBH, Oddział IV Sztabu Głównego, sygn. I.303.7.75, Rozkaz o wprowadzeniu w życie 
reorganizacji formacji telegraficznych i Centrum Wyszkolenia Łączności z 23 X 1931 r., bez 
paginy; CAW WBH, Dziennik Rozkazów Dowództwa OK IV, Rozkaz tajny nr 11 z 15 IX 1931 r.; 
E. Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1964,  
s. 197198; H. Cepa, Wybrane zagadnienia łączności armii II Rzeczypospolitej, Warszawa 
2007, s. 2829.
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nia do realiów zmieniającego się pod wpływem szybkiego postępu tech-
nicznego pola walki. Do tego czasu sprzęt łączności posiadany przez 
polską armię był w większości przestarzały, zwłaszcza w zakresie łącz-
ności radiowej. W pierwszej powojennej dekadzie posługiwano się nie-
mal wyłącznie sprzętem odziedziczonym po zaborcach lub przywiezio-
nym przez Armię Generała Hallera z Francji.  Duża różnorodność sprzę-
tu utrudniała zarówno naprawę i szkolenie żołnierzy łączności, jak i ra-
cjonalne gospodarowanie nim, co wymusiło na władzach wojskowych 
podjęcie działań zmierzających do jego unifikacji. Był to jednak proces 
długotrwały, gdyż z powodu niedoinwestowania armii nie można było 
zapewnić szybkiego rozwoju i większej produkcji technicznych środ-
ków łączności  13. Do połowy lat 30. wojska łączności były słabo rozbu-
dowane i nie posiadały wielu ważnych szczebli organów kierowniczych, 
co słusznie ujął płk dypl. H. Cepa: „… niedociągnięcia strukturalne  
i kompetencyjne wprowadziły kompletny chaos, szczególnie w spra-
wach zaopatrzeniowych i personalnych […] Szef łączności M.S.Wojsk., 
będąc jedynie fachowym doradcą Ministra Spraw Wojskowych w spra-
wach łączności i mając w swoim ręku tylko organizację i wyszkolenie, 
nie posiadał dostatecznego wpływu na korpus ofic. i na sprawy zaopa-
trzenia. Komendant Centr. Wyszkolenia Łączności, Dcy Grup Łączno-
ści, Dca pułku radio podlegali bezpośrednio Ministrowi Spraw Wojsko-
wych. Każdy był panem na swoim folwarku. […] Posiadanie na szcze-
blu Sztabu Głównego tylko referenta łączności upoważnia do twierdze-
nia, że temu niezmiernie ważnemu odcinkowi pracy nie przypisano do-
statecznej wagi i w konsekwencji nie przygotowano warunków do dzia-
łania łączności operacyjnej na czas wojny. Nie było organów łączności 
w sztabach inspektorów armii, którzy by współpracowali z referentem 
łączności w Sztabie Głównym. Dlatego też brak było koordynacji pracy 
na tym szczeblu i brak dostatecznego nacisku na Min. Poczt i Telegrafów 
w celu zrealizowania postulatów Sztabu Głównego”  14. 

Dużym wysiłkiem organizacyjnym utworzono w latach 19301932 – 
jak wcześniej wspomniano – w każdej dywizji piechoty po jednej kompa-
nii telegraficznej, które w 1937 roku – po utworzeniu w nich plutonu ra-
diowego – przemianowano na kompanie łączności. Miały one posiadać 
13  Anachronizmem wynikającym z niedoinwestowania armii było utworzenie w styczniu 1923 r. 
we wszystkich okręgach korpusów stacji gołębi pocztowych, podległych Szefom Łączności 
dowództw okręgów korpusów (CAW WBH, Dziennik Rozkazów MSWojsk., Dodatek tajny nr 
1 z 9 I 1923 r.).
14  AIPiMS w Londynie, sygn. B.I.9a, Heliodor Cepa, Uwagi na temat przygotowania łączności 
w czasie pokoju i jego działania w czasie wojny, k. 89.
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stacje telegraficzne Hughesa (zwane potocznie juzem) służące do przeka-
zywania informacji za pomocą linii telegraficznych i umożliwiające auto-
matyczne zapisywanie treści przesyłanej wiadomości), jednak do wybu-
chu wojny w urządzenia te wyposażono jedynie część związków taktycz-
nych. Kampanie łączności dywizji piechoty składały się z drużyny dowód-
cy, dwóch plutonów telefonicznych oraz plutonu radio. Etatowo kompanie 
te liczyły po 4 oficerów, 14 podoficerów i 130 szeregowych. Ponadto  
w składzie kompanii łączności 11, 12, 13, 19, 20 i 23 Dywizji Piechoty 
znajdowały się stacje telegraficzne, zaś w składzie 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 25 i 30 Dywizji Piechoty gołębnik polowy  15. 

Poważniejsza rozbudowa i modernizacja Wojska Polskiego rozpoczę-
ła się dopiero w 1935 roku. Była spowodowana nową sytuacją politycz-
nomilitarną Polski, a zwłaszcza obserwowaną przez polski wywiad roz-
budową armii niemieckiej i radzieckiej. O ile do tej pory łączność prze-
wodowa w Wojsku Polskim była stale rozwijana i dysponowała stosun-
kowo dobrym sprzętem, to zaniedbana łączność radiowa nie odpowiada-
ła wymogom pola walki, uniemożliwiając skuteczne dowodzenie i prze-
kazywanie informacji, nie tylko na szczeblu operacyjnym, ale także  
i taktycznym. Nic dziwnego, że rozbudowa polskiej armii objęła wojska 
łączności w zakresie organizacji, szkolenia, przygotowań mobilizacyj-
nych i wyposażenia w nowoczesny sprzęt – głównie radiowy, odgrywa-
jący coraz większą rolę w nowoczesnej wojnie. Duży wpływ na to miał 
wspomniany płk dypl. H. Cepa, zajmujący od 1 XII 1934 roku stanowi-
sko szefa Dowództwa Łączności. Ważną rolę w procesie modernizacji 
odgrywało – oprócz przemian organizacyjnych i szkoleniowych – wypo-
sażenie armii w nowoczesny sprzęt łączności oraz motoryzacja jedno-
stek i pododdziałów łączności. Jednak ograniczone fundusze nie pozwo-
liły na pełną realizację zamierzeń modernizacyjnych, przez co – choć 
osiągnięto znaczą poprawę w tym zakresie – łączność wojskowa nie zo-
stała odpowiednio przygotowana do wojny  16. 

Na przeszkodzie do szybkiej rozbudowy i modernizacji wojsk łączno-
ści stanęły także problemy kadrowe, gdyż zasoby wyszkolonych rezerw 
były stosunkowo niewielkie: etat tych wojsk 1 XII 1934 roku przewidy-
wał 7.721 żołnierzy (w tym 442 oficerów), zaś cztery lata później 1 X 
1938 roku – 9.706 żołnierzy (w tym 535 oficerów), co oznaczało wzrost 
o prawie 25%. Jednak stan faktyczny był o wiele niższy i wynosił jesie-

15  CAW WBH, Dowództwo Wojsk Łączności MSWojsk, sygn. I.300.49.4, OdeB wojsk łączno-
ści na 1 X 1937 r., bez paginy.
16  H. Cepa, Wybrane zagadnienia…, s. 2930.
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nią 1938 roku – 7.737 żołnierzy (braki wynosiły więc niemal 20%). War-
to dodać, iż zasoby rezerw wojsk łączności teoretycznie nie były małe, 
gdyż na koniec 1935 roku wynosiły 3.909 żołnierzy, w tym 1.077 ofice-
rów. Jednak biorąc pod uwagę szybki potęp techniczny środków łączno-
ści, mankamentem było ich coraz słabsze przygotowanie do obsługi co-
raz bardziej nowoczesnego sprzętu  17. Dlatego też proces szkolenia sys-
tematycznie modyfikowano, by kolejne roczniki przeszkolonych rezer-
wistów wojsk łączności były lepiej przygotowane do wojny, co jasno 
precyzowała Instrukcja wyszkolenia wojsk łączności z 1938 roku: „Ce-
lem szkolenia żołnierzy w czasie pokoju jest przygotowanie do wykony-
wania wszystkich zadań na polu walki. Szkolenie zatem nie jest samo  
w sobie celem pokojowej pracy wojska, lecz środkiem, który umożliwi  
i ułatwi żołnierzowi wykonanie zadań, jakie nań spadną na polu walki  
w zakresie nabytych specjalnych umiejętności”  18. Dzięki wysiłkom 
szkoleniowym wyszkolenie wojsk łączności w końcu lat 30. stało na do-
brym poziomie, ale niedoboru specjalistów oraz przeszkolonych rezerw 
nie można było zlikwidować w ciągu kilku lat. Tym niemniej, liczba 
żołnierzy wojsk łączności wzrosła 1 IV 1939 roku do 12.695, w tym 471 
oficerów i 1179 podoficerów – było to jednak wciąż zdecydowanie za 
mało w stosunku do potrzeb  19.

Utworzenie w grudniu 1934 roku Dowództwa Wojsk Łączności zapo-
czątkowało istotne zmiany zmierzające do lepszego przygotowania jedno-
stek łączności do wojny w zakresie organizacji, wyszkolenia i zaopatrze-
nia w nowoczesny sprzęt, którego produkcję podjęto w kraju na szerszą 
skalę po 1935 roku. Zmodyfikowano także proces szkolenia żołnierzy 
wojsk łączności, zwracając szczególną uwagę na poziom wyszkolenia 
technicznego wymagającego ciągłego doskonalenia z uwagi na stały po-
stęp techniczny. Głównym ośrodkiem szkoleniowym dla oficerów i pod-
oficerów zawodowych pozostało Centrum Wyszkolenia Łączności w Ze-
grzu, zaś w zakresie szkolenia kandydatów na oficerów zawodowych 
wojsk łączności – utworzona w 1936 roku Szkoła Podchorążych Łączno-
ści w Zegrzu (wcześniej zajmowała się tym Szkoła Podchorążych Inżynie-
rii w Warszawie), którą do wybuchu wojny ukończyło niemal 100 podpo-
ruczników. Modyfikowano także programy szkolenia, które ukierunkowa-

17  CAW WBH, Dowództwo Wojsk Łączności MSWojsk, sygn. I.300.49.6, Ogólne zestawienie 
zasobu rezerw wojsk łączności z końca 1935 r., bez paginy; E. Kozłowski, Wojsko Polskie …,  
s. 206207.
18  Instrukcja wyszkolenia wojsk łączności, część I. Zasady ogólne, Warszawa 1938, s. 34.
19  L. Wyszczelski, W obliczu wojny. Wojsko Polskie 1935-1939, Warszawa 2008, s. 332.
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no na ścisłe powiązanie szkolenia teoretycznego z praktyką (ćwiczenia  
w tzw. obozach letnich oraz zajęcia praktyczne w placówkach telekomuni-
kacyjnych)  20. Przemiany organizacyjne wojsk łączności przeprowadzone 
w I połowie lat 30. przyniosły wyraźny postęp w ich modernizacji, zwłasz-
cza na szczeblu taktycznym (dywizyjnym i brygadowym)  21.

Dokonano również wielu zmian w planie mobilizacyjnym, aby lepiej 
wykorzystać posiadane siły i środki, co miało pozwolić sprawnie wysta-
wić maksymalną liczbę pododdziałów łączności. Zatwierdzony w 1936 
roku plan mobilizacyjny wojsk łączności przewidywał sformowanie: A) 
oddziałów w dyspozycji Naczelnego Wodza – Dowództwo Wojsk Łącz-
ności, kompania łączności Kwatery Głównej, 16 kompanii (w tym 12 
kablowych i 4 budowlane) i 56 plutonów (w tym 21 kablowych, 16 tele-
graficznotelefonicznych, 9 budowlanych, 4 radiotelegraficzne, 3 pod-
słuchu radiowego i 3 podsłuchu telefonicznego); B) w dyspozycji do-
wództw związków operacyjnych szczebla armijnego – 7 dowództw łącz-
ności, 7 armijnych batalionów telegraficznych, 7 kompanii radiotelegra-
ficznych, 7 armijnych parków łączności, 7 drużyn gołębi pocztowych 
oraz 28 plutonów podsłuchu radiowego; C) w dyspozycji dowództw 
Grup Operacyjnych – 8 dowództw łączności, 8 plutonów telegraficzno-
telefonicznych i 8 plutonów radiotelegraficznych; D) w dyspozycji do-
wódców dywizji piechoty – 33 bataliony łączności; E) w dyspozycji do-
wódców brygad kawalerii – 13 dowództw łączności i 13 szwadronów 
łączności; F) w dyspozycji dowódców brygad piechoty – 3 brygadowe 
kompanie łączności. Po mobilizacji stan liczebny wojsk łączności miał 
wynieść 37.136 żołnierzy (w tym 1048 oficerów), co stanowić miało nie-
mal 3% całości zmobilizowanej armii  22. Wojska łączności – w myśl 
przewidywanej organizacji wojennej – zostały podzielone na dwie za-
sadnicze części: pierwsza podlegała Ministerstwu Spraw Wojskowych  
i zabezpieczała łączność na tzw. obszarze krajowym  23 oraz druga była 

20  Szerzej zob. Z. Wiśniewski, Szkolnictwo, nauka i technika wojsk łączności w latach 1921-
1939, Pruszków 2000.
21  P. Stawecki, Wojsko Marszałka …, s. 181182.
22  CAW WBH, Dowództwo Wojsk Łączności MSWojsk, sygn. I.300.49.6, Zestawienie ogólne 
projektowanych etatów wojennych z  19 XI 1935 r., bez paginy. W pracy E. Kozłowskiego (Woj-
sko Polskie…, s. 199200) zawarto nieco odmienne dane na ten temat.
23  W skład wojsk łączności podległych w czasie wojny Ministerstwu Spraw Wojskowych 
wchodziły: Kierownictwo Zaopatrzenia Łączności, Główna Składnica Łączności i Biuro 
Badań Technicznych Łączności oraz Ośrodek Zapasowy Łączności nr 1 (powstać miał na bazie 
Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu), szefowie łączności w dowództwach okręgów 
korpusu (podlegały im okręgowe składnice łączności).
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podporządkowana Naczelnemu Wodzowi – stanowiły ją oddziały i pod-
oddziały łączności w wojskach operacyjnych  24.  

W nowym planie mobilizacyjnym wojsk łączności ważnym elementem 
było odstąpienie od wcześniejszej nierealnej koncepcji, która wywarła ne-
gatywny wpływ na przygotowanie wojsk łączności do wojny, iż łączność 
operacyjną zapewni wojsku cywilna sieć łączności. Według nowych zasad 
łączność pomiędzy Naczelnym Dowództwem a związkami operacyjnymi 
miała się nadal w znacznym stopniu opierać na istniejącej w czasie pokoju 
sieci telegraficznej i telefonicznej podległej Ministerstwu Poczt i Telegra-
fów, lecz uzupełniać ją miała powoli rozbudowywana niezależna sieć woj-
skowej łączności radiowej. Podobnie było z łącznością pomiędzy armiami 
i dywizjami, która również miała opierać się na stałej cywilnej sieci tele-
komunikacyjnej, którą w razie potrzeby miała uzupełniać wykonana przez 
wojsko sieć łączności półstałej, sieć łączności polowej oraz łączność ra-
diowa. Jednak zasadniczym środkiem łączności pozostawała wciąż łącz-
ność telegraficzna, uzupełniona w przypadku mniejszych odległości ka-
blową łącznością telefoniczną. Natomiast łączność radiową na szczeblu 
operacyjnym i taktycznym (od szczebla dywizji w górę) planowano wyko-
rzystać w większym zakresie jedynie w przypadku zniszczenia lub uszko-
dzenia sieci łączności przewodowej. Na niższych szczeblach dowodzenia 
łączność miała być organizowana przez pododdziały łączności wchodzące 
w skład jednostek poszczególnych rodzajów broni, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu – tam gdzie były takie możliwości – cywilnej sieci telegra-
ficznej i telefonicznej  25.

Wciąż jednak w kręgach wojskowych panowało złudne przeświadcze-
nie, iż dzięki wykorzystaniu cywilnej sieci łączności (telefonicznej i te-
legraficznej) będzie możliwe zapewnienie sprawnego dowodzenia po-
między Naczelnym Dowództwem a związkami operacyjnymi, a nawet 
na poziomie związków taktycznych. Niestety, cywilna sieć podległa Mi-
nisterstwu Poczt i Telegrafów opierała się głównie na liniach napowietrz-
nych, zaś jej stan techniczny nie był najlepszy (przestarzałe centrale te-
lefoniczne i duży stopień zużycia wyposażenia telekomunikacyjnego). 
Pomimo jej stopniowej rozbudowy, wiosną 1939 roku było w Polsce 
około 730 tys. km linii łączności, w tym 656 tys. km przewodów telefo-
nicznych i 74 tys. km przewodów telegraficznych. Jednak średnie nasy-
cenie przewodami drutowymi w 1939 roku było stosunkowe małe i wy-

24  L. Wyszczelski, W obliczu wojny…, s. 332333.
25  AIPiMS w Londynie, sygn. B.I.9a, Heliodor Cepa, Uwagi na temat przygotowania łączności 
w czasie pokoju i jego działania w czasie wojny, k. 67.



WITOLD JARNO352

nosiło jedynie 187 km na 100 km². Zasadniczym mankamentem cywil-
nej sieci łączności przewodowej w przypadku wojny manewrowej była  
jej duża wrażliwość na uszkodzenia (podziemnych linii kablowych było 
bardzo mało). Dodatkowo sieć międzymiastowej łączności telefonicznej 
i telegraficznej miała układ gwiaździsty, którego centrum stanowiła War-
szawa – podobny układ występował w terenie w oparciu o tzw. węzłowe 
centrale komunikacyjne. Było to niekorzystne z wojskowego punktu wi-
dzenia, gdyż zniszczenie każdego z takich węzłów oznaczało przerwanie 
łączności z określonym fragmentem kraju. Aby temu zapobiec zaczęto 
budować podziemne linie telefoniczne, których było jednak stanowczo 
zbyt mało. Dlatego też starano się budować tzw. linie rokadowe, lecz  
z uwagi na koszty takich inwestycji, również i ich było za mało. 

Od 1936 roku Dowództwo Wojsk Łączności wkładało wiele wysiłku 
w kierunku nadrobienia wieloletniego zacofania technicznego w dzie-
dzinie sprzętu technicznego i wprowadzenia na wyposażenie sił zbroj-
nych nowoczesnych środków łączności. Najpoważniejszym problemem 
były zapóźnienia w dziale łączności radiowej, mały stopień zmotoryzo-
wania oddziałów łączności oraz dominacja na niższych szczeblach do-
wodzenia (od szczebla pułku w dół) przewodowej łączności telefonicz-
nej. W zależności od liczby przewodów wyróżniano linie jedno i dwu-
przewodowe, budowane przy wykorzystaniu kabli izolowanych lub go-
łych przewodów – te ostatnie nie mogły mieć kontaktu z ziemią, toteż 
rozciągano je na specjalnych podporach. Zasięg łączności telefonicznej 
w przypadku kabla izolowanego rozciągniętego na ziemi wynosił za-
zwyczaj około 1015 km, przy liniach polowych rozciągniętych na pod-
porach – około 50 km, zaś w przypadku linii półstałych nawet 150 km. 
W telefonii polowej wykorzystywano pod koniec lat 30. aparaty telefo-
niczne wz. 27 (produkowane do 1934 r.) i nowoczesne polowe aparaty 
telefoniczne wz. 36 (w latach 19361939 dostarczono wojsku około 14 
tys. sztuk), aparaty nasłuchowe wz. 36 (AN36), łącznice polowe 10li-
niowe wz. 28, wz. 30 i wz. 33, łącznice 6liniowe wz. 36 oraz łącznice 
30liniowe wz. 33. Z kolei w zakresie polowej łączności telegraficznej 
wykorzystywano telegraf polowy Morse’a, tzw. stukawkę polową służą-
cą do odsłuchowego odbioru sygnałów nadawanych alfabetem Morse’a, 
szybko piszące aparaty telegraficzne Hughesa (zwane potocznie juzem 
– miał on 28przyciskową klawiaturę) oraz polowe łącznice telegraficz-
ne 6połączeniowe wz. 38. O ile w warunkach poligonowych polowa 
łączność przewodowa działała w miarę dobrze (zarówno w kwestii jej 
rozkładania, funkcjonowania i zwijania), to na polu walki miała wiele 
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mankamentów: stosunkowo długi czas jej rozłożenia, podatność na 
uszkodzenia, praktyczna niemożność zwinięcia kabli w przypadku szyb-
kiego przemieszczania się jednostek, czy zbyt mały zapas kabla, słupów 
i tyczek do budowy polowych linii stałych i półstałych znajdujących się 
w dyspozycji pododdziałów łączności  26.

Wieloletnie zacofanie w zakresie polowej łączności radiowej zaczęto 
nadrabiać w przyspieszonym tempie dopiero w II połowie lat 30., wpro-
wadzając na wyposażenie armii nowoczesne środki łączności. W pierw-
szej kolejności uruchomiono produkcję najbardziej potrzebnego sprzętu 
w postaci polowych radiostacji N1 oraz N2 w kilku odmianach: B – 
biedkowe, T – taczankowe, S – samochodowe, C – czołgowe i L – lotni-
cze. W dalszej kolejności poddano próbom dwie doświadczalne radio-
stacje najwyższego szczebla dowodzenia W1. Nowy sprzęt radiowy miał 
zastąpić przestarzałe radiostacje RKG/A (radiostacja korespondencyjna 
grupy armii), RKA (radiostacja korespondencyjna armii) i RKD (radio-
stacja korespondencyjna dywizji) – używane w praktyce do 1939 roku. 
Radiostacja RKD, o zasięgu niemal 70 km na postoju i 40 km w marszu, 
służyła do zapewnienia łączności w dywizyjnej sieci łączności. W końcu 
lat 30. był to już sprzęt przestarzały, toteż stopniowo zastępowano go 
nowoczesnymi radiostacjami polowymi typu N1 wz. 39 przeznaczonymi 
do zapewnienia łączności w dywizjach i w podległym im pułkach (mo-
gła pełnić funkcję radiostacji przewoźnej, półstałej i stałej). Produkcja 
seryjna radiostacji N1 ruszyła w 1937 roku i do wybuchu wojny dostar-
czono wojsku ponad 600 sztuk. Praktyczny zasięg to około 2050 km w 
zależności od wielkości użytej anteny. Z kolei radiostacja polowa N2 
przeznaczona była do utrzymywania łączności w pułkach i batalionach 
piechoty, w pułkach kawalerii oraz w pułkach artylerii. Zaczęto ją produ-
kować od 1936 roku i do wybuchu wojny dostarczono wojsku ponad 
1000 sztuk tego nowoczesnego sprzętu o zasięgu do 25 km z anteną 6 m, 
do 18 km z anteną 3,5 m oraz do 10 km z anteną 0,7 m. Z kolei radiosta-
cje W1, dzięki dużemu zasięgowi, wynoszącemu około 300500 km, 
były przeznaczone do utrzymania łączności na operacyjnym szczeblu 
dowodzenia. Do wybuchu wojny wyprodukowano jednak zaledwie dwa 
egzemplarze będące wciąż w fazie prób technicznych (jeden w wersji 
stacjonarnej, drugi w wersji przewoźnej)  27. 
26  W. Rezmer, Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku. Organizacja, zasady 
funkcjonowania, przygotowanie do wojny, Warszawa 2010, s. 202; P. Krzysztofik, Telefonia  
i telegrafia polowa, Warszawa 2015, s. 6 i nast. (seria: Wielki leksykon uzbrojenia. Wrzesień 
1939, Tom 54).
27  W. Rezmer, Operacyjna służba…, s. 202203; H. Cepa, Wybrane zagadnienia…, s. 4246;  
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Dzięki działaniom podjętym w II połowie lat 30. stan łączności radio-
wej w polskiej armii zaczął się powoli poprawiać. Jednym z przejawów 
tego procesu było utworzenie w dywizyjnych kompaniach łączności plu-
tonów radio (pierwsze dwa utworzono w 1935 r. w 3 i 7 DP, zaś w ciągu 
kolejnych dwóch lat w pozostałych dywizjach), co oznaczało wprowa-
dzenie do związków taktycznych nowoczesnych środków łączności ra-
diowej. Z kolei w brygadach kawalerii sformowano w tym czasie konne 
szwadrony łączności (pluton radio i pluton telefoniczny). Z uwagi na 
duże zapóźnienia w rozwoju wojskowej łączności radiowej, działania 
podejmowane w końcu lat 30. nie mogły szybko poprawić sytuacji, by 
dorównać w tym względzie największym armiom europejskim, zarówno 
ze względu na ograniczenia finansowe (niewystarczające środki na szer-
szy rozwój łączności radiowej) oraz kadrowe (niewystarczająca liczba 
wyszkolonych żołnierzy do obsługi nowoczesnego sprzętu radiowego 
oraz jego naprawy). Tym niemniej, postęp w porównaniu do lat 20. był 
widoczny. Jego efektem było m. in. zaplanowanie w nowym planie mo-
bilizacyjnym następujących środków łączności radiowej: Naczelne Do-
wództwo – 2 radiostacje (W1 i W2), związki armijne i grupy operacyjne 
– po 2 radiostacje (jedna RKD i jedna RKG), dowództwa dywizji pie-
choty – po 4 radiostacje (dwie RKD i dwie N1), dowództwa brygad pie-
choty – po 3 radiostacje (jedna RKD i dwie N1), dowództwo brygady 
kawalerii zmotoryzowanej – 4 radiostacje (dwie RKD i dwie N1),  
w pułkach piechoty – po 4 radiostacje (jedna N1 oraz trzy N2), w puł-
kach kawalerii – po 2 radiostacje (N2), w pułkach kawalerii zmotoryzo-
wanej – po 4 radiostacje (N1), w pułkach artylerii lekkiej – po 23 radio-
stacje (N2), zaś w pułkach artylerii ciężkiej – po 23 radiostacje (N1). 
Oznaczało to, że polska dywizja piechoty w roku 1939 miała posiadać 
łącznie 1819 radiostacji (2 – RKD, 5 – N1 oraz 1112 –N2), z czego 4 
w dowództwie dywizji, po 4 w każdym z trzech pułków piechoty oraz 
23 w pułku artylerii lekkiej  28. 

Rozbudowano także w planie mobilizacyjnym pododdziały łączności 
radiowej na wyższych szczeblach dowodzenia: A) dowództwo armii 
miało posiadać kompanię stacyjną łączności (4 plutony), dwie kompanie 
telegraficzne kablowe (po 2 plutony), kompanię telefoniczną budowla-
ną, kompanię radiową zmotoryzowaną (2 plutony) oraz park łączności; 
B) dowództwo dywizji piechoty – pluton łączności Kwatery Głównej, 

R. Buja, Radiostacje polowe RKD, N2,N1,RKG/A,W1, Warszawa 2014, s. 6 i nast. (seria: Wielki 
leksykon uzbrojenia. Wrzesień 1939, Tom 40). 
28  H. Cepa, Wybrane zagadnienia…, s. 4849. 
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kompanię telefoniczną (4 plutony), pluton radiowy (4 radiostacje), dru-
żynę parkową łączności, pluton bliskiego radio wywiadu oraz pluton 
podsłuchu radiotelefonicznego; C) dowództwo brygady kawalerii – 
szwadron łączności (3 plutony + drużyna parkowa); D) pułk piechoty – 
po jednym plutonie łączności (pięć patroli telefonicznych, patrol radio-
korespondencyjny i patrol kolarzy). 

O skali zacofania technicznego może świadczyć stan etatowego wy-
posażenia pododdziałów łączności w pułku piechoty, będącym podsta-
wowym oddziałem liniowym. Składało się na nie: 6 zestawów łącznicy 
telefonicznej 10liniowej (3 w dowództwie pułku oraz po jednej w każ-
dym z trzech batalionów), 5 zestawów telefonicznych patrolowych, 45 
aparatów telefonicznych (w tym po 10 w batalionach), zestaw narzędzi 
do wykonywania linii stałych, 4 radiostacje w wersji taczankowej (jedna 
N1 w dowództwie pułku oraz po jednej radiostacji N2 w dowództwach 
batalionów) oraz zapas 97,7 km kabla (po 22,5 km kabla w batalionach  
i pułkowym plutonie łączności, 7,5 km kabla w pułkowym plutonie arty-
lerii piechoty oraz 0,2 km kabla w kompanii zwiadowczej)  29.

Opisane powyżej działania Dowództwa Wojsk Łączności niewątpli-
wie podnosiły wartość bojową polskich związków taktycznych, lecz 
było to stanowczo za mało w porównaniu do rozbudowy wojsk łączności 
prowadzonej w innych armiach europejskich, zarówno pod względem 
ilości środków łączności, jak i ich unowocześnienia w postaci radiostacji 
polowych. Dla przykładu pod koniec lat 30. niemiecka dywizja piechoty 
posiadała ich 141, radziecka – 87, francuska – 81, podczas gdy polska 
tylko 1819. Jeszcze gorzej wyglądało porównanie związków taktycz-
nych piechoty pod względem wyposażenia w środki łączności pułków. 
W niemieckim pułku piechoty było 56 patroli (35 telefonicznych i 21 
radiowych), w radzieckim – 35 patroli (20 telefonicznych i 15 radio-
wych), francuskim – 20 patroli (po 10 telefonicznych i radiowych), zaś 
w polskim – 25 patroli, co wydaje się sporą liczbą, lecz wśród nich były 
zaledwie 3 patrole radiowe, co pokazuje stopień poważnego zapóźnienia 
polskich jednostek w zakresie sprzętu radiowego. Jeszcze gorzej było  
w przypadku pułku artylerii, gdzie łączność radiowa odgrywała kluczo-
wą rolę w sprawnym i celnym prowadzeniu ognia: w pułku niemieckim 
było 66 patroli (31 telefonicznych i 35 radiowych), w radzieckim – 69 
patroli (31 telefonicznych i 38 radiowych), francuskim – 55 patroli (34 

29  L. Wyszczelski, W obliczu wojny…, s. 333; H. Cepa, Wybrane zagadnienia…, s. 6163;  
P. Rozdżestwieński, Organizacja piechoty w 1939 r., cz. 1, Pułk, Warszawa 2019, s. 4447 (se-
ria: Wielka księga piechoty polskiej 1918-1939, Tom 34).
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telefoniczne i 21 radiowych), zaś w polskim – aż 75 patroli, lecz jedynie 
6 radiowych. Analiza stanu łączności w związkach taktycznych piechoty 
wspomnianych kilku armii nie pozostawiała wątpliwości w zakresie za-
późnienia polskich dywizji piechoty – stanowiących trzon polskiej armii 
– w zakresie wyposażenia nie tylko w nowoczesne środki łączności, lecz 
także w kwestii zapasu kabla telefonicznego, stanowiącego wciąż ważny 
element służący zapewnieniu polowej łączności przewodowej. O ile nie-
miecka dywizja dysponowała 1705 km takiego kabla, radziecka – 1349 
km, to polska zaledwie 960 km. Polska łączność polowa była więc gor-
sza zarówno pod względem ilościowym (mniejsza liczba telefonów  
i łącznic polowych, polowych łącznic telefonicznych oraz mniejszy za-
pas kabla telefonicznego), ale również jakościowym (stanowczo zbyt 
mała liczba radiostacji oraz mały stopień ich zmotoryzowania). O ile 
jednak na niższych szczeblach dowodzenia system łączności polowej 
zorganizowano dość dobrze (oczywiście w teorii, gdyż w praktyce nie 
był on dostosowany do wojny manewrowej), to zapewnienie ciągłości 
dowodzenia na szczeblu operacyjnym i strategicznym przedstawiało się 
znacznie gorzej, co było pokłosiem wcześniejszej koncepcji oparcia jej 
na tych szczeblach dowodzenia o stałą sieć telefonicznotelegraficzną 
Ministerstwa Poczt i Telegrafów  30. Trafnie ujął to Waldemar Rezmer: 
„Kierownictwo wojskowe nie wyciągnęło pełnych wniosków z prowa-
dzonych w latach 19181920 manewrowych wojen na wschodzie, kiedy 
to tradycyjne środki łączności – abstrahując od ich ilości i stanu tech-
nicznego – pracując w całkowicie nowych warunkach, okazały się mało 
wydajne i zawodne. Przyjęte błędne założenia zdecydowały, iż główny 
wysiłek położono na unifikowanie i rozwijanie tradycyjnych rodzajów 
sprzętu, przy czym wyraźnie preferowano szczebel taktyczny. Powodem 
tego była wiara, że środkami cywilnej sieci łączności będzie można za-
pewnić dowodzenie od Naczelnego Dowództwa aż do dywizji włącznie. 
Tymczasem stan łączności telefonicznej i telegraficznej (rzadka sieć, 
prymitywizm sprzętu, zły stan techniczny linii napowietrznych wzdłuż 
dróg, minimalna ilość podziemnych linii kablowych) na to nie pozwalał. 
[…] Z chwilą pojawienia się na polu walki lotnictwa i broni pancernej 
niepomiernie wzrosła rola łączności radiowej. […] Mimo wysiłków ze 
strony organów służby łączności, wykorzystywany na wyższych szcze-
blach dowodzenia sprzęt radiowy, ze względu na swój stan i parametry 
techniczne, umożliwiał kontakt tylko na ograniczoną odległość. Tym-
czasem plan „Z” przewidywał znaczne oddalenie dowództw od siebie 
30  E. Kozłowski, Wojsko Polskie…, s. 200 i 209.
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(między dywizjami nawet 3050 km, między związkami operacyjnymi  
a Naczelnym Wodzem – 100 i więcej km). Nietrudno więc znaleźć odpo-
wiedź na pytanie, dlaczego po kilku dniach wojny polski system dowo-
dzenia od związku taktycznego w górę (z konieczności oparty na łączno-
ści przewodowej, systematycznie niszczonej przez nieprzyjaciela) prze-
stał funkcjonować”  31.

W związku z prowadzoną w II połowie lat 30. rozbudową i moderni-
zacją wojsk łączności, rozkazem z 19 IV 1939 roku ponownie odtworzo-
no dwa dowództwa Grup Łączności, którym podporządkowano bezpo-
średnio wszystkie oddziały łączności nie wchodzące organicznie w skład 
wielkich jednostek, zaś pododdziały łączności w dywizjach i brygadach 
jedynie pod względem fachowym. Dowódcy 1 Grupy Łączności z sie-
dzibą w Warszawie (p.o. ppłk Mieczysław Ornatowski, a później ppłk 
Władysław Malinowski) podlegały: pułk radiotelegraficzny w Warsza-
wie, kadry 2 i 8 batalionu telegraficznego w Krasnymstawie i Toruniu, 
stacje radiotelegraficzne oraz pod względem fachowym wszystkie pod-
oddziały łączności wielkich jednostek z obszaru OK I, II, IV, VI i VIII, 
zaś dowódcy 2 Grupy Łączności z siedzibą w Krakowie (płk Jan Kacz-
marek, dotychczasowy komendant Centrum Wyszkolenia Łączności): 5, 
6 i 7 batalion telegraficzny w Krakowie, Jarosławiu i Krakowie, kadry 3 
i 4 batalionu telegraficznego w Grodnie i Brześciu n. Bugiem, kadry 2  
i 3 kompanii szkolnej radio w Krakowie i Przemyślu, stacje radiotelegra-
ficzne oraz pod względem fachowym wszystkie pododdziały łączności 
wielkich jednostek z obszaru OK III, V, VII, IX i X  32.  

Do dnia wybuchu II wojny światowej polskie władze wojskowe, choć 
zdawały sobie sprawę z istniejących zapóźnień w zakresie rozwoju wojsk 
łączności, z optymizmem pochodziły do problemu sprawnego funkcjono-
wania łączności wojskowej w czasie potencjalnej wojny. Niewątpliwie 
pozytywnie należy ocenić plan mobilizacyjny „W” wprowadzony w życie 
w 1938 roku i zmodyfikowany wiosną 1939 roku (tzw. plan „W2”) w od-
niesieniu do wojsk łączności, które miały odegrać ważną rolę w konflikcie 
zbrojnym. Zgodnie z nim zaplanowano duży rozrost liczebny oddziałów  
i pododdziałów łączności w trakcie mobilizacji, mający nastąpić w opar-
ciu o tzw. jednostki mobilizujące: bataliony telegraficzne, kadry batalio-
nów telegraficznych, pułk radio, kompanie łączności dywizji piechoty, 
kompanie łączności Obszarów Warownych, Kierownictwo Zaopatrzenia 
Wojsk Łączności i Centrum Wyszkolenia Łączności. Szczegółowy wykaz 
31  W. Rezmer, Operacyjna służba…, s. 201204.
32  L. Wyszczelski, W obliczu wojny…, s. 331; E. Kozłowski, Wojsko Polskie…, s. 206.
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mobilizowanych oddziałów i pododdziałów łączności przewidzianych 
planem mobilizacyjnym „W2” przedstawia tabela zamieszczona na końcu 
artykułu (z uwagi na szybki przebieg działań wojennych, nie wszystkie 
zostały w praktyce zmobilizowane)  33. 

Plan użycia łączności na wypadek wojny obejmował organizację łącz-
ności przewodowej i radiowej, jak również wykorzystanie kurierów: 
„Podstawowym założeniem planu była zasada, że cała łączność telefo-
niczna i telegraficzna ND z armiami, a w przeważającej mierze również 
i łączność armij z w.j. [wielką jednostką – W.J.], ma być oparta na sieci 
telefonicznej i telegraficznej ministerstwa poczt i telegrafów. Właściwa 
zatem sieć wojskowa miała być rozwijana tylko w obrębie w.j. oraz czę-
ściowo między w.j i armiami. W związku z powyższym cały personel 
ministerstwa poczt i telegrafów na obszarze operacyjnym miał być zmi-
litaryzowany i podporządkowany naczelnemu dowódcy łączności. Nato-
miast w obszarze krajowym personel cywilny podlegać miał nadal mini-
sterstwu, które miało ściśle współpracować z naczelnym dowódcą łącz-
ności”  34. W systemie operacyjnej łączności przewodowej przewidywano 
pomiędzy Naczelnym Dowództwem a każdą z armii po trzy połączenia 
telegraficzne i telefoniczne, zaś pomiędzy sąsiadującymi ze sobą armia-
mi po jednym połączeniu telefonicznym i telegraficznym. Natomiast  
z łączności radiowej miano korzystać zasadniczo w razie braku łączno-
ści przewodowej. Niestety, instrukcja działania łączności w polu ukazała 
się dopiero w sierpniu 1939 roku i miała szereg usterek wynikających  
z niejasnego podziału kompetencji pomiędzy wspomnianym minister-
stwem a Naczelnym Dowództwem. Oto co na ten temat napisał w swej 
relacji mjr Antoni Krzyczkowski (w 1939 r. II zastępca dowódcy Naczel-
nego Dowódcy Łączności): „Instrukcja łączności ujmowała rozdział od-
powiedzialności za utrzymanie łączności na terenie operacyjnym i na 
terenie tak zwanym wewnętrznym w sposób bardzo ogólnikowy. Wobec 
dużego zasięgu działania lotnictwa nieprzyjacielskiego, pojęcie terenu 
wewnętrznego nie było sprecyzowane i za te same rzeczy odpowiadał 
Minister Poczt i Telegrafów oraz Naczelny Dowódca Łączności; stwa-
rzało się niebezpieczne pomieszanie kompetencyj”  35.

33  R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 
2010, s. 474504; L. Wyszczelski, W obliczu wojny…, s. 330.
34  Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 1, Kampania wrześniowa 1939 r., cz. 1, 
Polityczne i wojskowe położenie Polski przed wojną, Londyn 1951, s. 325326.
35  AIPiMS w Londynie, sygn. B.I.9b, Relacja mjr. Antoniego Krzyczkowskiego z kampanii 
wrześniowej, k. 114115.
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Przekazanie cywilnych linii telekomunikacyjnych wojsku miało od-
być się w trzech etapach: w pierwszym – w trakcie tzw. mobilizacji 
sierpniowej przekazano po jednym połączeniu telefonicznym pomiędzy 
Sztabem Głównym a jednostkami osłonowymi i dowództwami Okręgów 
Korpusów; w drugim – wraz z wybuchem wojny przekazano po dwa 
połączenia telefoniczne pomiędzy Naczelnym Dowództwem a poszcze-
gólnymi związkami operacyjnymi oraz po jednym połączeniu telefo-
nicznym pomiędzy sąsiadującymi ze sobą armiami, w trzecim (miał 
wejść w życie po zakończeniu mobilizacji powszechnej) planowano 
przekazać wojsku całą cywilną sieć łączności. Pierwszym sprawdzianem 
mobilizacyjnym wojsk łączności była tzw. mobilizacja marcowa 1939 
roku, zaś później tzw. mobilizacja sierpniowa i w końcu mobilizacja po-
wszechna. O ile pierwsze dwie przebiegły sprawnie, to mobilizacja po-
wszechna już po kilku dniach została sparaliżowana przez szybkie postę-
py wojsk niemieckich  36. 

Jednak sam plan mobilizacyjny to za mało by mówić o dobrym przy-
gotowaniu wojsk łączności do wojny. O ile pod względem organizacyj-
nym i kadrowym ich stan można uznać za zadowalający, o tyle ich wy-
posażenie w sprzęt radiowy było daleko niewystarczające, podobnie jak 
i rezerwa strategiczna sprzętu oraz materiału łączności, zwłaszcza dla 
potrzeb nowych oddziałów i pododdziałów łączności formowanych  
w ramach w I i II rzutu mobilizacji powszechnej (np. dla dywizji rezer-
wach czy batalionów Obrony Narodowej), przez co część nowych jedno-
stek wojskowych wyruszyła na front z poważnymi brakami w zakresie 
wyposażenia w sprzęt łączności. Nie mniejszym problemem okazały się 
szyfry i kody opracowane przez Oddział II Sztabu Głównego, gdyż były 
jednakowe dla całej sieci łączności operacyjnej (zarówno dla wielkich 
jednostek, jak i Naczelnego Dowództwa), co w przypadku zdekonspiro-
wania szyfru w jednym tylko związku taktycznym zmuszało do zawie-
szenia łączności radiowej do czasu rozesłania nowych szyfrów lub klu-
czy, co niestety bardzo szybko nastąpiło w trakcie kampanii wrześniowej 
– o czym szerzej w dalszej części tekstu  37. 

Agresja niemiecka na Polskę 1 IX 1939 roku zapoczątkowała II wojnę 
światową oraz ukazała światu nowy sposób prowadzenia działań wojen-
nych oparty na szybkości i manewrowości wojsk, dla których jednym  
z podstawowych warunków sukcesu była nowoczesna i sprawnie działają-

36  T. Popławski, Polskie wojska łączności w wojnie obronnej 1939 r., „Wojskowy Przegląd Hi-
storyczny” 1965, nr 4, s. 154155 i 160162.
37  T. Popławski, Polskie wojska…, s. 156.
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ca łączność radiowa na wszystkich szczeblach dowodzenia. Na polu walki 
warunkiem sprawnego dowodzenia jest możliwość przekazywania przez 
dowódców swej woli podwładnym. Z drugiej strony meldunki i sprawoz-
dania podwładnych stanowiły podstawę dla decyzji podejmowanych przez 
ich dowódców. Z powyższych powodów meldunki, sprawozdania i rozka-
zy powinny docierać na czas. Brak informacji może również zaskoczyć 
dowódcę, w związku z czym podwładny powinien jak najszybciej przeka-
zywać mu informacje o aktualnej sytuacji. Łączność była zatem niezbęd-
nym elementem kierowania przez dowódców działaniami podległych im 
wojsk, oddziałów i pododdziałów, a tym samym wywierania przez nich 
swego wpływu na przebieg walki. Dowódca musi mieć zapewnioną łącz-
ność nie tylko z przełożonymi i podwładnymi, lecz także z dowódcami 
jednostek sąsiadujących na skrzydłach oraz z oddziałami tyłowymi i służ-
bami zapewniającymi sprawność działań bojowych jednostek liniowych. 
Ważną rolę w zapewnieniu łączności odgrywało także właściwe wybranie 
miejsc na postój dowództw i sztabów wszystkich szczebli dowodzenia 
(miejsca z jednej strony łatwe do odszukania przez własne oddziały, zaś  
z drugiej ukryte przed obserwacją nieprzyjaciela, pozwalające szybko roz-
winąć sieć łączności polowej, jak również łatwo dostępne dla gońców, 
którzy uzupełniali system łączności). Zmiana miejsca postoju dowództwa 
lub sztabu była zawsze chwilą krytyczną dla łączności, przez co powinna 
być odpowiednio przygotowana: należało wcześniej wyznaczyć nowe 
miejsce dowodzenia celem przygotowania niezbędnej sieci łączności,  
o przenosinach należało powiadomić wszystkich zainteresowanych do-
wódców (tak przełożonych, jak i podwładnych), na starym miejscu posto-
ju pozostawić czasowo oficera łącznikowego, jak również unikać zbyt 
częstej zmiany miejsca postoju, gdyż powodowało to szybkie zużycie 
środków łączności przewodowej, przemęczenie żołnierzy pododdziałów 
łączności oraz ich rozproszenie w terenie  38. Oczywiście owe założenia 
były jak najbardziej słuszne, lecz w warunkach wojny manewrowej i czę-
stych przegrupowań oddziałów – trudno było zastosować je w praktyce, 
zwłaszcza w czasie odwrotu, co niestety w pełni potwierdziło się w trakcie 
kampanii wrześniowej. 

Najważniejszym i centralnym punktem systemu łączności operacyjno-
strategicznej było Naczelne Dowództwo. Od sprawnego systemu przeka-
zywania rozkazów i wytycznych na niższe szczeble dowodzenia oraz od 
szybkiego odbierania meldunków i raportów od podległych dowódców 
zależało właściwe rozkazodawstwo wpływające bezpośrednio na przebieg 
38  Ogólna instrukcja walki…, s. 26.
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działań wojennych. W trakcie kampanii wrześniowej funkcjonowanie 
łączności na szczeblu Naczelnego Dowództwa można podzielić na dwa 
zasadnicze okresy: 16 września – gdy Naczelny Wódz przebywał w War-
szawie oraz 718 września – od czasu opuszczenia przez niego stolicy do 
przekroczenia granicy rumuńskiej. Pierwszy okres charakteryzował się 
wykorzystaniem łączności przygotowanej przed wybuchem wojny  
w oparciu o jedno stanowisko dowodzenia, przez co łączność na szczeblu 
strategicznym i operacyjnym funkcjonowała w miarę poprawnie. Drugi 
okres – to stała improwizacja spowodowana przemieszczaniem się Na-
czelnego Dowództwa, zmierzająca do zorganizowania sieci łączności na 
wschód od Wisły. Opierała się ona w pierwszym okresie na stałej radiosta-
cji W1 przeznaczonej do utrzymania łączności pomiędzy Naczelnym Wo-
dzem a armiami, zaś w drugim na radiostacji W2 w wersji przewoźnej. Po 
przeniesieniu się Naczelnego Wodza do Brześcia nad Bugiem łączność  
z armiami uległa dalszemu pogorszeniu (12 września Naczelny Wódz 
przeniósł się do Włodzimierza Wołyńskiego, 14 września do Młynowa, 
zaś 15 września do Kołomyi, gdzie radiostacja W2 była gotowa do pracy 
dopiero 17 września, lecz jeszcze tego samego dnia została rozmontowana 
w związku z przekroczeniem przez Naczelne Dowództwo granicy polsko-
rumuńskiej, po agresji sowieckiej)  39. 

Łączność operacyjna (zarówno przewodowa, jak i radiowa) po kilku 
dniach w miarę sprawnego funkcjonowania zaczęła ukazywać swe man-
kamenty i niebawem całkowicie zawiodła. „Na skutek bombardowania 
powstawały przerwy na liniach stałych w wielu miejscach jednocześnie. 
Połączenia uzyskiwano na drogach okrężnych, nieraz bardzo długich, 
np. WarszawaKraków osiągnięto przez LublinWłodzimierzRówne-
LwówRzeszów. Początkowo pracownicy MPiT usuwali szybko po-
wstałe uszkodzenia. Gdy jednak uszkodzenia wzrastały – sprawność 
personelu pocztowego malała, a w końcu stanęli bezradnie wobec ol-
brzymich zniszczeń”  40. Wpływ na to miało wiele czynników, jak zbyt 
mała liczba personelu pocztowego, duża liczba połączeń kierunkowych 
podległych Naczelnemu Wodzowi, brak zmotoryzowania roboczych ko-
lumn łączności, czy brak osłony przeciwlotniczej najważniejszych wę-
złów telekomunikacyjnych. Niewątpliwie błędem w organizacji systemu 
łączności na szczeblu operacyjnostrategicznym było bezpośrednie pod-
porządkowanie Naczelnemu Dowództwu wszystkich związków opera-

39  T. Popławski, Polskie wojska…, s. 163168.
40  AIPiMS w Londynie, sygn. B.I.9b, Relacja z kampanii wrześniowej 1939 r. mjr. Tadeusza 
Hoffmanna z 31 I 1946 r., k. 66.
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cyjnych, którymi dowodziło ono nie za pomocą wytycznych, lecz rozka-
zów operacyjnych. Sytuację pogorszyło posunięte do absurdu utrzymy-
wanie tajemnicy, gdyż dowódcy armii nie znali zadań armii sąsiednich, 
stąd trudno im było się zorientować w zamierzeniach Naczelnego Wo-
dza, zwłaszcza w trakcie odwrotu. Gdy na szczeblu operacyjnostrate-
gicznym zaczęła zawodzić łączność przewodowa i radiowa, zaczęto ją 
utrzymywać przy pomocy kurierów przemieszczających się samochoda-
mi (zajmowało to jednak dużo czasu i nie gwarantowało odnalezienia na 
czas adresata rozkazu) oraz samolotami łącznikowymi – lecz i ten spo-
sób przekazywania rozkazów często zawodził z uwagi na panowanie  
w powietrzu lotnictwa wroga.

Szybko przestała również dziać na szczeblu operacyjnotaktycznym 
łączność radiowa. Było to spowodowane nie tylko zbyt małą liczbą radio-
stacji w dowództwach armijnych (typu RKA i RKGA – nota bene prze-
starzałych), lecz także szybko wprowadzonym zakazem posługiwania się 
łącznością radiową na szczeblu taktycznym i operacyjnym z obawy przed 
możliwością podsłuchania rozmów przez nieprzyjaciela. Wiązało się to  
z rozbiciem przez Niemców 3 września w tzw. luce częstochowskiej 7 
Dywizji Piechoty z Armii „Kraków” i zdobyciem przez wroga szyfru 
łączności radiowej – przez co do czasu dostarczenia nowego szyfru przez 
Oddział II Sztabu Głównego w łączności radiowej z armiami posługiwa-
no się tzw. żargonem. Nowe wkładki do szyfru były jednak ponownie 
jednakowe zarówno dla wielkich jednostek, jak i Naczelnego Dowódz-
twa. Błąd ten z czasem naprawiono przez wprowadzenie różnych szyfrów 
na szczeblu pomiędzy Naczelnym Dowództwem a związkami operacyj-
nymi oraz pomiędzy nimi a związkami taktycznymi. Było to jednak dzia-
łanie spóźnione, gdyż w połowie września większość radiostacji w dywi-
zjach, brygadach i pułkach uległa zniszczeniu w trakcie działań odwroto-
wych. Dodatkowo dowódcy armii i związków taktycznych stracili zaufa-
nie do łączności radiowej, gdyż często kurierzy z nowymi szyframi poru-
szający się samochodami lub samolotami łącznikowymi nie docierali do 
wyznaczonych dowództw, co rodziło naturalne obawy wpadnięcia no-
wych kodów w ręce wroga. W praktyce łączność na szczeblu operacyj-
nym zawiodła już w drugim tygodniu wojny, uniemożliwiając sprawne 
rozkazodawstwo, co było niezbędnym elementem koordynowania dzia-
łań wojennych przez polskie dowództwo  41.

Nieco lepiej było z funkcjonowaniem łączności na szczeblu taktycznym 
oraz w oddziałach i pododdziałach liniowych (od szczebla pułku w dół), 
41  T. Popławski, Polskie wojska…, s. 164.
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gdzie początkowo łączność przewodowa działała całkiem dobrze. Jednak 
szybki odwrót armii polskiej wpłynął również na jej coraz słabsze funkcjo-
nowanie, gdyż w jego trakcie poszczególne jednostki traciły  stopniowo 
większość posiadanego zapasu kabla i sprzętu telefonicznego. Łączność 
przewodowa była także podatna na uszkodzenia lub zniszczenia w trakcie 
działań wojennych, zaś jej zasadniczym mankamentem było to, iż poczto-
wa sieć telekomunikacyjna biegła zazwyczaj wzdłuż linii kolejowych. 
Częste bombardowania szlaków komunikacyjnych, wzdłuż których prze-
biegały główne linie telekomunikacyjne, powodowały najpierw przerwy 
w działaniu tego rodzaju łączności, a później jej niemal całkowite znisz-
czenie (bombardowania zniszczyły większość cywilnych linii przewodo-
wych oraz central pocztowych i węzłów łączności, gdyż te nie zostały 
ulokowane w schronach mieszczących się poza centrami miast). Ponadto, 
odczuwalny był brak większej liczby przygotowanych na potrzeby wojny 
linii rokadowych. Zatłoczone drogi spowalniały przemieszczanie się pod-
oddziałów łączności jednostek frontowych, jak również ruch kurierów.  
W swych wspomnieniach płk dypl. H. Cepa tak oceniał stan przygotowa-
nia łączności przewodowej na szczeblu operacyjnym: „Podstawą łączno-
ści drutowej była istniejąca sieć stała napowietrzna i kablowa Min. Poczt  
i Telegr. Układ, przelotność i stan tej sieci nie odpowiadał wymaganiom 
obronności  Państwa i nie zaspokajał potrzeb planu łączności. Do marca 
1939, stan sieci na zachodnim brzegu Wisły był doprowadzony tylko  
w minimalnej części do potrzeb operacyjnych w większym stylu. Rażące 
braki wykazywała sieć stała napowietrzna, zwłaszcza w rejonie gen. Róm-
mla i gen. Szyllinga. Na tych odcinkach dawał się odczuć dotkliwie brak 
połączeń do frontowych i rokadowych”  42. 

Nieco lepiej łączność przewodowa funkcjonowała na niższych szcze-
blach dowodzenia – od dowództwa pułku w dół, gdzie stanowiła ona 
podstawę systemu łączności polowej. W tym wypadku polowe linie tele-
foniczne umożliwiające utrzymanie łączności pomiędzy pododdziałami 
pułkowymi były stosunkowo krótkie (zazwyczaj kilka lub najwyżej kil-
kanaście kilometrów), po pozwalało na ich w miarę szybkie rozwinięcie 
i naprawianie w trakcie działań wojennych. Linie kablowe budowano 
kilkoma sposobami: ciągnąc kable po ziemi, rozwieszając je na podpo-
rach naturalnych i sztucznych, jak również podwieszając je na już istnie-
jących liniach cywilnej łączności przewodowej. W przypadku podpór 
naturalnych rozwieszano kabel na drzewach, istniejących słupach telefo-

42  AIPiMS w Londynie, sygn. B.I.9a, Heliodor Cepa, Uwagi na temat przygotowania łączności 
w czasie pokoju i jego działania w czasie wojny, k. 83.
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nicznych, czy wystających częściach budynków na wysokości co naj-
mniej 3 m nad ziemią, 4,5 m nad drogami oraz 6 m nad torami kolejowy-
mi, zaś w przypadku budowy linii na podporach sztucznych kabel zawie-
szano na tyczkach o wysokości około 4 m, rozstawionych co 4050 m.  
Z kolei przy prowadzeniu kabla przez przeszkody wodne zatapiano go 
przy pomocy uwiązanych ciężarków z kamieni lub elementów żela-
znych. Budowa polowych linii przewodowych nie była jednak zadaniem 
łatwym i szybkim, gdyż wymagała szeregu czynności, jak choćby: wy-
tyczenie kierunku linii i rozpoznanie trasy rozciągnięcia kabla, wylicze-
nie ilości potrzebnego materiału, przygotowanie go i rozwiezienie na 
miejsce budowy, wykopanie dołków pod słupy (w przypadku linii na 
podporach), rozwinięcie i połączenie przewodów by miały wymaganą 
długość, ich zawieszenie lub położenie na ziemi, a następnie podłączenie 
telefonów i łącznic polowych. Wszystkie te prace musiały zająć kilka 
godzin, co oczywiście nie było problemem w przygotowaniu pozycji 
obronnej (gdy miano na to odpowiednią ilość czasu), lecz przy odwrocie 
– zazwyczaj nie było już czasu na zwinięcie kabli, które również było 
czasochłonne i powodowało często pozostawianie rozwiniętego kabla na 
opuszczanych pozycjach. Pododdziały łączności w jednostkach linio-
wych posiadały oczywiście jego niezbędny zapas, który jednak z każ-
dym dniem odwrotu szybko malał. Słabość telefonicznych linii przewo-
dowych uwidoczniła się zwłaszcza w artylerii, gdzie odgrywała zasadni-
czą rolę na linii działonbateriadywizjon (tzw. sieć ognia umożliwiająca 
bieżące wyznaczanie celów dla działonów i koordynowanie prowadzo-
nego przez nie ognia), jak również pomiędzy dywizjonami a dowódz-
twem pułku. Polowa sieć łączności przewodowej była – jak wcześniej 
wspomniano – narażona na uszkodzenia i zniszczenia, zwłaszcza  
w przypadku artylerii lekkiej, której baterie rozmieszczano na bliskim 
zapleczu pierwszej linii obronnej. Nie posiadały one radiostacji, przez co 
koordynacja prowadzonego ostrzału opierała się na coraz bardziej za-
wodnych kablach telefonicznych (najbardziej narażone na zniszczenie 
były kable biegnące do wysuniętych punktów obserwacyjnych koordy-
nujących skuteczność ostrzału ogniowego)  43. 

Poważnym problemem wojsk łączności był także niski stopień ich 
zmotoryzowania, a tym samym ich mała szybkość przemieszczania się, 
która była praktycznie równa prędkości marszu piechoty. Uniemożliwia-

43  Instrukcja o łączności telefonicznej, Zegrze 1935, s. 2230 i 4042; Regulamin wojsk i oddzia-
łów łączności, Część IV. Budowa stałych linii telegraficznych i telefonicznych, Warszawa 1931, 
s. 1 i nast.
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ło to w trakcie przegrupowań jednostek liniowych budowę na czas polo-
wej sieci łączności przewodowej– pamiętać bowiem należy, iż część 
pododdziałów łączności zajmowała się w trakcie przegrupowań zwija-
niem sieci i nie mogła szybko uczestniczyć w budowie polowej sieci 
łączności przewodowej na nowej pozycji. W trakcie działań wojennych 
wykorzystywano również napowietrzne cywilne linie przewodowe, do 
których łącznościowcy mogli się wpiąć praktycznie w dowolnym jej 
punkcie. Było to stosunkowo łatwe i szybkie rozwiązanie dla urucho-
mienia łączności, lecz z każdym dniem wojny liczba działających takich 
linii zmniejszała w wyniku uszkodzeń lub zniszczeń. W konsekwencji, 
na polu walki do przekazywania meldunków i rozkazów powszechnie 
wykorzystywano gońców lub oficerów łącznikowych przemieszczają-
cych się pieszo, konno, na rowerach, motocyklach, samochodami lub 
samolotami łącznikowymi. Wobec słabości łączności radiowej i przewo-
dowej odgrywali oni ważną rolę w trakcie prowadzonych walk i działań 
odwrotowych, pozostając często jedynym środkiem informowania o za-
rządzonych przemarszach i przegrupowaniach. W praktyce jednak i ten 
środek łączności często zawodził, gdyż gońcy z różnych przyczyn często 
nie docierali do celu (zagubienie się z powodu braku map i znajomości 
terenu, niemożność odnalezienia adresata w związku z trwającymi prze-
grupowaniami, wpadnięcie w ręce wroga, czy śmierć lub zranienie  
w trakcie wykonywania zadania). Tym niemniej, był to stosunkowo do-
bry sposób utrzymania łączności między dowódcami a podwładnymi, 
choć innym jego mankamentem było częste zbyt późne docieranie goń-
ców, przez co przekazywane przez nich meldunki lub rozkazy były nie-
aktualne w chwili ich dostarczenia. 

W trakcie wojny do przesyłania informacji lub rozkazów używano 
także różnych środków sygnalizacyjnych, uzupełniających sieć łącz-
ności polowej, jak np. sygnalizacja świetlna (do przesyłania umówio-
nych znaków lub znaków alfabetu Morse’a na odległość do 2 km za 
pomocą tarcz lub chorągiewek, bądź na odległość do 810 km za po-
mocą aparatów świetlnych), sygnalizacja dźwiękowa (na niewielką od-
ległość przy pomocy gwizdka, trąbki czy syreny), jak też za pomocą 
sztucznych ogni (race i flary). Przed wojną planowano również wyko-
rzystać gołębie pocztowe, lecz z uwagi na manewrowy charakter dzia-
łań wojennych ten rodzaj łączności okazał się całkowicie nieprzydatny. 
Znacznie skuteczniejszym środkiem i często stosowanym były za to 
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tzw. meldunki ciężarkowe z rozkazami przełożonych zrzucane przez 
samoloty łącznikowe w miejscu postoju danego dowództwa  44.

Słabość wojsk łączności pogłębiał zły system uzupełniania strat sprzę-
towych nowym sprzętem z zapasów zgromadzonych w składnicach służ-
by łączności, czym zajmować się miało Kierownictwo Zaopatrzenia Łącz-
ności. Jednak jego szybka ewakuacja z Warszawy – wraz z całym Mini-
sterstwem Spraw Wojskowych i Naczelnym Dowództwem – spowodowa-
ła zamęt w funkcjonowaniu całego systemu zaopatrzenia, pogłębiony 
ewakuacją Głównej Składnicy Łączności oraz składnic okręgowych na 
Kresy Wschodnie. Odbywała się ona w chaotycznych warunkach spowo-
dowanych w głównej mierze brakiem transportów kolejowych oraz ich 
niszczeniem przez lotnictwo nieprzyjaciela, co doprowadziło do utraty 
znacznej części zapasów sprzętu łączności. Z kolei część tego sprzętu po-
zostałą w składnicach wydawano przemieszczającym się w ich pobliżu 
jednostkom lub niszczono, by nie dostał się on w ręce wroga. Nie zdołano 
także przeprowadzić ewakuacji najważniejszych zakładów przemysło-
wych produkujących sprzęt i wyposażenie wojsk łączności, gdyż zdołano 
wywieźć w kierunku wschodnim jedynie część maszyn (m.in. fabryk kabli 
w Będzinie, Bydgoszczy, Dziedzicach i Radomsku, Państwowych Zakła-
dów Telefonicznych i Radiotechnicznych w Warszawie, czy fabryki lamp 
radiowych „Philips” w Warszawie)  45. 

Podsumowując wcześniejsze rozważania, można stwierdzić, iż woj-
ska łączności – pomimo wysiłków podejmowanych przez polskie wła-
dze wojskowe w II połowie lat 30. – nie były należycie przygotowane do 
wojny, zwłaszcza na szczeblu łączności operacyjnej i taktycznej. W do-
bie szybkiego rozwoju w głównych armiach europejskich broni pancer-
nej i lotnictwa, a zwłaszcza kształtowania się nowych założeń sztuki 
operacyjnej związanych z ideą wojny manewrowej, łączność radiowa 
stawała się jednym z najważniejszych elementów sukcesu. Niestety, 
wielu polskich dowódców – opierających swe doświadczenia na latach I 
wojny światowej – nie doceniało tego elementu i wciąż pokładało nad-
mierne nadzieje w łączności przewodowej, mało przydatnej w trakcie 
działań manewrowych i wrażliwej na uszkodzenia. Łączność radiowa na 
szczeblu operacyjnym dysponowała przestarzałym sprzętem i nie była 
przygotowana do szybkiego przemieszczania się. Brak szczegółowego 

44  Ogólna instrukcja walki…, s. 1417.
45  AIPiMS w Londynie, sygn. B.I.9a, Heliodor Cepa, Uwagi na temat przygotowania łączności 
w czasie pokoju i jego działania w czasie wojny, k. 5556; T. Popławski, Polskie wojska…,  
s. 170.
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planu użycia łączności w wojnie przełożył się na niedostateczne uregu-
lowanie współpracy władz wojskowych w Ministerstwem Poczt i Tele-
grafów i niedostateczne przygotowanie w zakresie łączności przewodo-
wej na szczeblu operacyjnym cywilnej sieci teletechnicznej. Oto co na 
temat łączności radiowej na szczeblu operacyjnym napisał ppłk Zenon 
Konarski (w 1939 r. szef Wydziału OgólnoOrganizacyjnego w Dowódz-
twie Wojsk Łączności): „Dodatkowo ilość zmobilizowanych jednostek 
wojsk łączności dla dowództw związków operacyjnych i taktycznych 
była za mała w stosunku do potrzeb”  46. Mankamentem był także poziom 
wyszkolenia żołnierzy łączności – stosunkowo dobry w zakresie łączno-
ści kablowej – lecz w przypadku łączności radiowej opartej na nowocze-
snych radiostacjach wprowadzonych do użytku tuż przed wybuchem 
wojny (typu N) dało się zauważyć niedostateczne wyszkolenie radiotele-
grafistów w obsłudze nowych radiostacji. 

Reasumując, można stwierdzić, iż organizacja i wyposażenie wojsk 
łączności nie były dostosowane do czekających je zadań w nowoczesnej 
wojnie opartej na manewrze i szybkości działań, zwłaszcza pod wzglę-
dem nowoczesnego sprzętu radiowego i mechanicznych środków prze-
wozowych. Tym niemniej należy podkreślić, że żołnierze wojsk łączno-
ści w trakcie kampanii wrześniowej – pomimo wspomnianych wielu 
problemów – z pełnym poświęceniem podejmowali działania mające na 
celu jak najdłuższe funkcjonowanie łączności, co trafnie podsumował 
ppłk dypl. Mieczysław Zalewski (w 1939 r. szef Wydziału Taktyczno-
Technicznego Naczelnego Dowództwa Łączności): „Jeżeli chodzi o re-
alizację planów i przygotowań już w trakcie wojny, to twierdzę, że łącz-
ność żadnej nowoczesnej armii nie pracowała w tak trudnych warun-
kach. Czas, przestrzeń i środki stojące do dyspozycji były tego rodzaju, 
że wszelka reakcja była spóźniona. Improwizacja na wysokim szczeblu 
dowodzenia zawiodła i zawieść musiała”  47. 

46  AIPiMS w Londynie, sygn. B.I.9b, ppłk Zenon Konarski, Uwagi i spostrzeżenia dotyczące przy-
gotowań do działań wojennych z zakresu organizacji immobilizacji wojsk łączności, k. 8789.
47  AIPiMS w Londynie, sygn. B.I.9b, ppłk dypl. Mieczysław Zalewski, Sprawozdanie z udzia-
łu w kampanii wrześniowej 1939 r., k. 306.
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Wykaz mobilizowanych oddziałów i pododdziałów łączności w myśl 
planu mobilizacyjnego „W2” z 1939 r.

Jednostka mobilizująca Jednostka mobilizowana
Centrum Wyszkolenia 

Łączności z 1 Batalionem 
Telegraficznym – Zegrze

Kompania dozorowania plot. nr 1 i 2 
Kompania stacyjna łączności nr 2 i 3
Kompania telefoniczna kablowa nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7
Kompania telefoniczna budowlana nr 2, 3 i 4
Kompania łączności Kwatery Głównej
Pluton łączności Kwatery Głównej nr 52 i 55
Kompania telefoniczna nr 52 i 55
Drużyna parkowa łączności nr 52 i 55
Samodzielna drużyna gołębi pocztowych nr 3 i 6
Stacje telegraficzne nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6
Samodzielny pluton telefoniczny kablowy nr 2, 3 i 4
Samodzielny pluton telefoniczny budowlany nr 2, 3 i 4
Park łączności nr 2 i 3
Kompania marszowa telegraficzna nr 2 i 3
Stacja gołębi pocztowych nr 1  
Ośrodek Zapasowy Telegraficzny „Zegrze”

Kadra 2 Batalionu 
Telegraficznego – 

Krasnystaw

Kompania stacyjna łączności nr 21
Kompania telefoniczna kablowa nr 8 i 11
Kompania telefoniczna budowlana nr 7
Park łączności nr 5
Ośrodek Zapasowy Telegraficzny „Lublin”

Kadra 3 Batalionu 
Telegraficznego – Grodno

Pluton łączności Kwatery Głównej nr 44
Kompania telefoniczna nr 44
Drużyna parkowa łączności nr 44
Samodzielny pluton telefoniczny budowlany nr 7
Park łączności nr 7

Kadra 4 Batalionu 
Telegraficznego – Brześć nad 

Bugiem

Kompania stacyjna łączności nr 17
Kompania telefoniczna kablowa nr 29 i 30
Kompania telefoniczna budowlana nr 19
Samodzielny pluton telefoniczny budowlany nr 19
Park łączności nr 15
Kompania marszowa telegraficzna nr 13
Stacja gołębi pocztowych nr 9

5 Batalion Telegraficzny – 
Kraków

Kompania stacyjna łączności nr 8 i 9
Kompania telefoniczna kablowa nr 14, 15, 16, 17 i 18
Kompania telefoniczna budowlana nr 10 i 11
Samodzielna drużyna gołębi pocztowych nr 20
Samodzielny pluton telefoniczny kablowy nr 9, 10, 11, 12 i 13
Samodzielny pluton telefoniczny budowlany nr 10, 11 i 12
Pluton łączności Kwatery Głównej nr 56
Kompania telefoniczna nr 56
Drużyna parkowa łączności nr 56
Stacja gołębi pocztowych nr 5
Park łączności nr 10
Kompania marszowa telegraficzna nr 8
Ośrodek Zapasowy Telegraficzny „Kraków”
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6 Batalion Telegraficzny – 
Jarosław

Kompania stacyjna łączności nr 19 i 20
Kompania telefoniczna kablowa nr 32, 33, 34, 35, 36 i 37
Kompania telefoniczna budowlana nr 21, 22 i 23
Samodzielna drużyna gołębi pocztowych nr 19
Samodzielny pluton telefoniczny kablowy nr 22, 23, 24 i 25
Samodzielny pluton telefoniczny budowlany nr 21 i 22
Pluton łączności Kwatery Głównej nr 47
Kompania telefoniczna nr 47
Drużyna parkowa łączności nr 47
Stacja telegraficzna nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12
Stacja gołębi pocztowych nr 10
Park łączności nr 17
Kompania marszowa telegraficzna nr 15 i 16
Ośrodek Zapasowy Telegraficzny „Jarosław”

7 Batalion Telegraficzny – 
Poznań

Kompania stacyjna łączności nr 12 i 13
Kompania telefoniczna kablowa nr 21, 22, 23, 24
Kompania telefoniczna budowlana nr 14 i 15
Samodzielny pluton telefoniczny kablowy nr 16, 17 i 18
Samodzielny pluton telefoniczny budowlany nr 15 i 16

Kadra 8 Batalionu 
Telegraficznego – Toruń

Kompania stacyjna łączności nr 15
Kompania telefoniczna kablowa nr 26 i 27
Kompania telefoniczna budowlana nr 17
Stacja gołębi pocztowych nr 8

Pułk Radiotelegraficzny – 
Warszawa

Kompania dozorowania plot. nr 1 i 2 (po cztery plutony 
radio)
Kompania radio nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 i 15
Stacja radiotelegraficzna typ I nr 1
Radiostacja „G”, „M” i „C”
Pluton radio nr 44, 47, 52, 55 i 56
Samodzielny pluton radio nr 1, 3, 4 i 6
Pluton radio dla kompanii łączności Wielkiej Kwatery 
Głównej
Dział radiotechniczny parku łączności nr 2, 3, 7, 10, 13, 15 
i 17 
Pluton marszowy radio nr 1, 2, 3, 5, 8 i 9
Ośrodek Zapasowy Radio

Kompanie łączności 1-30 
Dywizji Piechoty

W każdej z trzydziestu dywizji piechoty:
Pluton łączności Kwatery Głównej danej dywizji
Kompania telefoniczna danej dywizji
Pluton radio danej dywizji
Drużyna parkowa łączności danej dywizji
Dodatkowo wybrane kompanie łączności mobilizują 
samodzielne drużyny gołębi pocztowych oraz gołębniki 
polowe

Kompania łączności Obszaru 
Warownego „Wilno”

Pluton łączności Kwatery Głównej Obszaru Warownego 
„Wilno”
Kompania telefoniczna Obszaru Warownego „Wilno”
Pluton radio Obszaru Warownego „Wilno”
Drużyna parkowa łączności Obszaru Warownego „Wilno”
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Kompania łączności 
Centrum Wyszkolenia 
Piechoty – Rembertów

Pluton łączności Kwatery Głównej nr 50
Kompania telefoniczna nr 50
Pluton radio nr 50
Drużyna parkowa łączności nr 50

Kierownictwo Zaopatrzenia 
Łączności – Warszawa

Kierownictwo Zaopatrzenia Wojsk Łączności
Główna Składnica Wojsk Łączności
Biuro Badań Technicznych Wojsk Łączności

Źródło: R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, 
Warszawa 2010, s. 474504.
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The Polish Signal Troops in the 30s of the Twentieth Century 
and Their Preparation for War

Summary

The article describes the organization and equipment of Polish Signal 
Troops in the 30s of the twentieth century. It was the time of rapid deve-
lopment of technical means of communication, which became one of the 
most important elements of maneuvering war. The article also discusses 
the process of modernization of the Polish army in terms of its prepara-
tion for war, modernization of technical equipment of Signal Troops and 
their functioning during the September campaign of 1939.
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OBRONA WYBRZEŻA W 1939 ROKU W PROPAGANDZIE 
CZASU WOJNY I POWOJENNEJ.  

UWAGI DO PROBLEMATYKI

Propaganda zawsze odgrywała niezwykle ważną rolę w dziejach cy-
wilizacji. Według najogólniejszej definicji to celowe działanie, zmie-

rzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowo-
ści ludzkiej lub jednostki. Kreują ją władze państwowe, instytucje lub 
osoby fizyczne. Za propagandę państwową odpowiedzialne są władze 
kraju, który stawia sobie za cel krzewienie pozytywnych postaw obywa-
teli, zgodnych z właściwą dla państwa racją stanu (np. zachęcanie do 
wstępowania do wojska dla obrony kraju w czasie wojny). Jednym  
z ważnych produktów propagandy państwowej w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym była budowa Gdyni. Do dnia dzisiejszego „cudowne 
dziecko” odrodzonej Rzeczypospolitej jest jednym ze stałych punktów 
polskiej wyliczanki sukcesów narodowych. Opowieść o szybkim po-
wstaniu miasta w miejscu niewielkiej wioski zna prawie każdy uczeń. 
Peany na rzecz tego dzieła II Rzeczypospolitej zawarte są w każdym 
polskim współczesnym podręczniku szkolnym i akademickim. Stały się 
potwierdzeniem skutecznego odwrócenia wielosetletniego trendu wyob-
cowania morskiego Polaków. Innym przykładem przedwojennej pań-
stwowej propagandy państwa polskiego była, podjęta z różnym skut-
kiem tuż przed wybuchem wojny, próba konsolidacji społeczeństwa wo-
kół władz państwowych w obliczu nieuchronnego zagrożenia ze strony 
Niemiec hitlerowskich. Celem tego ostatniego działania, do dnia dzisiej-
szego rozpoznawalnego pod hasłem „silni, zwarci, gotowi”, było zmobi-
lizowanie społeczeństwa do obrony niepodległości Polski i ideałów, do-
okoła których tę niezawisłość zbudowano. Produktem propagandowym 
stały się również same działania wojenne we wrześniu 1939 roku, wśród 
których trzeba wymienić obronę Wizny, przedstawianej jako „Polskie 
Termopile”, czy obronę Westerplatte, Gdyni i Helu. Obrona wybrzeża 
stała się dobrym elementem propagandy, prowadzonej zarówno w czasie 
wojny, jak i w okresie powojennym. Już w trakcie wrześniowych działań 
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nadawane przez radio oraz zamieszczane w prasie informacje o obronie 
Gdyni, Helu czy Westerplatte podtrzymywały ducha walki społeczeń-
stwa polskiego z niemieckim najeźdźcą. Po wojnie, nawiązanie do boha-
terskich czynów żołnierzy w Kampanii Polskie stało się dla komuni-
stycznej propagandy jednym z ważnych elementów polityki historycznej, 
szczególnie w aspekcie budowania tradycji narodowowyzwoleńczej  
w oparciu o socjalistyczne idee ówczesnego państwa (np. uczestnictwo 
w wojnie obronnej socjalisty i komunisty Mariana Buczka czy gdyńscy 
„Czerwoni Kosynierzy”). W efekcie wokół obrony wybrzeża narosło 
wiele mitów i przekłamań, które do dzisiaj jest niezmiernie trudno prze-
łamać w powszechnym odbiorze.

Gdynia w okresie międzywojennym stała się miejscem uprzywilejo-
wanym w przestrzeni publicznej Rzeczypospolitej. Jak się wydaje, ten 
szczególny status uzyskała dzięki nie tylko sukcesowi, jakim była dyna-
miczna budowa portu i miasta, ale również masowej propagandzie pań-
stwa  1. Należy podkreślić, że stała się nie tylko ważnym jego elementem 
poznawczym, ale i narzędziem oddziaływania na społeczeństwo. Dzięki 
prasie oraz nowemu narzędziu przekazu, radiu, a także wzrastającej 
sprawności obiegu informacji wewnętrznej w strukturach polskiej admi-
nistracji (np. ogłoszenia o naborze do pracy przy budowie portu), uzy-
skano efekt silnego oddziaływania na społeczeństwo, a w konsekwencji 
powszechnej wiedzy o budowie Gdyni oraz sprawach morskich.

Umiejscowienie Gdyni w przestrzeni publicznej państwa możliwe 
było dzięki kilku charakterystycznym, umiejętnie rozpowszechnionym 
wśród obywateli państwa, datom. W powszechnym obiegu funkcjono-
wał np. dzień 10 lutego 1920 roku, kojarzony z odpowiednio nagłośnio-
nym przez państwo faktem „zaślubin Polski z morzem”, czy rok 1922, 
związany z wejściem w życie ustawy o budowie portu  2. Najbardziej zna-
czący w budowaniu wizerunkowym hasła Gdynia był rok 1932 i pierw-
sze obchody Święta Morza, które stały się w latach następnych oficjal-
nym świętem państwowym  3. Corocznie Święto (później Dni Morza) 

1  Kolejnym elementem propagandy były publikacje okolicznościowe, w których niejednokrot-
nie sumowano dokonania związane z powstawaniem portu i miasta Gdyni. Patrz chociażby: 
Kronika o polskim morzu. Dzieje walk, zwycięstw i pracy, red. C. Peche, Warszawa 1930 (pas-
sim); Polska na morzu, red. J. Targa, Warszawa 1935 (passim); XV lat polskiej pracy na morzu, 
red. A. Majewski, Gdynia 1938 (passim); Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni z okazji 
20-lecia powrotu ziemi pomorskiej do macierzy, ToruńLwów 1939 (passim).
2  Ustawa o budowie portu w Gdyni z dnia 23 września 1922 r. (Dz. U. z 1922 r., nr 90, poz. 824).
3  Patrz chociażby: M. Kardas, Stefan Franciszek. Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002,  
s. 206; E. Sitek, Święta Morza 1932-1997, Gdynia 1997 (passim).
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było doskonałym materiałem, a zarazem narzędziem propagandy drugiej 
dekady dwudziestolecia międzywojennego. Pożywką, która pokazała 
Gdynię społeczeństwu polskiemu i światu. Nie tylko bowiem w kraju 
dostrzegano jej znaczenie, ale także za granicą zauważano polski sukces. 
Nawet dzisiaj duże wrażenie na odbiorcy robi zdjęcie Komisarza Rządu 
w Gdyni, Stefana Franciszka Sokoła, stojącego przed planszą przedsta-
wiającą obszar tzw. Wielkiej Gdyni, zamieszczone w popularnym  
i wpływowym amerykańskim miesięczniku LIFE w lipcu 1939 roku  4.

Nie ulega wątpliwości, że kreatorem życia publicznego miasta w dwu-
dziestoleciu międzywojennym było zarówno państwo, władze municypal-
ne, jak i zamieszkujące je społeczeństwo. Między działaniem mieszkań-

4  Crisis no. 7: Danzig, „Life”, 10 july 1939, s. 20.

Komisarz Sokół na tle dioramy „Wielkiej Gdyni”. Źródło: Crisis no. 7: 
Danzig, „Life”, 10 july 1939.
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ców w obrębie gdyńskiego municypium a posunięciami administracyjnymi 
jej władz wielokrotnie panował dysonans. Różnice w postrzeganiu rzeczy-
wistości zniwelowała jednak wkrótce wojna. Nigdy jednakże gdynianom 
nie przeszkadzało kreowanie, zwłaszcza przez władze państwowe na tle 
reszty kraju, propagandowego image’u miasta, z którego – z biegiem lat 
– w coraz szerszym wymiarze byli dumni. Co więcej, wielokrotnie się  
z nim identyfikowali  5.

Władze miejskie Gdyni miały ten komfort, że działały w sprzyjającej 
atmosferze powszechnej przychylności społeczeństwa II Rzeczypospo-
litej. Kwestią natomiast dyskusyjną pozostaje odpowiedź na pytanie: 
jaką rolę w kreowaniu tej przychylności odegrała machina propagando-
wa ówczesnego państwa polskiego? Nie bez znaczenia pozostawało 
oczywiście konsekwentne działanie na rzecz budowy i rozwoju miasta 
oraz portu, prezentowane przez oficjalne gremia polityczne państwa. 
Niezależnie od tego, czy mówimy o Gdyni przed, czy po przewrocie 
majowym, nie można nie dostrzec swoistego, ale pozytywnego w swym 
wymiarze konsensusu politycznego, którym od początku otoczono ten 
projekt. Co więcej, sprzyjały temu przedsięwzięciu nie tylko media, ale 
również twórcy kultury. Gdynia docierała do świadomości Polaków za-
równo w poezji, jak i w literaturze młodzieżowej  6, a także wspomnienio-
wej  7. Gdynia stała się również tematem prac malarskich  8. Po gdyński 
temat sięgało wielu twórców kultury, pisarzy, filmowców i radiowców, 
pokazując społeczeństwu fenomen tego miasta, z jednej strony zachły-
stując się nim, z drugiej stając się kolejnym zespołem trybików propa-
gandowej maszyny. Gdyński „walec propagandowy” stał się samonapę-
dzającym się elementem polskiej propagandy sukcesu gospodarczego.

Przykładem tego typu pisarstwa niech będą słowa wiersza Juliana Tu-
wima:

(…) Tutaj: Tak! I tu ostrożnie
Ze słowami. Bo w granicie,

5  M. Łozińska, J. Łoziński, Narty – Dancing – Brydż w kurortach Drugiej Rzeczypospolitej, 
Warszawa 2010, s. 129169; M. Kardas, Stefan Franciszek....
6  Patrz chociażby: Poeci i morze. Antologia poezji o morzu, wyb. i oprac. L. Prorok, Gdańsk 
1969; S. Żeromski, Wiatr od morza, Warszawa 1922 i następne; K. Makuszyński, Wielka Bra-
ma, Warszawa 1936 i 1938; K. Makuszyński, Ilustrowane Przygody Koziołka Matołka, cz. 14, 
Warszawa 19331934; K. Makuszyński, Awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki, cz. 12, 
Warszawa 19351936.
7  Patrz chociażby wybór: Brama na świat, wyb., wstęp, oprac. M. Rdesiński, Gdańsk 1976 
(passim).
8  M. Kardas, Marian Mokwa (1889-1987) – mistrz morskiej akwareli, „Rydwan”, Roczniki 
Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, 2011, nr 6, s. 3050.
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W ryku morza, w stali mroźnej
Muszą słowa mieć pokrycie.
Więc kranami nachylone
Do słonego wodopoju,
Słyszysz, miasto, jak przysięga
Biją młoty Gdyniostroju?
I gdy pięść twardnieje w kastet
Mocniej ściska pierścień ślubu
Usta za kraczącem ptactwem
Mruczą wrogom: „Spróbuj… spróbuj…”  9

Nawet jeżeli w strofach tego wiersza odnajdziemy podobieństwo do 
emocji wyrażanych w powojennej dekadzie okresu stalinowskiego, za-
znaczyć trzeba, że tego typu działanie w II Rzeczypospolitej nie miało 
– jak w państwach o systemie autorytarnym czy dyktatorskim – charak-
teru przymusowego. Wynikało raczej z wewnętrznej potrzeby wpisania 
się w spektakularny sukces państwa, z którym ludzie kultury się identy-
fikowali.

Mieszkańcy Gdyni pod koniec lat 30tych zaczęli silnie identyfikować 
się z miastem, traktując je niejako jak swoją własność. Mając poczucie 
naruszenia ich przestrzeni publicznomiejskiej, społeczeństwo Gdyni 
zapisało piękną kartę w jej obronie (powszechny w swym wymiarze po-
bór do wojska i oddziałów ochotniczych) we wrześniu 1939 roku. W tym 
przypadku armia niemiecka potraktowana została, w świadomości zbio-
rowej oraz indywidualnej mieszkańców, jako naruszający ich przestrzeń 
i terytorium intruz oraz agresor. Stało się to jednym z ważniejszych po-
wodów decyzji władz niemieckich o zastosowaniu jesienią 1939 roku 
względem mieszkańców miasta represji i masowych wysiedleń do Gene-
ralnego Gubernatorstwa  10. Siłę gdyńskiego przekazu odnajdujemy, jak 
już wskazano, w trakcie wojny obronnej w 1939 roku w obszarze od-
działywania w całej Polsce. Krajowe odniesienia w słowach „Wester-
platte broni się nadal” czy „trwają walki w obronie Gdyni i Helu”, gło-
szone zarówno w eterze, jak i na łamach prasy, podnosiły na duchu 
walczące z najeźdźcą społeczeństwo polskie.

Także Niemcy wykorzystali propagandowo walki o polskie wybrzeże. 
Eksponowano zwłaszcza zajęcie Westerplatte oraz Gdyni (wraz z Oksy-

9  Poeci i morze..., s. 9495.
10  E. Rojowska, M. Tomkiewicz, Gdynia 1939-1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich. 
Aresztowania – egzekucje – wysiedlenia ludności cywilnej narodowości polskiej, Gdynia 2009 
(passim).
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wiem). W przekazie niemieckim zaczęło się deprecjonowanie Gdyni. 
Początek tego działania to zamieszczenie w gdańskiej gazecie 2 wrze-
śnia 1939 roku zdjęcia zniszczenia polskiego szlabanu Straży Granicznej 
w Kolibkach, na granicy z Wolnym Miastem Gdańskiem. Zdjęcie to 
obiegło cały świat, pozostając do dnia dzisiejszego świadectwem łama-
nia prawa i brutalności niemieckich przedsięwzięć  11. Jest również swo-
istego rodzaju symbolem rozpoczęcia działań wojennych.

Kampanię nienawiści przeciwko Gdyni rozpoczęły wszystkie gazety 
gdańskie, w tym „Danziger Vorposten”. Nienawiść pielęgnowana od wie-
11  „Danziger Vorposten”, 2/3 IX 1939. Interpretacja zdjęć z tego momentu do dnia dzisiejszego 
wzbudza wiele kontrowersji. Do niedawna historycy spierali się przede wszystkim o czas, kiedy 
zostało ono zrobione: 1 września czy też 14 tego miesiąca, po zajęciu przez oddziały Niemieckie 
Gdyni i przesunięciu się frontu pod zbocza Oksywia. Należy zwrócić uwagę, że żołnierze nie-
mieccy łamiący szlaban graniczny są odwróceni tyłem do linii frontu. Oznacza to, że czuli się 
pewnie, bez poczucia zagrożenia ze strony oddziałów polskich. Jeżeli zdjęcie zostało zrobione  
w pierwszym dniu wojny, potwierdza fakt, że Polacy nie stawili zorganizowanego oporu przy 
granicy, jak opisują to niektórzy historycy. Patrz np.: A. Rzepniewski, Obrona Wybrzeża w 1939 r. 
na tle rozwoju Marynarki Wojennej Polski i Niemiec, Warszawa 1970 (passim); G. Piwnicki, B. 
Zalewski, Polski wrzesień 1939 w Gdyni, Gdynia 2009, s. 102103. Jeżeli zdjęcia zrobiono pod 
koniec drugiego tygodnia wojny, są czystym tworem propagandy niemieckiej i najzwyklejszą 
ustawką fotoreporterską, jakich było pełno w trakcie całych 5 lat wojny (zawieszenie czerwonego 
sztandaru na Bramie Brandenburskiej czy podniesienie amerykańskiej flagi na IwoJimie). Pu-
blikacja tego zdjęcia w „Danziger Vorposten”, w wydaniu datowanym 2/3 września, rozwiewa 
jednak wszelkie wątpliwości odnośnie do pierwotnej tezy, która mówi nam, że Niemcy powyższe 
ujęcia fotograficzne zrobili w pierwszych godzinach wojny.

Kolibki 1 września 1939 roku. Źródło: Domena publiczna.
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lu lat rozlała się rzeką bezsensownych krytyk. Na pierwszy ogień poszło 
ośmieszanie obrony Gdyni. W jednym z numerów czołową stronicę za-
opatrzono w facsimile listu komisariatu rządu do dyrektora Żeglugi Pol-
skiej, o wykonaniu drążków do kos. Obok znajdowała się fotografia wzię-
tych do niewoli kosynierów. Napis wyjaśniał, że nawet Abisyńczycy  
w Afryce nie używali takiej broni przeciwko Włochom. Dalsze numery 
przynosiły zdjęcia małych domków czy szop podwórzowych jako obra-
zów nowoczesnego miasta, wybudowanego przez nieudolnych i zarozu-
miałych Polaków  12. Redaktorzy wyraźnie dawali do zrozumienia, że Gdy-
nia pozostałaby ruchliwym kurortem sezonowym, gdyby nie sprawa 
przynależności państwowej Gdańska po zakończeniu Wielkiej Wojny. We-
dług tej narracji, Gdańsk, z racji swojego położenia, jest najodpowiedniej-
szym portem przeładunkowym dla kraju (państwa niemieckiego) kontro-
lującego i wykorzystującego gospodarczo dorzecze Wisły. Niestety  
w 1919 roku nadmotławski gród wraz z przyległościami został uznany za 
tak zwane Wolne Miasto, w którym Polacy i Niemcy, niestety, mieli mieć 
równe prawa i możliwości działania  13. Teraz (rok 1939) przywracano za-
chwiane Traktatem Wersalskim proporcje na rzecz „zawsze niemieckiego 
Gdańska”. Wielką oprawę propagandową nadano przyjazdowi na wybrze-
że Adolfa Hitlera. Podczas swego tygodniowego pobytu na wybrzeżu, 19 
września tryumfalnie wjechał do Gdańska, a 20 września do Gdyni. Spo-
tkał się tam z żołnierzami i zwiedzał wraz z generalicją teren walk na 
Oksywiu. Następnego dnia był na Westerplatte, oprowadzany po terenie 
byłej składnicy przez kmdr. Gustava Kleikampa, dowódcę okrętu liniowe-
go „SchleswigHolstein”  14. Całość wizyty była dokładnie relacjonowana, 
z zaakcentowaniem faktu powrotu tych terenów do niemieckiej macierzy, 
którego Führer Rzeszy dokonał.

Obrona Gdyni i wybrzeża to szereg charakterystycznych postaw osobo-
wych. Dostrzegamy je np. w pisanym już po wojnie pamiętniku Stefana 
Franciszka Sokoła, długoletniego Komisarza Rządu dla tego miasta,  
w którym wyraźnie czytamy, że Gdynia stała się dla niego wartością po-

12  „Danziger Vorposten”, 1419 IX 1939.
13  Takie były założenia teoretyczne. W praktyce Polska miała trudności w swobodnym korzy-
staniu z gdańskiego portu i jego infrastruktury, co unaoczniło się w trakcie wojny z Rosją 
bolszewicką w 1920 roku, gdy w Gdańsku podjęto próby zablokowania transportów z zaopa-
trzeniem różnego rodzaju materiałów wojennych. Co więcej, naszej tworzącej się marynarce 
wojennej niezbędny był własny port wraz z zapleczem technicznym, a tego nie można było jej 
zapewnić w Gdańsku. Polskie potrzeby ekonomiczne i militarne wskazywały więc jasno na 
konieczność budowy polskiego portu z prawdziwego zdarzenia.
14  „Danziger Vorposten”, 22 IX 1939.



MARIUSZ KARDAS380

nadczasową, swoistą ideą, która pozwoliła mu przetrzymać hitlerowskie 
więzienia i obozy  15. Ten element siły propagandowej jest dostrzegany 
również w innych pamiętnikach opublikowanych po wojnie  16. To także 
postawa płk. Stanisława Dąbka, który z godnością polskiego oficera  
w obronie Gdyni potrafił oddać życie, tworząc w ten sposób mit niezłom-
nego obrońcy tej szczególnej wartości, jaką był ówczesny znamienity  
i eksportowy produkt – dzisiaj tak możemy to sformułować – przedwojen-
nej Polski i wizerunku Polski w świecie. Mit, który jest skutecznie pod-
trzymywany również dzisiaj, stając się częścią polityki historycznej pań-
stwa. Oczywiście pozostaje w dalszym ciągu bez odpowiedzi pytanie, na 
ile propaganda dwudziestolecia międzywojennego, kreująca mit Gdyni, 
wpłynęła na rozkazy dowódcy LOWyb. wydawane w trakcie obrony wy-
brzeża i miasta. Czym spowodowana była decyzja, by nie bronić się  
w przestrzeni miejskiej: założeniami strategicznymi i taktycznymi, bra-
kiem umiejętności walki w kubaturze miejskiej czy wreszcie świadomo-
ścią, że są granice niezłomnej obrony i nie ma w Polsce (pomimo toczonej 
o jej suwerenność krwawej walki) przyzwolenia na zniszczenie miasta – 
symbolu wielkości odrodzonej Polski. To wreszcie postawa wielu szere-
gowych, wielokrotnie nieznanych z imienia i nazwiska, gdynian walczą-
cych na wszystkich frontach II wojny światowej, również tych 
najmłodszych, którzy podjęli nierówną walkę z okupantem w szeregach 
gdyńskich Szarych Szeregów, a przede wszystkim Tajnego Hufca Harce-
rzy  17. To także, w szerszym kontekście, świadomość społeczeństwa powo-
jennego, które w dalszej perspektywie kolejnych pokoleń, żyło i dalej żyje 
mitem „Wielkiej Gdyni”.

W czasie wojny mówiono o Gdyni w przekazach jenieckich. Lądowa 
obrona Gdyni i działania morskie znalazły swoje odzwierciedlenie w po-
gadankach, odczytach i wykładach organizowanych przez byłych obroń-
ców wybrzeża. Gdynia była obecna w oflagowych działaniach takich 
oficerów, jak: kpt. Wacław Tym – oficer operacyjny LOWyb., mjr Józef 
Szerwiński – szef sztabu LOWyb. i twórca planu obrony z roku 1937 czy 

15  F. Sokół, Żyłem Gdynią, Gdynia 1998, s. 202203.
16  Patrz chociażby: Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, Warszawa 1989 (passim);  
M. Filipowicz, Ludzie, stocznie i okręty, Gdańsk 1985 (passim); B. Kasprowicz, Byłem juniorem, 
Gdynia 1965 (passim); J. Rummel, Narodziny żeglugi, Gdańsk 1980 (passim); A. Żupański, 
Wspomnienie z młodości, Warszawa 1983 (mpis); A. Bałaban, 1939. Kosynierzy w świetle prawdy, 
Nowy Jork 1979 (passim); S. Darski, W służbie żeglugi, Warszawa 1978 (passim) i in.
17  Tajny Hufiec Harcerzy, kolekcja M. Szarego (w posiadaniu autora); D. Małszycki, Harcer-
stwo w Gdyni w okresie międzywojennym i w czasie okupacji (1928-1945), Gdynia 1997, s. 31
54; R. Bolduan, M. Podgóreczny, Bez mundurów, Gdynia 1961 (passim).
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mjr Rudolf Fryszowski – długoletni dowódca obszaru umocnionego 
(warownego) Gdynia i oficer odpowiedzialny za ufortyfikowanie wy-
brzeża. Dwaj pierwsi zebrali relacje oficerów LOWyb., które zostały 
opublikowane po wojnie  18. Z kolei R. Fryszowski za swoje naczelne za-
danie uznał wówczas jak najlepsze udokumentowanie życia jeńców,  
w tym obrońców wybrzeża. Dał jednak również świadectwo obrony 
miasta w niepublikowanych wspomnieniach  19.

W okresie okupacji jako jeden z pierwszych na temat Gdyni publiko-
wał Ludwik Maurycy Landau, żydowskiego pochodzenia ekonomista, 
statystyk, który w okresie II Rzeczypospolitej prowadził badania nauko-
we stosunków społecznych w Polsce. Od rozpoczęcia okupacji niemiec-
kiej w Polsce w 1939 roku działał w konspiracyjnym Instytucie Gospo-
darstwa Społecznego. 9 lutego 1944 roku został aresztowany przez 
Gestapo w Warszawie i prawdopodobnie niedługo potem zamordowany. 
Do chwili śmierci opracował wraz z innymi autorami program gospodar-
czy Polskiej Partii Socjalistycznej. Współpracował z Biurem Informacji 
i Propagandy Komendy Głównej AK, sporządzając cykliczne analizy 
ekonomiczne dotyczące sytuacji gospodarczej Polski i Niemiec. W la-
tach 19401942 działał w konspiracji jako redaktor pisma Kronika Oku-
pacji, wydawanego przez WRN (organizacji podziemnej PPS, Wolność, 
Równość, Niepodległość). Także w okresie okupacji niemieckiej napisał, 
będącą po zakończonej II wojnie światowej ogromnie wartościowym 
źródłem informacji o realiach wojny, Kronikę lat wojny i okupacji (tom 
13, Warszawa 19621963). Co ważne dla niniejszej narracji, w tomie 
pierwszym podniósł, obecnie dość szeroko opisany już w literaturze 
przedmiotu, aspekt wysiedleń z Gdyni ponad połowy polskich miesz-
kańców miasta  20.

Należy zauważyć, że kwestia ta podnoszona była również przez Niem-
ców w komunikatach wojennych  21. Dodatkowym aspektem była sprawa 
osiedlania tzw. Baltendeutschów, która uzyskała spore nagłośnienie pro-

18  Gdynia 1939. Relacje uczestników walk lądowych, wstęp, wybór, komentarze W. Tym,  
A. Rzepniewski, Gdańsk 1979 (passim); Kępa Oksywska 1939. Relacje uczestników walk lądo-
wych, wstęp, wybór, komentarze W. Tym, A. Rzepniewski, Gdańsk 1985 (passim).
19  R. Fryszowski, Za drutami 1939-1945. W niewoli niemieckiej, cz. 1, „Oflag”, cz. 2, Pamięt-
nik, (mpis).
20  L. Landau, Kronika lat wojny i okupacji, t. 1, Wrzesień 1939 – listopad 1940, Warszawa 1962, 
s. 3637.
21  Der Militärbefehlshaber DanzigWestpreußen Kriegstagebuch Nr. 2. Befreiung und Aufbau, 
4.25.10.1939.
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pagandowe III Rzeszy  22. Gdynia pojawia się również w niemieckich 
propagandówkach czasu wojny, które oczywiście sławią niemiecki czyn 
zbrojny. Na uwagę zasługuje publikacja z 1940 roku, wydana pod zna-
mienną nazwą Danzig ist deutsch (Gdańsk jest niemiecki), gdzie pisano 
Gotenhafen – byłe miasto polskie  23.

Gdynia była obecna także w raportach wywiadu i kontrwywiadu pol-
skiego podziemia. Sukcesem okazało się m.in. pozyskanie informacji  
o okręcie liniowym „Bismarck” (co doprowadziło do jego zatopienia), 
bazie Kriegsmarine Gotenhafen czy hitlerowskiej bazie doświadczalnej 
i warsztatach naprawczych oraz produkcyjnych dla Luftwaffe)  24. W dy-
rektywie nr 54 do wybuchu powstania powszechnego z 1940 roku uka-
zywana była jako miejsce do desantu morskiego i lotniczego w II fazie 
działań powstańczych  25.

Należy wskazać, że w czasie wojny przekaz o Gdyni nie był jednak  
w ponadnormatywny sposób eksponowany w propagandzie polskiego 
wychodźstwa. Można go dostrzec w decyzjach Kierownictwa Marynarki 

22  Najważniejsze było oczywiście oddziaływanie propagandy hitlerowskiego państwa niemiec-
kiego. Obok jednak oficjalnej indoktrynacji funkcjonowały również przekazy w relacjach in-
terpersonalnych społeczeństwa niemieckiego. Przekładały się one później na wspomnienia  
i pamiętniki spisywane w wiele lat po wojnie. W większości nigdy nie zostały one wydane 
drukiem, tak jak wspomnienia Borisa Bergensa, które są w posiadaniu autora. Patrz: B. Ber-
gens, Im Schatten der zeit, [b.d.] (mpis).
23  G. Sawatzki, Danzig ist deutsch, Berlin [b.r.w.].
24  B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, K. Steyer, Polska podziemna na Pomorzu w latach 1939-
1945, Gdańsk 2005, s. 164165; B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Działalność wywiadowcza 
Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej w Gdyni (1940-1945), „Rocznik Gdyński” 1983, nr 4, 
s. 144146; B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Konspiracja gdyńska 1939-1945, „Rocznik Gdyń-
ski” 1984, nr 5, s. 154; B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Wywiad Armii Krajowej na Pomorzu 
część II (1943-1945), „Zeszyty Muzeum Stutthof” 1987, nr 7, s. 10, 23, 26. W obszarze gdyń-
skim, Oddział II KG AK współpracował z siecią TOW „Gryf Pomorski” w sprawach wywiadu 
ofensywnego. Patrz: A. Gąsiorowski, K. Steyer, Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski, 
Gdańsk 2010, s. 245246. Patrz też: P. Matusak, Przemysł na ziemiach polskich w latach II 
wojny światowej, t. 1, Eksploatacja przez okupantów i konspiracja przemysłowa Polaków, War-
szawaSiedlce 2009, s. 593; P. Matusak, Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny świa-
towej, t. 2, Przemysł hutniczy, metalowy, maszynowy, lotniczy i stoczniowy, WarszawaSiedlce 
2012, s. 888889, 11181119.
25  „Dalsza Przyszłość”, wyciąg z Przeglądu Przyszłej Strategii, opracowanego przez Połączony 
Sztab Planowania 14 czerwca 1941 r. CAB 79/12, sygn. JP/41 444 za: aneks 24 H. Szołdrska, 
Lotnictwo Podziemia czyli dzieje Wydziału Lotniczego KG AK, Warszawa 1986, s. 195. Patrz 
też: Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 3, Armia Krajowa, Londyn 1950, s. 180; 
A. Sowa, Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby ich 
realizacji, Kraków 2016, s. 60, 7071. Potwierdzają to: B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Dzia-
łalność wywiadowcza..., s. 147. Za rozpoznanie pól zrzutowych i lądowisk dla desantu odpo-
wiedzialni byli harcerze Szarych Szeregów, włączeni w prace Wydziału Marynarki Wojennej 
„Alfa”, wchodzącego w skład Oddziału III KG AK. Zob.: B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski,  
K. Steyer, dz. cyt., s. 185.
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Wojennej o przemianowaniu wcielonego do Polskiej Marynarki Wojen-
nej statku pasażerskiego ss „Kościuszko”, który jako ORP „Gdynia” stał 
się w początkowym okresie wojny okrętem bazą (ośrodek mieszkalny  
i szkoleniowy) dla Kadry Marynarki Wojennej, Kancelarii Ewidencyjnej 
Floty, Szkoły Specjalistów Floty (przemianowanej następnie na Cen-
trum Wyszkolenia Specjalistów), Szkoły Podchorążych Marynarki Wo-
jennej oraz grupy rezerwowej personelu oficerskiego, a także Biura Hi-
storycznego Marynarki Wojennej i szeregu placówek intendenckich. 
Stacjonując w Devenport jako koszarowiec zastępował polskim maryna-
rzom dom, dając swoiste poczucia więzi z utraconym portem w Gdyni. 
Z dniem 30 czerwca 1941 roku został zwrócony Polskiej Marynarce 
Handlowej i w związku z tym powrócił do dawnej nazwy  26.

26  Był jednym z trzech polskich okrętów noszących tę nazwę w dziejach Marynarki Wojennej. 
Przed wybuchem wojny 29 sierpnia 1939 roku ss „Kościuszko” został skierowany (podobnie 
jak bliźniaczy ss „Puławski”) do Wielkiej Brytanii z naprędce zmontowaną szkieletową załogą 
pod dowództwem odwołanego z urlopu kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza. Podniesienie bandery 
Polskiej Marynarki Wojennej nastąpiło 10 listopada 1939 roku. Patrz: J. Piwoński, Flota spod 
biało-czerwonej, Warszawa 1989, s. 62; J. Miciński, Księga statków polskich 1918-1945, t. 1, 
Gdańsk 1996, s. 244; tamże [B. Huras, M. Twardowski], t. 3, Gdańsk 1999, s. 5657. Dowodzi-
li nim: kmdr por. Włodzimierz Kodrębski (23 XI17 XII 1939), kmdr por. Karol TrzaskoDur-
ski (17 XII 193930 IX 1940), kmdr Witold Zajączkowski (21 IX 194024 VI 1941). Patrz: Pol-
ska Marynarka Wojenna. Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów  
i marynarzy (1918–1947), w: J.K. Sawicki, Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. 5, Gdynia 2011.

ORP „Gdynia”. Źródło: Domena publiczna.
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Wybrzeże i Gdynia pojawiało się od czasu do czasu na łamach ukazu-
jących się w Wielkiej Brytanii polskojęzycznych czasopism. Przykłado-
wo, w październiku 1941 roku na łamach tygodnika „Wiadomości Pol-
skie polityczne i literackie” został opublikowany obszerny artykuł pod 
tytułem „Trzy Gdynie”  27. Autor Janusz Witek w jednoszpaltowym tek-
ście wyeksponował w pierwszej kolejności podjęty przez społeczeństwo 
polskie trud budowy od podstaw portu i miasta. Pisał: „Gdynia przedwo-
jenna spełniła swoją rolę chwalebnie nie tylko jako port. W przyszłej 
Polsce nie będzie to jedyny duży port. Według mnie ważniejszą zasługą 
było wychowanie licznego zastępu miłośników morza oraz znawców  
i pierwszorzędnych fachowców w sprawach morskich. Oksywie dało 
bohaterskich marynarzy, których sława zapewnia nam bezsprzeczne pra-
wo do morza”  28. W części drugiej ukazał bohaterstwo obrońców miasta. 
Czytamy: „Krwią pisana historia Gdyni dowiodła, że nie tylko potrafili-
śmy umiejętnie gospodarować na naszym skrawku Bałtyku, ale również 
bronić go z całym poświęceniem. W ciągu 19 dni walk o to morze, wróg 
drogo zapłacił za przejściowe powodzenie”  29. Trzecią część poświęcił 
pierwszym dniom, tygodniom okupacji, opisując brutalność najeźdźców 
w stosunku do polskich mieszkańców miasta. Rozważanie zakończył 
konkluzją: „Gotenhaven, to symbol czczej pychy niemieckiej, Gdynia 
przedwojenna, to obraz żywotności Polaków. Gdynia w czasie wojny, to 
dowód miłości Polaków do własnego morza. Gdynia powojenna będzie 
symbolem silnej i rozumnej Polski. Hitler połączywszy Gdańsk, Sopot  
i Gdynię jedną długą Adolf Hitler Strasse, dowiódł, że to wybrzeże Bał-
tyku stanowi jedną całość gospodarczą. Rozwój Gdyni i dobre czasy 
Gdańska przed wojną dowiodły nie tylko historycznej przynależności tej 
części Bałtyku do Polski”  30. Jakże ważne słowa, podtrzymujące ducha 
walczących o wolność Polaków.

Janusz Witek, obrońca Gdyni we wrześniu 1939 roku, opisał w swoim 
artykule powszechną w mieście chęć walki z wrogiem chociażby w two-
rzonych ad hoc oddziałach ochotniczych. Przez wiele lat kontrowersje 
budziła jednak ich nazwa „Czerwoni Kosynierzy”, używana powszech-
nie przez powojenną propagandę w PRL. Określenie to po 1945 roku 
uchodziło za synonim gdyńskich oddziałów ochotniczych sugerujący, że 
ochotnicy – kosynierzy – to robotnicy o komunistycznych (lewicowych) 

27  J. Witek, Trzy Gdynie, „Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie” 1941, r. 2, nr 41 (83), s. 4.
28  Tamże.
29  Tamże.
30  Tamże.
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poglądach. W powszechnym odczuciu społecznym kwestionowano jed-
nak poprawność tego miana na rzecz „kosynierów gdyńskich”. Co cieka-
we, cytowany już J. Witek w swoim tekście ani razu nie użył zarówno 
jednego, jak i drugiego określenia, dając do zrozumienia, że zaciągając 
się ochotniczo pozostawił w mieście swoje niewielkie przedsiębiorstwo. 
O oddziałach ochotniczych w Gdyni pisano po wojnie w ośrodkach emi-
gracyjnych oraz w kraju. Opisy działań odnajdujemy np. w wydanym  
w Londynie opracowaniu zbiorowym pt. Polskie Siły Zbrojne w drugiej 
wojnie światowej, w części poświęconej Marynarce Wojennej i obronie 
polskiego wybrzeża  31, krajowej monografii Cezarego Miżejewskiego  32, 
a także w wydanych w Nowym Jorku wspomnieniach Adama Bałaba-
na  33. Gwoli prawdy historycznej należy jednak zauważyć, że pomysło-
dawcą tego kreślenia nie była powojenna propaganda komunistyczna! 
Nazwy tej pierwotnie użył dowódca ochotniczych Drużyn Robotniczych 
przy PPS, Kazimierz Rusinek, w odezwie adresowanej do społeczeństwa 
Gdyni rozplakatowanej na jej murach 9 września 1939 roku. Do jej roz-
propagowania przyczynili się, używając jej w swoich wojennych audy-
cjach radiowych, wybitni działacze przedwojennego PPS – Adam i Lidia 
Ciołkoszowie  34. Dzisiejsza wiedza na temat gdyńskich oddziałów ochot-
niczych pozwala stwierdzić jednakże, że dopiero powojenna specjalna 
Komisja Weryfikacyjna dla b. Gdyńskich Kosynierów, na posiedzeniach 
w dniach 25 września i 28 października 1946 roku, zdecydowała się 
nadać im oficjalną nazwę „Gdyńscy Czerwoni Kosynierzy”  35. Ugrunto-
wało to w pamięci społecznej używane do dnia dzisiejszego miano. Wy-
daje się jednak, że dzisiaj nadszedł już czas na rzeczywistą weryfikację 
tego określenia, które ciągle budzi szereg emocji, zwłaszcza u starszego 
pokolenia gdynian.

Propagandowy mit Gdyni funkcjonował także w postaci swojej na-
zwy, propagowany przez – wspomagającą polski wysiłek wojenny – or-
ganizację YMCA. Polska YMCA w kampanii wrześniowej była wszę-

31  Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 1, Kampania Wrześniowa 1939, cz. 5, 
Marynarka Wojenna i obrona polskiego Wybrzeża, Londyn 1962.
32  C. Miżejewski, Gdyńscy czerwoni kosynierzy we wrześniu 1939, Gdynia 2009, http://lewico-
wo.pl/gdynscyczerwonikosynierzywewrzesniu1939/.
33  A. Bałaban, dz. cyt.
34  A. i L. Ciołkoszowie, Niepodległość i Socjalizm 1835-1945, Audycje radiowe, Londyn 1982, 
s. 66. Czytamy tam: „Warszawska Ochotnicza Brygada Robotnicza i gdyńskie bataliony Czer-
wonych Kosynierów przeszły do historii jako symbol organicznego związku, łączącego klasę 
robotniczą i wojsko walczące w obronie niepodległości kraju”.
35  W. Tym, Prawda i legenda o Gdyńskich Kosynierach, „Rocznik Gdyński” 1991, nr 10, s. 71.
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dzie tam, gdzie byli polscy żołnierze, kończyła swoją pracę dopiero 
wówczas, gdy wojsko musiało złożyć broń. Praca ta prowadzona była 
przez Polską YMCA także na wychodźstwie od kwietnia 1940 roku do 
zwycięskiego roku 1945 i niewątpliwie była jednym z największych 
osiągnięć zarówno w dziejach Polskiej YMCA, jak i YMCA na całym 
świecie. Prowadzona bez przerwy w czasie największych prześladowań 
Polaków, objęła setki tysięcy osób. Wśród wielu działań widoczne było 
prowadzenie szeregu placówek Polskiej YMCA dla wojska w postaci 
mobilnych kantyn, które pracując w niezwykle trudnych warunkach (bli-
sko frontu), potrafiły jednak spełnić pokładane w nich nadzieje. Jeden  
z polskich YMCA TeaCar nosił nazwę „Gdynia”.

Po zakończeniu działań wojennych, jak już wspomniano, obrona wybrze-
ża – Gdyni, Helu, Westerplatte i Poczty Polskiej w Gdańsku – stała się sztan-
darowym produktem propagandowym, zwłaszcza w przekazie krajowym. 
Początkowo, w latach 19451948, rocznice obrony wybrzeża były uwypu-
klone, zgodnie zresztą z zapotrzebowaniem odbiorcy – społeczeństwa wy-
brzeża gdańskiego. Po ugruntowaniu się władzy komunistycznej w Polsce, 
widoczna od 1950 roku narracja, np. w prasie ukazującej się na wybrzeżu, 
ukierunkowana została na kwestie wyzwolenia Gdyni przez Armię Czerwo-
ną i I Brygadę Pancerną WP w marcu 1945 roku. Po 1956 roku obie te kwe-
stie stały się w jakimś stopniu równoważone, by po stanie wojennym,  
a zwłaszcza po roku 1986, powrócić do silniejszego akcentowania bohater-
stwa obrońców z września 1939 roku  36.

Stopniowo na rynku księgarskim zaczęły pojawiać się wspomnienia. 
Rzecz ciekawa – więcej tego typu wydawnictw można dostrzec w odnie-
sieniu do obrony wybrzeża niż do roku 1945  37. Aby poznać wojenną hi-
storię Gdyni i wybrzeża, wśród wielu przekazów, o których już wspo-
mniano w niniejszym tekście, nie sposób jest nie sięgnąć po wspomnienia 
przedwojennego Komisarza Rządu – Stefana Franciszka Sokoła. Pa-
miętnik ów pod tytułem „Żyłem Gdynią” został, po wielu latach funk-
cjonowania tylko w maszynopisie, wydany drukiem w 1998 roku  38. Pa-
miętnik przywołuje do pamięci Gdynian dużą grupę ludzi związanych  

36  Szerzej o tej kwestii patrz chociażby: M. Kardas, Bitwa pod Lenino w świetle codziennej 
prasy pomorskiej za lata 1945-1950, w: Wojsko Polskie na Wschodzie w latach II wojny świato-
wej. Refleksje historyczne wywołane siedemdziesiątą rocznicą bitwy pod Lenino, red. B. Szub-
tarska, Piotrków Trybunalski, 2015, s. 118141. Także: A. Drzewiecki, M. Kardas, Z. Wojcie-
chowski, Marynarka Wojenna PRL w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym Pomorza  
w latach 1945-1989, Gdynia 2018, s. 338, 374376.
37  Zob. przypis 16.
38  F. Sokół, dz. cyt.
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z tym miastem, pokazuje jego końcowy okres budowy w II Rzeczypo-
spolitej. Jest również opisem obrony miasta z punktu widzenia jego cy-
wilnego włodarza.

Z biegiem lat obroną wybrzeża zajęto się od strony naukowej. Należy 
zauważyć, że pomimo niesprzyjających odniesień do historii Polski przed-
wrześniowej ideologii komunistycznej, więcej wydawnictw naukowych, 
jak i popularnonaukowych oraz popularyzatorskich powstało w tym za-
kresie w kraju. Przykładowo, do 1989 roku o oddziałach ochotniczych na 
wybrzeżu możemy przeczytać w kilku publikacjach naukowych (oraz 
wielu wspomnieniach). Przede wszystkim trzeba wskazać – niewznawia-
ne od chwili wydania w 1974 roku całościowego opracowania – studium 
A. Rzepniewskiego  39. Pomimo że dla naświetlenia obrony wybrzeża jest 
to dzieło o fundamentalnym znaczeniu, nie wyczerpało tematu. Na ile jest 
to istotne, w tej narracji należy zwrócić uwagę, że bardzo obszerna biblio-
grafia monografii oparta została w przeważającej mierze na wspomnie-
niach i relacjach (brak dokumentów sztabowych Lądowej Obrony Wy-
brzeża i Morskiej Obrony Wybrzeża). Należy jednak przyznać, że zawarte 
w tekście sformułowania dotyczące np. oddziałów ochotniczych (w tym 
„Czerwonych Kosynierów”) są wyważone i właściwe dla przedmiotu ba-
dań. Co więcej, wytrzymały próbę czasu, skutecznie opierając się ideolo-
gicznej formie przekazu okresu PRL. Znakomitym uzupełnieniem tej nie-
zwykle ważnej publikacji okazało się, jak już wspomniano, wydanie 
wspomnień i relacji obrońców polskiego morza we wrześniu 1939 roku  40. 
Stanowią cenną skarbnicę informacji dla badaczy zajmujących się obroną 
wybrzeża. Było to możliwe dzięki licznym i krytycznym komentarzom 
redaktorów wydawnictwa. Mniejsze znaczenie, choć będące uzupełnie-
niem wyżej wymienionej literatury, należy przypisać wspomnieniom uka-
zującym się w okresie PRL z okazji wrześniowych rocznic na łamach cza-
sopism, zwłaszcza lokalnych  41.

Działania obrony wybrzeża znalazły swoje odniesienie również  
w trzytomowych Komentarzach… Mariana Porwita  42. W tej znakomitej 
analizie polskich działań obronnych można znaleźć dosyć dużo odnie-

39  A. Rzepniewski, dz. cyt.
40  W dwóch tomach: Gdynia 1939… i Kępa Oksywska 1939...
41  Szerzej patrz: M. Kardas, Oddziały ochotnicze w obronie Wybrzeża w 1939 roku – kilka uwag 
nad stanem badań, w: Z morza i Pomorza spojrzenie na Wrzesień 1939. Polityka i wojna, red. 
naukowa A. Drzewiecki, B. Siek, Toruń 2011, s. 527557.
42  M. Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, t. 1, Plany i bitwy 
graniczne, t. 2, Odwrót i kontrofensywa, t. 3, Bitwy przebojowe i obrona bastionów, Warszawa 
1983. Wydanie jednolite w 3 tomach.
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sień do działań bojowych LOWyb. Należy podkreślić, że Porwit, jako 
jeden z niewielu historyków wojskowości, pokazał udział jednostek 
ochotniczych we właściwych proporcjach. Szereg wzmianek o bronie 
wybrzeża znajdujemy w pracy: Polski czyn zbrojny w II wojnie świato-
wej. Wojna obronna Polski  43. Ważne dla udokumentowania tych działań 
były również wczesne publikacje wspomnianego już W. Tyma, które  
w czterech częściach ukazały się w latach 19571958 na łamach „Woj-
skowego Przeglądu Historycznego”  44. Są to ważne źródłowo rozważa-
nia, co do rzetelności których nie ma żadnych wątpliwości, pomimo że 
zostały opublikowane w okresie PRLu.

Pamiętajmy jednak, że czas publikacji (PRL) nie sprzyjał szerszemu 
potraktowaniu obrony wybrzeża i właściwemu wyjaśnieniu problematy-
ki np. gdyńskich oddziałów ochotniczych, ze względu na osobę Kazi-
mierza Rusinka  45. Znany przed wojną działacz PPS, został w 1935 roku 
oddelegowany przez CK PPS do Gdyni celem prowadzenia tam działal-
ności związkowej wśród robotników. Jego przybycie na wybrzeże  
w dość krótkim czasie uspokoiło nastroje pracowników tamtejszych 
przedsiębiorstw oraz licznej rzeszy bezrobotnych i odciągnęło robotni-
ków od wichrzycielskiej i antypaństwowej KPP. We wrześniu 1939 roku 
był niewątpliwie organizatorem i dowódcą ochotniczych Drużyn Robot-
niczych przy PPS, pomagających przy budowie umocnień w Gdyni  
i okolicach. 7 września, w uzgodnieniu z płk. S. Dąbkiem, dowódcą LO-
Wyb., przystąpił do formowania Ochotniczego Batalionu Kosynierów. 
Jako podporucznik rezerwy pełnił prawdopodobnie – jak się wydaje bar-
dziej polityczną niż wojskową – funkcję w sztabie ppłk. S. Wężyka  46. 
Jako żołnierz brał udział w dniach 1819 września w obronie koszar ma-
rynarki wojennej na Oksywiu. Po wojnie przypisywał sobie dowodzenie 
batalionem Gdyńskich Kosynierów i był głównym autorem tekstów  
i wspomnień, w których gloryfikował własną postawę, pomijając rolę 
rzeczywistych dowódców. Według W. Tyma, Rusinek po wojnie stwo-
rzył z premedytacją mitologiczny obraz oddziałów ochotniczych i jego 
w nich roli. Fałsz o tworzeniu, dowodzeniu i walce Kosynierów, zwa-

43  Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej. Wojna obronna Polski, red. E. Kozłowski, War-
szawa 1979, s. 756791.
44  W. Tym, Przygotowania do obrony i lądowa obrona polskiego wybrzeża morskiego 1-19 
września 1939 r., cz. 1, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1957, nr 2, cz. 2, „WPH” 1957, nr 3, 
cz. 3, „WPH” 1957, nr 4, cz. 4, „WPH” 1958, nr 1.
45  Patrz np.: M. Kardas, Oddziały...
46  Według D. Steyera był on jego II adiutantem. Patrz: D. Steyer, Problemy robotników Gdyni 
1926-1939, Gdańsk 1959, s. 144.
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nych w literaturze przedmiotu w PRL pod hasłem „czerwoni”, utrzymy-
wał się przez 45 lat, umiejętnie przez K. Rusinka podtrzymywany. Nale-
ży zauważyć, że dowódca LOWyb. nie mógł powierzyć dowództwa 
osobie cywilnej, a taki status – jak się wydaje – do momentu przejścia na 
Oksywie miał K. Rusinek. Według W. Tyma Rusinek, dopiero wycofu-
jąc się z 12 na 13 września (a nie z 13 na 14 jak sam podawał) z Gdyni 
na Oksywie, założył mundur wojskowy, a w walkach na Kępie aktywny 
udział wziął dopiero 19 września w trakcie obrony koszar, biorąc do ręki 
karabin, który dał mu por. Ludwik Wolski. Wydaje się jednak, że wtedy 
był już powołany do służby czynnej, gdyż inaczej nie mógłby po wzięciu 
do niewoli skorzystać z prawa jenieckiego.

Jak się dzisiaj wydaje, po analizach samych tylko wypowiedzi Rusin-
ka, które ukazały się drukiem po 1945 roku  47, oskarżenia W. Tyma nie 
były bezpodstawne. Już w 1946 roku, w artykule Pierwszy Maj w Stut-
thofie  48, podniósł kwestię przywództwa oddziałów ochotniczych. Uważ-
na lektura kolejnych wystąpień Rusinka pozwala wyłapać przekłamania, 
które bez weryfikacji zaburzają czytelność przekazu. W artykule „Ja nie 
skapituluję przed wrogiem…” Rusinek wyraźnie informował czytelnika, 
że „pułkownika Dąbka poznałem na naradzie wojennej w dniu 1 wrze-
śnia 1939 roku”  49, a w tekście Czerwoni kosynierzy opisywał dwie nara-
dy w Komisariacie Rządu w Gdyni, poświęcone omówieniu przygoto-
wań wojennych, odbytych 7 i 12 sierpnia 1939 roku (w pierwszej brał 
udział gen W. Bortnowski), na których nie mogło zabraknąć z oczywi-
stych przyczyn dowódcy LOWyb. Rusinek nagiął prawdę historyczną 
świadomy, że nikt tego nie zweryfikuje. Artykuł ten, w którym przedsta-
wił siebie jako – z woli płk. S. Dąbka – dowódcę ochotniczych batalio-
nów robotniczych, jak się wydaje, stał się podstawą do zbudowania mitu 
Czerwonych Kosynierów i jego roli Komendanta, a także (w czasie póź-
niejszym) jedynego obrońcy Gdyni. Tę konstrukcję myślową powtarzał 

47  Pamiętać bowiem należy, że jako długoletni powojenny wiceminister Kultury i Sztuki oraz 
zastępca członka KC PZPR wpływać mógł na publikowane treści nie tylko poprzez instytucję 
cenzury, ale również przydziałem limitu papieru wydawnictwom, które podejmowały się dru-
ku prac związanych z problematyką obrony wybrzeża w 1939 roku. Rzecz dzisiaj niewyobra-
żalna, ale realizowana w dobie limitowanego przydziału papieru sprzed 1989 roku. Fakt ten 
podnoszony przez publikujących wspomnienia i historyków budzić musi przynajmniej zasta-
nowienie.
48  K. Rusinek, Pierwszy Maj w Stutthofie, „Robotnik” z 1.05.1946, s. 3.
49  K. Rusinek, „Ja nie skapituluję przed wrogiem…” (Garść wspomnień o pułkowniku Stanisła-
wie Dąbku, Dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 r.), „Żołnierz Wolności” 1956, nr 218 
z 11.09.1956, s. 3.
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w kolejnych latach  50. Mit ten podtrzymał R. Ciemniewski na szpaltach 
„Perspektyw” artykułem Kosy na sztorc  51 oraz sam Melchior Wańko-
wicz, który na łamach paryskiej „Kultury” w maju 1961 roku wydruko-
wał artykuł pt. Kosynierzy  52. Trzeba zgodzić się z W. Tymem, że najbar-
dziej złośliwą legendę zaprezentowano na łamach „Zielonego Sztandaru” 
w 1969 roku, gdzie wykazano, iż żołnierze LOWyb. uciekli przed nad-
ciągającymi hitlerowcami, a 21 okolicznych chłopów z kosami przez 3 
dni i 4 noce odpierało ataki wroga, wsparte ogniem artylerii i lotnic-
twem  53. Nie był jednak i on wolny od nieproporcjonalnego podkreślenia 
„zasług” w tworzeniu tych oddziałów dla K. Rusinka, ówczesnego wice-
ministra Kultury i Sztuki oraz zastępcy członka Komitetu Centralnego 
PZPR. Niestety, do dnia dzisiejszego w niewielkim tylko stopniu udało 
się zmienić to stereotypowe postrzeganie, ugruntowane przez skutecznie 
działanie propagandowe prowadzone przez K. Rusinka, wsparte całą 
ówczesną machiną ideologiczną państwa.

Ratunkiem w tym zakresie mogły być publikacje emigracyjne, ale 
było ich niewiele. Z wydań emigracyjnych, odnoszących się do obrony 
Gdyni we wrześniu 1939 roku, należy zwrócić uwagę na fundamentalne 
dzieło, jakim jest praca zbiorowa wydana przez Instytut Sikorskiego  
w Londynie w ramach wydawnictwa Polskie Siły Zbrojne w drugiej woj-
nie światowej pt. Marynarka Wojenna i obrona polskiego Wybrzeża  54. 
Publikacja uchodzi dzisiaj za dzieło źródłowe do działań obronnych na 
terenie wybrzeża. Z wydawnictw pamiętnikarskich należy wskazać, 
wspomniane już, pamiętniki A. Bałabana  55.
50  K. Rusinek, Czerwoni kosynierzy, „Życie Warszawy” 1956, nr 230 z 26.09.1956; tenże, 19 dni 
wybrzeża, „Świat” nr 37/268 z 9.09.1956. W wywiadzie udzielonym w 1962 r. Jadwidze Rado-
mińskiej w „Kulisach”, utwierdzał czytelników, że był komendantem Batalionów Ochotni-
czych i Gdyńskich Kosynierów zwanych czerwonymi. Patrz: J. Radomińska, Z myślą o książ-
ce…, „Kulisy Expres Wieczorny” 1962, R. VI, nr 20 (274), s. 3. W artykule Czerwoni 
Kosynierzy w „Głosie Wybrzeża” w 1964 przedstawiał siebie jako dowódcę Batalionu Czerwo-
nych Kosynierów i ostatniego obrońcę Gdyni. Patrz: B. Toński, Czerwoni Kosynierzy, „Głos 
Wybrzeża” nr 208 z 1.09.1964.
51  R. Ciemniewski, Kosy na sztorc, „Perspektywy” nr 48 (778) z 26.02.1976. 
52  M. Wańkowicz M., Kosynierzy, „Kultura”, Paryż, 5/1961.
53  „Zielony Sztandar” nr 72 z 7.09.1969. Niestety także W. Tym opublikował w latach 60tych na 
łamach „Za i Przeciw” szereg artykułów dotyczących LOWyb., w tym tekst dotyczący Kosynierów, 
w którym gloryfikował zasługi ochotników. Nie był jednak i on wolny od nieproporcjonalnego 
podkreślenia „zasług” dla K. Rusinka, ówczesnego wiceministra Kultury i Sztuki oraz zastępcy 
członka Komitetu Centralnego PZPR. Patrz: W. Tym, Zapomniane bohaterki, „Za i przeciw” 1964, 
nr 36, s. 11; tenże, Lądowa obrona wybrzeża morskiego, „Za i Przeciw” nr 46 z 17 XI 1968; tenże, 
Kosynierzy w II wojnie światowej, „Za i Przeciw” nr 44 z 3 XI 1968.
54  PSZ, t. 1, cz. 5.
55  A. Bałaban, dz. cyt.
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Gdynia okresu wojny pojawiła się w kilku wydawnictwach zagranicz-
nych. O porcie i mieście pisali m.in. Heinz Schön, Kurt Zentner czy 
Hans Lemberg i Eric K. Franzen  56. Do końca XX wieku pojawiło się  
w obrocie czytelniczym kilka pamiętników i wspomnień z tego okresu, 
ale są to zazwyczaj wzmianki, a nie epickie teksty. Wyjątkiem są np. 
niedrukowane wspomnienia „baltendeutscha”, Boris Bergensa, i książka 
pastora z Gotenhafen, Arthura Noffke  57.
56  H. Schön, Die Gustloff-Katastrophe Bericht eines Überlebenden, Stuttgart 1985 (passim);  
K. Zentner, Illustrierte Geschichte des zweiten Weltkriegs, München 1963, s. 7984, 105106; 
H. Lemberg, K.E. Franzen, Die Vertriebenen: Hitlers letzte Opfer, MünchenBerlin 2001.
57  A. Noffke, Hafen der Hoffnung, Gdynia (Gdingen) Gotenhafen 1945, Ein Bericht mit Pers-

Okładka wspomnieniowej książki Arthura Noffke. Źródło: Zbiory własne.
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Na koniec warto zauważyć, że w okresie powojennym Gdynia stała się 
częścią kultury masowej w wymiarze międzynarodowym. W powszechnej 
świadomości Gdynia nie zafunkcjonowała tylko dzięki sile polskiego prze-
kazu propagandowego, ale stało się to dzięki postaci Ernsta Stavro Blofelda, 
fikcyjnej postaci literackiej i filmowej, powołanej do „życia” przez Iana Fle-
minga, autora cyklu prozy o Jamesie Bondzie, agencie 007.

Słynny Blofeld, przeciwnik Bonda i uosobienie zła w prozie I. Fle-
minga, został na kartach powieści przedstawiony jako syn Niemca (lub 
PolakaKaszuby) Ernsta Georga Blofelda i Greczynki Marii Stavro Mi-
chelopoulos, a według pisarza urodził się 28 V 1908 roku… właśnie  
w Gdyni. Gdy Gdynia w 1920 roku znalazła się w granicach państwa 
Polskiego, otrzymał jego obywatelstwo. Studiował w Warszawie naj-
pierw ekonomię i historię polityczną na Uniwersytecie Warszawskim,  
a po jego ukończeniu zaczął zgłębiać inżynierię i radionikę w Warszaw-
skim Instytucie Politechnicznym (Politechnika Warszawska). Po stu-
diach podjął pracę w Ministerstwie Łączności. Wykorzystując swoją po-
zycje zawodową, nielegalnie obracał akcjami na Warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Przed wybuchem II wojny światowej sporzą-
dził kopie ściśle tajnych depesz polskiego MSZ i bez skrupułów sprzedał 
je wywiadowi III Rzeszy. Tuż przed atakiem Niemiec na Polskę w 1939 
roku zatarł po sobie wszelkie ślady i przeniósł się do Turcji, gdzie praco-
wał dla tamtejszego radia. Założona przez niego organizacja sprzedawa-
ła zdobyte przez sieć swoich agentów cenne, tajne informacje obu stro-
nom konfliktu. Po klęsce Afrika Corps E. Rommla zintensyfikował 
działania na rzecz Aliantów. Sprzymierzeni, raczej nieświadomi faktu, 
że Blofeld jest podwójnym agentem, odznaczyli go po wojnie licznymi 
wysokimi odznaczeniami. Po wojnie przeniósł się do Ameryki Południo-
wej, skąd kierował założoną przez siebie organizacją „Widmo”. Celem 
tego syndykatu zbrodni, w którym Blofeld był tajemniczym „numerem 
1” (w książce dla niepoznaki „numer 2”) było zawładnięcie światem. 
Dla osiągnięcia swoich zamiarów gotowy był do mordowania milionów 
ludzi. Nie do końca był jednak pozbawiony skrupułów. Jego motywy 
działania nie miały wszakże nic wspólnego z moralnością, a raczej dba-
łością o reputację swojej organizacji jako ściśle przestrzegającego wa-
runków współpracy.

Przeszłość Blofelda z jego epizodem gdyńskim I. Fleming opisał do-
syć szczegółowo w powieści Thunderball (Operacja Piorun) z 1961 
roku. W filmach scenarzyści nie przedstawili jednak żadnych informacji 

pektiven, Hohenwestedt 1987 (passim).
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na jego temat. Pisząc książkę autor najprawdopodobniej nie był świado-
my tego, że w chwili narodzin Blofelda Gdynia była wsią albo też... nie 
miało to dla niego znaczenia. Fleming przed wojną był dziennikarzem 
agencji Reutersa, a w czasie II wojny światowej pracował dla British 
Department of Naval Intelligence, zajmując się tam m.in. planowaniem 
i geografią teatru działań wojennych. Nie wiadomo, dlaczego wybrał 
Gdynię na miejsce urodzenia Blofelda. Być może zadecydowała o tym 
wojenna współpraca z Polakami (w książkach o Bondzie są polskie wąt-
ki), a może to, że przez jakiś czas był osobiście związany z jedną z naj-
lepszych agentek brytyjskiej SOE – Polką, Krystyną Skarbek (najpraw-
dopodobniej wzorował się na niej tworząc postać Vesper Lynd do swej 
pierwszej powieści o Jamesie Bondzie „Casino Royale”). Może jednak 
banalnie, zwrócił po prostu swoją uwagę na port i jednocześnie jedną  
z ważniejszych baz Kriegsmarine, gdy opracowywał informacje z nią 
związane na potrzeby brytyjskiej marynarki wojennej. Port na pograni-
czu Polski i Niemiec, daleko na wschodzie, gdzie ledwie sięgały samo-
loty RAF wydawał się idealnym miejscem urodzenia jednego z bohate-
rów, będącej w zamyśle, książki.

Najgroźniejszy z przeciwników brytyjskiego superagenta Jamesa 
Bonda stacza z nim pojedynki w sześciu ekranizacjach prozy I. Flemin-
ga. Ekranowemu Blofeldowi zazwyczaj towarzyszy biały perski kot.  
W filmach Pozdrowienia z Rosji (From Russia With Love) z 1963 roku  
i Operacja Piorun (Thunderball) z 1965 roku postać Blofelda zagrał ak-
tor Anthony Dawson, lecz nie pokazano całej postaci, a jedynie jego ręce 
trzymające kota. Głosu natomiast użyczyli w pierwszym wymienionym 
filmie Eric Pohlmann, a w drugim Joseph Wiseman. Postać Blofelda zo-
stała ukazana dopiero w filmie Żyje się tylko dwa razy (You Only Live 
Twice) z 1967 roku. Wcielił się w niego Donald Pleasence (zastępując 
Jana Wericha), który stworzył najlepszą kreację demonicznego, okrutne-
go i cynicznego, a także opętanego rządzą władzy i uwielbiającego szan-
taż Blofelda. W kolejnym filmie W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości 
(On Her Majesty’s Secret Service) z 1969 roku, szefa „Widma” zagrał 
Telly Savalas. W filmie z 1971 roku Diamenty są wieczne (Diamonds 
Are Forever) Blofeldem został Charles Gray. Blofeld najprawdopodob-
niej ginie (w filmowym świecie) w 1981 roku. W obrazie Tylko dla two-
ich oczu (For Your Eyes Only), który wtedy wszedł na ekrany kin,  
w postać Blofelda jako ostatni z aktorów wcielił się John Hollis  58. Moż-

58  I. Fleming, Thunderball, New York 1961; M. Tusk, Dlaczego Bondowi źle kojarzy się Gdynia, 
„Gazeta Wyborcza” z 23 VI 2008; M. Kardas, Blofeld Ernst Stavro, w: Encyklopedia Gdyni,  
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na odnieść wrażenie, że seria powieści i udana ekranizacja prozy I. Fle-
minga, a także plejada znanych aktorów wcielająca się w postać Blofel-
da, a tym samym ogromna popularność filmów o Bondzie, dla stworzenia 
propagandowego obrazu Gdyni zrobiła więcej niż niejeden tekst, który 
wyszedł spod pióra dziennikarza czy naukowca.

Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że dla Polaków cenną wartością 
jest szacunek oddawany symbolice związanej z najbardziej istotnymi mo-
mentami w naszej historii. Jednak polskość i historyczne wartości same  
w sobie nie są wystarczające, aby odbiorca propagandy czuł się do niej 
przekonany. Dobra jakość i wiarygodność liczą się bardziej w propagan-
dowym marketingu wykorzystującym historię niż inne aspekty. Bez nich 
aspekt historyczny nie będzie dla odbiorcy autentyczny i zostanie uznany 
za zwykłą propagandę. Wśród wielu innych wartości odwołania do histo-
rii, a także polskości, są dobrą strategią dla budowania społeczeństwa oby-
watelskiego. Budzą bowiem emocje, które w marketingu społecznym 
mają niebagatelne znaczenie. Korzystanie z bogactwa wydarzeń histo-
rycznych, postaci i wartości do promowania zachowań patriotycznych nie 
jest zadaniem łatwym. Historia pełna jest bowiem emocji, różnych punk-
tów widzenia i niejednoznacznych ocen. Umiejętne wykorzystywanie od-
niesień do historii lub nawet opieranie na niej marketingu państwowo-
twórczego jest jednak możliwe. Przykładem tego typu działania jest 
propagandowy produkt zwany Gdynią, który od prawie stu lat sprawdza 
się jako siła wartościująca polski patriotyzm.
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Defense of the Coast in 1939 in the War and Post-War Propaganda. 
Notes on Issues

Summary

Here were many myths and distortions around the topic of the coast 
defense. During the war, the memory of defense of Gdynia, Hel or We-
sterplatte kept up the fighting spirit of Polish society against the German 
invader. After the war, for the communists, it was one of the important 
elements of historical politics, especially for building the tradition of 
national liberation based on the socialist ideas of the state of the time. 
The aim of the paper is to show the process of creating a propaganda 
mechanism in the mirror of available literature, including war and post-
war, emigration and national press, as well as the daily coast press.



Tomasz Gliniecki
Elbląg

INSCENIZOWANE WALKI O TOLKMICKO. OPERATORZY 
FILMOWI 2 FRONTU BIAŁORUSKIEGO ARMII CZERWONEJ 

PODCZAS OFENSYWY STYCZNIOWEJ 1945 ROKU

Ostatnia wielka ofensywa sowiecka II wojny światowej rozpoczęła się 
na 2 Froncie Białoruskim (2 FB) 14 stycznia 1945 roku uderzeniem 

znad rzeki Narwi ku północy. Plan operacji przewidywał marsz wzdłuż 
nurtu Wisły do Zatoki Gdańskiej, zakończony zdobyciem portów Gdańska 
i Gdyni  1. Trasa została jednak po kilku dniach zmieniona i poprowadzona 
ku brzegom Zalewu Wiślanego, na wschód od Elbląga, w celu odcięcia 
części wojsk niemieckich w Prusach Wschodnich. Po nagłej zmianie kie-
runku front dowodzony przez marszałka Konstantego Rokossowskiego 
nie wsparł w pierwszych tygodniach głównego natarcia czerwonoarmi-
stów i opóźnił marsz w kierunku Berlina, prowadzony przez sąsiedni 1 FB 
marsz. Georgija Żukowa. W sporej mierze była to wina słabych wyników 
3 FB gen. armii Iwana Czerniachowskiego, idącego w stronę Królewca,  
a następnie odważnej próby przełamania, przedsięwziętej przez stronę nie-
miecką. Działania ofensywne 2 FB z tego okresu walk zyskały w historio-
grafii nazwę ofensywnej operacji mławskoelbląskiej, odbywającej się  
w dniach 1426 stycznia 1945 roku  2.

Marsz. Rokossowski dysponował wówczas sześcioma armiami ogól-
nowojskowymi, jedną uderzeniową i jedną pancerną, dwoma samodziel-
nymi korpusami pancernymi i jednym zmechanizowanym oraz korpu-
sem kawalerii. Grupa uderzeniowa frontu składała się z 5 Armii 
Pancernej Gwardii (5 APancGw) oraz, idących za czołgistami, 2 Armii 
Uderzeniowej (2 AUd) i 48 Armii (48 A). Miały one szybkim tempem 

1  Директива Ставки ВГК № 220274 войскам 2го Белорусского фронта, 28 ноября 1944 г., 
Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО), ф. 148а, оп. 3763, д. 103, с. 277–278.
2  Działania bojowe na poziomie frontu opisane zostały m.in. w: K. Sobczak, Kierunek Bałtyk. 
Wyzwolenie polskich ziem północnych 1944–1945, Warszawa 1978; tenże, Operacja mazowiecko-
-mazurska 1944–1945, Warszawa 1967; E. Kosiarz, Wyzwolenie Polski Północnej 1945, Gdynia 
1967. Najnowsze ustalenia dotyczące niemieckiej próby zapobieżenia odcięciu Prus Wschodnich: 
T. Chwietkiewicz, Działania niemieckiej 4. Armii w Prusach Wschodnich w styczniu i lutym 1945 
roku, praca doktorska w zbiorach Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu.
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przenosić działania na zaplecze wroga w kierunku północnowschod-
nim, dezorganizując jego system obronny. Jednostki pancerne powinny 
przełamywać linie umocnień, a piechota zajmować teren i umacniać się 
na nim. 5 APancGw została wprowadzona w przełamanie obrony czwar-
tego dnia ofensywy  3. 

Armia pancerna, dowodzona przez gen. płk. Wasilija Wolskiego, miała 
w składzie dwa korpusy pancerne i samodzielną brygadę zmechanizowa-
ną. 10 Korpus Pancerny (KPanc) dowodzony był przez gen. mjr. Michaiła 
Sachno, 29 KPanc był pod komendą gen. mjr. Ksenofonta Małachowa,  
a 47 Brygada Zmechanizowana (BrZmech) pod dowództwem płk. Roma-
na Michajłowa. Pierwsze zadanie nakazywało jej 17 stycznia o godz. 12.00 
wejść w przełamanie frontu, do kolejnego rana dotrzeć na linię Mławy i 19 
stycznia zająć Nidzicę oraz Działdowo  4. Ze względu na spodziewany sil-
ny opór, Mława miała zostać ominięta przez brygady 10 KPanc, a do osta-
tecznego jej zdobycia zamierzano użyć oddziałów 48 A, posuwających się 
na prawej stronie zaplecza czołgistów. Niemcom udało się wycofać swe 
wojska z Mławy, a sowieckie wojska weszły do opuszczonego miasta  
w nocy z 18 na 19 stycznia. Dowódca frontu ostro wypomniał to 5 
APancGw, a gen. Wolski przeniósł gniew na podwładnych, zarzucając im 
opieszałość. Po reprymendzie przyspieszono atak, także w warunkach 
nocnych i uszczelniano manewr kleszczowy, próbując zdobywać miasta 
bez względu na małą liczbę piechoty  5.

W nocy z 19 na 20 stycznia 10 KPanc i 47 BrZmech wyszły na przed-
pola Nidzicy. Miasto było silnym punktem oporu. Po piętnastominuto-
wym ostrzale artyleryjskim ze wszystkich rodzajów artylerii i czołgów, 
oddziały o godz. 9.00 przystąpiły do ataku. Po przełamaniu oporu, do 
godz. 10 zamknięty został pierścień okrążenia oraz zajęte wszystkie dro-
gi wylotowe. 47 BrPanc wtargnęła na wschodni skraj, 11 BrSZmot sztur-
mowała miasto od południa. Do godz. 11.00 Nidzica była całkowicie 
wolna od wojsk niemieckich. Zwycięzcy pochwalili się, że zlikwidowa-
no wówczas ponad 500 żołnierzy wroga, zniszczono 12 dział samobież-
nych, około 200 samochodów i wzięto 300 jeńców  6. Tym samym zada-

3  Podstawowy opis w historiografii sowieckiej przynosi: Historia II wojny światowej 1939–
1945 w 12 tomach, t. 10: Całkowite rozbicie faszystowskich Niemiec, red. pol. T. Szaciło i in., 
tłum. E. Kozłowski, P. Marciniszyn, Warszawa 1983, s. 126–127.
4  ВосточноПрусская операция войск 2 БелФ, ЦАМО, ф. 46, оп. 2394, д. 1510, c. 58–59.
5  Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением копий боевых документов, Период  
с 01.01.1945 по 31.03.1945 г., ЦАМО, ф. 332, оп. 4948, д. 387, с. 26–27.
6  Журнал боевых действий 10 тк. Период с 07.07.1943 по 09.05.1945 г., ЦАМО, ф. 3410, оп. 
1, д. 27, с. 138.
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nie postawione 5 APancGw zostało wypełnione, a jednostki przednie 
dotarły w pięć dni tam, gdzie według planu operacji miały znaleźć się po 
kolejnych pięciu. W tym czasie Stalin nakazał Rokossowskiemu zmianę 
kierunku ataku głównych sił ku północy, by skutecznie odciąć podejścia 
do linii Wisły  7. 

Dowodzący 2 FB uwzględnił zmiany i wskazał czołgistom kolejne za-
dania. 10 KPanc miał w ciągłym ataku kierować się na Ostródę i 21 stycz-
nia zająć to miasto. 29 KPanc – pierwszego dnia opanować Dąbrówno  
i Lipowo, a drugiego zdobyć Iławę. 47 BrZmech – silnymi uderzeniami na 
północ 20 stycznia do godz. 11.00 zająć Nidzicę, a dalej iść jako armijna 
rezerwa. Zmieniły się też rozkazy dla idących za czołgistami 2 AUd i 48  
A oraz pozostałych armii frontu. Na prawej flance 50 A niemal stała  
w miejscu, a wprowadzona do boju 49 A spychała Niemców pod Nowo-
grodem i Myszyńcem. 3 A została wsparta 3 Korpusem Kawalerii Gwardii 
i kierowała swe siły na Olsztyn. Wojska lewej grupy frontu, 65 i 70 A oraz 
1 KPancGw, uderzały na Brodnicę i Włocławek, osłaniając zarazem od 
strony zachodniej armie dokonujące głównego uderzenia  8.

Tymczasem 10 KPanc dotarł do historycznego miejsca, znanego ze 
zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem z 1410 roku oraz klęski Rosjan  
w walce z Niemcami podczas I wojny światowej. Stębark, czyli Tannen-
berg, był niewielką wsią, ale dla celów propagandowych jego zdobycie 
wyolbrzymiono. Ostróda natomiast była kluczowym ośrodkiem komuni-
kacyjnym, a jej przedpola ufortyfikowano wcześniej jako część dawnego 
pogranicza Prus Wschodnich. Dowódca korpusu postanowił zdobyć mia-
sto nocnym szturmem, wykorzystując ogień ze wszystkich dział i odcięcie 
dróg prowadzących do centrum. 21 stycznia o godz. 21.00 oddziały przy-
stąpiły do szturmu niemieckich pozycji na przedpolach. Po kilku godzi-
nach dokonano przełamania i atakujący wtargnęli na ulice, ale nie napo-
tkali już tam poważniejszej obrony. 22 stycznia do godz. 2.00 Ostródę 
całkowicie opanowano. Zdobywcy raportowali, że wyzwolili tu licznych 
rosyjskich jeńców wojennych oraz robotników przymusowych  9.

Oddziały 29 KPanc napotkały 20 stycznia o godz. 14.00 pozycje odci-
nające z rowem przeciwpancernym, który szedł od Dąbrówna w kierun-
ku Nowego Miasta. Do godz. 20.00 pokonano przeszkodę i rankiem kor-
7  Директива Ставки ВГК № 11011 командующему войсками 2го Белорусского фронта  
о развитии наступления с целью выхода на Вислу, 21 января 1945 г., w: Русский архив: 
Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1944–1945, т. 16, ред.  
В. Золотарев, Москва 1996, c. 198–199.
8  ВосточноПрусская операция войск 2 БелФ…, c. 67–68.
9  Журнал боевых действий 10 тк…, с. 140–141.
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pus podtrzymywał natarcie, wspólnie z oddziałami 8 KPanc zajmując 
Lubawę  10. Do wieczora wojska zbliżyły się do Iławy, uznawanej za waż-
ny węzeł komunikacyjny i punkt obrony niemieckiej. Tu po raz pierwszy 
sowieckie oddziały wśród obrońców natrafiły na bataliony tzw. Volks-
sturmu, pospolitego ruszenia, głównie młodzieży i starców  11. Kolejnego 
ranka rozpoczęto uderzenie i o godz. 15.00 wojska sowieckie zawładnę-
ły Iławą. Jeszcze 22 stycznia dotarła tu piechota z 46 i 372 dywizji strze-
leckich 2 AUd,  12. Tego dnia marsz. Rokossowski rozkazał, aby po zaję-
ciu Ostródy i Iławy kontynuowano ofensywę w kierunku północnym  
i do rana 24 stycznia 1945 roku 5 APancGw opanowała rejon Elbląg – 
Pasłęk – Młynary. Na tej linii należało przejąć wszystkie drogi pozwala-
jące Niemcom wycofać część swych sił z Prus Wschodnich na zachód. 
Dowódca armii pancernej rozdzielił zadania: 10 KPanc miał zdobyć Mo-
rąg, 29 KPanc Zalewo, 47 BrZmech Leśnicę koło Małdyt  13.

10 KPanc do godz. 18.00 dotarł pod Morąg i wszedł do boju. Walki to-
czyły się przez noc z 22 na 23 stycznia, a rano uchwycono południowy 
skraj miasta i do godz. 11.00 wypchnięto wojska niemieckie z ulic. Tym-
czasem walczący o Iławę 29 KPanc wydzielił 31 BrPanc, by do końca dnia 
zajęła Zalewo. W połowie drogi brygada napotkała kolumnę około 50 cię-
żarówek, którą czołgi z marszu zaatakowały i rozbiły. O godz. 19.00 jed-
nostka dotarła do Zalewa od północnego wschodu i wdarła się do mia-
steczka  14. 47 BrZmech o godz. 19.00, po krótkim boju, zdobyła Miłomłyn 
i zostawiła w miasteczku jeden batalion, a pozostałe ruszyły w kierunku 
północnym. Nocą grupa zwiadowcza armii z częścią 1 pułku motocyklo-
wego wjechała na południowy skraj Leśnicy. 18 pułk pancerny i 3 batalion 
strzelców zmotoryzowanych zdobyły stację kolejową Małdyty  15.

Rozkaz na kolejny dzień zobowiązywał 10 KPanc do zdobycia Mły-
nar, 29 KPanc do przecięcia dróg komunikacji pod Elblągiem i rzucenia 
oddziału przedniego na wybrzeże Zalewu Wiślanego, a 47 BrZmech do 
opanowania Pasłęka i linii kolejowej powyżej miasta. Oczekiwano zaję-
cia tam pozycji obronnych i uniemożliwienia przebicia wojsk niemiec-

10  Журнал боевых действий 29 тк за период 30.09.1944–09.05.1945, ЦАМО, ф. 3420, оп. 1, 
д. 25, с. 68.
11  И. Кулан, История и боевой путь 29-го Знаменского ордена Ленина Краснознамённого 
ордена Суворова II степени танкового корпуса, Минск 2010, с. 84.
12  B. Dolata, T. Jurga, Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939–1945, Warszawa 1977, s. 167–168.
13  Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением…, с. 42.
14  Журнал боевых действий 29 тк…, c. 72.
15  Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением…, с. 44.



TOMASZ GLINIECKI404

kich z Prus Wschodnich  16. Oddział zwiadowczy z 10 KPanc wieczorem 
23 stycznia dotarł do Młynar, kolejnego dnia przybyły główne siły,  
a grupa zwiadowcza korpusu poprowadziła dalsze rozpoznanie w kie-
runku Tolkmicka. 47 BrZmech w południe osiągnęła skraj Pasłęka i do 
wieczora opanowała go, po czym zajęła pozycje obronne wokół miasta  
i na wspomnianej linii kolejowej, idącej w stronę Królewca  17. 29 KPanc 
ruszył przed południem. Na przodzie jednej z kolumn szła 31 BrPanc  
z zadaniem zajęcia dworów 4 km na północny wschód od Elbląga,  
a w drugim rzucie 25 BrPanc, mająca dotrzeć w rejon Stagniewa.  
W drugiej kolumnie na czele była 32 BrPanc, której dowódca korpusu 
miał rozkaz we współdziałaniu z 53 BrSZmot zdobyć Elbląg aż po za-
chodnie brzegi rzeki Fiszewki. Do godz. 21.00 przedni oddział 31 BrPanc 
osiągnął skraj Elbląga, a część czołgów nieoczekiwanie wjechała na uli-
ce. Kierując się torami tramwajowymi ku północy, przejechały przez 
miasto, ogniem i gąsienicami utorowały sobie drogę poza miasto, po 
czym zaległy w okolicach Rubna Wielkiego. Niemcy wpadli w panikę, 
ale szybko ją opanowali. Główne siły 31 BrPanc napotkały opór i zosta-
ły w rejonie wsi Dębica  18. Tego dnia jednostki 29 KPanc nie wykonały 
należycie postawionych zadań, a znaczna część była nadal w drodze.  
24 stycznia gen. Małachow, a raczej nadzorujący go gen. lt. Dmitrij Za-
jew, podtrzymując chęć ataku na Elbląg, nakazali przegrupowanie sił, 
jednak w kolejnych dniach sytuacja bojowa poważnie się zmieniła  19.  
O niecodziennym przejeździe po ulicach miasta dokumentacja czołgi-
stów do połowy marca wstydliwie nie wspominała. Później zaś rajd 
przez Elbląg stał się przykładem bohaterstwa i w wojennych mediach 
rozpropagowano sławę dowódcy batalionu, z którego pochodziła część 
czołgów, innych zasłużonych w tej akcji celowo pomijając  20.

Mimo wcześniejszych sukcesów, zdobycia Olsztyna i zajęcia rubieży 
od Tolkmicka do Ornety, wojskom marsz. Rokossowskiego przyszło po-
znać smak chwilowej porażki. Cofające się z Prus Wschodnich wojska 
niemieckiej 4 A zepchnęły z pozycji 48 A, okrążając część jej dywizji. 
Południowa kolumna niemiecka uderzała spod Ornety i zamierzając 
dojść do Malborka, po drodze znów zajęła Miłakowo i dotarła pod Pa-

16  Tamże.
17  Журнал боевых действий 10 тк…, с. 143.
18  Журнал боевых действий 5 гв. ТА с приложением…, с. 44.
19  Журнал боевых действий 29 тк…, с. 73.
20  Szerzej w: T. Gliniecki, Echa pancernego rajdu. Propaganda wojenna i mity wyzwoleńcze 
na przykładzie operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w 1945 roku, Gdańsk 2017.
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słęk. Kolumna północna szła linią autostrady spod Braniewa na Elbląg, 
odbiła Tolkmicko i dotarła na przedpola Młynar. Na pomoc jednostkom 
sowieckim trzeba było rzucić wycofane spod Elbląga oddziały 5 
APancGw, przesunięto też 3 KKawGw i 8 KPancGw oraz część 2 AUd  21.

Niemal wszystkie niemieckie próby przerwania frontu okazały się bez-
skuteczne i pod koniec stycznia walki straciły początkową intensywność.  
W tym czasie Adolf Hitler zdymisjonował dowodzącego Grupą Armii „Śro-
dek” gen. płk. GeorgaHansa Reinhardta i jego szefa sztabu, gen. por. Otto 
Heidkämpera, a także dowódcę 4 A, gen. piechoty Friedricha Hossbacha. 
Ich następcy wstrzymali atak, zaś Wehrmacht zreorganizował wojska na ca-
łym froncie wschodnim, m.in. tworząc nową GA „Wisła” i przemianowując 
dotychczasową GA „Środek” na GA „Północ”. Niemcom nakazano utrzy-
mywać dotychczas zajmowane pozycje  22. 

OBRAZ I FILM

Film, czyli zapisany i odtworzony ruchomy obraz, który wzbogacono 
odpowiednio dobranym dźwiękiem, okazał się najbardziej sugestywnym 
medium w czasie II wojny światowej, także w Związku Sowieckim. Co 
prawda, projekcje filmów dla czerwonoarmistów na froncie do najłatwiej-
szych nie należały, ale efekty w postaci przekonania odbiorców rekom-
pensowały trudności organizacyjne polowego kina. Filmy, oczywiście, 
stosownie dobierano i serwowano w propagandowym zestawie, mającym 
wpływać na określone postawy społeczeństwa sowieckiego, żołnierzy  
w szczególności. Wykorzystywano głównie trzy typy materiałów filmo-
wych. Pierwszym były filmy fabularne, w których powrócono do prezen-
towania powodujących dumę wydarzeń historycznych i bohaterskich po-
staci z przeszłości Rosji, jak Aleksander Newski czy Dymitr Doński. 
Drugim rodzajem były tematyczne paradokumenty, w przekonywującej 
narracji ilustrujące starcia na froncie i wysiłek na tyłach, wskazujące po-
staci bohaterów walki i pracy, wiodące ku zwycięstwu nad znienawidzo-
nym wrogiem. Trzecią formę filmową stanowiły kroniki, zbiory nagrań  
o charakterze sprawozdawczym, podsumowujące zwycięskie operacje  
i pokazujące zasłużonych w bojach żołnierzy i dowódców.

21  ВосточноПрусская операция войск 2 БелФ…, c. 70–73.
22  Wspomnienia niemieckich dowódców: O. Heidkämper, Die Abwehrschlacht in Ostpreußen 
in den Krisentagen des Januar 1945: (vom Standpunkt der Heeresgruppe Mitte aus gesehen), 
w: Die Wehrmacht im Kampf, Heidelberg 1954, s. 221–231; F. Hossbach, Schlacht um Ostpreus-
sen, Uberlingen 1951, s. 67–73.
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Ikoną sowieckiego filmu był wówczas reżyser kina artystycznego Sier-
giej Eisenstein. Już w latach 20. XX wieku zrealizował pierwsze ze swych 
wielkich dzieł z nowatorską fabułą historycznoaluzyjną: „Pancernik Po-
tiomkin” oraz „Październik”. Na potrzeby komunistycznej indoktrynacji 
Eisenstein mistrzowsko wdrażał zasady nowego montażu materiału, który 
miał oddziaływać na widza emocjonalnie, poruszać go i wskazywać wła-
ściwe postawy polityczne. W ten sposób reżyser połączył nacisk propa-
gandowy na widza z wartościami artystycznymi filmu, nadając styl całe-
mu nurtowi kina sowieckiego. Podczas wojny Eisenstein był szefem 
artystycznym wytwórni Mosfilm. W tym czasie pokazywano, wcześniej 
zakazany, jego film „Aleksander Newski”. Pracował też wówczas nad try-
logią filmową „Iwan Groźny”, jednak tylko pierwsza jej część została  
w 1944 roku skierowana do kin, upowszechnienie drugiej wstrzymano,  
a trzeciej już nie pozwolono mu nagrać  23. 

W okres wojenny sowieckie kino weszło z silnie wykształconym u wi-
dzów przekonaniem o filmowym odwzorowaniu rzeczywistości. Epickość 
filmu artystycznego, propagowana w Związku Sowieckim, przełożyła się na 
utożsamianie filmowych bohaterów z prawdziwymi, co miało służyć popu-
laryzacji oczekiwanych w czasie wojny zachowań ‒ wojskowych na froncie 
i cywilów na tyłach. W ten sposób nadano filmowym herosom znamiona 
powszechności i każdy mógł stać się bohaterem  24. 

Drugim sposobem wykorzystania socjotechnicznego wpływu kina na 
widzów było podczas wojny tworzenie filmów propagandowodoku-
mentalnych. Składane w umowną całość z materiałów nagranych na 
froncie, prezentowały zazwyczaj większy wycinek walk, operację bojo-
wą lub przybliżały miejsce starć. Pokazanie na ekranie obrazu z konkret-
nego miasta, choćby bronionej Moskwy, z odpowiednią informacją  
i właściwym komentarzem, pozwalało oglądającym uwierzyć w prezen-
towany przekaz. Akceptowalność materiału znacznie rosła, gdy obraz 
zawierał wybuchy i pożary, strzelające czołgi i działa, wreszcie kiedy 
ukazywano konkretne postaci bohaterów walk. I właśnie pierwszy z ta-
kich filmów, mówiący o obronie sowieckiej stolicy, został w 1942 roku 
nagrodzony w USA „Oskarem” za najlepszy film dokumentalny, poka-
zujący niemieckie okrucieństwa na podbijanych ziemiach sowieckich  25. 

23  Szerzej w: W. Szkłowski, Eisenstein, Warszawa 1980.
24  Zob. Н. Зоркая, Визуальные образы войны, „Неприкосновенный запас” 2005, No 2–3,  
c. 377–387.
25  Экранный образ войны. Пропаганда и летопись по обе стороны фронта, сост. В. Фо-
мин, Москва 2013, с. 7–9. 
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Trzeci rodzaj materiału filmowego, czyli kroniki wojenne ‒ Sojuzkino-
żurnale (SKŻ) ‒ pokazywać miały świat paradokumentalny w układzie 
chronologicznym, wynikającym jednak nie tyle z realności wojny, ile z ak-
tualnych potrzeb władz. Na ich zawartość merytoryczną, podobnie jak  
w kinie artystycznym i dokumentalnym, silny wpływ miały działania cen-
zury, wynikające zarówno z potrzeb natury ideologicznej, jak i kontrwy-
wiadu wojskowego. Kroniki powstawały niemal od początku walk z Niem-
cami, czyli od połowy 1941 roku, mając nazwę „Wojennego Przeglądu 
Filmowego”. W 1944 roku zwiększono częstotliwość ukazywania się ich  
i przemianowano na „Wiadomości Dnia”. Liczba kronik była też uzależ-
niona od intensywności zdarzeń wojennych i postępów na froncie. O ile 
więc w styczniu 1945 roku przygotowano tylko jedną kronikę, w miarę 
rozwoju walk i spływania materiałów filmowych, a także uzyskania przez 
te kadry statusu bezpiecznych wywiadowczo, w lutym wypuszczono cztery 
odcinki i podobna ich liczba była utrzymana do końca wojny. 

Kłopot zasadzał się w tym, że specyfika pracy operatorów filmowych 
wymuszała często rekonstruowanie zdarzeń, ale odbiorców już o tym nie 
informowano. Fałszywy obraz wojny polegał zwykle na realizacji na-
grań w rzeczywistych miejscach, ale w formie odtworzeniowej. Czołów-
ka filmowa znajdowała się, co prawda, w wojskach pierwszego rzutu, ale 
nagrywała zdarzenia w dzieńdwa później. Ataki przed obiektywami ka-
mer często były pozorowane i kręcono je już po rzeczywistych walkach. 
Nie zawsze była to wina samych operatorów, bo dla wielu dowódców 
wojskowych filmowcy, chcąc znaleźć się jak najbliżej akcji, byli utrapie-
niem. Już w pierwszych miesiącach wojny z Niemcami naczelnik Głów-
nego Zarządu Politycznego Armii Czerwonej (GławPU RKKA), Lew 
Mechlis, narzekał na słabo układającą się współpracę i w zarządzeniu  
„O filmowaniu kronik na frontach wojny ojczyźnianej” napominał:

Kinooperatorów często posyłają na miejsca walk po ich zakończe-
niu, przez co ważniejsze momenty działań są przeoczone. W dużej 
liczbie przypadków działania bojowe, życie i byt Armii Czerwonej po-
kazane są bezosobowo, niezbyt dokładnie, fragmentarycznie, bez cel-
nego podsumowania konkretnych operacji. W kadrach nie są wyodręb-
niani poszczególni bohaterowie – żołnierze, dowódcy i funkcjonariusze 
polityczni, zasłużeni w walkach z niemieckimi najeźdźcami. Nie ma 
reportaży filmowych. W kadrach przeważają obrazy lotnictwa i artyle-
rii. Słabo przedstawiana jest piechota, prawie wcale nie nagrywa się 
kawalerii, łączności, saperów itd. Trofea zazwyczaj pokazuje się słabo, 
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nie ma masowych, szerokich planów zdobyczy i porzuconego przez 
Niemców oręża  26.

W połowie wojny sferę rejestrowania zdarzeń na taśmie filmowej upo-
rządkowano, tworząc 17 kinogrup, z których większość ulokowana zosta-
ła przy zgrupowaniach frontowych, a trzy zajmowały się flotą wojenną. 
Łącznie kinogrupy liczyły niewiele ponad 150 osób, obok operatorów i ich 
asystentów każda grupa miała dowódcę i jego zastępcę ds. zaopatrzenio-
wobytowych. Operatorom nadano stopnie wojskowe, przydzielono mun-
dury i odpowiednie prawa wynikające ze służby w armii. Postawiono na 
dyscyplinę, zapowiedziano karanie przypadków lenistwa i oszustwa, do-
wódców wojskowych zobowiązano do dbania o zabezpieczanie potrzeb 
kinogrup w zakresie wyżywienia, aut i kierowców  27.

W roku 1943 wprowadzono celowe i systematyczne nagrywanie ma-
teriału kronik filmowych z przebiegu wojny. Rozkaz Komitetu ds. Kine-
matografii „O przedsięwzięciach związanych z polepszeniem pracy nad 
systematyzacją dokumentów kroniki filmowej” nakładał to zadanie na 
kinogrupy frontowe. Na ten cel wydzielono rocznie dodatkowe 10 tys. 
metrów taśmy filmowej, w tym połowę produkcji zagranicznej, by na 
niej uwieczniać ważniejsze zdarzenia wojenne  28.

Przykładowa tematyka zdjęć do kronik wskazywała potrzebę odzwier-
ciedlania na taśmie rzeczywistego obrazu walk, terenów zmagań i samej 
armii. Wojnę należało pokazywać jako ciężką, fizyczną pracę, której 
efektem jest zmęczenie żołnierza. Trudy marszy, kopanie umocnień, no-
szenie oporządzenia i broni na ramionach, transport rannych z pola wal-
ki, wreszcie grzebanie trupów – wszystko to miało być zarejestrowane. 
Kronikarze mieli pamiętać, że wojna to nie tylko atak, ale i chwile pora-
żek, wycofywania się, strat w ludziach. Trzeba też było udokumentować 
różnorodne działania wojsk i władz niemieckich na okupowanych tery-
toriach, w tym ich wykorzystanie ekonomiczne. Ważne było skrupulatne 
nagrywanie okrucieństw oraz zniszczeń dokonanych przez Niemców, 

26  Директива начальника ГлавПУРККА „О хроникальных киносъемках на фронтах 
отечественной войны”, декабрь 1941 r., Российский государственный архив социаль-
нополитической истории (РГАСПИ), ф. 17, оп. 125, ед. хр. 71, с. 229231. 
27  Доклад председателя Комитета по делам кинематографии начальнику ГлавПУРККА 
„Об улучшении условий работы военной кинохроники”, 1943 r., Российский государ-
ственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), ф. 2451, оп. 1, д. 111, с. 1214.
28  Приказ Комитета по делам кинематографии „О мероприятиях по улучшению работы 
по систематизации документальной кинолетописи”, 22.10.1943 r., РГАЛИ, ф. 2456, оп. 1, 
д. 831, с. 6263.
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zalecano zatem rejestrację najbardziej wstrząsających obrazów i tragicz-
nych zdarzeń bez zważania na estetykę kadrów  29. 

Zapowiadano zarazem, że nie wszystkie nagrane zdarzenia będą mo-
gły pojawić się na ekranach, lecz muszą znaleźć się w archiwach i nie 
wolno pozostawiać ich bez dokumentacji:

Podczas nagrywania epizodów wojennych i innych znaczących faktów 
na frontach wojny ojczyźnianej operatorzy filmowi często zderzają się  
z sytuacjami, które są nie kręcone albo dlatego, że wychodzą poza wcze-
śniej ustalony plan bieżących prac nad numerami SKŻ, albo też dlatego, że 
zdarzeń tych z różnych powodów nie powinno się włączać do kronik lub 
filmów. Jednak takie zdjęcia często przedstawiają dużą wartość dla histo-
ryka wojny ojczyźnianej, dla kroniki filmowej. Te materiały pokażą  
w przyszłości swą prawdziwą siłę, zawartą w realności zapisania na taśmie 
wszystkich wielkich walk narodu sowieckiego z niemieckofaszystowski-
mi najeźdźcami, ze wszystkimi ich trudnościami  30. 

Właściwie przygotowany dokument filmowy był dla władz sowiec-
kich niezwykle cennym materiałem, równym broni, co potwierdzał, 
wspomniany już, szef polityczny Armii Czerwonej: 

GławPU RKKA wiele razy wskazywało wam ogromną rolę kina  
w całości pracy kulturalnowychowawczej w Armii Czerwonej. Razem 
z filmami artystycznymi wyjątkowe miejsce w całości pracy kulturalno-
wychowawczej w Armii Czerwonej zajmują filmy dokumentalne. Fil-
my, powstałe na osnowie tych dokumentów filmowych, okazują się waż-
nym orężem politycznego kształcenia żołnierzy Armii Czerwonej i wielu 
pokoleń ludzi sowieckich. Dobry reportaż filmowy z frontu, pokazany 
na zagranicznych ekranach, jest przekonującym środkiem propagandy 
oraz popularyzacji siły i mocy Armii Czerwonej  31.

GRUPA FILMOWA 2 FRONTU BIAŁORUSKIEGO

Kinogrupa działająca na 2 FB dowodzona była przez kapitana Marka 
Trojanowskiego. Był on oficerem docenianym przez przełożonych. 
Uważano, że dobrze dowodził ekipą operatorów, a w rezultacie przyno-
sili oni liczne i właściwie przygotowane materiały dokumentacji filmo-
wej. Zdjęcia wykonane przez jego grupę charakteryzowały się dobitny-

29  Письмо „Главкинохроники” „О съемках для кинолетописи”, 2.12.1943 r., РГАЛИ, ф. 
2451, оп. 1, д. 186, с. 1516.
30  Tamże.
31  Директива начальника ГлавПУРККА „О хроникальных киносъемках…
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mi ujęciami tematów i starannie dobranymi bohaterami. Trojanowski był 
szefem energicznym, ale i zdyscyplinowanym. Często osobiście towa-
rzyszył operatorom w nagraniach  32. 

Najważniejszymi operatorami, których miał do dyspozycji dowódca 
grupy, byli Dawid Szołomowicz i Władysław Mikosza. Obaj operatorzy 
kamer, których rzucono na przedni odcinek walk podczas ataku w stronę 
Zalewu Wiślanego, byli zarazem najbardziej uznanymi filmowcami  
w tej kinogrupie., którzy wcześniej zostali uhonorowani tzw. premiami 
stalinowskimi, nagrodami pieniężnymi dla zasłużonych naukowców  
i artystów sowieckich  33. Operatorzy pracowali w parze, ale to Szołomo-
wicz był szefem ekipy, mając stopień majora i duże doświadczenie  
w nagrywaniu walk. Specjalizował się on w rejestrowaniu działań bojo-
wych sowieckiego lotnictwa i szczycił liczbą 35 wykonanych lotów bo-
jowych. Nagrodę premii stalinowskiej dla ludzi kultury uzyskał w roku 
1942 za film „Dzień nowego świata”. W roku 1943 uzyskał Order Czer-
wonej Gwiazdy, a po walkach w operacji mławskoelbląskiej w roku 
1945 został odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru  34. Już po woj-
nie, w podsumowaniu wcześniejszych zasług z lat walki, przyznano mu 
dwa kolejne odznaczenia ‒ oba stopnie Orderu Wojny Ojczyźnianej  35. 
List nagrodowy dla niego, wystawiony przez kpt. Trojanowskiego 20 
lutego 1945 roku, informował:

Ofensywę styczniowolutową Szołomowicz przechodzi w 31 BrPanc 
5 APancGw. Tam przez cały czas idzie on z czołgistami, śmiało rejestru-
jąc walki o Pasłęk, dojście do Zatoki Gdańskiej i zajęcie miasta Tolkmic-
ko. Ten pancerny rajd obfituje w ostre momenty i spotkania z błądzącymi 
32  Wybrane osoby związane z filmami na 2 FB opatrzono krótkimi biogramami wykonanymi 
na podstawie dokumentacji nagrodowej Armii Czerwonej ze stanem na rok 1945. Trojanowski 
Mark Antonowicz, ur. 1907, kapitan, dowódca kinogrupy 2 FB. Rosjanin. Bezpartyjny. Na 
wojnie był od 1941 roku. Otrzymał kilka odznaczeń. Ordery Lenina i Czerwonej Gwiazdy oraz 
medale Za Zasługi Bojowe i Za Obronę Kaukazu, a także Order Znaku Honoru. Za prace kino-
grupy podczas ofensywy w roku 1945 od rzeki Narew do centralnych rejonów Prus Wschod-
nich zgłoszono go do nagrodzenia Orderem Wojny Ojczyźnianej 1 stopnia i taki otrzymał. 
Наградной лист, ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, ед. хр. 2907, с. 20–21.
33  Szerzej w: Сталинские премии: две стороны одной медали. Сб. документов и художественно
публицистических материалов, cост. В. Свиньин, К. Осеев, Новосибирск 2007.
34  Szołomowicz Dawid Grigoriewicz, ur. 1914, major, operator kamery filmowej. Narodowości 
żydowskiej. Członek partii bolszewickiej. Na frontach od października 1941 roku, wezwany do 
armii przez GławPU RKKA. Odznaczony był Orderem Czerwonej Gwiazdy, a za filmowanie 
walk w 1944 i 1945 roku, w tym w okolicach Elbląga, przedstawiono go do nadania Orderu 
Czerwonego Sztandaru, a następnie, na koniec wojny, do Orderu Wojny Ojczyźnianej 1 i 2 
stopnia. Наградной лист, ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, ед. хр. 2907, c. 10–11.
35  Наградной лист, ЦАМО, ф., 33 оп. 686196, ед. хр. 28, c. 21–22; tamże, ед. хр. 885,  
c. 112–113.
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po lasach Niemcami. Dwa razy przychodzi chwytać za broń. Lecz spo-
kój i chęć wykonania jak najlepszych zdjęć dokumentalnych bohaterów 
naszych walk nie dają mu się zatrzymać trudnościom oraz niebezpie-
czeństwom  36.

Mikosza był natomiast wcielony do floty wojennej i nosił mundur ma-
rynarza. Na początku wojny nagrywał walki Floty Czarnomorskiej  
w obronie Sewastopola i za film „Czarnomorcy” otrzymał w 1942 roku 
nagrodę premii stalinowskiej. Zasłynął też uczestnictwem w konwoju 
arktycznym z dostawami sprzętu wojennego ze Stanów Zjednoczonych 
do walczącego Związku Sowieckiego. Pod koniec wojny, w odróżnieniu 
od Szołomowicza, nie został doceniony przez sowieckie władze, ponie-
waż jedynym odznaczeniem, jakie mu przyznano przez cały okres walk, 
był Order Czerwonej Gwiazdy z 1942 roku  37.

Rejestrując walki ze stycznia i lutego 1945 roku zasłużyli się też dwaj 
inni operatorzy kamer z kinogrupy 2 FB. Jednym był inżynierkapitan 
Aleksiej Siemin, który towarzyszył jednostkom 98 i 108 korpusów z 2 
AUd, walczącym o Iławę, Susz i Elbląg. Wyjątkowo chwalono Siemina 
za nagrywanie scen walk ulicznych w Elblągu  38. Nagrodzono też inży-
nierakapitana Konstantina Szironina, który uczestniczył w działaniach 
lewej flanki 2 FB i nagrywał uderzenie w kierunku Torunia. W czasie 
ofensywy znalazł się on na trasie wycofywania wojsk niemieckich  
z miasta, ale w obliczu kłopotów poradził sobie doskonale, czym zasłu-
żył na wyróżnienie  39. 

Specjaliści od projekcji filmów w oddziałach służyli natomiast w od-
dziale wyposażenia Zarządu Politycznego 2 FB. Zajmował się tym inży-
niermajor Borys Epsztajn, starszy instruktor ds. dystrybucji filmów. 
Dbał o wyposażenie jednostek w kolejne tytuły, wyświetlane w klubach 

36  Наградной лист, ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, ед. хр. 2907, c. 10.
37  Mikosza Władysław Władysławowicz, ur. 1909, operator kamery filmowej, Rosjanin, bez-
partyjny. W Armii Czerwonej od czerwca 1942 roku. Intendent 3 rangi (kapitan). Wykonywał 
zdjęcia na wielu frontach, włącznie z filmowaniem konwoju arktycznego, płynącego do ZSRS 
ze Stanów Zjednoczonych. W 1945 roku pracował w parze z Szołomowiczem. Наградной 
лист, Центральный военноморской архив (ЦВМА), ф. 3, оп. 1, ед. хр. 530, c. 17–18.
38  Siemin Aleksiej Georgijewicz, ur. 1914, Rosjanin, bezpartyjny, inżynierkapitan, operator 
kamery filmowej na 2 FB. Do armii oddelegowany przez GławPU RKKA. Uhonorowany Or-
derem Czerwonej Gwiazdy i Orderem Wojny Ojczyźnianej 1 stopnia. Наградной лист, 
ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, ед. хр. 2907, с. 28–29.
39  Szironin Konstantin Iljicz, ur. 1912, Rosjanin, kandydat do partii, operator kamery filmowej 
na 2 FB. Na wojnie od 1941 roku. W 1945 za ofensywę w Prusach Wschodnich otrzymał swe 
pierwsze odznaczenie – Order Wojny Ojczyźnianej 2 stopnia. Наградной лист, ЦАМО, ф. 33, 
оп. 686196, ед. хр. 2907, с. 60–61.
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żołnierskich, a także o bezproblemowe działanie projektorów  40. Także 
tam dokonywano montażu filmów i ich napraw z powodu zrywającej się 
taśmy celuloidowej. Zajmowała się tym ochotniczka, Jekatierina Fiodo-
rowa, starsza montażystka kinobazy oddziału wyposażenia  41. 

TREŚĆ FILMÓW

Filmem ze styczniowych walk 2 FB, łączącym cechy dokumentalno-
ści i propagandy, był obraz „W legowisku zwierza – Prusy Wschodnie” 
w reżyserii Jakowa Posielskiego, który przed wojną zajmował stanowi-
sko szefa Katedry kina dokumentalnego w Głównym Instytucie Kinema-
tografii w Moskwie  42. Nagrania do filmu były prowadzone przez kino-
grupy 2 i 3 FB, a wśród twórców znaleźli się czterej laureaci premii 
stalinowskich: na 3 FB A. Kryłow i N. Łytkin, a na 2 FB, znani już,  
D. Szołomowicz i W. Mikosza. Kolejnymi operatorami z obu frontów, 
których materiały wykorzystano w produkcji, byli: M. Bierow, A. Gaft, 
A. Gołubow, A. Dulcew, A. Kaznacziejew, A. Kaczurian, W. Kosycyn, 
A. Kotlarenko, B. Manewicz, A. Nikiforow, W. Pridorogin, A. Siomin, 
M. Silenko, J. Smirnow, K. Szyronin. Do obrazu włączono też kadry 
sfilmowane przez podoficerów działających w ramach poszczególnych 
armii: A. Jakimowa, M. Bajczmana, M. Koworieda, B. Liebiediewa,  
W. Ciepieliowa, D. Czerwiakowa. Zdjęcia nadzorowali szefowie kino-
grup – na 3 FB A. Miedwiedkin, na 2 FB M. Trojanowski. Konsultantem 
wojskowym był gen. mjr S. Płatonow. Podkład muzyczny do filmu przy-
gotował zasłużony działacz sztuki D. Błok, tekst czytał lektor L. Chma-
ra, operatorami dźwięku byli W. Kotow i E. Kaszkiewicz. Producentem 
było Centralne Studio Filmów Dokumentalnych z Moskwy  43.

40  Epsztajn Borys Michajłowicz, ur. 1899, pochodzenia żydowskiego, inżynier-major, st. spe-
cjalista ds. dystrybucji filmów. Partyjny od 1941 roku. W Armii Czerwonej w latach 19181921, 
potem od roku 1932. Walczył w wojnie z Finlandią w 1940 roku, na wojnie ojczyźnianej od 
pierwszych dni. Odznaczony Medalem za zasługi bojowe i dwukrotnie Orderem Czerwonej 
Gwiazdy, a w lutym 1945 roku Orderem Wojny Ojczyźnianej 2 stopnia. Наградной лист, 
ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, ед. хр. 2907, с. 62–63.
41  Fiodorowa Jekatierina Fiodorowna, ur. 1914, Rosjanka, w partii od 1938 roku, ochotniczka, 
starsza montażystka filmowa na 2 FB. Na wojnie od 1941 roku. W lutym 1945 roku otrzymała 
Medal za zasługi bojowe. Наградной лист, ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, ед. хр. 2907, с. 88–89.
42  В логове зверя. Фронтовой киновыпуск, 1945 г., pежиссер Я. Посельский. Autor prze-
kierowuje czytelników do obejrzenia zaprezentowanych w artykule materiałów filmowych  
w publicznych zasobach sieci internetowej. Film Posielskiego dostępny jest pod linkiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=ADiB5QWYX0.
43  Tamże, plansze wstępne.
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W filmie zamieszczono liczne sekwencje nagrane na terenach walk 2 
FB, ale nie zawsze w czasie, kiedy owe boje trwały. Tak wojska gen. lt. 
Nikołaja Oślikowskiego, czyli dywizje 3 Korpusu Kawalerii Gwardii, 22 
stycznia zdobyły Olsztyn, a ekipa korespondentów zjawiła się tu dwu-
krotnie, co widać po bezśnieżnych ulicach na części zdjęć. W kadrach 
pokazano m.in. olsztyński zamek, informując, że założony był przez ry-
cerzy teutońskich, a okolice nazwano rozsadnikiem pruskiego junkier-
stwa. W zdobytym mieście czerwonoarmiści urządzili nawet krótką de-
filadę przed kamerami. Także Stębark, wioskę nie mającą znaczenia 
militarnego, zdobyto jako symbol sowieckiej chwały w miejscu, które 
po raz trzeci miało być areną starć Słowian z Germanami – po średnio-
wiecznej wiktorii pod Grunwaldem z roku 1410 i klęsce Rosjan pod Tan-
nenbergiem w 1914 roku. Zdjęcia zrealizowano też w ruinach Mauzo-
leum Hindenburga, pomnika bitwy tannenberskiej pod Olsztynkiem, 
postawionego tu wcześniej przez Niemców, a tuż przed zdobyciem przez 
wojska sowieckie częściowo wysadzonego w powietrze  44. 

Wielu nagrywanym w styczniu 1945 roku sekwencjom filmowym to-
warzyszyły pożary, symbolizujące zemstę na wrogu. Lektor filmu  
„W legowisku zwierza” informował: 

Tak płoną domy tych, którzy z ogniem i mieczem przeszli po naszej 
ziemi. Wystarczy wspomnieć gruzy Rżewa, Smoleńska, Mińska i wielu 
innych naszych miast. Na germańską ziemię nadeszła zapłata  45. 

Z dumą prezentowano zniszczone miejscowości i zasłużonych bohate-
rów walk. Podawano też, że na przodzie frontu atakowały oddziały pan-
cerne gen. płk. Wolskiego. Czas, jaki minął od walk do upowszechnienia 
filmu, pozwalał nie zważać już na maskowanie kontrwywiadowcze jedno-
stek i ich dowódców. Kolejnym ważnym do zdobycia miejscem, jak zapo-
wiedziano w filmie, był Elbląg, przez który przechodziła droga między 
Królewcem a Berlinem. Miasto zostało zablokowane przez oddziały so-
wieckie. W filmie poświęcono mu kilka scen, na koniec informując o zdo-
byciu. W kadrach, choć bez podania nazwy, pojawiło się też niewielkie 
miasteczko Młynary, które stanowiło dla atakujących oddziałów ważny do 
zdobycia punkt styku kilku szos i kolei. Operatorzy kamer nagrywali tam 
przejazd oddziałów przez rynek i pobliskie ulice  46.
44  Prochy pochowanego w krypcie pomnika feldmarszałka Hindenburga i jego małżonki zosta-
ły w ostatnich dniach przed utratą tego rejonu wywiezione na zachód Niemiec. Zob. K. Diec-
kert, H. Grossmann, Bój o Prusy Wschodnie. Kronika dramatu 1944-1945, tłum. W. Sawicki, 
Gdańsk 2011, s. 118.
45  В логове зверя…, 13’55’’–14’10’’.
46  Tamże, 20’25’’–20’35’’.
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Najważniejsza dla niniejszych rozważań jest niecała minuta filmu  
„W legowisku zwierza”. W początkowych jej sekwencjach pokazane zo-
stało płonące schronisko młodzieżowe (Jugendherberge) w Tolkmicku, 
położone nad brzegiem Zalewu Wiślanego. Na kolejnych zdjęciach zna-
lazł się port, do którego bez otwierania ognia wjeżdżały sowieckie działa 
samobieżne SU85, drugie z nich o wyraźnie widocznym numerze bocz-
nym 312. Nie jest potwierdzona przynależność ukazanych w materiałach 
filmowych dział samobieżnych do konkretnej jednostki, ale wiele wskazu-
je na to, że były to pojazdy z 31 BrPanc, które jeszcze przed rozpoczęciem 
ofensywy przekazano do 1446 pułku artylerii samobieżnej i mogły znajdo-
wać się w dyspozycji sztabu 29 KPanc  47. Pojazdy mijały kilka drewnia-
nych jednostek żeglugowych, w tym statek o nazwie „Katharina”. „Czołgi 
przedarły się nad Zatokę Gdańską” – informował w tym czasie lektor. 
Część kadrów nagrana była o zmierzchu. Wówczas te same działa samo-
bieżne strzelały, piechota biegła w ataku z bronią automatyczną w rękach. 
Operatorzy wykonywali krótkie, kilkusekundowe zbliżenia akcji i płoną-
cych w tle statków. Głos lektora wyjaśniał: „Nadbrzeżne miasto Tolkmic-
ko – zdobyte. Wschodniopruskie zgrupowanie Niemców – odcięte”.  
W jednej ze scen Szołomowicz sfilmował Mikoszę stojącego z kamerą  
w centrum płonącego portu, przy dużym napisie Tolkemit. Nagrywany  
i zarazem używający drugiej kamery operator stał wyprostowany, nie krył 
się przed ostrzałem, był zatem bezpieczny. Skoro tak, to w pobliżu nie 
było wroga i nie toczono tu realnej walki. Następna scena z Tolkmicka, 
która trafiła do filmu, przedstawiała widok na centrum miasteczka z ko-
ściołem i nagrana była z poddasza jakiegoś zrujnowanego budynku  48. 

Dalej następowało powrotne przeniesienie akcji do oblężonego Elbląga. 
Do widoku charakterystycznego, portowego falochronu z Tolkmicka po-
wrócono jeszcze raz w krótkiej sekwencji – już bez nazywania miejscowo-
ści – prezentującej ostatecznie wyjście oddziałów Armii Czerwonej nad 
„morze” oraz odcięcie Prus Wschodnich. Kadry te kończyły film  49. 

Specyfika narracji filmowej dostosowana została do możliwości od-
biorcy. Oglądający film nie był w stanie zapamiętać długiej opowieści, 
stąd kierowano do niego krótkie zdania, hasłowe wręcz komunikaty. 
Nierzadko nasycano je ostrymi sformułowaniami emocjonalnymi, mają-

47  Бронесводка 5 ГТА за 13.01.1945 г., ЦАМО, ф. 332, оп. 4948, д. 363, док. 10. O przynależ-
ności tych dział do 29 KPanc przekonany jest na podstawie kadrów z filmu Iwan Kułan, autor 
monografii zgrupowania z 2010 roku. Zob. И. Кулан, dz. cyt., c. 105–106.
48  В логове зверя…, 18’10’’–18’55’.
49  Tamże, 20’45’’–20’55’’.
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cymi znaczenie symboliczne – mówiąc o zapłacie za krzywdy i koniecz-
ności zemsty na ziemi wroga. Także sfera obrazu opierała się na licznych 
uproszczeniach. Ogień, zniszczenia, przedstawienie dobra i zła w posta-
ci sowieckich herosów i złych Niemców były nieodłącznymi atrybutami 
prezentacji. Do poziomu percepcji oglądającego dostosowano też hasło 
o czołgach w tolkmickim porcie. W materiale filmowym zostały bowiem 
zarejestrowane działa samobieżne SU85, budowane na podwoziach 
czołgów T34, a zatem podobne do nich. Można było je pomylić i robio-
no to często, ale w filmie celowo maksymalnie uproszczano podawane 
informacje i stąd zapewne użyto uogólnienia, że oto czołgi 5 Armii Pan-
cernej Gwardii dotarły na wybrzeże  50.

Drugim z analizowanych dokumentów był nieudźwiękowiony mate-
riał o nieznanym przeznaczeniu, trwający cztery i pół minuty, nazwany 
„W pancernym przełamaniu do morza”, a w skrócie „Rajd czołgów”. 
Sceny nagrali Szołomowicz i Mikosza w 1945 roku w Tolkmicku. We-
dług archiwalnego opisu, sowieckie „czołgi”, na jednym z których widać 
filmującego operatora z Centralnego Studia Filmów Dokumentalnych, 
Dawida Szołomowicza, wjeżdżają do portu w Tolkmicku, a strzelcy zaj-
mują obiekt. W dalszej części wojsko maszeruje ulicami zniszczonego 
miasta, pod domem stoi wóz konny pełen sprzętów i siedzą na nim 
Niemcy, którzy nie zdążyli uciec  51. 

Zapisane na taśmie ujęcia pozwalają odtworzyć kolejność zdarzeń  
w Tolkmicku. Wraz z pierwszymi zdjęciami, wykonanymi jeszcze za 
dnia i nagrywaniem wjazdu dział do portu wprost z ich pancerzy, wyja-
wiają przed widzami obraz inscenizacji walk na potrzeby przygotowania 
materiału filmowego o dotarciu Armii Czerwonej na brzegi Zatoki Gdań-
skiej. Nikt wówczas nie strzelał, nic nie płonęło. W zamarzniętych wo-
dach Zalewu Wiślanego drewniane, cywilne statki, uwięzione były  
w nadbrzeżnych lodach, a kilka z nich stało na portowym brzegu w celu 
dokonania zimowych napraw kadłubów. Wszyscy uczestnicy nagrań 
byli wówczas bezpieczni, nikt nie krył się za burtami dział samobież-
nych. Szołomowicz stał z kamerą we wnętrzu jednego z wozów, Miko-
sza nagrywał z drugiego. Major gestykulował i tłumaczył coś obsłudze. 
Kolejne sekwencje zostały nagrane już spoza pojazdów, pokazywały 
jazdę dział tym samym nabrzeżem, lecz w drugą stronę. Krótki obrazek 
50  Lesław Wojtasik podkreślał, że „treść, sposób argumentacji i sposób przekazu komunikatu pro-
pagandowego powinny być dostosowane do średniego poziomu grupy społecznej, do której propa-
ganda jest kierowana”. L. Wojtasik, Zarys psychologii propagandy, Warszawa 1972, s. 343. 
51  В танковом прорыве к морю, 1945, film dostępny pod linkiem: https://www.netfilm.ru/
film20429.
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pokazywał też zadowolonych oficerów sowieckich stojących nad brze-
gami zalewu  52.

Dalsza część materiału z portu nagrana była o zmierzchu. Z odległego 
planu uchwycono, jak działa samobieżne nadjeżdżały po raz kolejny  
i strzelały w kierunku basenu portowego. Wówczas też pojawił się w ka-
drze płonący drewniany statek z zachodniej strony portu, cumujący tuż 
przy falochronie. Na zbliżeniu biegała przy nim grupka strzelców, sugeru-
jąc atak, a płomienie przenosiły się na sąsiednie jednostki. W rzeczywisto-
ści taki scenariusz walk był niezwykle mało prawdopodobny, ponieważ 
żołnierze biegli ku zachodowi, podczas gdy niemieckie wojska znajdowa-
ły się na północny wschód od portu, w okolicach Fromborka. Po raz wtóry 
zarejestrowano tu na taśmie filmowej nagrywających się wzajemnie obu 
operatorów. Najpierw w dwóch ujęciach pokazany został Szołomowicz – 
nakręcił sprężynę kamery, a następnie nagrywał na tle płonącego statku. 
Potem role się odwróciły i to on sfilmował Mikoszę w blasku tego samego 
pożaru. Żaden z nich nie był w ukryciu, filmowali jawnie i bez poczucia 
jakiegokolwiek zagrożenia. Łącznie nagrania obu operatorów z tolkmic-
kiego portu zajęły w tym materiale ponad trzy minuty  53.

Ponad minuta końcowego materiału objęła szybko zmieniające się se-
kwencje, nagrane w różnych miejscach. Na początku wciąż pokazywano 
Tolkmicko, zapewne jeszcze przed akcją w porcie, bo w pełni dnia. Je-
den obraz obejmował typowy dla zabudowy tego miasteczka domek jed-
norodzinny, z wtargnięciem żołnierzy do jego wnętrza, a następnie strze-
laniem z okien i spojrzeniem na drugi budynek, o poddaszu zniszczonym 
uderzeniem pocisku artyleryjskiego lub czołgowego. Strzelcy pobiegli  
w jego stronę, po czym – w następnym kadrze – patrzyli z tych ruin na 
okolice kościoła. Na kolejnym ujęciu transportery M3A1 Scout Car, 
amerykańskiej produkcji pojazdy opancerzone używane przez sowiec-
kich zwiadowców, przejeżdżały przez betonowy mostek na rzeczce Stra-
dance w Tolkmicku. Załoga pierwszego wozu bez wyraźnej potrzeby 
ostrzelała stający naprzeciw dom z zamontowanego na wozie wielkoka-
librowego karabinu maszynowego. Tu też było już po walkach, ponie-
waż kolejny dom, stojący nieopodal, pozbawiony był już dachu i osmo-
lony po pożarze  54.
52  Sceny z wjazdu i widok portu za dnia fotografował Arkadij Szajchet, fotokorespondent cza-
sopisma „Frontowa Ilustracja” na 2 FB. Zob. T. Gliniecki, Album fotografii Arkadija Szajcheta 
z ofensywy na Prusy Wschodnie w 1945 r. jako przykład dokumentacji wojennej i propagando-
wej, „Zapiski z pogranicza” 2016, z. 4, s. 19–43.
53  В танковом прорыве…, 0’–3’17”.
54  В танковом прорыве…, 3’15’’–3’52’’.
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Następny obraz nie był z Tolkmicka, lecz ze wspomnianych Młynar  
i prawdopodobnie został nagrany wcześniej. Tym razem operator kame-
ry znajdował się na jednym z dział samobieżnych SU76M, jadących 
przez zaśnieżone ulice miasteczka. Tu też, mimo wyraźnego braku walk 
i sporej liczby sowieckich pojazdów na poboczach, część kadrów wyko-
nano przejeżdżając w pobliżu płonącej kamienicy. Operatorzy jeszcze 
raz skorzystali z materiału nagranego w Tolkmicku, prezentując prze-
marsz niewielkiego oddziału czerwonoarmistów jedną z głównych ulic 
miasteczka, dzisiejszą ulicą Szkolną. Zwraca uwagę stojący na poboczu 
lekki czołg niemiecki PzKpfw38(t), rzadko w tym okresie wojny używa-
na konstrukcja wyprodukowana w Czechach jeszcze przed wybuchem 
wojny  55. Dwie końcowe sekwencje pokazują los niemieckich cywilów. 
Na jednej kobieta pcha i ciągnie dwa wózki dziecięce, a obok niej idzie 
kilkuletnie dziecko, z zaciekawieniem spoglądające na kamerę. W tle tej 
sceny widać kościół w Rychlikach. Obraz drugi to pozostawione, pozba-
wione koni i przysypane śniegiem wozy gospodarskie uciekinierów  
z Prus Wschodnich. Pod plandeką wozu siedzą ludzie, obok biega pies  56.

WALKI O TOLKMICKO

Pierwsza dotarła pod Tolkmicko grupa zwiadowcza idąca na czele 29 
Korpusu Pancernego. Czołgiści współdziałali z działającym 75 batalio-
nem 1 wydzielonego pułku motocyklowego gwardii i znaleźli się tu 
przed północą 24 stycznia  57. Miasteczko zostało jednak całkowicie prze-
jęte dopiero kolejnego dnia. Dokumenty nagrodowe dowódcy grupy 
zwiadowczej z pułku motocyklowego, st. lt. gw. Dzimki Giergiewa, pod-
sumowują zdobycie z dniem 25 stycznia  58. Dziennik działań bojowych 5 
APancGw donosi, że „grupa zwiadowcza 1 wydz. pułku motocyklowego 

55  Czołg PzKpfw38(t) był prawdopodobnie wcześniej na wyposażeniu niemieckiej szkoły 
wojsk pancernych w Cyntach (Zinten – dziś Korniewo w FR), skierowanym do próby debloka-
dy Elbląga po wydarzeniach z 23 stycznia. W naprędce zorganizowanej grupie były też zdo-
byczne czołgi T34, które Niemcy naprawiali w fabryce w Braniewie. Dwa czołgi produkcji 
sowieckiej dotarły wówczas do Elbląga i brały udział w walkach obronnych. C. Günther, Beri-
cht des Oberleutnants a. D. C. G. aus Posen, w: Dokumentation der Vertreibung der Deutschen 
aus Ost-Mitteleuropa, red. A. Diestelkamp I in., Band I/1, Bonn 1954, s. 60.
56  В танковом прорыве…, 3’52’’–4’29’’.
57  Godziny i dni zdarzeń są czasem trudne do ustalenia, ponieważ nie zawsze wiadomo, czy 
dokumenty podają czas środkowoeuropejski, czy też oczekiwany przez dowództwo Armii 
Czerwonej czas moskiewski. Różnica między nimi wynosiła dwie godziny do przodu na rzecz 
Moskwy.
58  Наградной лист, ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, ед. хр. 2510, с. 17–18.
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gwardii 25 stycznia o godz. 23.00 zdobyła miasto Tolkmicko na wybrze-
żu Zalewu Wiślanego”  59. W swoistym „wyścigu” do brzegów, uznawa-
nych przez Rosjan za „morskie”, wzięła też udział inna armijna grupa 
zwiadowcza, która ruszyła w stronę Tolkmicka po zdobyciu Młynar. Do-
kumenty poszczególnych żołnierzy przynoszą informacje z trzech dni, 
2527 stycznia. Zwiadowcy zostali niebawem odwołani z Tolkmicka  
i przekierowani w inne miejsce, ale do laurów za zdobycie miasta zgła-
szali się też piechurzy z 42 Korpusu Strzeleckiego, którzy 25 stycznia 
znaleźli się w pobliżu miasteczka. Byli to żołnierze 391 pułku piechoty 
ze 170 Dywizji Strzeleckiej  60.

Zdobycie Tolkmicka zostało ogłoszone w rozkazie dziękczynnym Sta-
lina z datą 26 stycznia i taką podawano w późniejszych, oficjalnych da-
nych  61. Dni te wspominał Zdzisław Ćwilichowski, jeden z Polaków bę-
dących w pobliskich Kadynach na przymusowych robotach. Według 
niego, kilka dni wcześniej pojawiły się w Tolkmicku pierwsze sowieckie 
czołgi. Pięć maszyn wjechać miało do miasteczka od strony Elbląga: 

Ciągnęły pełnym gazem, błyskawicznie ustawiły się w mieście w szy-
ku bojowym; jeden zajął miejsce na ulicy Królewieckiej, jeden na ulicy 
Morskiej, dwa w porcie i jeden koło Nowego Wieku. Wszystkie zostały 
rozbite pociskami „Pancerfaust” z odległości około 20 m. Co się stało  
z czołgistami, nie wiem  62. 

W tym czasie niemiecka policja pomocnicza zgromadziła około setki 
robotników przymusowych z okolicy, ale kiedy dotarli kolumną do Tolk-
micka, nie było tam już żadnych władz i pozostawiono ich na miejscu. 
Jak wspominał Ćwilichowski, 26 stycznia rano zauważył żołnierzy so-
wieckich nadchodzących od wschodu, od strony osady Nowinka. Wów-
czas wyszedł im naprzeciw i udzielił wiadomości o sytuacji w mieście.

Część mieszkańców Tolkmicka, tuż przed nadejściem czerwonoarmi-
stów, zdecydowała się na ucieczkę po lodzie w stronę Mierzei Wiślanej. 
Powodem było ostrzelanie przez sowieckie czołgi pociągu linii nadzale-
wowej, który wieczorem 23 stycznia jechał od strony Elbląga. Uciekinie-
rzy jeszcze tej nocy zabrali najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszyli z portu, 
korzystając z sań i bojerów. Doszli tylko do linii otwartej wody, bo w tym 

59  Оперативная сводка штаба 5 гв. ТА, 26.01.1945, ЦАМО, ф. 332, оп. 4948, д. 363, c. 77–78.
60  Журнал боевых действий 391 сп 170 сд, ЦАМО, ф. 7024, оп. 66868, д. 4, c. 28–29.
61  От Советского Информбюро, „Красная звезда”, 27 января 1945 г., с. 1.
62  G. Niewiadomski (Z. Ćwilichowski), Z pamięci własnej i cudzej, w: …Ocalić od zapomnie-
nia. Półwiecze Elbląga (1945–1995) w pamiętnikach, notatkach i materiałach wspomnienio-
wych ludzi Elbląga, red. R. Tomczyk, Elbląg 1997, s. 137–138.
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czasie niemiecki lodołamacz wybił rynnę w lodach zalewu. Ewakuowano 
nią z elbląskiej stoczni Schichau kadłuby kilku budowanych dla Krieg-
smarine, nieukończonych torpedowców  63. Z tego powodu jedynie ludzie 
przedostali się na drugą stronę wyrwy i pieszo dotarli do Krynicy Mor-
skiej. Helmut Lingner, wówczas ośmiolatek, wspominał, że Rosjanie po-
jawili się w miasteczku pierwszy raz wieczorem 24 stycznia, później na 
krótki czas się wycofali, a dwa dni później zajęli je całkowicie  64. 

Wspomniani zwiadowcy z batalionu motocyklowego jechali pod 
Tolkmicko ponaglani przez zwierzchników, ci bowiem nakazali dowód-
cy 29 Korpusu Pancernego, gen. mjr. Małachowowi, przyspieszenie 
działań na wybrzeżu. W akcji uczestniczyły też czołgi z 31 BrPanc, lecz 
– według dokumentacji nagrodowej czerwonoarmistów – dotarły jedy-
nie na podmiejskie skrzyżowanie dróg, gdzie spotkały się z wrogim 
ostrzałem. Rzecz działa się 24 stycznia wieczorem, zatem mogły to być 
czołgi wspominane przez Ćwilichowskiego. Zwiadowcy tymczasem ru-
szyli na ulice miasteczka i następnego dnia w pełni je zajęli. Niebawem 
dotarły tu również oddziały rozpoznawcze idące od strony Młynar. 

Najprawdopodobniej 26 stycznia dotarła do zdobytego Tolkmicka 
grupa korespondentów wojennych. Niemcy, tworząc w Archiwum Akt 
Odszkodowawczych listę straconych jednostek pływających, za dzień 
zniszczenia statków w porcie uznali natomiast 27 stycznia, ale można to 
uznać za efekt końcowy rozprzestrzeniającego się, całonocnego pożaru. 
Jako przyczynę strat oryginalnie wpisano atak sowieckiej broni pancer-
nej  65. W miasteczku fotografował te zdarzenia Arkadij Szajchet, a filmo-
wali w parze Szołomowicz i Mikosza. Drugi z operatorów kamer napisał 
po wojnie obszerne wspomnienia, jednak o Tolkmicku skreślił ledwie 
kilka zdań. Pisał o brzydkim dniu, licznych masztach drewnianych stat-
ków, dogasających ogniach i sowieckich czołgach w porcie. Mikosza 
podał w książce datę 25 stycznia jako czas filmowania w miasteczku, ale 
dodał zarazem, że zaczerpnął ją ze wspomnień marsz. Rokossowskiego 
jako dzień dotarcia sowieckich wojsk na wybrzeże i zajęcia Tolkmic-
ka  66. Sporo miejsca autor poświęcił swym moralnym rozterkom z tych 
dni, ponieważ poprzedniej nocy sowieckie maszyny, na leśnej drodze 
63  W. Harnack, Die deutschen Flottentorpedoboote von 1942 bis 1945, HamburgBerlinBonn 
2004, s. 183.
64  H. Lingner, Der Untergang des deutschen Tolkemit Januar 1945, http://www.tolkemiton-
line.de/ toldamrafferfo4.htm (dostęp: 20.12.2018).
65  T. Dorgeist, Schiffe in Tolkemit am 27.1.1945, http://warsailors.com/forum/read.php?1,9115 
(dostęp: 20.12.2018).
66  K. Rokossowski, Żołnierski obowiązek, tłum. F. Czuchrowski, Warszawa 1976, s. 259.
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pod Pomorską Wsią, rozjechać miały gąsienicami kolumnę wozów i lu-
dzi, a jego przez dziesięciolecia prześladował trzask łamanych kości za-
stygłych w głębokim śniegu Niemców. Mikosza wyjaśniał, że do upadku 
Związku Sowieckiego nie pozwalano mu na przypominanie niechlub-
nych zdarzeń i dopiero po latach udało mu się umieścić je we wspomnie-
niowej książce  67. 

Zajęcie Tolkmicka przez czerwonoarmistów nie oznaczało końca walk 
o miasteczko, ponieważ Niemcy kontratakowali, idąc tędy od północne-
go wschodu w próbie przebicia ku linii Wisły. Przez kilka następnych 
dni przechodziło ono z rąk do rąk, a walki ze zmiennym szczęściem to-
czyły się do początków lutego  68. Jeden z oddziałów Wehrmachtu prze-
rzucono tu nawet na powrót, po lodzie zalewu, z Mierzei Wiślanej. So-
wieckie wojska zdobyły Tolkmicko po raz drugi wieczorem 4 lutego, 
uwalniając odcięty w zabudowaniach jeden z batalionów 170 DS. Głów-
ne uderzenie przeprowadziła 25 BrPanc z batalionem piechoty, a do li-
kwidacji resztek obrony wykorzystano batalion sił specjalnych NKWD, 
poprzedników „specnazu”  69.

PODSUMOWANIE

Nagrania filmowe z Tolkmicka nie pozostawiają wątpliwości, że przy 
ich realizacji dokonano celowej aranżacji naturalnego planu dla uzyska-
nia postulowanego przez władze propagandowego obrazu zwycięskiego 
dojścia Armii Czerwonej do wybrzeży Bałtyku. Wcześniej zdobyty port 
został przejęty bez zniszczeń, a ucierpiał dopiero w czasie inscenizacji 
walk. W celu zwiększenia realności nagrywanego materiału filmowego 
spalono część uwięzionych w lodzie drewnianych statków, a sowieckie 
działa samobieżne strzelały w ich kierunku. W takich okolicznościach 
nagrano pozorowany atak grupy strzelców. W czasie sesji zarówno fil-
mowcy, jak i towarzyszący im fotoreporter pojawiali się w kadrach wy-
konanych przez innych, wiedząc, że nie grozi im żadne niebezpieczeń-
stwo. Tak zainscenizowane sceny zostały umieszczone w filmie jako 
dokumentalny zapis walk o nadbrzeżne miasteczko, odcięcie Prus 
Wschodnich i zwycięskie podsumowanie styczniowej ofensywy 2 FB. 
Wśród wielu scen filmowych, imitujących obraz kronikarski, stanowiły 

67  Zob. В. Микоша, Я останавливаю время, Москва 2005.
68  Część opracowań pomija dalsze walki o Tolkmicko i nie podaje daty powtórnego zdobycia 
miasta. Zob. B. Dolata, Wyzwolenie Polski 1944-1945, Warszawa 1966, s. 387.
69  Отчет о боевых действиях 25 тбр, ЦАМО, ф. 3106, оп. 1, д. 5, лист. 193, c. 9.
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one o celowo fałszywym przedstawieniu działań wojennych i propagan-
dowym obliczu zarówno rejestracji zdarzeń przez operatorów z Kino-
grupy 2 FB, jak i filmów produkowanych z ich materiałów, w tym także 
obrazu „W legowisku zwierza”. Nie zmienia to jednak rzeczywistości 
samych walk, a wykazanie indoktrynacyjnego charakteru działań fil-
mowców nie odbiera Armii Czerwonej uprawnień do chwalenia się zwy-
cięskim pochodem przez Prusy Wschodnie w początkach 1945 roku.
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Staged Fights for Tolkmicko as an Example of the Activities of 
Film Operators of The Red Army in January 1945

Summary

The author of this article shows the activities of camera operators from 
the film group of the Red Army in January 1945, as a representative 
example of the staging scenes of fights in the small town of Tolkmicko 
on the Vistula Lagoon. They are presented according to the background 
of the deliberate formation of war film production, in particular the mi-
xing of propaganda and documentary functions in the Soviet Union, 
which as a typical totalitarian state, has been the sole distributor of infor-
mation passed on to the public.
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DZIAŁANIA 1. WARSZAWSKIEGO BATALIONU 
ROZPOZNAWCZEGO NA POMORZU W 1945 ROKU 

(PRÓBA OCENY)*

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dzieje 1. Warszawskiego  1 
Batalionu Rozpoznawczego (1. WBR), należącego do tzw. Ludowe-

go Wojska Polskiego (LWP)  2 oraz przypomnienie problemu oceny tak-
tyki wykorzystania tej jednostki w okresie bojów na Pomorzu  3 zimą  
i wiosną 1945 roku.

14 maja 1943 roku w obozie wojskowym, w okolicy wsi Sielce na 
obszarze Moskiewskiego Okręgu Wojskowego sformowana została 1. 
Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (DP), pod dowództwem płk. 
Zygmunta Berlinga. Był to eksperyment, który miał na celu zweryfiko-
wanie stosunku Polaków więzionych na terenie ZSRS do komunistów  
i nowego wojska. Wyniki były na tyle obiecujące, że stosunkowo szybko 
przystąpiono do formowania kolejnych jednostek. W zamyśle Józefa 
1 * Artykuł sfinansowany ze środków pozyskanych w ramach grantu dla młodych naukowców 
nr. 1134NH pt. „Leksykon niemieckich wojsk lądowych – przeciwników Ludowego Wojska 
Polskiego w okresie 19431945, wraz ze wskazówkami bibliograficznymi i źródłowymi”, reali-
zowany na Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 Zgodnie z sowiecką tradycją nadawania zaszczytnych tytułów od miejsca stoczonego boju, 1. 
batalion rozpoznawczy 24.2.1945 r. zyskał miano „warszawskiego” za udział w operacji war-
szawskiej w styczniu 1945 r., inaczej niż w okresie II Rzeczpospolitej, kiedy nazwy wyróżnia-
jące nadawano od miejsca formowania. 
2  W okresie od 1944 do 1952 r. to oficjalna nazwa „Wojsko Polskie”. Określenie „Ludowe” 
zostało nadane przez propagandę komunistyczną i przeniknęło do powszechnej świadomości, 
choć nigdy nie było oficjalnie zatwierdzone dokumentem normatywnym. Autor używa tej nie-
formalnej nazwy celem wyraźnego odróżnienia LWP od innych formacji Wojska Polskiego  
w okresie II wojny światowej, co podyktowane jest chęcią wskazania na jego specyfikę, podle-
głość wobec ZSRS i działania sprzeczne z polską racją stanu. Ponadto stosunkowo dobrze 
znane określenie LWP pozwala na szybką identyfikację, o której formacji polskiej armii trak-
tuje tekst, co jest ukłonem w stronę Czytelnika sięgającego do dzieła szeroko traktującego 
problem informacji o wojnie i na wojnie. 
3  Na potrzeby artykułu przyjmuje się, że Pomorze to kraina leżąca pomiędzy Ujściem Odry i Wisły 
do Morza Bałtyckiego. Ze względu na barierę, jaką stanowiła dla walczących wojsk dolna Odra, 
Pomorze Przednie nie stało się areną działań operacyjnych aż do kwietnia 1945 r., zaś po rozpoczę-
ciu operacji berlińskiej 1. Armia LWP, wraz z 1. WBR, toczyła boje w Brandenburgii.
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Stalina powstanie dywizji stanowiło pierwszy etap tworzenia w ZSRS 
Polskich Sił Zbrojnych, przekształconych w późniejsze LWP.

Pierwszą jednostką LWP stworzoną z myślą o rozpoznaniu nieprzyja-
ciela, a po części także zdobywaniu informacji cennych dla wywiadu 
wojskowego, była 1. kompania rozpoznawcza ze składu 1. DP  4. Zgodnie 
z etatem nr 04/564 skład 1. kompanii rozpoznawczej tworzyło: 9 ofice-
rów, 28 podoficerów i 130 szeregowców, łącznie 167 ludzi  5. Trzon kom-
panii tworzyły: dwa plutony strzeleckie, pluton zwiadowców konnych 
oraz pluton samochodów pancernych typu Ba64B  6. Jak wynika z po-
wyższych danych, była to jednostka stosunkowo słaba, nawet jak na po-
trzeby dywizji piechoty. Dla porównania batalion fizylierów w niemiec-
kiej dywizji piechoty wz. 44 liczył: 13 oficerów, 113 podoficerów, 580 
szeregowców oraz 91 hiwisów i 2 urzędników, łącznie 799 ludzi  7. 

Jeszcze 4 maja 1943 roku płk Berling został wezwany na Kreml, aby 
zdać relację Stalinowi z prac planistycznych, poprzedzających formowa-
nie polskiej dywizji piechoty. Podczas rozmowy ze Stalinem płk Berling 
stwierdził, że: Nie można wyobrazić sobie nowoczesnego wojska […] 
bez nowoczesnych rodzajów broni. Organizacja i szkolenie tych broni,  
a zwłaszcza kadr, wymaga długich okresów i dlatego narzuca się ko-
nieczność rozpoczęcia tej pracy od zaraz  8. Płk Berling miał na myśli 
przede wszystkim broń pancerną i lotnictwo, jednak dalszy rozwój li-
czebny i organizacyjny Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS wymuszał po-
wstanie organów rozpoznania taktycznego i wywiadu, bez których funk-
cjonowanie wielkich jednostek na polu walki byłoby niemożliwe. 

Wraz z 1. DP rozpoczęło się formowanie pododdziałów, nieprzewi-
dzianych sowieckim etatem dywizji strzelców gwardii. Jedną z takich 
jednostek był 1. pułk czołgów. Nie był to koniec. 10 sierpnia 1943 wła-
dze sowieckie formalnie wydały zgodę na utworzenie dowództwa i szta-
bu 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS, w składzie trzech dywi-
zji piechoty wraz z pododdziałami wsparcia. Na czele korpusu stanął 

4  S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wpro-
wadzenie do syntezy), Warszawa 2011, s. 49.
5  Aparat oświatowy (politycznowychowawczy) reprezentował 1 oficer i 2 podoficerów. Cen-
tralne Archiwum Wojskowe (CAW), III7544, Etat nr 04/564, k. 187; Wykaz kadry wydziału 
oświatowego 1. DP, k. 98.
6  CAW, III7544, Etat nr 04/564, k. 188.
7  V. Scherzer, Deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg. Bd. 1A, Formationsgeschichte des Hee-
res und des Ersatzheeres 1939-1945: Gliederung-Stärke-Ausrüstung-Bewaffnung, Ranis/Jena 
2007, s. 274.
8  Z. Berling, Wspomnienia, t. 2. Przeciw 17 republice, Warszawa 1991, s. 77–78.
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Berling, awansując jednocześnie do stopnia generała. Przewidziane eta-
tem dywizji kompanie zwiadowcze, nie mogły zapewnić rozpoznania 
ani danych wywiadowczych na rzecz tak dużego związku operacyjnego 
jak korpus. Nie dziwi zatem fakt, że wśród jednostek formowanych  
z rozkazu dowódcy korpusu znalazł się batalion rozpoznawczy. Gen. 
Berling wydał rozkaz w tej sprawie 19 sierpnia 1943 roku. 

Formowanie 1. Batalionu Rozpoznawczego (WBR) rozpoczęło się 1 
września 1943 roku i odbywało zgodnie z sowieckim etatem nr 04/257  
w następującym składzie: 
 dowództwo i sztab; 
 kompania piechoty zmotoryzowanej; 
 kompania czołgów; 
 kompania samochodów pancernych; 
 pluton motocyklowy; 
 pluton łączności;
 drużyna transportowa; 
 drużyna remontowa; 
 drużyna gospodarcza;  
 drużyna sanitarna; 
 drużyna administracyjna  9.

Skład osobowy 1. WBR zgodnie z etatem tworzyło: 42 oficerów, 162 
podoficerów i 146 szeregowców, łącznie 350 ludzi  10. 

Kompania czołgów otrzymała na uzbrojenie 10 czołgów lekkich  
T70M, ponadto batalion dysponował 13 samochodami pancernymi Ba-
64B – 10 w kompanii samochodów pancernych i 3 w plutonie łączno-
ści. Uzbrojenie strzeleckie stanowiły: 74 karabiny, 162 pistolety 
maszynowe, 9 rkm, 9 rusznic ppanc; zaś artyleryjskie: 9 moździerzy 
kal. 50 mm. Planowano, że transport batalionu miał się składać z 15 
amerykańskich półgąsienicowych transporterów opancerzonych M2 
oraz 23 samochodów ciężarowych. Transporterów M2 batalion nigdy 

9  CAW, III26220, Historia 1go Warszawskiego Samodzielnego Baonu Rozpoznawczego od 
chwili jego powstania do zakończenia wojny, k. 1.
10  W tym tylko jedna kobieta, nauczycielka języka polskiego prowadząca lekcje dla oficerów 
przybyłych z Armii Czerwonej. Nieoficjalnie kobiet w batalionie było więcej, jednak nie 
umieszczano ich w spisach. Były to tzw. „frontowe żony”, kochanki oficerów dowództwa bata-
lionu. Za przykład może posłużyć kwatermistrz batalionu kpt. Benedykt Pietrowicz, który 
sprowadził do batalionu „frontową żonę”, jak tylko batalion opuścił obóz wojskowy w Sielcach. 
CAW, III4605, Doniesienie o stanie bojowym jednostek pancernych i zmechanizowanych 1.
Armii LWP, k. 3; III26220, Historia 1go Warszawskiego Samodzielnego Baonu Rozpoznaw-
czego od chwili jego powstania do zakończenia wojny, k. 2; III26222, Meldunek polwych.  
z 19.1.1944 r., k. 1; III26232, Sprawozdanie materiałowe z 1.4.1945 r., k. 9.
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nie otrzymał, toteż do przewozu żołnierzy z kompanii piechoty zmotory-
zowanej wykorzystano samochody ciężarowe GMC. Dodatkowo park 
samochodowy batalionu tworzyły ciężarówki GAZAA, samochody te-
renowe Dodge WC51/52 oraz jeden Jeep Willys, który był do dyspozycji 
dowódcy. Pluton motocyklowy poruszał się na 32 motorach  11.

W marcu 1944 roku utworzono w 1. WBR kompanię dział samobież-
nych, uzbrojoną w 15 półgąsienicowych dział samobieżnych kal. 57 
mm  12. 10 czerwca 1944 roku, po niespełna trzech miesiącach, kompania 
została zlikwidowana, a działa samobieżne SU57 przekazano do 7. dy-
wizjonu dział samobieżnych (das)  13. 

Jak wynika z powyższego, 1. WBR wyraźnie odróżniał się od kompa-
nii rozpoznawczych, formowanych w składach dywizji piechoty. Struk-
tura i uzbrojenie batalionu pozwalają zaliczyć go w poczet jednostek 
pancernych. 

Według meldunków statystycznych dowództwa 1. WBR z dnia 1 lipca 
1944 roku, 27% składu osobowego stanowiły osoby deklarujące narodo-
wość inną niż polska. W przypadku kadry oficerskiej 56% osób zadekla-
rowało narodowość rosyjską, białoruską lub żydowską  14. Dane te nie są 
do końca miarodajne z uwagi na fakt, że narodowość polską deklarowa-
li także obywatele ZSRS pochodzenia polskiego, wychowani w warun-
kach totalitarnej indoktrynacji, a więc nie zawsze identyfikujący się du-
chem polskości. Pośrednio potwierdzają to problemy językowe, jakie 
występowały w początkowym okresie formowania jednostki. Pod ko-
niec września 1943 roku zorganizowano specjalny kurs języka polskiego 
dla wszystkich podoficerów batalionu, który trwał 6 dni w wymiarze 10 
godzin na dobę, co może świadczyć o skali problemu  15. Nauka języka 
polskiego była kontynuowana w batalionie z różnym natężeniem aż do 
stycznia 1945 roku  16.

11  CAW, III4605, Doniesienie o stanie bojowym jednostek pancernych i zmechanizowanych 
1. Armii LWP, k. 3.
12  Właść. T48 Gun Motor Carriage, lekkie działo samobieżne konstrukcji amerykańskiej, zbu-
dowane na podwoziu półgąsienicowego transportera opancerzonego M3. Wyprodukowano 962 
pojazdy tego typu. 680 sztuk wysłano do Wielkiej Brytanii. Po podpisaniu umowy LendLease 
większość dział T48 została wysłana do ZSRS gdzie oznaczono je nazwą SU57. J. Ledwoch, 
Half-Track, część I, Warszawa 1995, s. 3132. 
13 CAW, IX.4.3.140, J. J. Malczewski, Noty biograficzne samodzielnych oddziałów pancernych 
ludowego Wojska Polskiego, Warszawa 1975, s. 294.
14  CAW, III4101, Dane demograficzne 1. WBR, k. 51358.
15  CAW, III26220, Historia 1go Warszawskiego…, k. 2.
16  CAW, III2624, Meldunki numery 0108, k. 18.
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11 listopada 1943 roku odbyła się uroczystość złożenia przysięgi przez 
żołnierzy. Do tego czasu 1. WBR osiągnął stan osobowy przewidziany 
etatem. Jednak dopiero w grudniu 1943 roku dostarczono samochody 
ciężarowe oraz broń pancerną  17. 

Dowództwo nad batalionem pełnili kolejno: kpt. Leon Lisowski (4 
września 1943 r. – 28 stycznia 1944 r.), mjr Franciszek Kutasiewicz (28 
stycznia – 29 września 1944 r.), kpt. Edward Smerczko (29 września 1944 
r. – 6 marca 1945 r.), p.o. por. Wacław Raczkowski (6 – 18 marca 1945 r.), 
kpt. Edward Smerczko (18 marca 1945 r. do końca wojny)  18. 

W styczniu 1944 roku 1. WBR został przegrupowany z Sielc do wsi 
Muchanino – położonej 20 km na południe od Smoleńska, gdzie konty-
nuowano szkolenie ze sprzętem w warunkach zimowych. W ramach 
podnoszenia kwalifikacji, żołnierze batalionu wzięli udział w zawodach 
w biegach narciarskich, organizowanych na szczeblu korpusu  19.

Pobyt 1. WBR na Smoleńszczyźnie trwał do ostatnich dni marca 1945 
roku. Pod koniec tego miesiąca batalion przejechał koleją do wsi Rudnia 
Grodziszcze na południowywschód od Żytomierza. 10 czerwca 1944 
roku nastąpiła kolejna zmiana lokalizacji, do miejscowości Kirowe Doły 
położonej na północny wschód od Łucka. W lipcu 1944 roku 1. WBR, 
podobnie jak reszta jednostek 1. Armii Polskiej, przekroczył rzekę Bug  
i przegrupował się m.in. przez Chełm i Lublin. Pierwsze działania bojo-
we żołnierzy batalionu miały miejsce nad środkową Wisłą w sierpniu  
i wrześniu 1944 roku i polegały na organizacji posterunków obserwacyj-
nych i grup wypadowych. 15 września 1944 roku 1. WBR przeniósł się 
do Rembertowa, gdzie pozostał do 11 stycznia 1945 roku, pełniąc służbę 
garnizonową  20.

12 stycznia 1945 roku Armia Czerwona przystąpiła do realizacji wi-
ślańskoodrzańskiej operacji strategicznej. 16 stycznia, dowodzona 
przez gen. mjr. Stanisława Popławskiego, 1. Armia LWP włączyła się do 
działań zaczepnych z zadaniem opanowania Warszawy. Do 16 stycznia 
1. WBR utrzymywał pozycje obronne nad Wisłą w rejonie wsi Skrzypki 
i Świdry Małe, a następnie brał udział w działaniach zaczepnych w kie-
runku Warszawy od strony Ochoty. 
17  CAW, III26220, CAW, III26220, Historia 1go Warszawskiego…, k. 23.
18 S. Komornicki, Regularne jednostki ludowego Wojska Polskiego. Formowanie, działania bo-
jowe, organizacja, uzbrojenie, metryki jednostek kawalerii, wojsk pancernych i zmotoryzowa-
nych, Warszawa 1987, s. 217.
19  CAW, III26220, Historia 1go Warszawskiego…, k. 3.
20  A. Nogaj, 1 Warszawski Samodzielny Batalion Rozpoznawczy w działaniach bojowych 1 
armii WP w latach 1944-1945, „Myśl Wojskowa” 1987, nr 4, s. 112.
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W trakcie dalszych działań pościgowych w kierunku Bydgoszczy do 
zadań batalionu należało: rozpoznanie tras marszu i nowych miejsc ze-
środkowań, weryfikacja stanu przepraw przez liczne rzeki i strumyki oraz 
ocena grubość pokrywy lodowej na rzekach, pod kątem możliwości prze-
prawy pojazdów  21. W lasach w okolicach Sochaczewa żołnierze 1. WBR 
wzięli do niewoli 10 jeńców  22. Pościg za szybko odstępującym nieprzyja-
cielem rozpoczął się 17 stycznia 1945 roku, jednak już 23 stycznia 1. WBR 
został zmuszony wstrzymać dalszy ruch ze względu na szybko topniejące 
zapasy materiałów pędnych i smarów. Skład zaopatrzenia kwatermistrzo-
stwa batalionu pozostał w Rembertowie, a korki na drogach wywołane 
masami przemieszczających się oddziałów Armii Czerwonej uniemożli-
wiły prędki podwóz paliwa. Nie był to jedyny problem. Dotychczasowe 
szybkie tempo działań odcisnęło piętno na stanie technicznym pojazdów. 
Na skutek usterek utracono pięć czołgów (50% stanu) i trzy samochody 
pancerne  23. Po uzupełnieniu zaopatrzenia w dniu następnym, 1. WBR zo-
stał skierowany do Bydgoszczy. Pod rozkazami dowódcy 1. Brygady Ka-
walerii batalion brał udział w oczyszczaniu miasta z żołnierzy nieprzyja-
ciela  24. Podczas dalszego marszu w kierunku Sępólna Krajeńskiego 
batalion ponownie prowadził rozpoznanie stanu dróg. 

Po zdobyciu Bydgoszczy 1. Armia LWP rozpoczęła ogólne natarcie 
celem opanowania Jastrowia, z zadaniem dalszym marszu w kierunku 
Odry. W dyrektywie 1. Frontu Białoruskiego (FB), określającej charak-
ter działań nieprzyjaciela, znajdującego się bezpośrednio przed 1. Armią 
LWP, dowódca frontu, marsz. Gieorgij Żukow ograniczył się do stwier-
dzenia, że: „rozbite pododdziały nieprzyjaciela cofają się w kierunku 
zachodnim i usiłują stawić słaby opór na przygotowanych do obrony 
kolejnych rubieżach”  25. Pomimo, że lakoniczna informacja o nieprzyja-
cielu powinna wywołać zaniepokojenie w dowództwie 1. Armii, podjęto 
decyzje o wycofaniu 1. WBR z działań w awangardzie armii. 31 stycznia 
1945 roku dowódca batalionu otrzymał rozkaz zorganizowania ochrony 
21  M. Wziątek, Działania 1. Warszawskiego Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Roz-
poznawczego w czasie ofensywy styczniowej, Zeszyty Naukowe WAP. Seria Historyczna, 1968, 
nr 19, s. 80.
22  Tamże, s. 81.
23  Stosunkowo wysokie straty marszowe mogły wynikać z nienależytego zabezpieczenia 
sprzętu do eksploatacji w warunkach zimowych. Tamże, s. 82.
24  Meldunek bojowy nr 8, szefa sztabu por. Leopolda Gutmana: „Po zajęciu i przejściu przez 
Czerwoną Armię m. Bydgoszczy, małe grupy Niemców przesączyły się do miasta. Trzymali 
pod obstrzałem ul. Toruńską. Do godz. 3.00 dn. 26.01.45 r. naszymi zwiadowcami i zwiadow-
cami Czerwonej Armii zostały te grupy zniszczone”. CAW, III2624, k. 31.
25  Cyt. za: R. Dzipanow, 1 armia WP w bitwie o Wał Pomorski, Warszawa 1980, s. 34.
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sztabu 1. Armii LWP. Był to jednocześnie koniec działań typowo rozpo-
znawczych, do których batalion został powołany  26.

Rozkaz o organizacji obrony dowództwa armii przez 1. WBR zbiegł 
się w czasie z początkiem walki o Podgaje – umocnioną wieś leżącą  
w pasie przełamania Wału Pomorskiego  27. 31 stycznia 1945 roku 2. ba-
talion z 3. pułku piechoty 1. DP otrzymał zadanie opanowania wsi Pod-
gaje. Poważną trudność stanowił brak informacji o nieprzyjacielu. Dy-
wizyjna 1. kompania rozpoznawcza znajdowała się wraz z 1. pal  
w Sępólnie Krajeńskim – niemal 50 km od Podgajów, zaś pluton zwiadu 
konnego skoncentrował się w rejonie rozlokowania sztabu dywizji – 42 
km od linii frontu  28. Aby uzupełnić informacje, dowódca batalionu kpt. 
Wacław Zalewski wysłał 4. kompanię dowodzoną przez ppor. Alfreda 
Sofkę w celu przeprowadzenia zwiadu. Kompania przekroczyła rzekę 
Gwdę i przeszła przez las w kierunku wsi Podgaje, a następnie, nie wie-
dząc nawet o tym, została okrążona przez żołnierzy WaffenSS. Po wzię-
ciu do niewoli niemal wszyscy polscy jeńcy zostali zamordowani. Odpo-
wiedzialność za tę zbrodnię spoczywa na SSmanach z łotewskiej 15. 
Dywizji Grenadierów SS i holenderskiego 48. Ochotniczego Pułku Gre-
nadierów Pancernych SS „General Seyffard”  29. 

Tragedii w Podgajach można było uniknąć, gdyby zadanie rozpozna-
nia przedpola wsi wypełniał rzut pancerny 1. WBR, narażony na dużo 
mniejsze starty niż kompania ppor. Sofki. Ewentualnym działaniom ba-
talionu sprzyjałby fakt, że betonowy most przez Gwdę, pomiędzy Pod-
gajami a Radawnicą, nie został przez nieprzyjaciela wysadzony. 

Ochrona dowództwa 1. AWP nie była jedynym zadaniem realizowa-
nym przez 1. WBR. Na przełomie stycznia i lutego 1945 roku przedmio-
tem troski gen. Popławskiego było prawe skrzydło dowodzonej przez 

26  CAW, III26220, Historia 1go Warszawskiego…, k. 13.
27  Istnienie systemu stałych fortyfikacji okazało się dla dowództwa 1. Armii LWP sporym zasko-
czeniem, mimo że informacje na temat niemieckich przedwojennych umocnień przy dawnej gra-
nicy z Polską powinny być znane. Dnia 31.8.1944 r. Dowództwo Wojsk Inżynieryjnych 1. FB 
przesłało do sztabu 1. Armii LWP dokument pt. „Krótki opis umocnień niemieckich na odcinku 
1. FB”, według danych wywiadowczych z 15.7.1944 r. W dokumencie tym zawarta była bardzo 
szczegółowa charakterystyka ufortyfikowanej rubieży Wału Pomorskiego. Dokument został na-
wet przetłumaczony na język polski. A. Nogaj, Powstanie i organizacja Oddziału Wywiadowcze-
go Sztabu Głównego Wojska Polskiego w latach 1944-1945, w: Studia nad wywiadem i kontrwy-
wiadem Polski w XX wieku, t. 1, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2012. s. 500.
28  K. Sobczak, Lenino, Warszawa, Berlin: wojenne dzieje I Dywizji Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki, Warszawa 1988, s. 292.
29  Szerzej: E. Anders, J. Fritz, Mord dokonany na polskich jeńcach wojennych we wsi Podgaje 
(Flederborn) w lutym 1945 r., „Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Kra-
jów Bałtyckich”, 2012, nr 3, s. 157186.
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niego armii. 2 lutego 1945 roku grupa żołnierzy piechoty, poruszająca 
się na samochodach marki Dodge, prowadziła rozpoznanie trasy z No-
wej Wiśniewki w kierunku wsi Łąkie. Podczas wykonywania zadania 
napotkano silny oddział nieprzyjaciela, wsparty bronią pancerną. W po-
tyczce utracono jeden samochód, ale obyło się bez zabitych. Następnie 
1. WBR wraz z 7. das zajął obronę w Nowej Wiśniewce. 5 lutego obroń-
cy z powodzeniem odparli nieprzyjacielski oddział, próbujący podejść  
i opanować wieś. W wyniku starcia zginęło 2 żołnierzy batalionu, a 11 
zostało rannych. Dowódca batalionu ocenił, że odparto niemiecki od-
dział w sile 400 ludzi, wsparty dwoma działami pancernymi, ale nie uda-
ło się ustalić, z jakiej jednostki on pochodził. Następnego dnia żołnierze 
batalionu patrolowali okoliczne lasy w kierunku Podgajów, zdobywając 
w nieopisanych okolicznościach pewną ilość dokumentów operacyjnych 
i map dowództwa łotewskiej 15. Dywizji Grenadierów SS. Materiały 
przekazano dowództwu 1. Armii LWP  30.

10 lutego 1945 roku 1. WBR przegrupował się do miejscowości Szwe-
cja, wypełniając nadal zadanie ochrony sztabu 1. Armii LWP. Następne-
go dnia patrol pod dowództwem por. Leopolda Guttmana prowadził roz-
poznanie dróg w kierunku Wałcza, w trakcie którego wzięto do niewoli 
4 jeńców  31. 

W nocy z 13 na 14 lutego 1945 roku duża grupa żołnierzy niemieckich  
z garnizonu twierdzy Piła przerwała sowieckie okrążenie i wyszła na tyły 
47. Armii oraz 1. Armii LWP. Podczas marszu w kierunku północnym nie-
miecki oddział zajął wieś Tarnówka, położoną 12 km na zachód od Złotowa. 
W dniach 1415 lutego 1. WBR przy współdziałaniu z 7. das zdołał odbić 
Tarnówkę z rąk niemieckich. Warto nadmienić, że w czasie walk obie jed-
nostki realizowały zadania typowe dla broni pancernej – w szczególności 
czołgów średnich. W boju utracono jeden zniszczony T70M. Dowódca ba-
talionu zameldował wzięcie do niewoli 3 jeńców oraz zabicie 72 żołnierzy 
nieprzyjaciela, co może sugerować, że wiadomość o zbrodni w Podgajach 
wywarła wpływ na stosunek do poddających się Niemców. Walka o Tar-
nówkę była największą bitwą żołnierzy 1. WBR  32.

Starcia w Nowej Wiśniewce oraz bitwa o Tarnówkę stanowią niewąt-
pliwy sukces 1. WBR. Jednak zabrakło tej jednostki w trakcie działań 
zaczepnych 1. Armii LWP, po przełamaniu Wału Pomorskiego. 10 lutego 
1945 roku 2. batalion czołgów z 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów 

30  CAW, III26220, Historia 1go Warszawskiego…, k. 14.
31  CAW, III2624, Meldunek nr 032, k. 43.
32  Tamże, Meldunek nr 036, k. 47.
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Westerplatte poniósł ciężkie starty podczas próby podejścia pod Miro-
sławiec. Powodem niepowodzenia było niedostateczne rozpoznanie 
przed frontem batalionu  33. 

Po przełamaniu Wału Pomorskiego, 1. Armia LWP próbowała zreali-
zować dyrektywę marsz. Gieorgija Żukowa, dowódcy 1. FB. Marszałek 
Żukow nakazywał wyparcie oddziałów niemieckich z obszaru Pojezie-
rza Drawskiego  34. Walki prowadzone w okresie od 11 lutego do 1 marca 
1945 roku przypominały wojnę pozycyjną. Szczególnie krwawe okazały 
się próby przełamania niemieckiej obrony podjęte 19 lutego 1945 roku 
w kierunku Wierzchowa, Żabina i Żabinka. Odcinka frontu broniła nie-
miecka 5. Dywizja Strzelców przy pomocy licznych środków przeciw-
pancernych oraz rozbudowanego system drewnianoziemnych umoc-
nień polowych. Wykorzystanie w tych warunkach 1. WBR było mocno 
wątpliwe, toteż zasadna wydaje się być decyzja dowódcy 1. Armii LWP 
o pozostawieniu go przy sztabie armii w Wałczu  35. 

Dopiero przegrupowanie na Pomorze silnych jednostek pancernych z kie-
runku berlińskiego umożliwiło wojskom sowieckim przełamanie frontu  
i rozwinięcie ofensywy w kierunku Bałtyku. Również 1. Armia LWP poko-
nała opór nieprzyjaciela pod Wierzchowem i przeszła do ogólnego natarcia. 
Opanowano Czaplinek, Drawsko i Złocieniec, posuwając się na odległość 
od 6 do 20 km. Sukcesy wojsk sowieckich działających na skrzydłach 1. 
Armii LWP  36 doprowadziły do całkowitego załamania niemieckiej obrony, 
toteż od 5 marca 1945 roku natarcie 1. Armii LWP zamieniło się w pościg za 
ustępującym nieprzyjacielem  37. Pomimo że działania te przypominały stycz-

33  Zadanie zwiadu w kierunku Mirosławca nieskutecznie realizował pluton wydzielony z 2. 
batalionu czołgów. Dystans pomiędzy plutonem zwiadu, a kolumną batalionu był zbyt krótki. 
Wykorzystała to obsługa niemieckich armat ppanc., otwierając ogień zarówno do plutonu 
zwiadu, jak i do kolumny głównej batalionu, co spotęgowało straty. CAW, III4608, Wypis  
z księgi działań bojowych 2. batalionu czołgów, k. 114.
34  Celem tej niezwykle krwawej operacji było przesunięcie linii frontu prawego skrzydła 1. FB 
bardziej na północ, na dogodny do obrony obszar Pojezierza Drawskiego. Powodzenie pozwo-
liłoby zabezpieczyć prawe skrzydło 1. FB przed jednostkami nieprzyjaciela działających z re-
jonu Nowogardu, Gryfic i Białogardu, co umożliwiało dalsze operacje zaczepne centrum 1. FB 
w kierunku Berlina.
35  Świadczyć o tym mogą starty poniesione przez 1. Brygadę Pancerną im. Bohaterów Wester-
platte. W boju z dnia 19.02.1945 r. brygada utraciła 56 ludzi oraz 12 czołgów spalonych i 2 
uszkodzone. K. Anduła, 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte na 
froncie (1943-1945), Warszawa 2015, s. 361.
36  Z prawa 2. Korpus Kawalerii Gwardii, z lewa 3. Armia Uderzeniowa wraz z 1. Armią Pan-
cerną Gwardii. 
37  K. Kaczmarek, Polskie wojsko na Wschodzie 1943-1945, od Mierzei do Łaby i Wełtawy, Lu-
blin 2003, s. 401420.
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niowy marsz w kierunku Bydgoszczy, to dowódca 1. Armii LWP nie zdecy-
dował się skierować do tych działań 1. WBR. W dniach od 1 do 11 marca 
batalion przemieszczał się w ślad za dowództwem i sztabem 1. Armii LWP, 
zajmując obronę kolejno w: Wałczu (18 lutego4 marca), Mirosławcu (46 
marca), Sławoborzu (911 marca)  38. 

W nocy z 7 na 8 marca 1945 roku pododdziały 6. DP podeszły pod Ko-
łobrzeg, włączając się w walki o zachodnią dzielnicę miasta. Następnego 
dnia pod miasto przybyła 3. DP i zajęła pozycje pomiędzy 6. DP, a sowiec-
ką 272. Dywizją Strzelców. Do 12 marca bój o Kołobrzeg cechował się 
brakiem koordynacji pomiędzy oddziałami polskimi i sowieckimi, efektem 
czego był brak sukcesów oraz wysokie straty nacierającej piechoty  39. Cha-
otyczny przebieg pierwszych dni bitwy o Kołobrzeg wynikał z braku świa-
domości sytuacyjnej dowództwa 1. Armii LWP. W okresie od 4 do 7 marca 
rozkaz zdobycia Kołobrzegu otrzymała sowiecka 45. Brygada Pancerna 
Gwardii, czego dokonać miała we współdziałaniu z 272. Dywizją Strzel-
ców   40. Dowództwo 1. FB a priori założyło, że postawione zadanie będzie 
wykonane. Efektem tego mylnego założenia były rozkazy marsz. Żukowa 
skierowane do dowódcy 1. Armii LWP, nakazujące mu zorganizowanie 
obrony wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego na odcinku 54 km od Karlina 
do Mrzeżyna. Z lektury następujących po sobie dyrektyw, kierowanych do 
dowództwa 1. Armii LWP wynika, że dowództwo 1. FB bardziej liczyło się 
z możliwością niemieckiego desantu morskiego pod Kołobrzegiem niż  
z bitwą o samo miasto  41. Tak też zadanie to zinterpretował gen. Popławski. 
Podzielił on swoje siły: pod Kołobrzeg skierował dwie stosunkowo słabe 
dywizje: 3. i 6., a z resztą armii pomaszerował w kierunku Kamienia Po-
morskiego, gdzie spodziewano się większego zgrupowania wojsk niemiec-
kich  42. Ta brzemienna w skutkach decyzja była pośrednio konsekwencją 
stosunkowo szybko zmieniającej się sytuacji, braku dostatecznej wymiany 
informacji pomiędzy oddziałami wywiadowczymi 1. FB i 1. Armii LWP, 
jak również niedostatecznego rozpoznania po polskiej stronie. 3. i 6. DP 
realizując zadanie marszu w kierunku Kołobrzegu posiadała informacje 
tylko o jednostkach niemieckich, które aktualnie były okrążone pod Świ-

38  CAW, III2624, Meldunki nr 038059, k. 4973.
39  E. Murawski, Bój o Pomorze. Ostatnie walki obronne na Wschodzie, Oświęcim 2017, s. 272.
40  K. Anduła, Pancerne preludium. 45. Brygada Pancerna Gwardii w bitwie o Kołobrzeg 4-7 
marca 1945  r., „Technika Wojskowa: Historia” 2017, nr 7, s. 6272.
41  E. Jadziak, Wyzwolenie Pomorza: działania 1 Armii WP w operacji pomorskiej Armii Ra-
dzieckiej 6 III-7 IV 1945, Warszawa 1962, s. 4046.
42  Tamże, s. 4546.
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dwinem  43. Wiadomości na temat sytuacji w Kołobrzegu nie było wcale  
i nie mogły ich pozyskać stosunkowo mało mobilne kompanie zwiadowcze 
wymienionych dywizji. Tymczasem 1. WBR, działając przed frontem 1. 
Armii LWP miał dostateczne środki, aby wykryć przemieszczenia wojsk  
w rejonie Białogardu, Karlina i Kołobrzegu, z którymi faktycznie przyszło 
walczyć żołnierzom dwóch wymienionych dywizji. 

11 marca 1. WBR przegrupował się ze Sławoborza do Gryfic, a na-
stępnie otrzymał rozkaz przegrupowania się do Dźwirzyna nad jeziorem 
Resko  44. W trakcie realizacji zadania grupa operacyjna batalionu pod 
dowództwem chor. Wieliczki i chor. Grossa opanowała lądowisko dla 
wodnopłatów na brzegu jeziora Resko. Podczas patrolowania okolicy 
złapano 15 oficerów i podoficerów z francuskiej 33. Ochotniczej Dywi-
zji Grenadierów SS wraz z posiadanymi przez nich dokumentami. Na-
stępnego dnia w okolicy kolonii Karwin, niedaleko wsi Brojce – 12 km 
na płnwsch. od Gryfic, zlikwidowano grupę Niemców w sile 52 żołnie-
rzy, którzy wcześniej ostrzelali kolumnę transportową batalionu  45.  
13 marca 1945 roku batalion przejechał do Karlina, gdzie realizował po-
dobne zadanie, patrolując drogi w kierunku Połczyna Zdroju. 18 marca 
grupa 100 żołnierzy z kompanii zmotoryzowanej została oddana pod 
rozkazy dowódcy 4. DP do pełnienia służby garnizonowej w Kołobrze-
gu, która nie trwała długo, bo zaledwie do 22 marca  46. W czasie stacjo-
nowania w Karlinie żołnierze batalionu uczestniczyli w akcji wysie
dlania Niemców z ich majątków. W kwietniu batalion stacjonował  
w Trzebiatowie oraz nad Dźwiną na odcinku 23 km od Kamienia Pomor-
skiego do Recławia. Żołnierze batalionu byli zaangażowani do patrolo-
wania dróg rokadowych oraz akcje wyłapywania dezerterów. Zatrzyma-
nych odprawiano do 2. Brygady Zaporowej stacjonującej w Gryficach  47. 

16 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się operacja berlińska Armii Czer-
wonej. Trzy dni później batalion przekroczył Odrę i ponownie przystąpił 
do ochrony sztabu 1. Armii LWP. Zadanie to nie uległo zmianie do końca 
działań wojennych na froncie wschodnim  48.

43  Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945: wybór 
materiałów źródłowych, t. 2, cz. 2, oprac. L. Ponahajba, Warszawa 1964, dok. 310, s. 448449.
44  CAW, III2624, Meldunek nr 059, k.73.
45  CAW, III26220, Historia 1go Warszawskiego…, k. 1920.
46  CAW, III2624, Meldunek nr 069, k. 83.
47  CAW, III2624, Meldunki nr 083085, k. 103106. 
48  CAW, III26220, Historia 1go Warszawskiego…, k. 24.
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Jak widać z przedstawionego opisu działań 1. WBR na Pomorzu, za-
dań o charakterze rozpoznawczym jednostka ta praktycznie nie wykony-
wała. Przy analizie materiałów źródłowych za okres 1. WBR walk zwra-
ca uwagę fakt, że od 1 lutego do 9 maja 1945 roku sztab batalionu zdał 
83 meldunki bojowe, z których tylko w ośmiu podano informacje o jed-
nostkach nieprzyjaciela, zaś reszta zawierała niezmienne zdanie: „O nie-
przyjacielu wiadomości brak”  49. Zdecydowana większość przedsięwzięć 
bojowych była związana z patrolowaniem obszaru na tyłach 1. Armii 
LWP oraz ochroną jej dowództwa. Nierzadko żołnierze batalionu byli 
wykorzystywani do pełnienia służby garnizonowej. Wymienione zada-
nia były charakterystyczne dla brygad zaporowych LWP  50.

Niedostateczna wiedza na temat sił i środków nieprzyjaciela stała się 
przyczyną ciężkich start 1. Armii LWP w trakcie walk na Pomorzu  51. Fakt 
ten rodzi pytanie, czy wyspecjalizowany batalion rozpoznawczy, jakim dys-
ponował dowódca 1. Armii LWP został należycie wykorzystany? 

Na powyższy problem zwrócił uwagę Antoni Jasieński, który w dziele 
Przełamanie Wału Pomorskiego  52 napisał: „Jeśli chodzi o 1 batalion roz-
poznawczy i 7 dywizjon artylerii pancernej, to trzeba stwierdzić, że moż-
liwości ich nie zostały w dostatecznej mierze wykorzystane. Jedynie  
w okresie marszu oddziały te działały zgodnie ze swym przeznaczeniem. 
W późniejszych walkach używano ich głównie do ochrony stanowiska 
dowodzenia armii oraz do zwalczania rozbitków hitlerowskich przebijają-
cych się z Piły. W ten sposób armia pozbawiona została przede wszystkim 
dobrego środka rozpoznania, jakim był 1 batalion rozpoznawczy”  53. 
49  CAW, III2624, Meldunki nr 0230111, k. 34156.
50  W latach 19431945 powołano do życia 1., 2. i 3. Brygadę Zaporową. 3. Brygadę Zaporową 
po krótkim czasie rozformowano, zaś 1. i 2. Brygada Zaporowa zostały użyte bojowo. Ze 
względu na charakter służby, brygady zaporowe przypominały raczej wojskową żandarmerię 
polową, czuwały nad porządkiem i bezpieczeństwem na zapleczu jednostek walczących. 
Przede wszystkim zwalczały wszelkie przejawy dywersji i maruderstwa oraz prowadziły wal-
kę z przestępcami i przypadkami nielegalnego pędzenia alkoholu. 1. Brygada Zaporowa został 
zaangażowana w zwalczanie podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie. Obok tych 
zadań wojska, żołnierze brygad zaporowych pełnili służbę garnizonową, ochraniając ważniej-
sze obiekty wojskowe i państwowe. Cz. Tokarz, Charakterystyka akt samodzielnych brygad 
zaporowych z lat 1944-1945 przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym, „Biule-
tyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 1972, nr 4, s. 9394.
51  Od 1.2.1945 do 7.4.1945 r. starty bezpowrotne 1. Armii LWP w poległych i zaginionych wy-
niosły 7575 oficerów i żołnierzy. Księga poległych na polu chwały. Żołnierze ludowego Wojska 
Polskiego polegli, zmarli z ran i zaginieni w czasie drugiej wojny światowej w latach 1943-
1945, oprac. L. Lewandowicz, Warszawa 1974, tab. 4, s. 1617.
52  A. Jasiński, Przełamanie Wału Pomorskiego. Marsz-manewr 1. Armii WP od Warszawy do 
Bydgoszczy i udział w przełamaniu Wału Pomorskiego 19.01-7.03.1945, Warszawa 1958, s. 409.
53  Tamże.
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Zagadnienie to szeroko analizował również Adam Nogaj na łamach 
periodyku „Myśl Wojskowa”  54, przeznaczonego dla generalicji i ofice-
rów LWP, wskazując, że uprzednio zadanie to realizowała słaba 2. kom-
pania ochrony sztabu (184 ludzi), która w warunkach walk na Pomorzu 
nie mogła zapewnić dostatecznej obrony przed działającymi na tyłach 
frontu oddziałami niemieckimi. Wprawdzie dowództwa 1. Armii LWP 
bronił także 7. das, który z racji egzotycznego uzbrojenia nie bardzo 
nadawał się do realizacji innych zadań  55, ale zdaniem Adama Nogaja 
były to siły zbyt słabe wobec zagrożeń,  jakie stworzyły jednostki nie-
mieckie garnizonu z Piły. Tezę o słuszności decyzji o wykorzystaniu 1. 
WBR do obrony sztabu oraz jako ruchomego odwodu dowódcy armii, 
autor uzasadnia przebiegiem walk na tyłach frontu  56. 

Adam Nogaj zwrócił uwagę, że wykorzystanie bojowe 1. WBR w nie-
małym stopniu było zdeterminowane uzbrojeniem, jakie znajdowało się 
na stanie jednostki. Szczególną cechą, której wymaga się od pojazdów 
rozpoznawczych jest zdolność pokonywania przeszkód wodnych. Za 
sprawą doświadczeń II wojny światowej, we współczesnych siłach 
zbrojnych, formowanych z myślą o europejskim teatrze działań wojen-
nych, wymóg pływalności jest kwestią oczywistą. Przed II wojną świa-
tową w ZSRS problem ten był traktowany niezwykle poważnie, stąd 
decyzja o produkcji licznych lekkich czołgów pływających T37A, T38 
czy T40. Działania wojenne w 1941 roku wykazały, że czołgi te dyspo-
nowały zbyt słabym opancerzeniem i uzbrojeniem, aby przetrwać na 
polu walki, toteż zaniechano ich dalszej produkcji, pomimo zalety pły-
walności  57. Czołgi T70M i samochody pancerne Ba64B, w które wy-
posażone był 1. WBR, nie dysponowały możliwością pływania, co ogra-
niczało zdolności bojowe batalionu w okresie walk nad środkową Wisłą 

54  A. Nogaj, 1 Warszawski…, passim.
55  Działo samobieżne SU57 uzbrojone było w armatę kal. 57 mm, która w warunkach wojny 
1945 r. nie zapewniała skutecznej siły ognia przeciwko niemieckiej broni pancernej. Słabe 
opancerzenie, otwarty przedział bojowy oraz wysoka sylwetka były kolejnymi wadami tego 
pojazdu. Były to powody, dla których 7. das realizował zadania inne niż pozostałe pododdziały 
broni pancernej 1. Armii LWP. Działania bojowe 7. das nie doczekały się do tej pory naukowe-
go opracowania. Jedyną publikacją poruszającą tą tematykę jest kieszonkowa książka Eugeniu-
sza Walczuka, Ogniem z zasadzki, wydana w ramach serii wielotomowej Druga Wojna Świato-
wa: Bohaterowie, Operacje, znanej powszechnie pod nazwą „Żółty Tygrys”. Cechą szczególną 
publikacji jest to, że autor szeroko wykorzystał materiały źródłowe z CAW, zaś jej wadą – zmy-
ślone dialogi i opisy charakterystyczne dla beletrystyki okresu PRL. E. Walczuk, Ogniem  
z zasadzki, Warszawa 1988, passim.
56  A. Nogaj, 1 Warszawski…, s. 113114.
57  M. Kołomyjec, T-37, T-38, T-40, Warszawa 2004, passim.
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i dolną Odrą  58. Powyższe twierdzenie jest słuszne w odniesieniu do walk 
z 1944 roku i kwietnia 1945 roku, kiedy 1. Armia LWP zajmowała pozy-
cje obronne nad wielkimi przeszkodami wodnymi. Inaczej problem ten 
przedstawiał się na Pomorzu, gdzie pododdziały 1. Armii LWP operowa-
ły w terenie pozbawionym dużych rzek, zaś dynamika działań nieraz 
powodowała, że w ręce żołnierzy wpadały nieuszkodzone przeprawy 
przez mniejsze rzeki. 

Kolejny problem, który dostrzegało dowództwo 1. Armii LWP przy 
przydziale zadań dla 1. WBR, to niemiecka dominacja w dziedzinie środ-
ków obrony przeciwczołgowej. Doświadczenia walk na Pomorzu wyka-
zały, że nieprzyjaciel dysponował dużą ilością armat przeciwpancernych  
o kalibrach od 75 do 105 mm oraz setkami granatników z głowicą kumu-
lacyjną typu Panzerfaust i Panzerschreck. Wprawdzie samochody pancer-
ne i czołgi 1. WBR posiadały pancerz, który chronił je tylko przed bronią 
strzelecką, to używane do działań zwiadowczych znacznie lepiej opance-
rzone czołgi T34 i T3485 były narażone na zniszczenie w równym stop-
niu, ze względu na wysokie parametry balistyczne stosowanych przez 
Niemców broni. W tej sytuacji małe gabaryty czołgów T70M i samocho-
dów pancernych mogły stanowić pewien atut. 

Adam Nogaj podkreślił, że szereg przesłanek uzasadniał potrzebę wyko-
rzystania 1. WBR w odwodzie 1. Armii LWP, ale nie może to przesłaniać 
faktycznych funkcji, do których jednostka została powołana i usprawiedli-
wić rażących odstępstw od tego  59. Należy zaznaczyć, że stan wiedzy na te-
mat zagadnienia rozpoznania i wywiadu wojskowego LWP w okresie II 
wojny światowej jest wciąż niezadowalający, toteż niniejszy artykuł należy 
traktować jako przyczynek do dalszych studiów w tej materii. 
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Activities of the 1st Warsaw Reconnaissance Battalion 
at Pomerania in 1945 (an assessment)

Summary

During The Second World War, in the Polish People’s Army, a recon-
naissance of the enemy was provided by the recon platoons and compa-
nies. 1st Warsaw Reconnaissance Battalion was the unit one of a kind. 
Despite specialist training, soldiers of the battalion did not carry out the 
recon tasks. The analysis of the battalion’s activities during the campaign 
of the 1945 prove that the battalion carried out most of the action typical 
for barrage units. The vast majority of time the soldiers spent on protec-
ting the command of the 1st Army and on the garrison service. Lack of 
the military recon contributed to high level of casualties after the Pome-
rania campaign. This problem was analysed by polish military historians. 
Despite the military reasons which were justifying the tasks other than 
recon, the use of the battalion for activities incompatible with its inten-
ded use can be considered a mistake.
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INFORMACJA W PROCESIE WYPRACOWANIA 
I PODEJMOWANIA DECYZJI NA STANOWISKU 

DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ

„W świecie, który zalewa powódź nieistotnych danych,
przejrzystość informacji to potęga”  1.

Informacja w procesie podejmowania decyzji towarzyszyła działaniom 
wojennym od zawsze. Dowód na to odnajdujemy chociażby w Trzy-

dziestu sześciu strategiach starożytnych Chin  2 oraz pracach Hansa Del-
brücka poświęconych antycznej i nowożytnej sztuce wojennej  3. Sukces 
na polu walki (bitwy) nie był i nie jest możliwy bez informacji o siłach 
przeciwnika, a zwłaszcza o podstawowych źródłach ich zaopatrywania, 
rejonach mobilizacji, przemarszach i kluczowych elementach sztuki 
operacyjnotaktycznej. Historia wojen, na co zwrócił uwagę frontowy 
żołnierz Marian Porwit, uczy, że „pierwszą i podstawową zasadą sztuki 
wojennej jest rozstrzygające znaczenie czynników duchowych. Istotę jej 
stanowi fakt, że o wyniku walki rozstrzyga człowiek i to nie innymi wła-
ściwościami, lecz właśnie duchowymi. Spośród wielu czynników skła-
dających się na zwycięstwo, na pierwszym miejscu stoi człowiek, przede 
wszystkim dzięki tym wartościom, które najbardziej dają mu miano 
człowieka: siłom ducha”  4. To prawda, że możemy żołnierza wyposażyć 
w najnowocześniejszą broń, ale to jeszcze nie oznacza, że jest on na tyle 
zmotywowany, by użyć jej zgodnie z interesem państwa, któremu służy. 
Przykład ponad 1,5 mln czerwonoarmistów, z których wielu utraciło 
wolę walki za „ojczyznę Stalina” i – w konsekwencji – już w pierwszych 
tygodniach wojny dostali się do niemieckiej niewoli, każe nam z wielką 

1  Y.N. Harari, 21 lekcji na XXI wiek, tłum. M. Romanek, Kraków 2018, s. 7.
2  S.H. Verstappen, Trzydzieści sześć strategii starożytnych Chin, tłum. K. Krzyżanowski, Gli-
wice 2014.
3  Zob. H. Dalbrück, Antyczna sztuka wojenna, t. I-IV, tłum. P. Grysztar, Oświęcim 2013; tenże, 
Nowożytna sztuka wojenna, tłum. M. Młynarz, Oświęcim 2016. 
4  M. Porwit, Duch żołnierski, Warszawa 1935, s. 10.
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ostrożnością rozdzielać zasługi i tytuły bohaterów przed wyrokami hi-
storii  5. Człowiek może być najsilniejszym, a zarazem najsłabszym ogni-
wem na polu walki.   

To przekonanie, jak sądzę, legło u podstaw wojny psychologicznej, któ-
ra informację uczyniła jednym ze swoich podstawowych narzędzi. Wejść 
w szranki przeciwnika, uderzyć w jego zwartość moralną i gotowość bo-
jową oraz podważyć fundamenty dowodzenia. Sun Tzu pouczał: „Osią-
gnąć sto zwycięstw w stu bitwach nie jest szczytem osiągnięć. Najwyż-
szym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki. Dlatego sprawą 
najwyższej wagi w wojnie jest rozbicie strategii wroga”  6. Nowomowa, 
która bezpardonowo wkroczyła w dziedzinę wojskowości, wyrzuciła ze 
szkół wojskowych, dowództw, sztabów i stanowisk dowodzenia prawdzi-
we perły starożytnej sztuki wojennej, uznając je za przedawnione i nie-
przydatne. Nie podzielam takiego poglądu. To prawda, że „każda kultura 
wytwarza własną sztukę prowadzenia wojny”  7. Z tego między innymi po-
wodu winniśmy zadbać o to, by niepokój intelektualny absolwenta Akade-
mii Marynarki Wojennej był jego stałą cechą wraz z dążeniem do poznania 
„obcych” kultur i tradycji wojennych. Szanujmy własną tradycję, wiedząc 
o tym, że nadmiaru pozytywnych doświadczeń wojennych nie jest nam 
ona w stanie dostarczyć. Marynarka wojenna jest tego najlepszym przy-
kładem chociażby z tego powodu, że począwszy od roku 1919 po czasy 
współczesne żaden program jej rozwoju nie został zrealizowany. A nawet 
więcej, na pytania, czy i jaką flotę wojenną Polska powinna posiadać, któ-
re kmdr Władysław Filanowicz „postawił” w 1925 roku, też nikt nie ze-
chciał odpowiedzieć. Jak wobec tego dowodzić flotą, której stan organiza-
cyjny, zadania i możliwości były wielką niewiadomą? 

Często cytujemy różne „złote” myśli, a wśród nich tę z arsenału Józe-
fa Piłsudskiego, że „zwycięstwo samo nie jest niczym innym, jak złama-
niem woli przeciwnej”  8. Aby tego dokonać, trzeba najpierw usilnie pra-
cować na własną wolą. To, co wydaje się takie oczywiste, wymaga 
jednak ujęcia w karby dyscypliny i porządku wojskowego, a przede 

5  Szerzej na ten temat zob. B. Sokołow, Prawdy i mity wielkiej wojny ojczyźnianej 1941-1945, 
tłum. J. Strogonowa, A. Sawinkow, WarszawaKraków 2017; N. Bethell, Zdradzeni. Ostatni 
sekret II wojny światowej, tłum. S. Kędzierski, Warszawa 2001.
6  Cyt. za: Sun Tzu, Sztuka wojny czyli trzynaście rozdziałów, https://www.lazarski.pl/filead-
min/user_upload/dokumenty/student/Sun_Tzu_sztuka_wojny.pdf, s. 21.
7  G. Parker, Zachodnia sztuka prowadzenia wojny, w: Historia sztuki wojennej. Od starożytno-
ści do czasów współczesnych, red. G. Parker, tłum. A. Czarnocki, Warszawa 2008, s. 13. 
8  Cyt. za: O wojnie, wojsku i żołnierzach – dla żołnierzy… (myśli – aforyzmy – sentencje), wy-
brał i opracował B.M. Szulc, Toruń 1995, s. 223.
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wszystkim podporządkowania woli zwycięstwa. Jest to proces wpisany 
w wychowanie i dowodzenie w taki sposób, aby żołnierz „stale pamiętał, 
że jest przed wojną”  9. Jedna z opisanych strategii chińskich, która do-
skonale wpisuje się w przedmiot naszej analizy, radzi: „Ukryj sztylet za 
uśmiechem – oczaruj swego wroga i przypochlebiaj mu się. Kiedy zy-
skasz jego zaufanie, potajemnie rusz przeciwko niemu. Ukrywanie zło-
wrogich zamiarów za fasadą przyjaźni i lojalności jest powszechną prak-
tyką na wyższych szczeblach władzy”  10. Czy nie jest to stygmat naszych 
czasów? Kolejna z opisanych strategii podpowiada: „Wykorzystaj ciało, 
by przywołać ducha – wykorzystaj instytucję, technikę czy metodę, któ-
ra została zapomniana, a następnie użyj jej do własnych celów. Wskaż 
jakiś element przeszłości, nadając mu nowy cel, bądź też używając go do 
przywrócenia do życia w odświeżonej formie starych przysłów, zwycza-
jów i tradycji”  11. Tę strategię dajemy pod rozwagę dowódcom, którzy 
mają awersję do studiowania historii sztuki wojennej, a zwłaszcza tym, 
którzy uważają, że wiedza i mądrość wynikają z „powagi” stopnia woj-
skowego i zajmowanego stanowiska. „Największą głupotą jest zmęczyć 
się myśleniem” – przestrzegał ks. prof. Józef Tischner, a mądrość tu 
przywołaną zapożyczył od górala z Łopusznej  12. Nikt z nas, podkreśla  
z naciskiem Youval Noah Harari, nie może czuć się zwolniony z weryfi-
kowania źródeł informacji, i dodaje: „W dzisiejszym świecie informacja 
i uwaga to decydujący kapitał. To szaleństwo: oddawać za darmo własną 
uwagę, a w zamian dostawać tylko informacje niskiej jakości. Jeśli jesteś 
gotów płacić za wysokiej jakości żywność, ubrania i samochody – dla-
czego nie jesteś gotów płacić za wysokiej jakości informacje?”  13.   

O tym, że informacja jest towarem, większość jej użytkowników wie 
doskonale, ale trzeba tu dodać, że pilnie poszukiwanym i mającym wy-
soką cenę. W warunkach wojny może ona mieć, i najczęściej ma, cenę 
ludzkiego życia. Dlatego tak ważna jest przestroga Tischnera o „zmęcze-
niu myśleniem” i to w środowisku, w którym podwładny dość często 
słyszy od przełożonego, że ten nie wymaga od niego myślenia, tylko 
wykonywania rozkazów. Stąd już tylko krok do uwolnienia się od wysił-
ku intelektualnego, bo przecież przełożony wziął ten „ciężar” na siebie. 
Jest to jeden z tych powodów, dla których z upodobaniem powtarza się 

9  M. Porwit, dz. cyt., s. 103.
10  S.H. Verstappen, dz. cyt., s. 65.
11  Tamże, s. 89.
12  M. Heller, Moralność myślenia, Kraków 2016, s. 5.
13  Y.N. Harari, dz. cyt., s. 312313.
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w środowisku ludzi w mundurach pewną maksymę wywiedzioną z cza-
sów cara Piotra I: „Podwładny powinien przed obliczem przełożonego 
mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie 
peszyć przełożonego”  14. 

Upływ czasu nie osłabił jej wymowy, co powinno nas szczególnie nie-
pokoić. W kontekście powyższego trafna wydaje się konstatacja Ludwika 
Stommy, który pochyliwszy się nad żołnierskim losem, pisał: „Jaką nudą  
i rozczarowaniem jest dla zawodowego żołnierza siedzenie przed stołem  
z rozłożonymi mapami i rysowanie na nich planów operacji, które i tak 
nigdy się nie odbędą, a jeśli nawet, o czym świadomy oficer wie, będą 
miały zupełnie inny przebieg od wymyślonego w sztabach. Owszem, aby 
nieco rozładować tę frustrację, wymyślają armie manewry, parady, defila-
dy, uroczyste zmiany wart etc. Są to jednak zawsze namiastki albo teatrzy-
ki, czego ich inteligentniejsi uczestnicy są w pełni świadomi i pogłębia to 
tylko ich gorycz”  15. Jako oficer (już rezerwy) powinienem zdecydowanie 
zareagować, a nawet wyrazić oburzenie z powodu tak podłego oszczer-
stwa, ale zbyt dobrze znam środowisko wojskowe, by odmówić racji auto-
rowi zacytowanego komentarza. Zresztą już kilkadziesiąt lat wcześniej 
niemiecki filozof, historyk i publicysta Franz Mehring odnotował, że  
„w żadnej dziedzinie nauki, powierzchowne dyletanctwo nie dało się tak 
dotkliwie we znaki, jak w dziedzinie nauki wojennej”  16. 

Nie tracąc z pola widzenia tych słabości, nawyków i przyzwyczajeń, 
postaramy się wskazać, jakim warunkom powinno odpowiadać stanowi-
sko dowodzenia (dalej: SD), aby można było powiedzieć o nim, że orga-
nizuje i kieruje procesem dowodzenia, zarówno w czasie pokoju, jak  
i wojny. W mojej ocenie jest to miejsce szczególne, nie ze względu na 
swoją architekturę, ale znaczenie dla sprawnego dowodzenia wojskami. 
Nie wynika z tego, że ją bagatelizujemy, ale tu będziemy się koncentro-
wali na funkcji organizacyjnozadaniowej. Pisał o tym gen. Władysław 
Mróz, który podkreślał, że: „jednym z warunków sprawnego działania 
organów dowodzenia jest dostosowanie ich struktury organizacyjnej do 
zadań, poziomu wyszkolenia, uzbrojenia i wyposażenia podległych im 
wojsk oraz do warunków geograficznych i klimatycznych”  17. Tu niewąt-
pliwie nasuwa się dość oczywiste pytanie, czy powinniśmy „naginać” 

14  https://pl.wikiquote.org/wiki/Piotr_I_Wielki (dostęp: 15.06.2019).
15  L. Stomma, Antropologia wojny, Warszawa 2014, s. 283.
16  Cyt. za: O wojnie, wojsku i żołnierzach…, dz. cyt., s. 40.
17  W. Mróz, Niektóre aktualne problemy dowodzenia i zarządzania w Siłach Zbrojnych (część 
II), „Myśl Wojskowa” 1971, nr 1 (312), s. 10.
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SD do „poziomu wyszkolenia, uzbrojenia i wyposażenia wojsk”, czy też 
powinno być ono czynnikiem zmian ilościowych i jakościowych w do-
wodzeniu? To prawda, że: „opracowanie optymalnego modelu organu 
dowodzenia dowolnego szczebla jest dość trudne. Dokładne zbadanie 
wpływu różnorodnych czynników na sprawność dowodzenia oraz usta-
lenie zakresu działania, pozwala zbudować wstępny model organizacyj-
ny, który trzeba jeszcze doświadczalnie sprawdzać w różnych warun-
kach i sytuacjach, dokonać w nim odpowiednich zmian i poprawek”  18. 
Zaryzykuję taką oto tezę, że począwszy od 1918 roku nasza armia nigdy 
nie egzystowała w takich warunkach, które pozwalałyby na ekspery-
mentowanie i stopniowe dochodzenie do optymalnych rozwiązań. Dzia-
ło się tak z powodu poważnych ograniczeń finansowych, a co gorsza,  
z powodu dynamicznych zmian politycznych i społecznych, które bu-
rzyły stan wcześniejszy. Nie ominęło to również systemu dowodzenia  
w całym jego przekroju, od najwyższego do najniższego szczebla. Jeśli 
sztab jest „mózgiem armii”, to w naszej tradycji był on poddawany wie-
lokrotnie poważnym wstrząsom.

Marynarka Wojenna nie była żadnym chlubnym wyjątkiem. Powiedzmy 
to bardzo wyraźnie, że w okresie międzywojennym nie zadbano o „zorgani-
zowanie” odpowiadającego ówczesnym potrzebom stanowiska dowodze-
nia. To, czym we wrześniu 1939 roku dysponował kadm. Józef Unrug, było 
częścią improwizacji pod nazwą baza główna MW. Po zakończeniu działań 
wojennych, w realiach nowych wyzwań geopolitycznych, wszystkie proble-
my, czym, jak i skąd dowodzić, powróciły z całą siłą. Już nie siedemdziesię-
ciokilometrowy, ale kilkusetkilometrowy dostęp do morza, stopniowy roz-
wój sił okrętowych i bardzo dynamiczna rozbudowa sił nadbrzeżnych 
szybko obnażyły słabość dowodzenia. Miała ona dwie twarze, jedną – per-
sonalną i, oczywiście, drugą – instytucjonalną. Czasu na eksperymentowa-
nie w obszarze dowodzenia nie było, bo „zimna wojna” w morderczym tem-
pie narzuciła swoje reguły i sprawy wojskowe przesunęła do pierwszej linii 
konfrontacji, z „grzybem” atomowym w tle. 

W latach 50. ubiegłego wieku, a więc w szczytowym okresie zimno-
wojennej konfrontacji, zdecydowano, że dowódca MW musi mieć Fla-
gowe Stanowisko Dowodzenia, odpowiadające randze „urzędu” i powa-
dze zadań. Przypomnieć tu należy, że Marynarką Wojenną dowodził 
wówczas Rosjanin, kontradmirał Aleksander Winogradow, co nie pozo-
stawało bez wpływu na plany i zamierzenia w zakresie organizacji floty 

18  Tamże.
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i dowodzenia nią  19. Jego poprzednik na tym stanowisku, wiceadm. Wik-
tor Czerokow, w styczniu 1953 roku przedłożył ministrowi Obrony Na-
rodowej (marszałkowi Konstantemu Rokossowskiemu) meldunek  
w sprawie aktualnego stanu sił morskich PRL, ich potrzeb oraz propono-
wanych kierunków rozwoju. Stwierdził w nim, że Marynarka Wojenna 
– wyposażona wówczas w okręty i uzbrojenie pochodzące z okresu II 
wojny światowej – nie przedstawia żadnej wartości bojowej  20. Była to 
19  J. Królikowski, Admirałowie Polskiej Marynarki Wojennej 1945-2004, Toruń 2004, s. 161162.
20  Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dzie-
jów, Warszawa 1992, s. 204.

Szkic sytuacyjny 1. Flagowe Stanowisko Dowodzenia MW – według projektu z 1955 r. 
Źródło: CAW, sygn. VI.501.1/B.699, Zespół akt Sztabu Generalnego WP, szkic sytuacyjny 
z rozpoznania terenu pod budowę FSD, k. 134.
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„rekomendacja” wyzwalająca cały szereg działań politycznych i organi-
zacyjnych, które miały spowodować zmianę istniejącego stanu rzeczy. 
Koszty były sprawą wtórną, bo przecież Rosjanie, inicjując inwestycje 
militarne w Polsce, zadbali w pierwszej kolejności o własne interesy 
strategiczne. W ich planach mieściło się FSD dla dowódcy MW – admi-
rała rosyjskiego, który nie mógł przewidzieć, że czas jego dowodzenia 
dobiega końca.  

Z czterech lokalizacji wskazanych na szkicu, jak stwierdziła komisja, 
której przewodniczył szef Sztabu Głównego MW, oficer rosyjski kmdr 
Leonid Bajdukow, „najbardziej dogodnym rejonem budowy FSD jest 
wzgórz nr 1. Jest ono najdalej położone od zamieszkałej miejscowości 
Deptowo (tak w oryginale), co stwarza lepsze możliwości maskowania 
robót. Posiada dogodną sieć dróg dojazdowych, stosunkowo niedużą 
różnicę poziomów wejść oraz daje możliwości wykonania większej ilo-
ści wejść z różnych kierunków”  21. Wymienione wzgórza stwarzały 
„możliwość budowy podziemnych obiektów zabezpieczonych warstwą 
ziemi grubości 3040 metrów, na powierzchni 1,5 ha i więcej, o wymia-
rach 100150 metrów, z możliwością wydłużenia”  22. Zmiany październi-
kowe 1956 roku spowodowały, że Rosjanie opuścili kierownicze stano-
wiska i najprawdopodobniej z tego powodu cały pomysł wraz z projektem 
trafiły na półkę i nigdy do niego już nie powrócono. To nie oznacza, że 
problemu nie było. Oczywiście trzeba było znaleźć „zastępcze” rozwią-
zanie, aby nie zachwiać procesem dowodzenia, którego jedną z ważnych 
cech jest ciągłość. Takim substytutem stały się obiekty na Wyspie Wolin 
i w Gdyni na Płycie Redłowskiej. 9 FOW zorganizowała swoje stanowi-
sko dowodzenia w betonowych pozostałościach przedwojennej baterii 
artylerii, podobną rolę pełniły bunkry na Oksywiu. Dane mi było poznać 
przynajmniej trzy z wymienionych „obiektów” i z całą powagą stwier-
dzam, że warunki pracy w nich były „prawdziwie frontowe”. Negatywne 
emocje studziło przekonanie, że ćwiczenia potrwają zaledwie kilka dób, 
a do tego jeszcze pracowało się na SD w systemie zmianowym. Myślę 
jednak, że ten dyskomfort miał również swoje zalety, przecież nikt nie 
mógł zagwarantować, że nawet najlepsze SD nie ulegnie zniszczeniu,  
a dowodzenie wymagało ciągłości i to niezależnie od warunków.  

21  CAW, sygn. IV.501.1/B.699, Zespół akt Sztabu Generalnego WP, Protokół z rozpoznania  
i bliższego określenia miejsca na budowę Flagowego Stanowiska Dowodzenia dowódcy Mary-
narki Wojennej, k. 133.
22  Tamże, k. 132.
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Pierwszy z wymienionych obiektów to zespół poniemieckich fortyfika-
cji. W latach 19551965 zostały one zaadaptowane na stanowisko dowo-
dzenia obrony przeciwdesantowej zachodniego wybrzeża, a następnie 
przysposobione do roli Zapasowego Stanowiska Dowodzenia Dowódcy 
Frontu Polskiego (Nadmorskiego). To jednak wiązało się ze sporymi zmia-
nami. Przede wszystkim zdecydowano się połączyć oddzielne bunkry po-
nad kilometrem podziemnych korytarzy, które utworzono wyłącznie  
w celach maskujących. Były płytko pod ziemią, nie wytrzymałyby bom-
bardowania, ale chodziło o to, by wróg nie domyślił się liczebności sił na 
tym terenie oraz znaczenia i rozmieszczenia bunkrów. Do niemieckich 
umocnień dodano jeszcze stanowiska artylerii przeciwlotniczej, baterię 
moździerzy i dwa stanowiska dla czołgów. O tajnym stanowisku wiedzie-
li nieliczni, głównie najwyżsi oficerowie. W 1980 roku był tu nawet sam 
gen. Wojciech Jaruzelski i stąd kierował ćwiczeniami  23. Ta informacja, 
widniejąca na wielu portalach, przykuwa uwagę tym, że oto z tego miejsca 
miała „wyjść zagłada atomowa”. Myślę, że pasjonaci pomorskich milita-
riów powinni zachować powściągliwość w upowszechnianiu tych hiobo-
wych wieści i przyjąć do wiadomości, że nie było to SD, na którym podej-
mowano by decyzję o użyciu BMR. 

Nie wchodząc głębiej w zawiłości struktury terytorialnej i zadaniowej 
poszczególnych SD, spróbujmy się zastanowić, jaką rolę w systemie do-
wodzenia pełniła informacja. To, że była jego „uszami i oczami”, nie 
ulega najmniejszej wątpliwości. Powszechnym było i jest przekonanie, 
że „uzyskanie powodzenia w operacji zależy od znajomości aktualnej 
sytuacji na teatrze działań wojennych, tj. danych o siłach nieprzyjaciela 
i własnych oraz o środowisku geograficznym, w którym działania bojo-
we będą prowadzone”  24. Z wieloletniej praktyki udziału w ćwiczeniach 
na różnym szczeblu wskazałbym jeszcze jeden czynnik, a mianowicie 
wnikliwą znajomość środowiska społecznego, zwłaszcza teraz, gdy mało 
prawdopodobne wydają się scenariusze minionych wojen. Rupert Smith 
nie pozostawia złudzeń, pisząc: „Nie ma już wojny. Konfrontacja, kon-
flikt, walka – to zjawiska zachodzące na całym świecie, zwłaszcza (choć 
nie tylko) w Iraku, Afganistanie, Demokratycznej Republice Konga i na 
terenach Palestyny, państwa nadal też utrzymują armie, traktując je jako 
symbol swej potęgi. Ale wojna, jaką wyobraża sobie większość cywilów 

23  Atomowa zagłada z wyspy Wolin. Militarne atrakcje Pomorza, https://osiemstop.pl/militar-
neatrakcjepomorza/ (dostęp: 19.04.2019).
24  S. Drabek, Znaczenie informacji o sytuacji w procesie dowodzenia, „Przegląd Morski” 1963, 
nr 3, s. 22.



ANDRZEJ DRZEWIECKI448

– bitwa toczona z udziałem ludzi i sprzętu czy ostateczne, siłowe roz-
strzygnięcie sporu międzynarodowego – już nie istnieje”  25. 

W ten nurt rozważań wpisuje się teoria wojny hybrydowej, z której 
wynika, że: „Współczesne konflikty nie spełniają kryteriów definicji 
wojny. Zdobycze nowoczesnych technologii, znaczenie informacji oraz 
przenoszenie obszarów funkcjonowania państwa i życia obywateli  
w świat wirtualny sprawiają, że współczesne konflikty trudno jest jedno-
znacznie zakwalifikować do kategorii wojny lub pokoju. Nie ma klarow-
nej granicy i jednoznacznego podziału na to, co jest białe i na to, co 
czarne. […] W zglobalizowanym świecie przyszłości wyzwaniem pozo-
staje zapewnienie suwerenności narodowej, zrealizowanie własnych in-
teresów i utrzymanie państwowości. Wojny między państwami prowa-
dzone na dużą skalę pozostają reliktem przeszłości. W przyszłości 
wybiegać będą daleko poza użycie siły militarnej, a ich środek ciężkości 
będzie prawdopodobnie spoczywał na społeczeństwie. Społeczeństwo 
będzie też głównym podmiotem oddziaływania instrumentów niemili-
tarnych, głównie o charakterze niekinetycznym. […] Już dzisiaj obser-
wujemy przenoszenie się wojny w świat biznesu, finansów, polityki czy 
nawet nauki”  26.

Jak widać, przezornie wskazałem na znajomość środowiska społecz-
nego, bo przecież „bojownikowi czy partyzantowi potrzebni są ludzie, 
wśród których dałoby się ukryć – są dla niego tym, czym drzewa w lesie. 
Stara się maksymalnie upodobnić do ogółu, nawet jeśli stanowi mniej-
szość w swoim społeczeństwie jako całości. Żeby przetrwać, musi mieć 
jakąś zbiorowość. Podobnie jak pasożyt, skazany jest na swego nosicie-
la, który umożliwia mu poruszanie, dostarcza ciepła, pieniędzy, informa-
cji i kontaktów… pozbywając się ludzi, pozbywamy się zagrożenia (Ro-
sjanie w Groznym [19941995], Jugosłowianie w Kosowie [19981999], 
Amerykanie w Faludży [2004])”  27. Według Roberta Cialdiniego, wszy-
scy żyjemy w niesłychanie skomplikowanym otoczeniu, zapewne naj-
bardziej złożonym i najszybciej się zmieniającym w dziejach naszej pla-
nety. Żeby sobie z tym poradzić, musimy chodzić na skróty. Trudno od 
nas oczekiwać szczegółowego analizowania i roztrząsania wszystkich 
cech każdego człowieka, każdego zdarzenia czy każdej sytuacji – nawet 

25  R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, tłum. A.  
i J. Maziarscy, Warszawa 2010, s. 21.
26  M. Banasik, Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, 
Warszawa 2018, s. 50.
27  R. Smith, dz. cyt., s. 332333.
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tych, które napotykamy tylko jednego dnia. Nie mamy na to ani czasu, 
ani energii, ani ku temu sposobności. Zamiast tego musimy bardzo czę-
sto posługiwać się różnymi stereotypami czy regułami tylko z grubsza 
prawdziwymi, aby klasyfikować napotkane obiekty na podstawie ich 
nielicznych kluczowych cech i potem bez dalszych deliberacji reagować 
na te „spustowe” cechy, które w danej sytuacji akurat występują  28.

Tendencje, na które zwrócił uwagę Cialdini, nie ominęły również sił 
zbrojnych, bo przecież „Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągnięta 
siła obronna i porządna z ogólnej siły narodu”  29. Upraszczając ów zapis, 
możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jakie społeczeń-
stwo, takie i wojsko. Ta zależność ma olbrzymi wpływ na cały proces 
pozyskiwania, przetwarzania i zastosowania informacji w procesie do-
wodzenia. Zawiera się ona w pytaniu, w jakim zakresie i na jakich wa-
runkach zechce społeczeństwo współdziałać ze swoją armią? Dziś każdy 
z nas jest dysponentem ważnych informacji i w dużej mierze to od nas 
zależy, jak ją wykorzystamy. W warunkach zagrożenia lub wojny ranga 
odpowiedzialności za posiadanie i dysponowanie informacją drastycznie 
wzrasta. Jeśli, jak twierdzą teoretycy wojskowości, tradycyjna wojna 
odeszła w przeszłość, to oznacza, że taki sam los spotkał tradycyjne for-
my pozyskiwania informacji. Znawca problematyki, Martin van Cre-
veld, zastanawia się, czy w ogóle istnieje idealny system dowodzenia? 
Jeśli tak, to powinien on odpowiadać następującym kryteriom:
•	 być w stanie zgromadzić trafne informacje w sposób ciągły, wyczer-

pujący, selektywny i szybki;
•	 wskazać niezawodny sposób oddzielenia prawdy od fałszu oraz rze-

czy istotnych od nieistotnych;
•	 sytuacja musi odpowiadać obecnym realiom, a nie tym sprzed 25 lat;
•	 wybrane cele muszą być zarówno pożądane, jak i osiągalne, co nie 

zawsze jest ze sobą zgodne  30.
To pytanie retoryczne, bo przecież teoretycy, a zwłaszcza praktycy 

wojskowi wiedzą doskonale, że taki system nie istnieje. A dlaczego? 
„Ponieważ wojna z samej swej natury wiąże się z zamieszaniem, a pro-
ces dowodzenia jest skomplikowany i wobec tego jest niemal pewne, że 
pojawią się jakieś załamania i błędy; mądry dowódca weźmie ów fakt 
28  R. Cialdini, Wywierania wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, tłum. B. Wojcieszke, Sopot 
2018, s. 20.
29  Ustawa rządowa z dnia 3-go maja 1791 roku, w: Konstytucje polskie 1791-1990, wybór  
i opracowanie T. Kołodziejczyk, M. Pomianowska, Warszawa 1990, s. 18.
30  M. van Creveld, Dowodzenie na wojnie. Od Aleksandra do Szarona, tłum. J. Tomczak, War-
szawa 2014, s. 1718.
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pod uwagę i przygotuje się nań. Chociaż zaniedbanie tego może dopro-
wadzić do katastrofy, jest również prawdą, że nawet największe zwycię-
stwa w historii nie wynikały z systemu dowodzenia zbliżonego do ide-
ału. W istocie w wielu przypadkach zwycięstwa odnoszono pomimo 
– nie zaś z powodu – sposobu, w jaki działał system dowodzenia”  31. 

Wśród nowych „narzędzi” pozyskiwania, przetwarzania i dysponowa-
nia informacją odnajdujemy co najmniej od kilkudziesięciu lat kompute-
ry i technologie informatyczne. To dobrodziejstwo ma, niestety, różne 
oblicza. M. van Creveld opatrzył tę rewolucję takim oto komentarzem: 
„Niczym pająk na swej sieci, komputery znajdujące się w sercu systemu 
używane były do przetwarzania ogromnej ilości dostarczanych danych, 
magazynowania ich i udostępniania wtedy i tam, gdzie były one potrzeb-
ne. Wcześniej różne rewolucje wynikały z poszczególnych nowych bro-
ni. Teraz doszło do tak zwanej rewolucji w sprawach wojskowych, która 
miała połączyć różne technologie – eksperci użyli terminu „konwergen-
cja” – i osiągać postępy na znacznie szerszym froncie. Spłodziła ona 
także wszelkiego gatunku niechciane potomstwo, takie jak wojna infor-
macyjna, wojna sieciocentryczna, wojna psychologiczna oraz różne inne 
rodzaje wojny, równie nioczekiwane, jak nieznane”  32. Ale to nie wszyst-
ko, bo „moce obliczeniowe i pojemność pamięci rosną w astronomicz-
nym tempie, podobnie jak ilość generowanych danych. Liczba tran
zystorów, jaka obecnie może być umieszczona w pojedynczym 
mikroprocesorze, liczona jest w setkach miliardów. Z kolei ilość danych 
gromadzonych obecnie w ciągu dwóch dni przekracza całkowitą ilość 
danych powstałych od początku cywilizacji do 2003 roku”  33.

Czy to powód do dumy, czy raczej do niepokoju? Okazuje się, że  
w czasie „wszystkich operacji zbrojnych stosunki wojska z mediami 
były niełatwe. Wojskowi zawsze zdawali sobie sprawę z tego, jakie wra-
żenie wywierają obrazy odwrotu, przypadkowych okrucieństw albo 
zwykłej ludzkiej niedoli. Odkąd w 2007 roku do użytku weszły smartfo-
ny, wszystko można było już sfilmować i w ciągu kilku sekund pokazać 
całemu światu. Operacje wojskowe stały się całkowicie przejrzyste, ni-
czego nie dało się ukryć. Jedyna nadzieja tkwiła w tym, że wobec panu-
jącego w Internecie zgiełku informacyjnego pewne ważne wiadomości 

31  Tamże, s. 19.
32  M. van Creveld, Zmienne oblicze wojny. Od Marny do Iraku, tłum. J. Szkudliński, Poznań 
2008, s. 252.
33  R.H. Latiff, Wojna przyszłości. W obliczu nowego globalnego pola bitwy, tłum. W. Sikorski, 
W. Fenrich, Warszawa 2018, s. 38.
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zostaną przeoczone. Ponieważ nikt nie miał już żadnej kontroli nad tym, 
co jest zamieszczane w sieci, zwiększyły się też możliwości manipulo-
wania opinią publiczną. Ludzie prowadzący kampanie (dez)informacyj-
ne zaczęli zamieszczać spreparowane wiadomości, aby stworzyć całko-
wicie fałszywy obraz, zyskać poparcie i sympatię albo odebrać je 
przeciwnikowi  34. 

Ale to nie wszystko, bowiem z raportu amerykańskiej Krajowej Rady 
Badań Naukowych z roku 1991 wynika, że: „Grozi nam niebezpieczeń-
stwo. Ameryka w coraz większym stopniu jest uzależniona od kompute-
rów. Sterują one dostawami energii, łączności, lotnictwem i usługami 
finansowymi. Używa się ich do przechowywania informacji, od doku-
mentacji medycznej i biznesplanów do kartotek policyjnych. Chociaż 
mamy do nich zaufanie, łatwo mogą odmówić posłuszeństwa – z powo-
du wadliwego zaprojektowania i niedostatecznej kontroli jakości, awarii 
i, co zapewne bardziej niepokojące, wskutek celowego ataku. Dzisiejszy 
złodziej może ukraść więcej przy użyciu komputera niż pistoletu. Ju-
trzejszy terrorysta będzie w stanie wyrządzić więcej szkód za pomocą 
klawiatury niż bomby”  35. Najbardziej skomputeryzowany kraj Europy 
Wschodniej, Estonia, doświadczyła tego w roku 2007, nie w postaci 
wojny, tylko hackerskiego ataku na jej system elektroniczny. Taką sytu-
ację musi również przewidzieć zapobiegliwy dowódca, że nagle może 
zostać odcięty od najważniejszych źródeł informacji. Nie przypominam 
sobie, aby w czasie ćwiczeń, w których uczestniczyłem, taki wariant 
„przerabiano”. Zaufanie do niezawodności „socjalistycznej techniki  
i ideowo zmotywowanych dowódców” było ponad wszystko. 

Gdyby jednak kogoś naszły wątpliwości, to przywołuję tu obszerny 
fragment rozmowy z kmdr prof. Władysławem Wojnowskim, który w la-
tach 60. ubiegłego wieku zainicjował i kierował nowatorskim na owe cza-
sy projektem doświadczalnokonstruktorskim pod nazwą: „Opracowanie 
koncepcji, projektów oraz budowę układów kompleksowej automatyzacji 
siłowni okrętowej i niektórych instalacji okrętowych w aspekcie budowy 
bezzałogowych okrętów telesterowanych”. Do swojego pomysłu przeko-
nał stopniowo, najpierw komendanta WSMW kmdra Kazimierza Podruc-
kiego, a w dalszej kolejności szefa sztabu i dowódcę MW. Dla wielu ofice-
rów, ukształtowanych w klimacie „w jedności i masie siła”, przedmiotowe 
badania wydawały się z gruntu podejrzane. Wojnowski, uczestnicząc  
w grach decyzyjnych i ćwiczeniach dowódczosztabowych, zauważył, jak 
34  R. Smith, dz. cyt., s. 308.
35  Tamże, s. 316.
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ogromne straty osobowe przewiduje się w ewentualnym konflikcie zbroj-
nym. W latach 60., kiedy „rodził się” przedmiotowy projekt, zakładano, że 
do wyeliminowania z walki jednego nieprzyjacielskiego niszczyciela trze-
ba użyć co najmniej 18 kutrów torpedowych – na każdym z nich załoga 
około 20 marynarzy. Wspomniane straty szacowano powyżej ¾ stanu oso-
bowego, co oznaczało, że około trzystu osób miało zginąć. A gdyby tak 
przed pierwszą linią ataku były okręty bezzałogowe, wówczas wielkość 
strat byłaby zdecydowanie mniejsza. Z takim przekonaniem i spojrzeniem 
na współczesną wojnę stanął Profesor przed obliczem kierownictwa MW, 
aby bronić zasadności proponowanych badań i przekonać sceptyków. Ar-
gumenty wydawały się przemawiać za – okręty bezzałogowe, wyprzedza-
jąc szyk bojowy, ściągną na siebie ogień okrętów przeciwnika, a mając 
zwiększone pola fizyczne, ściągną również na siebie samonaprowadzające 
się rakiety (wyposażone wówczas tylko w czujniki na podczerwień). Takie 
okręty, w przekonaniu Wojnowskiego, będą lepiej i do końca realizować 
postawione zadanie, niż okręty z załogą marynarzy, którzy w czasie walki 
mają prawo ulec stresowi, a w przypadku poważnej awarii okrętu myślą  
o ratowani życia, a nie o walce. Ostatni z argumentów został uznany przez 
ówczesnego zastępcę dowódcy ds. politycznych za przejaw rewizjonizmu 
i oportunizmu, bo przecież w myśl nauk Lenina: „żadna maszyna nie bę-
dzie doskonalsza od człowieka”. Przy okazji wypomniano Wojnowskiemu 
jego AKowski życiorys i zapytano, czy oficer o takich poglądach może 
kształcić i wychowywać przyszłe kadry marynarki wojennej. Ten emocjo-
nalny spór rozsądził dowódca MW, admirał Ludwik Janczyszyn, wydając 
w trybie służbowym polecenie, aby WSMW realizowała przedmiotowy 
projekt, a jego rezultaty miały być oceniane na bieżąco. 

Należy podkreślić, że projekt zrealizowano, a kompleksowo zautoma-
tyzowane okręty stały się obiektem licznych pokazów i demonstracji 
użycia sił na morzu. Jednak pytanie: „człowiek czy technika”? – wciąż 
było aktualne. Jak wyjaśniał prof. Wojnowski, szczególne zainteresowa-
nie wzbudzał epizod pościgu za uciekającym okrętem przeciwnika przez 
dwa okręty „proj. 918”, jeden z załogą, a drugi sterowany przez mini-
komputer. W szranki stawali najlepsi dowódcy okrętów. Mimo to zawsze 
zwyciężał okręt bezzałogowy, bo minikomputer wcześniej niż oko ludz-
kie rejestrował wszelkie zmiany kursu ściganego okrętu i wyprzedzająco 
podejmował własne decyzje. W grudniu 1977 roku pomyślnie rokujące 
badania i projekty zostały definitywnie zaniechane. Do dziś trudno wska-
zać jakiś racjonalny powód, dlaczego tak się stało  36. Przywołany tu frag-
36  A. Drzewiecki, Profesura z morzem w tle, czyli rzecz o oficerach naukę w Akademii Mary-
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ment wywiadu daje podstawy do zastanowienia się, w jakim zakresie 
ówczesny gorset ideowopolityczny ograniczał dowódców w ich twór-
czym podejściu do dowodzenia. Zwłaszcza że niejako równolegle gen. 
Mróz pisał: „Praca organów dowodzenia nie została dotąd należycie 
zmechanizowana. W dalszym ciągu wiele czynności służbowych wyko-
nuje się sposobem «ręcznym», co powoduje nadmierną stratę czasu,  
a niekiedy narusza proporcje między pracą koncepcyjnoorganizatorską 
a mechaniczną. Stan ten nie zawsze jest następstwem niezadawalającego 
wyposażenia poszczególnych ogniw dowodzenia, czasami po prostu 
przyzwyczajeń i tradycji”  37. 

To prawda, która chociaż mało optymistyczna, myślę, że wciąż jest obec-
na w polskim myśleniu wojskowym. To, co było wówczas pozytywne, to 
otwarcie na „automatyzację procesów i systemów dowodzenia”. Stopnio-
wo uświadamiano sobie, że zwiększająca się ilość i objętość informacji,  
a także częstotliwość jej przepływu powoduje, że konieczne staje się zasto-
sowanie elektronicznej techniki obliczeniowej. Jej możliwości, wyjątkowo 
duże nawet w porównaniu z najdoskonalszymi środkami mechanizacji, 
wskazują, że praca organów dowódczych wykorzystujących elektroniczne 
maszyny cyfrowe ulegnie zasadniczym zmianom. „Maszyny te, sprzężone 
za źródłami informacji i między sobą siecią transmisji danych zapewnią 
zbiór, przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie i wydawanie informa-
cji niezbędnych w procesach dowodzenia. Zautomatyzowane systemy do-
wodzenia odciążą dowódców i sztaby od wielu pracochłonnych czynności, 
zapewnią punktualny dopływ wyselekcjonowanych i obiektywnych infor-
macji, skrócą czas potrzebny na podjęcie decyzji i przekazanie jej wyko-
nawcom. W miarę rozwoju tych systemów powstaną warunki do zmniej-
szania liczebności organów kierowania. […] Jednak nawet najdalej 
posunięty rozwój zautomatyzowanych systemów nie zmniejszy roli do-
wódcy i sztabu. Metody pracy dowódcy z pewnością ulegną zmianie, jed-
nak będzie on nadal osobiście podejmował decyzje”  38.

Kmdr Stanisław Pałucha zasadnie podkreślał, że „dowodzenie jest 
złożonym procesem informacyjnym” i wobec tego uważał za konieczne:
•	 skrócenie drogi obiegu informacji przez zmniejszenie liczby ogniw 

pośrednich w przepływie informacji;
•	 likwidowanie „wąskich gardeł” w obiegu informacji;

narki Wojennej uprawiających, Toruń 2007, s. 363367.
37  W. Mróz, dz. cyt., s. 15.
38  Tamże, s. 17.
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•	 koncentrację informacji w jednym miejscu – taką rolą miałyby peł-
nić centra informacyjne;

•	 usprawnienie pracy w poszczególnych komórkach sztabu – SD;
•	 unifikację i standaryzację dokumentów;
•	 zastosowanie odpowiednich urządzeń technicznych przyspieszają-

cych procesy informacyjne  39.
Można powiedzieć, że problem w całej jego złożoności dostrzegano 

już w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Kmdr Narcyz Klatka pisał wów-
czas: „Tempo działań wojennych na morzu osiągnęło takie szybkości, że 
dowódca czy zespół pracowników sztabu nie są w stanie przeanalizować 
sytuacji bojowej i opracować optymalnego rozwiązania aktualnego,  
w danej chwili. Ilość i różnorodność środków prowadzenia walki na mo-
rzu jest tak duża, że znalezienie optymalnego sposobu ich wykorzystania 
nie jest możliwe przez oficera sztabowego czy tyłowego, korzystającego 
tylko z pomocy ołówka, tablic czy arytmometru”  40. Postulując włącze-
nie w proces dowodzenia „maszyn matematycznych”, wyjaśniał, że „au-
tomatyzacja nie przekreśli decydującej roli dowódcy na okręcie czy  
w jednostce. Mało tego, wymaga zwiększenia natężenia pracy umysło-
wej. Do niego, tak jak dawniej, należeć będzie formułowanie zadań bo-
jowych, które specjaliści za pomocą maszyn rozwiązują, zaś za pomocą 
uzbrojenia wypełniają – oddziałując na przeciwnika. Aby móc formuło-
wać zadanie bojowe, dowódca musi być obeznany z metodami matema-
tycznymi i środkami technicznymi. I konkluzja – do dowódcy będzie 
należeć również wybór optymalnego w danych warunkach rozwiązania 
i podjęcie decyzji. Dowódca musi również ocenić stopień ryzyka, na ja-
kie narażona jest jednostka”  41.

Wnikliwie, jak sądzę, śledzono tendencje rozwojowe w siłach mor-
skich, zwłaszcza państw NATO. Każdy, kto weźmie do ręki Przegląd 
Morski, z łatwością dostrzeże, że temu zagadnieniu, już w latach 60.  
i kolejnych dziesięcioleciach, poświęcano dużo uwagi. To oczywiste, że 
organizacja dowodzenia po naszej stronie dopominała się o jak najszer-
szą wiedzę o siłach strony przeciwnej, a tymi w ówczesnej konstelacji 
międzynarodowej były siły morskie COMNAVBALTAPu, operujące  
w Cieśninach Duńskich i na Bałtyku Zachodnim. Wówczas jeszcze kmdr 
(późniejszy admirał) Zygmunt Rudomina z dużym wyczuciem wskazy-

39  S. Pałucha, Niektóre problemy usprawnienia obiegu informacji na SD, „Przegląd Morski” 
1970, nr 10, s. 4.
40  N. Klatka, Cybernetyka a dowodzenie, „Przegląd Morski” 1964, nr 1, s. 27.
41  Tamże, s. 32.
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wał na dokonujące się zmiany, zarówno w siłach okrętowych, jak rów-
nież lotnictwie i siłach obrony wybrzeża. Te ostatnie, jego zdaniem, 
„straciły swe znaczenie. Bazy morskie, dające pod osłoną silnej artylerii 
nadbrzeżnej, przeciw lotniczej i lotnictwa schronienie okrętom, mogą 
stać się dziś miejscem pułapki i śmierci zespołów. Pozycyjna obrona na 
morzu należy chyba już do przeszłości. Manewrowy charakter działań, 
duża możliwość i zasięg działań, konieczność ciągłego rozśrodkowywa-
nia sił zmieniły charakter baz i obrony wybrzeża. Współczesne bazy 
również muszą być ruchome, rozrzucone na dużym obszarze, zdolne do 
podążania za siłami, a więc i ich ochrona musi być oparta na innych za-
sadach. Główną zasadą obrony są aktywne działania osłaniające całe re-
jony morza, niedopuszczające sił przeciwnika do oddziaływania z du-
żych odległości na obiekty brzegowe”  42. Ramy tego artykułu nie 
pozwalają na ocenę aktualnej kondycji organizacyjnej i bojowej PMW, 
dlatego ujmę to w ten sposób, że daleko jej do spełnienia warunków,  
o których z wielką pasją pisano już w latach 60. ubiegłego wieku.  

Pominiemy w naszych rozważaniach gąszcz definicji dowodzenia, 
uznając, że jest ono: 
•	 procesem ciągłym – odwiecznym;
•	 wymuszonym postępem, nie tylko technicznym, ale również myśli 

operacyjnotaktycznej i sztuki wojennej;
•	 interakcją myśli i działania;
•	 a wyspecjalizowane sztaby i organy były (są) odpowiedzią na doko-

nujący się postęp i komplikującą się naturę wojen  43.
Nie bez podstaw Robert H. Latiff zauważył, że „jeśli obecne trendy 

będą postępować, wojna stanie się bardziej stosowaniem technologii niż 
walką między ludźmi”  44. Dlatego tak ważna jest informacja „o stanie  
i warunkach”, czyli siłach własnych i nieprzyjaciela, a także o środowi-
sku, w którym przebiegają lub będą przebiegać działania bojowe.  
W związku z tym zgadzamy się z konkluzją kmdr Tadeusza Mandata, że 
„dowodzenie – to kompleks przedsięwzięć i czynności, które niezależnie 
od sytuacji należy wykonać w celu sprawnego kierowania siłami”  45. Aby 
osiągnąć taki stan, konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków 
do sprawowania funkcji dowódczych, kierowania podległymi związka-

42  Z. Rudomina, Tendencje rozwojowe sił morskich, „Przegląd Morski” 1963, nr 4, s. 5.
43  M. van Creveld, Dowodzenie…, dz. cyt., s. 1921.
44  R.H. Latiff, dz. cyt., s. 138139.
45  T. Mandat, Cz. Łuczak, Rola informatyki bojowej w procesie dowodzenia, „Przegląd Mor-
ski” 1973, nr 4, s. 3. 
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mi taktycznymi, oddziałami, pododdziałami oraz doraźnie tworzonymi 
zgrupowaniami i elementami ugrupowania wojsk  46. Od dowództw  
i sztabów trzeba wymagać, ale trzeba też zadbać o to, by dysponowały 
one odpowiednimi narzędziami pracy i warunkami do jej wykonywania. 
Jeden z takich systemów wspierających dowodzenie przybliżono na 
szkicu poniżej. Jego rozbudowa, modernizacja i wyposażenie wpisują 
się w sygnalizowaną już „ideę” informatyki bojowej.

Powinna ona:
•	 maksymalnie zwiększać rozmiary akwenu objętego informacją, gra-

nice tego akwenu winny być tak oddalone od bronionego rejonu, aby 
można było zniszczyć nieprzyjaciela przed jego podejściem do ru-
bieży wykorzystania posiadanego uzbrojenia;

•	 maksymalnie skracać czas przeznaczony na zebranie, przetworzenie, 
przekazanie i zobrazowanie informacji;

•	 pełne nasycenie wszystkich ogniw środkami automatyzacji i unika-
nie zmian organizacyjnych w sprawdzonym uprzednio systemie  47.

To ważne, aby sprawdzony system już działał. Oczywiście można  
i należy go udoskonalać, ale nie może on być przedmiotem niekończą-
cych się eksperymentów, mających niewiele wspólnego z trwałością  
i wydolnością systemu dowodzenia. Należy pamiętać o tym, że ilość, 
jakość i szybkość dostarczania właściwych informacji do ośrodka decy-
zyjnego rzutuje na możliwość operatywnego i skutecznego dowodze-
nia  48.

Rekapitulując powyższe uwagi, chcę podkreślić, że chodzi o jeden za-
sadniczy cel – bezpieczeństwo Polski na morzu. Wskazana na szkicu 3 
strefa operacyjna jest jednym z jego elementów. Każdy oficer i marynarz 
oczekuje jednego, że będzie dobrze dowodzony, że jego zaangażowanie 
i poświęcenia w służbie zostaną odpowiednio „zagospodarowane”. Aby 
tak się stało, system dowodzenia siłami morskimi RP nie może być 
przedmiotem niekończących się eksperymentów, a ma się wrażenie, że 
tak jest.  

46  J. Kręcikij, J. Lewandowski, Organizacja dowodzenia na poziomie strategicznym i operacyj-
nym, Kraków 2015, s. 25.
47  T. Mandat, Cz. Łuczak, dz. cyt., s. 7.
48  M. Rembiałowski, M. Brzeziński, Obieg informacji na przykładzie systemu sił morskich, 
„Przegląd Morski” 1971, nr 6, s. 46.
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Information in the Process of Development and Decision 
Making in Command of the Navy

(for example, exercises with forces)

Summary

Command post, regardless of at what level we are talking about tacti-
cal operating – it is hard to imagine without the continuous not supply 
information. The Commander and his staff denied the information, you 
will not be able to work out, and then take the decision about conducting 
effective combat operations. Cliché to say that it’s about to get as much 
information as possible about the armed forces of the enemy, is only part 
of the truth. Because just as important and affecting the process com-
mand is adventurous and social, political and economic factors affecting 
effective operations. About the seriousness of the issue shows that the 
ancient thinkers and military strategists were convinced of the importan-
ce of the information, we need to think of how she affects the command 
in modern times.



Magdalena Pogońska-Pol
Uniwersytet Łódzki

IZRAELSKO-ARABSKA WOJNA Z CZERWCA 1967 ROKU 
NA ŁAMACH „TRYBUNY LUDU”

Konflikt arabskoizraelski po kryzysie sueskim z 1956 roku wszedł  
w fazę względnego spokoju. Zdarzały się oczywiście incydenty na 

liniach rozejmowych, a jednym z problemów, który wzbudzał większe 
emocje na początku lat 60tych, był syryjskoizraelski konflikt o wodę; 
ciągle aktualna pozostawała także kwestia uchodźców palestyńskich. 
Większość wydarzeń na Bliskim Wschodzie relacjonowana była przez 
prasę polską i światową, ze względu na strategiczne znaczenie regionu  
w czasie zimnowojennej rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki Północnej (USA) a Związkiem Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich (ZSRR). Jednak napięcie z wiosny 1967 roku przykuło więk-
szą uwagę mediów, w tym prasy polskiej, z „Trybuną Ludu” na czele. 
Rozgorzała trzecia wojna bliskowschodnia, zwana w literaturze przed-
miotu również wojną czerwcową lub sześciodniową  1. 

Ten bliskowschodni konflikt relacjonowała „Trybuna Ludu”, organ Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, najważniejszy dziennik w Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej (PRL), w tym czasie ukazujący się średnio  
w nakładzie 1,5 mln egzemplarzy. Artykuły ukazywały się dzień po dniu, 
z największym nasileniem pomiędzy 17 maja a 19 czerwca 1967 roku.  
W owym czasie konflikt nie schodził z pierwszych stron gazety, zajmując 
kolumny obok relacji z kolarskiego Wyścigu Pokoju oraz wojny w Wiet-
namie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że dziennik w owym czasie liczył 610 
stron, to konflikt zajmował w niej znaczące miejsce. W trakcie działań 
zbrojnych poświęcano mu średnio dwie pełne strony.

Kryzys na linii Syria – Izrael, rozpoczynający właściwie cały cykl 
zdarzeń prowadzących do wojny, został odnotowany 17 maja, a więc 
dość późno, gdy sytuacja była już napięta, lecz jeśli prześledzimy prasę 
1  O wojnie więcej: H. Mejcher, Synaj, 5 czerwca 1967: Zarzewie konfliktów na Bliskim Wscho-
dzie, Warszawa 1999; J. Świeca, Problemy bezpieczeństwa i regionalnego układu siła w prze-
łomowej fazie kryzysu bliskowschodniego (po wojnie czerwcowej w 1967 r.), Katowice 1991; 
The Arab-Israeli Conflict the 1967 Campaign, Bristol 1968; M. Oren, Six Days of War. June 
1967 and the Making of the Modern Middle East, Oxford 2002.
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zachodnią, relacje w tym względzie w „Trybunie Ludu” nie różnią się od 
np. „Le Monde”  2 czy „The Guardian”  3. Dziennik na początku skupia się 
na przedstawieniu polskiemu czytelnikowi powagi sytuacji, zwraca 
uwagę, że podobnej skali napięcia nie było w regionie od listopada 1966 
roku, „kiedy to Izrael zaatakował pozycje jordańskie”  4. Pojawiają się 
zwroty „kryzys” i „napięcie”, opisujące istniejący stan rzeczy. Przewidu-
je się jego eskalację i przejście do wojny, nawet kieruje się ostrzeżenia 
do opinii międzynarodowej zapowiadające wojnę na wielką skalę.  
W przekazie zdecydowanie dominuje ukazanie stanowiska państw arab-
skich, opisuje się działania syryjskie podejmowane w Radzie Bezpie-
czeństwa ONZ, będące reperkusjami starcia powietrznego pomiędzy 
Izraelem a Syrią z kwietnia 1967 roku  5. Gazeta wskazuje, że odpowie-
dzialność za istniejący stan rzeczy leży po stronie izraelskiej, gdyż ta 
ostatnia skoncentrowała siły na granicy z Syrią i zmierza w kierunku 
agresji. Zaznacza się, że Syria nie będzie sama, bowiem napięcie, które 
powstało, skłoniło przywódców państw regionu do postawienia swoich 
armii w stan pogotowia. 

Informacje podawane przez „Trybunę Ludu” koncentrują się na naj-
ważniejszych państwach regionu będących w stanie wojny z Izraelem – 
Egipcie  6 i Iraku  7. Wyjaśnia się, na potrzeby polskiego czytelnika, dla-
czego Arabowie szykują się do wojny i zawierają sojusze militarne, 
wskazując na prawo narodów do walki o własną ojczyznę. Z większą 
uwagą opisuje się przygotowania do wojny egipskie niż syryjskie, co 
może dziwić, bo przecież miała zostać zaatakowana Syria. Czytamy za-
tem, że w Egipcie „we wtorek [17 maja] 20 specjalnych pociągów wio-
zących ciężkie i lekkie wozy pancerne, ciężką artylerię oraz żołnierzy  
w rynsztunku bojowym skierowało się również w tę stronę (...)” [tj. gra-

2  Por. „Le Monde”, 19 V 1967, s. 1.
3  Por. „The Guardian”, 17 V 1967, s. 1.
4  „Trybuna Ludu”, 17 V 1967, s. 1. Jesienią 1966 r. Izrael podjął szeroko zakrojoną operację militar-
ną na południe od Hebronu, wówczas znajdującego się w Jordanii. Sytuacja znalazła swoje odbicie 
na forum ONZ w postaci rezolucji 228, zobacz tekst dokumentu: Resolution 228 (1966) of 25 No-
vember 1966, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B6D274E9C8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/IP%20SRES%20228.pdf (dostęp: 10.03.2019).
5  Zobacz też: Letter Dated 12 April 1967 Permanent Representative of Syria Addressed to the 
President of the Security Council, 12 April 1967, S/7849, https://documentsddsny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N67/079/90/pdf/N6707990.pdf?OpenElement (dostęp: 10.03.2019).
6  W owym czasie w spadku po nieudanym projekcie unii egipskosyryjskiej, Egipt oficjalnie 
nosił nazwę Zjednoczonej Republiki Arabskiej (ZRA) i taka nazwa często pojawia się w „Try-
bunie Ludu”.
7  „Trybuna Ludu”, 17 V 1967, s. 1.
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nicy z Izraelem]; „Minister spraw wewnętrznych ZRA proklamował stan 
wyjątkowy w kraju”  8. Egipcjanie przygotowywali także na wypadek 
konfliktu policję i siły bezpieczeństwa, dokonali przeglądu gotowości 
obrony cywilnej. Gazeta podkreślała, za „obserwatorami kairskimi”, że 
podjęte przez ten kraj środki miały charakter „prewencyjny”  9. Prezydent 
Egiptu, Gamal Abdel Nasser, zdecydował się bowiem stanąć w obronie 
zagrożonej atakiem izraelskim Syrii. Jednak kraj nie był gotowy do woj-
ny, a jego główne siły uwikłane w tym czasie w wojnie w Jemenie. Luki 
w opisie przygotowań syryjskich tłumaczono brakiem oficjalnego stano-
wiska tego kraju: „strona syryjska zachowuje dotychczas milczenie  
w sprawie przygotowań militarnych przeciwko Izraelowi”  10. Na łamach 
„Trybuny Ludu” wyłania się obraz solidarności krajów arabskich i po-
dejmowanie przez nie kroków dyplomatycznych i militarnych, które 
przygotują je do nadchodzącej konfrontacji. Gazeta nie opisuje przygo-
towań izraelskich ani działań dyplomatycznych tego kraju, zaledwie  
w jednym zdaniu informuje o spotkaniu gabinetu izraelskiego i wystą-
pieniu rzecznika izraelskiego rządu dementującego przygotowania tego 
państwa do wojny  11.

Następnego dnia (18 maja) mówi się już nie o napięciu czy kryzysie 
na linii Syria – Izrael, ale o „konflikcie”. Kontynuuje się opis przygoto-
wań krajów arabskich do wojny, nadal jednak te syryjskie przedstawia 
się skąpo, dotyczy ich właściwie jedno zdanie: „Siły zbrojne Syryjskiej 
Republiki Arabskiej postawiono w stan pogotowia”. Za to dowiemy się, 
za opisami z najważniejszego prorządowego dziennika egipskiego „Al-
Ahram”, znacznie więcej o Egipcie, np. że dowódca naczelny sił zbroj-
nych, marszałek Abdel Hakim Amer, mianował dowódcę frontu egip-
skoizraelskiego na wypadek wojny i został nim gen. Abdel Mohsen 
Murtagui. Wyraźnie widać, które państwo odgrywa istotną rolę. Główny 
przekaz dziennika ponownie koncentruje się na solidarności krajów 
arabskich wobec przypuszczalnego ataku izraelskiego. Opisywane były 
konsultacje syryjskoegipskie oraz przyłączenie Jordanii do wyżej wy-
mienionych państw przez postawienie armii w stan pogotowia. Wskazu-
je się także na budowanie poparcia dla sprawy arabskiej w ramach bloku 
państw niezaangażowanych. „Trybuna Ludu” informowała, za „dobrze 
poinformowanymi mediami zachodnimi”, że prezydent Egiptu wysłał 

8  „Trybuna Ludu”, 17 V 1967, s. 2.
9  „Trybuna Ludu”, 17 V 1967, s. 2.
10  „Trybuna Ludu”, 17 V 1967, s. 2.
11  „Trybuna Ludu”, 17 V 1967, s. 2.
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listy do Indiry Gandhi (premier Indii) oraz Josefa Broz Tito (przywódca 
Jugosławii)  12. Nie można wszakże zapominać, że były to państwa, które 
wysłały swoje kontyngenty w ramach Doraźnych Sił Narodów Zjedno-
czonych (UNEF) do Egiptu.

Przy okazji tych informacji pojawia się inny bardzo ważny wątek do-
tyczący egipskich przygotowań do wojny, tj. właśnie obecność UNEF na 
linii rozejmowej egipskoizraelskiej  13. Amer poprosił o ich wycofanie 
do Strefy Gazy, aby nie ucierpiały w trakcie ewentualnych działań mili-
tarnych  14. Następnie w oficjalnym liście do Sekretarza Generalnego mi-
nister spraw zagranicznych Egiptu, Muhamad Riad, poprosił o ich cało-
ściowe wycofanie  15. Ta prośba wyrażona 18 maja wzmocniła przekonanie 
Izraelczyków, że Egipt do wojny się przygotowuje. 

W kolejnych dniach w „Trybunie Ludu” na pierwszy plan wysuwa się 
właśnie kwestia wycofania sił ONZ z Egiptu. Była to sprawa istotna, po 
dzień dzisiejszy budząca kontrowersje, dotyczące tego, czy Sekretarz Ge-
neralny ONZ mógł samodzielnie podejmować decyzje, gdy Egipcjanie za-
żądali całkowitego wycofania wojsk ONZ ze swojego obszaru  16. Sprawa 
wojsk ONZ relacjonowana była kompleksowo, od wysłania listu z Kairu 
do ONZ, poprzez reakcje Sekretarza Generalnego tej organizacji Sithu  
U Thanta, po uzasadnienie, dlaczego powinny te siły się wycofać i dlaczego 
decyzję mógł podjąć Sekretarz, a nie Rada Bezpieczeństwa. „Trybuna 
Ludu” przyjmuje tutaj argumentację bliską państwom arabskim, wskazu-
jąc, że to Sekretarzowi Generalnemu Egipcjanie udzielili zgody na pobyt 
wojsk międzynarodowych, a nie innym organom ONZ  17. Przy okazji 
12  „Trybuna Ludu”, 18 V 1967, s. 1.
13  Zgodnie z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ podejmowanymi w czasie kryzysu 
sueskiego z 1956 r., w wyniku zgody rządu Egiptu tylko na linii rozejmowej po stronie egip-
skiej pojawiły się siły międzynarodowe mające za zadanie nadzorowanie wycofania wojsk bry-
tyjskich, francuskich i izraelskich oraz monitorowanie obszaru zdemilitaryzowanego. Zob. 
szerzej: Resolution 997, 2 November 1956; Resolution 998, 4 November 1956; Resolution 1000, 
5 November 1956, w: Official Record of the General Assembly, First Emergency Special Ses-
sion, New York, s. 33 i n.; H.A. Jamsheer, Kryzys Sueski w stosunkach międzynarodowych 
1956-1957, Łódź 1987, s. 148 i n.; K. Kyle, Suez. Britain’s End of Empire in the Middle East, 
LondonNew York 2011, s. 404 i passim. 
14  „Trybuna Ludu”, 18 V 1967, s. 1. 
15  „Trybuna Ludu”, 19 V 1967, s. 2. Zob. też: Special Report of the Secretary General,18 May 
1967, A/669; https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N67/115/40/pdf/N6711540.
pdf?OpenElement (dostęp: 10.03.2019).
16  Por. Y. Tandon, UNEF, The Secretary General, and International Diplomacy in the Third 
Arab-Israeli War, „International Organization” 1968, vol. 22, no. 2, s. 529556; R. Higgins, The 
June War, The United Nations and legal background, „Journal of Contemporary History” 
1968, vol. 3, no. 2, s. 253273. 
17  „Trybuna Ludu”, 19 V 1967, s. 2. 
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wzmiankuje się o nocie U Thanta do przedstawiciela Izraela zawierającej 
krytykę działań podjętych przez lotnictwo tego kraju 11 maja 1967 roku  
w rejonie Gazy, które miały doprowadzić do lądowania na obszarze Izraela 
samolotu, na pokładzie którego znajdował się dowódca błękitnych heł-
mów  18. Czytelnik dowiaduje się także o decyzji Sekretarza Generalnego 
ONZ, zgodnie z którą siły międzynarodowe wycofały się z zajmowanych 
na Synaju pozycji, a które zajęte zostały przez wojska egipskie. Przypomi-
na się, w jakich okolicznościach wojska międzynarodowe się tam pojawiły. 
Podkreśla się także gotowość większości państw arabskich do konfrontacji. 
Przytacza się niejako na marginesie, że siły izraelskie „podjęły odpowied-
nie kroki”, tj. zdaniem gazety przeniosły trzy dywizje pancerne w rejon 
granicy na Synaju i przygotowały lotnictwo  19. Pisze się o zainteresowaniu 
kryzysem ze strony Waszyngtonu. Co ciekawe, na tym etapie ani razu nie 
pojawia się stanowisko Moskwy. Dziennik nie odnosi się także do krytyki 
Sekretarza Generalnego za podjęcie samodzielnej decyzji o wycofaniu 
sił  20. Wskazuje się natomiast, że kairskie dzienniki chwalą U Thanta za 
słuszne rozwiązanie tej sprawy. „Trybuna Ludu”, kontynuując wątek doty-
czący sił ONZ, przytacza treść dokumentu wystosowanego do Rady Bez-
pieczeństwa ONZ przez Sekretarza Generalnego, dotyczącego wycofania 
3.400 żołnierzy. Wskazuje na słowa mówiące, że „sytuacja w tym regionie 
od 1956 roku nie była nigdy tak groźna jak obecnie”. Sekretarz Generalny 
zwracał uwagę na pogróżki płynące z Izraela pod adresem Syrii i koncen-
trację wojsk tego kraju na granicach. Budziło to w owym czasie niepokój, 
chociaż trzeba wskazać, że Izrael zapowiedział niepodejmowanie działań 
jako pierwszy. Akcentuje się zdanie Sekretarza, sugerujące, że wycofanie 
wojsk ONZ zwiększy zagrożenie wybuchem konfliktu. A tuż obok pojawia 
się informacja, że Izrael zbojkotował prace egipskoizraelskiej komisji ro-
zejmowej i wzywa się go do wznowienia rozmów  21. Wyraźnie się wskazu-
je, że to strona izraelska odpowiadała za istniejący stan rzeczy. 

Zbliżająca się konfrontacja budziła zainteresowanie w regionie, naj-
starsza tamtejsza organizacja, Liga Państw Arabskich (Komitet Politycz-
ny), także zabrała głos w tej sprawie. Jej stanowisko znalazło się w pol-
skim dzienniku wytłuszczonym drukiem: „każdy atak na którykolwiek 
kraj arabski uważany będzie za atak na wszystkie państwa arabskie, któ-

18  „Trybuna Ludu”, 20 V 1967, s. 1.
19  „Trybuna Ludu”, 20 V 1967, s. 1. 
20  USA, Wielka Brytania i Kanada protestowały przeciwko wycofaniu Doraźnych Sił Narodów 
Zjednoczonych, zob.: U Thant, View from the UN. The Memories of U Thant, New York 1978, s. 477.
21  „Trybuna Ludu”, 21 V 1967, s. 1.
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ry wymagać będzie odpowiednich kontr posunięć”  22. Po raz kolejny ak-
centuje się solidarność państw arabskich w obliczu agresji. Co ciekawe, 
następnego dnia pojawiła się informacja, która zaprzecza tej jedności 
arabskiej, bowiem „Trybuna Ludu” informuje, że Egipt nie zgodził się 
na zwołanie specjalnego posiedzenia Rady Obrony Ligi Państw Arab-
skich, bo nie chce ujawniać swoich planów wobec państw pozostających 
w bliskich kontaktach z Waszyngtonem i Londynem  23. Relacjonuje się 
konsultacje wojskowe prowadzone przez państwa arabskie. Polski czy-
telnik mógł poznać nazwiska głównodowodzących armiami bliskow-
schodnimi, co w dalszej odsłonie mogło ułatwić zrozumienie przebiegu 
wydarzeń w czasie wojny. Dziennik dostrzegał, że ciężar konfliktu prze-
suwa się z granicy syryjskoizraelskiej na egipskoizraelską, ponieważ 
Izrael posiadał na granicy z Egiptem pięć dywizji, a na granicy z Syrią 
jedną dywizję i jedną brygadę  24. Od samego początku pojawiają się in-
formacje o deklaracjach poparcia dla państw arabskich ze strony młodej 
organizacji reprezentującej Palestyńczyków – powstałej w 1964 roku 
Organizacji Wyzwolenia Palestyny – i jej siły zbrojnej, Armii Wyzwole-
nia Palestyny  25.

Od 23 maja w artykułach dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie 
pojawia się więcej wytłuszczeń, tworzących swoistą mozaikę tego, co – 
zdaniem redakcji – ważne, i tak np. dowiadujemy się, że Egipcjanie po-
śpiesznie mobilizują rezerwistów, rejon w okolicy Ismailii został prze-
kształcony w wielki obóz wojskowy, a droga między Kairem a Suezem 
została zamknięta dla ruchu cywilnego, Nasser ma pod bronią 230 tys. 
ludzi, wyłączając wojska stacjonujące w Jemenie. Podaje się informację 
o ruchach okrętów egipskiej marynarki (4 łodzie torpedowe, 2 okręty 
podwodne, 1 krążownik), które zmieniły miejsce z Morza Śródziemnego 
na Morze Czerwone (Zatoka Akaba). W tym czasie obie strony przepro-
wadzają inspekcje wojsk, co nie uszło uwadze gazety, szef sztabu gene-
ralnego gen. Icchak Rabin na pustyni Negew, a Nasser na Synaju. 
Wszystkie opisy zostały tak skonstruowane, aby odnieść wrażenie, że 
wojna jest nieunikniona, a siły arabskie w pełni zmobilizowane i goto-
we. Nadal niewiele znajdziemy informacji dotyczących Izraela  26.
22  „Trybuna Ludu”, 21 V 1967, s. 3.
23  „Trybuna Ludu”, 22 V 1967, s. 1.
24  „Trybuna Ludu”, 22 V 1967, s. 1.
25  Siły te liczyły w owym czasie około 8 tys. ludzi, stanowiąc 8 batalionów i rozmieszczone 
były w Strefie Gazy. Zob. więcej: I.J. Rikhye, The Sinai Blunder, Withdrawal of the United 
Nations Emergency Force leading to the Six-Day War of June 1967, London 1980, s. 4 i n.
26  „Trybuna Ludu”, 23 V 1967, s. 1.
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Oprócz kwestii wycofania wojsk istotne znaczenie dla przebiegu wy-
darzeń miała kwestia blokady Cieśniny Tirańskiej. Przejęcie tego rejonu 
przez siły egipskie oznaczało możliwość kontroli Zatoki Akaba i odcię-
cia portu izraelskiego w Ejlacie od wyjścia na Morze Czerwone  27. Pre-
zydent Egiptu, Nasser, 23 maja ogłosił blokadę Zatoki Akaba dla stat-
ków pod banderą izraelską oraz wszystkich mogących przewozić 
materiały strategiczne dla tego państwa. Ponadto uzasadnił prośbę o wy-
cofanie sił ONZ. Co istotne, wypowiedź ta pojawiła się na kilka godzin 
przed przybyciem na Bliski Wschód Sekretarza Generalnego tej organi-
zacji. Zasugerował również, że jeśli do wojny dojdzie, to Izraelczycy nie 
powinni się zasłaniać wsparciem brytyjskim czy francuskim, było to na-
wiązanie do współpracy tych państw w czasie kryzysu sueskiego z 1956 
roku  28. Gazeta podkreślała istotę zamknięcia Zatoki Akaba, dobrze na-
dając temu wydarzeniu znaczenia dla dalszego rozwoju wypadków „(...) 
jest decyzją wielkiej wagi politycznej w obecnej fazie napięcia politycz-
nego w strefie Bliskiego Wschodu”  29. Dziennik zauważył, że kluczową 
kwestią będzie reakcja Waszyngtonu, czy zdecyduje się on poprzeć Izra-
el, co należy uznać za najbardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę 
zimnowojenną rywalizację. 

Opis sytuacji, jaki wyłania się z lektury dziennika, wskazuje na jej 
powagę i właściwie nieuchronność konfliktu, którego katalizatorem stała 
się blokada Zatoki. Wzmacnia takie przeświadczenie doniesienie z Tel 
Awiwu, gdzie gabinet izraelski pod przewodnictwem premiera Lewiego 
Eszkola spotykał się, aby omówić kwestię jej zamknięcia. Nad tym sa-
mym problemem debatował parlament na nadzwyczajnym posiedzeniu. 
Niestety, „Trybuna Ludu” nie donosiła o wynikach tych obrad. Za różny-
mi agencjami konstruuje się narrację, z której jasno wynika, że Arabo-
wie się do wojny przygotowują: mobilizuje się siły OWP, a Syria ochot-
ników. Egipt za pośrednictwem Jordanii i Arabii Saudyjskiej prosi  
o pomoc Iran, z którym nie utrzymuje relacji, o wsparcie i ograniczenie 
dostaw ropy do Izraela. Pojawiają się również informacje dotyczące 
wszystkich poważniejszych graczy na arenie międzynarodowej, którzy 
mieli w owym czasie interesy na Bliskim Wschodzie. Brytyjczycy zwo-
łali specjalne spotkanie gabinetu z premierem Haroldem Wilsonem na 
czele, Amerykanie zalecają swoim obywatelom opuszczenie Bliskiego 
Wschodu, zaś Francja, ustami prezydenta Charlesa De Gaulle’a, propo-

27  „Trybuna Ludu”, 23 V 1967, s. 2.
28  „Trybuna Ludu”, 24 V 1967, s. 1.
29  „Trybuna Ludu”, 24 V 1967, s. 1.
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nuje siebie na mediatora  30. Na łamach pisma nie mogło zabraknąć stano-
wiska ZSRR wobec przypuszczalnej izraelskiej agresji. „Trybuna Ludu” 
podaje, że napaść spotka się ze zdecydowanym działaniem ze strony 
Kraju Rad. Podkreśla się, że nie leży w interesie Moskwy, aby do wojny 
doszło, i zrobi wszystko, żeby konfliktowi zapobiec. Jednak wiele wska-
zuje na to, że to ze Związku Radzieckiego została przekazana informacja 
do Egiptu i Syrii o izraelskich przygotowaniach do wojny  31. Ta wiado-
mość przyspieszyła egipską mobilizację wojsk na Synaju, ogłoszoną 14 
maja 1967 roku, i rozpoczęła spiralę wojenną. 

Wydanie z 25 maja poświęcone zostało wysiłkom dyplomatycznym po-
dejmowanym na rzecz zażegnania kryzysu, akcentuje się te podejmowane 
przez Francję i Sekretarza Generalnego ONZ. Przy jednoczesnym konty-
nuowaniu przygotowań wojennych wszystkich stron, zaznacza się aktyw-
ność okrętów brytyjskich i amerykańskich, które – zdaniem dziennika – 
będą stanowić wsparcie dla Izraela w razie wojny. Za kairskim dziennikiem 
„AlAhram” podaje się, że prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu było 
duże, wynikało bowiem z reakcji Izraela na zaminowanie Zatoki Akaba 
oraz na kontrole na statkach wpływających do tego akwenu. Przytoczono 
na poparcie tej tezy przemówienie premiera L. Eszkola wygłoszone w par-
lamencie, w którym polityk izraelski stwierdził, że „jakakolwiek ingeren-
cja w żeglugę na Zatoce Akaba równoznaczna będzie z aktem agresji prze-
ciwko Izraelowi”. Ponadto „Trybuna Ludu” wyraźnie wskazuje na Stany 
Zjednoczone jako państwo odpowiedzialne za pogarszanie się sytuacji. 
Przytoczone zostało również stanowisko USA z wypowiedzi Lyndona 
Jonhsona, krytykujące działania Egiptu  32. 

W kolejnych dniach zarówno dyplomacja, jak i przygotowania mili-
tarne znajdują swoje odzwierciedlenie w dzienniku. Z jednej strony pre-

30  „Trybuna Ludu”, 24 V 1967, s. 3.
31  W literaturze przedmiotu odnajdziemy odmienne interpretacje dotyczące motywów i roli 
ZSRR w tym konflikcie. Od opinii wskazujących, że Związek Radziecki doprowadził do wojny 
po to, aby mocniej uzależnić od siebie państwa regionu i umocnić w tym obszarze swoje wpły-
wy (zob.: M. Oren, dz. cyt., s. 55 i n.; G. Golan, Soviet Policy in the Middle East from World 
War II to Gorbachev, Cambridge 1990, s. 58; B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska  
a Izrael 1944-1968, Warszawa 2007, s. 395 i n.), po takie, które wskazują, że zaangażowanie  
w wojnę było wynikiem wewnętrznych tarć w Związku Radzieckim po odsunięciu od władzy 
Nikity Chruszczowa, próbą wzmocnienia pozycji Leonida Breżniewa (zob.: Six Day War.  
A Retrospective, ed. R. Parker, Gainesville 1996, s. 46 i n.). Inna wskazuje na brak dobrej ko-
munikacji pomiędzy ZSRR a Egiptem. Związek Radziecki chciał uniknąć wojny, ale Nasser 
próbował prowadzić własną politykę i zdecydował się bez wiedzy Moskwy na blokadę Zatoki 
Akaba. F. Gerges, The Superpowers and the Middle East. Regional and International Politics, 
1955-1967, Boulder 1994, s. 216.
32  „Trybuna Ludu”, 25 V 1967, s. 1.
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zentuje się amerykańskie naciski dyplomatyczne na Egipt, aby z blokady 
zrezygnował, np. rozmowy w Waszyngtonie z udziałem prezydenta 
USA, sekretarza stanu D. Ruska i ambasadora egipskiego. Z drugiej stro-
ny „ambasador USA uprzedził przywódców ZRA, że jeśli zajdzie po-
trzeba, Stany Zjednoczone użyją siły, aby zapewnić swobodę żeglugi  
w Zatoce Akaba” lub „7 jednostek VI Floty USA (...) udając się we wschod-
ni rejon Morza Śródziemnego”  33. Odpowiedzialnością za konflikt gazeta 
obarcza nie tylko Izrael, ale także USA i Wielką Brytanię. Dziennikowi nie 
umykają konsultacje, które odbywają się między wielką czwórką, oczeku-
je się na decyzję mocarstw morskich w sprawie Zatoki.

W „Trybunie Ludu” z 5 czerwca, a więc z dnia agresji, znajdziemy 
analizę trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i porównanie działań po-
dejmowanych przez państwa arabskie do walki z kolonializmem (amery-
kańskim i brytyjskim). Im bardziej okoliczności stawały się ciężkie, tym 
bardziej akcentowano jedność krajów arabskich w obliczu zagrożenia. 
Pojawiają się odniesienia do naczelnej idei głoszonej przez Nassera, czy-
li jednego narodu arabskiego. Król Jordanii, Husajn, stwierdził: „Obec-
nie jakakolwiek byłaby przeszłość istnieje jeden naród arabski  34”. Po-
nadto dziennik dostrzega poparcie dla prezydenta Egiptu, choćby ze 
strony króla Tunezji Idrisa, który zadeklarował, że baza amerykańska  
w Wheelus Field nie będzie wykorzystana dla wpierania izraelskich 
działań  35. Szczegółowo przedstawiane były sojusze wojskowe zawiera-
ne przez kraje arabskie – zarówno egipskojordańskie, jak i egipskoirac-
kie porozumienie o wspólnej obronie. Państwa arabskie, ustami króla 
Husajna, wysyłają ostrzeżenie dla świata, nie tylko muzułmańskiego: 
„(...) kto pomagać będzie Izraelowi, utraci na zawsze przyjaźń Arabó-
w”  36. Znamienne, że cytuje się właśnie tego prozachodniego monarchę. 
Tego dnia atmosfera przekazu wskazuje na pogorszenie się sytuacji  
w związku z tym, że w Egipcie wzmożono środki bezpieczeństwa: do-
datkowe patrole policyjne pojawiły się na ulicach, a w miejscach istot-
nych dla funkcjonowania państwa ustawiono zapory z worków z pia-
skiem. Opisuje się incydenty na liniach rozejmowych, w Jerozolimie 
samolot izraelski został ostrzelany przez Arabów i zmuszony do odwro-
tu. Ponadto pojawia się istotna informacja dotycząca zmiany na stanowi-
sku ministra obrony Izraela – gen. Mosze Dajan zastąpił Eszkola. Nie 

33  „Trybuna Ludu”, 26 V 1967, s. 2.
34  „Trybuna Ludu”, 26 V 1967, s. 2.
35  „Trybuna Ludu”, 5 VI 1967, s. 1.
36  „Trybuna Ludu”, 5 VI 1967, s. 2.
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wiadomo jednak, jak wyglądają przygotowania Izraela, poza informacją, 
że ten ostatni wygłosił „przemówienia na temat obrony kraju”  37. Gazeta 
prezentuje opinię, która pojawiała się na łamach „AlAhram”, dotyczącą 
oceny zmian w izraelskim gabinecie: „cywilni politycy izraelscy zamil-
kli, wypowiadają się przedstawiciele grup wojskowych, które wywal-
czyły już sobie kluczowe stanowiska w rządzie”  38. Warto podkreślić  
promowanie solidarności nie tylko świata arabskiego, ale całego komu-
nistycznego bloku z Arabami, cytuje się obszernie wypowiedzi wschod-
nioniemieckich polityków, przedstawicieli Jugosławii, Rumunii, jak 
również poparcie dla Arabów wyrażane przez przedstawicieli partii ko-
munistycznych z Europy Zachodniej  39.

Wtorkowe wydanie gazety opatrzone datą 6 czerwca jednoznacznie 
mówi: „Agresja Izraelczyków przeciw Zjednoczonej Republice Arab-
skiej”. Informuje się, że samoloty izraelskie zaatakowały lotniska na Sy-
naju, w rejonie Kanału Sueskiego i bazę lotniczą pod Kairem, również 
prowadziły działania w okolicach Szarm elSzejk. Z punktu widzenia 
propagandy istotną kwestią, gdy rozgorzeją walki, było ustalenie agreso-
ra. „Trybuna Ludu”, powołując się na „egipską rozgłośnie radiową”, do-
nosiła, że pomimo oskarżeń kierowanych pod adresem ZRA stało się 
oczywistym, że to Izrael rozpoczął wojnę. Dowodami na atak izraelski 
były zeznania pojmanego przez Egipcjan lotnika izraelskiego, które po-
służą również jako dowód na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Z nar-
racji nie wynika, czy został zaatakowany tylko Egipt, czy też pozostałe 
państwa arabskie. Podaje się jedynie, że o 11.00 (czasu warszawskiego) 
siły jordańskie rozpoczęły kontrofensywę, a syryjskie „przystąpiły do 
akcji wojennej” i zbombardowały rafinerię w Hajfie. Naczelne dowódz-
two arabskie wysyłało komunikaty, mówiące o tym, że lotnictwo Jorda-
nii, Iraku i Syrii podjęło wspólne naloty na obszar pomiędzy Tel Awi-
wem a Hajfą. Artyleria jordańska prowadziła ostrzał w Jerozolimie  40,  
a Izraelczycy ograniczyli skuteczność artylerii egipskiej w kilku miej-
scach. Natomiast zdaniem szefa obserwatorów ONZ, Odda Bulla, wy-
słanego w rejon walk przez U Thanta, na innych frontach nic poważniej-
szego się nie dzieje, walki toczą się jedynie na froncie egipskim. 

37  „Trybuna Ludu”, 5 VI 1967, s. 2.
38  „Trybuna Ludu”, 5 VI 1967, s. 2.
39  „Trybuna Ludu”, 6 VI 1967, s. 2.
40  Jerozolima zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu działań wojennych pomiędzy Izraelem 
a Jordanią z 1949 r. podzielona została na część zachodnią, przynależną do państwa izraelskie-
go, i wschodnią, włączoną w skład królestwa jordańskiego.
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Na froncie egipskim Izrael wykorzystywał lotnictwo, głównie operu-
jące w okręgach ElArisz, Kanału Sueskiego i Kairu. Jednak to działania 
arabskie były skuteczne, udało się bowiem zestrzelić 86 samolotów izra-
elskich, a w okolicach Kanału Sueskiego pojmano 14 pilotów tego kraju, 
nad Syrią Izraelczycy stracili 30 maszyn, a nad Jordanią 13. Dziennik 
informacje o przebiegu walk w powietrzu pierwszego dnia wojny poda-
wał za rozgłośniami arabskimi w Kairze, Bejrucie, Ammanie i Bagda-
dzie. Podobne sukcesy odnoszone były w walkach na lądzie, tj. w okoli-
cy Chan Junes w Strefie Gazy, gdzie siły palestyńskie wyparły 
przeciwnika z miasta, w Kuntilla na Synaju, gdzie Egipcjanie zmusili 
Izraelczyków do wycofania, podobnie w okolicach Abu Agilla. Wojska 
jordańskie skutecznie operowały w newralgicznym punkcie Bliskiego 
Wschodu, jakim jest Jerozolima, opanowały Wzgórze Mukaber oraz 
Wzgórze Scupus  41. W gazecie znajdziemy przy opisach następujące in-
formacje: „wielka ilość nieprzyjacielskich wozów pancernych została 
zniszczona”; Izrael stracił „przy tym wiele czołgów i amunicji”  42. Warto 
w tym miejscu dodać, że dane przestawione w „Trybunie Ludu”, doty-
czące sukcesów odnoszonych przez wojska arabskie, pojawiały się  
w mediach na Bliskim Wschodzie. Miały one mieć znaczenie propagan-
dowe i nie odzwierciedlały rzeczywistej sytuacji na polu walki. Redak-
cja tych informacji nie weryfikowała. Wbrew temu, co donosiła za źró-
dłami arabskimi, sukcesy w walce odnosił Izrael.

Dziennik podkreślał konsekwentnie solidarność państw arabskich. 
Wytłuszcza się fragmenty mówiące o stanowisku poszczególnych kra-
jów. Czytelnik dowiaduje się więc, że Irak wypowiedział wojnę Izraelo-
wi, podobnie w stanie wojny obronnej znalazł się Kuwejt; król Arabii 
Saudyjskiej, Fajsal, wysłał siły do Jordanii, wsparcia w postaci oddzia-
łów udzieliła również Libia oraz Maroko; Raszid Karami, premier Liba-
nu, zapowiedział działania o charakterze ekonomicznym, polegające na 
ograniczeniu dostaw ropy naftowej, a prezydent Jemenu Północnego, 
asSallal, ogłosił pobór do wojska  43.

To jeden z dni (6 czerwca), kiedy gazeta zdominowana jest przez wy-
darzenia na Bliskim Wschodzie. Na pierwszej stronie pojawia się 
oświadczenie Związku Radzieckiego dotyczące wybuchu wojny, co nie 
powinno dziwić z racji na uwarunkowania polityczne, w których  

41  Propagandowo bardzo ważne miejsce, bo to enklawa izraelska po jordańskiej (wschodniej) 
części Jerozolimy.
42  „Trybuna Ludu”, 6 VI 1967, s. 2.
43  „Trybuna Ludu”, 6 VI 1967, s. 2.
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w owym czasie funkcjonowała Polska. Z oświadczenia jasno wynika, 
jakie było stanowisko Moskwy. Wskazuje ona w dokumencie agresora 
– Izrael, podkreśla się łamanie prawa międzynarodowego i zasad obo-
wiązujących członków ONZ, wskazuje się odpowiedzialnych w samym 
Izraelu – koła rządzące, ale i poza nimi „tajne i jawne poczynania okre-
ślonych kół imperialistycznych”  44. ZSRR wyraził poparcie dla walczą-
cych państw jako państwo miłujące pokój oraz jako takie, które wspiera 
narody, które uwolniły się z tzw. więzów kolonialnych. Wezwano także 
Izrael do natychmiastowego przerwania działań i wycofania wojsk za 
linie rozejmowe. Przez Bliski Wschód przetaczały się manifestacje po-
parcia dla walczących, które przybierały charakter antyamerykański  
i antybrytyjski. Prezentuje się reakcję międzynarodową na wybuch woj-
ny i działania dyplomatyczne podejmowane przez USA, NATO, Francję 
czy apel papieża Pawła VI, aby chronić Jerozolimę. Opublikowana tego 
dnia korespondencja ze Stanów Zjednoczonych, zatytułowana „Wa-
szyngton a wojna na Bliskim Wschodzie”, to jeden z nielicznych tek-
stów dotyczących wojny, który jest napisany narracją zwartą, a nie prze-
drukiem z innych rozgłośni bądź agencji prasowych  45. 

Kolejne dni na szpaltach dziennika układają się w podobny sposób, 
opisuje się sukcesy arabskie, używa się słów: zacięte walki, walczą bo-
hatersko. Wytłuszczonym tekstem informuje się o kolejnych sukcesach 
arabskich: „wojska jordańskie odniosły zwycięstwo nad wojskami prze-
ciwnika w Jerozolimie, Galilei i Dżenin”. Pojawiają się także wiadomo-
ści dotyczące działań prowadzonych przez wojska izraelskie, przytacza 
się oświadczenia gen. Rabina, wskazujące na opanowanie znacznych 
obszarów Półwyspu Synaj przez te siły. W czwartek 8 czerwca 1967 
roku w „Trybunie Ludu”, po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny, na 
pierwszej stronie więcej było informacji o dyplomacji wojny niż o dzia-
łaniach zbrojnych. Na pierwszy plan wysunęło się posiedzenie Rady 
Bezpieczeństwa ONZ i przyjęcie przez to gremium rezolucji wzywającej 
do zaprzestania walk przedłożonej w postaci projektu przez Związek Ra-
dziecki. Jej treść została w dzienniku przytoczona, wzywała ona walczą-
ce strony do zaprzestania działań 7 czerwca o godz. 20.00  46. Omówiona 
została także dyskusja po głosowaniu, wskazano jako główny punkt de-

44  „Trybuna Ludu”, 6 VI 1967, s. 1.
45  „Trybuna Ludu”, 6 VI 1967, s. 2.
46  Por. Resolution 234 (1967) of 7 June 1967, http://unscr.com/en/resolutions/doc/234 (dostęp: 
11.03.2019).
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baty wycofanie się Izraela na linie z 5 czerwca  47. Nie udało się jednak 
tego przez Radę przeprowadzić w związku ze sprzeciwem USA i Wiel-
kiej Brytanii, które zostały nazwane krajami wspierającymi izraelską 
agresję. Moskwa brała na siebie odpowiedzialność za realizację kolej-
nych kroków do zakończenia wojny. Najwięcej miejsca poświęca się in-
formacji na temat stanowiska i działań Związku Radzieckiego. Następ-
nie przytacza się wypowiedź przedstawiciela Indii, który wyraził 
sprzeciw wobec działań izraelskich skierowanych przeciwko żołnierzom 
indyjskim stacjonujących na Synaju w ramach sił ONZ – 3 zginęło, a 13 
zostało rannych. Wspomina się, że przedstawiciele Syrii, Iraku i Maroka 
nie byli zadowoleni z faktu, że Rada Bezpieczeństwa nie wskazała agre-
sora, ani nie nałożyła sankcji na niego. Pojawił się zarzut, że USA pro-
wadzi taką politykę na Bliskim Wschodzie, jak i w Wietnamie Południo-
wym, ale w tym pierwszym miejscu mają wsparcie izraelskie. Nie 
zabrakło stanowiska Izraela, który reprezentowany był przez ministra 
spraw zagranicznych Abbę Ebana. Polityk izraelski wskazał, że aby do-
szło do realizacji postanowień rezolucji, wszystkie strony muszą wyko-
nać wysiłek. Izraelskie wycofanie uzależnione zostało od kilku czynni-
ków: uwolnienia Cieśniny Tirańskiej od zależności od Kairu; uznania 
istnienia państwa Izrael przez Arabów. Gazeta, relacjonując to posiedze-
nie Rady, uchwyciła, co można stwierdzić z perspektywy czasu, najważ-
niejsze rozbieżności na linii IzraelArabowie – wycofanie za uznanie 
państwowości. Szeroko przytacza się listy, głosy, depesze ze wsparciem 
płynące z różnych stron świata na ręce prezydenta Nassera, wszystkie 
one potępiają agresywną politykę izraelską prowadzoną na Bliskim 
Wschodzie (z Wietnamu Północnego, z Węgier, z Czechosłowacji, 
NRD). Pojawia się również reakcja państw arabskich na rezolucję. Część 
z krajów zdecydowała o kontynuowaniu walki, w tym Irak i Arabia Sau-
dyjska, z Egiptu nie było żadnych doniesień, pozostałe (Tunezja, Algie-
ria), postanowiły się skonsultować z arabskim dowództwem. W dzienni-
ku wyraża się wątpliwości co do ostatecznej decyzji Jordanii, bo z jednej 
strony przyjęła ona rezolucję, ale monarcha rozkazał kontynuowanie 
walki. Gazeta zestawia te informacje w jednym ciągu z wysyłaniem sa-
molotów algierskich do ZRA, samolotów transportowych z żołnierzami 
z Maroka na pokładzie czy pierwszymi jednostkami tunezyjskimi wysy-
łanymi na front. Jako sojusznika Izraela ukazuje się natomiast rząd  

47  Zob. debatę: Security Council Official Record, 22 year, 1350th Meeting, 7 June 1967, New 
York, S/PV.1350.
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w Bonn, Bundestag i partie zachodnioniemieckie  48. Tego dnia w kore-
spondencji z Waszyngtonu wskazuje się, że roszczenia terytorialne wy-
suwane przez Izrael mają poparcie USA, oraz że nie jest to deklarowana 
chęć współpracy z ONZ. W korespondencji z Londynu prezentuje się 
stanowisko brytyjskie wobec wojny, odnosząc się do wypowiedzi mini-
stra Browna. Wielka Brytania przyjęła rezolucję Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, ale było dla tej pierwszej oczywistym, że „konieczne będą roko-
wania dla zapewnienia trwałego i sprawiedliwego rozwiązania cało-
kształtu spraw spornych na Bliskim Wschodzie”  49. Minister odniósł się 
do zerwania stosunków dyplomatycznych przez kraje arabskie z USA  
i Wielką Brytanią, w związku ze wsparciem, jakie udzielają te państwa 
Izraelowi. Polityk zdementował też udział sił brytyjskich w walkach po 
stronie Izraela  50. Jedynym z mocarstw zachodnich, o którym dziennik  
z przychylnością pisze, jest Francja. Rząd francuski przedstawiony zo-
stał jako rzecznik szybkiego zakończenia działań wojennych i prowa-
dzenia dialogu. Co istotne, w czasie konsultacji w Radzie Bezpieczeń-
stwa prezydent De Gaulle rozmawiał o sytuacji na Bliskim Wschodzie  
z premierem ZSRR A. Kosyginem. Zaznacza się, że Francja nie kwestio-
nuje decyzji U Thanta dotyczącej wycofania sił ONZ, jednak zalecałaby 
rozmowy, przynajmniej ze stałymi członkami Rady  51. Wyraźnie zapre-
zentowano różnice pomiędzy mocarstwami w podejściu do wojny.

Kolejnego dnia (9 czerwca) gazeta również koncentruje się na posie-
dzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, relacjonowała zasady zaprzestania 
działań militarnych oraz uzależnianie każdej ze stron wstrzymania walki 
od decyzji drugiej. Deklaracje Egiptu i Izraela padły na specjalnie zwo-
łanym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa (8 czerwca). USA i ZSRR  
w trakcie spotkania przedstawiły własne projekty rezolucji na temat sy-
tuacji na Bliskim Wschodzie. W dzienniku znajdziemy dokładnie zapre-
zentowany projekt radziecki. ZSRR domagał się, aby: „Izrael przerwał 
niezwłocznie działania wojenne przeciwko sąsiadującym z nim pań-
stwom arabskim, wycofał wszystkie swe wojska z ich terytoriów na linię 
rozejmową i respektował status stref zdemilitaryzowanych, jak to prze-
widują porozumienia rozejmowe”. Natomiast projekt amerykański jest 
referowany. USA pragną zawieszenia działań wojennych, proponują po-

48  B. Szaynok wskazuje, że takie ukazywanie Niemiec Zachodnich wynikało z polityki PRL 
wobec RFN, B. Szaynok, dz. cyt., s. 401. 
49  „Trybuna Ludu”, 8 VI 1967, s. 1. 
50  „Trybuna Ludu”, 8 VI 1967, s. 2.
51  „Trybuna Ludu”, 8 VI 1967, s. 2.
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średnictwo strony trzeciej, ale co ważne, rokowania mają określić zakres 
wycofania się walczących stron. W „Trybunie Ludu” pojawia się dodat-
kowe wytłumaczenie projektu amerykańskiego, wskazujące, że Arabo-
wie mieliby podjąć rozmowy bez wycofania się sił izraelskich z zajętych 
obszarów na Synaju i pozostałych ziem arabskich  52. Tymczasem spra-
wozdanie Sekretarza Generalnego dla Rady Bezpieczeństwa wskazywa-
ło, że walki na froncie jordańskim trwają nadal  53.

Jeśli idzie o działania militarne, to znajdziemy tego dnia informację, 
że relacja o przebiegu walk była przekazywana na podstawie doniesień 
agencji światowych. Dziennik donosił, że Egipcjanie rozpoczęli 8 czerw-
ca kontrofensywę na 3 odcinkach frontu synajskiego, w rejonie Bir Kaf-
kafa i przełęczy Mitla, aby umożliwić okrążonym tam oddziałom wydo-
stanie się z tego położenia; w okolicy Nahel i wreszcie w pobliżu 
Romani. Układ sił na polu walki można prześledzić na mapie, która znaj-
duje się w „Trybunie Ludu”.

Jak wynika z relacji, Izraelczycy dysponowali przewagą lotnictwa, co 
powodowało, że Egipcjanie znaleźli się w trudnej sytuacji. Następnie  
w dzienniku stało, że Egipcjanie odnieśli sukces, bombardując siły pan-
cerne przeciwnika w rejonie ElArisz. Taka konstrukcja przekazu miała 
zaburzyć odbiór tego, co się działo na wojnie, zminimalizować wymiar 
porażek ponoszonych przez siły arabskie. Podkreśla się solidarność 
arabską, w wyżej wspomnianym sukcesie dużą rolę odegrało bowiem 
lotnictwo algierskie, a oddziały marokańskie, podobnie jak tunezyjskie, 
czekały na sygnał do podjęcia walki. Agencja France Press informowała 
o nalotach na Kair i Aleksandrię. Ale w „Trybunie Ludu” przytacza się 
również informację dowództwa egipskiego, z której wynika, że w tym 
rejonie strącono 9 samolotów izraelskich. Następnie pojawia się wzmian-
ka, że wojskom izraelskim zadano ciężkie straty i mimochodem, że Izra-
el na Synaju posiada 180 tys. żołnierzy. Zestawione zostało to również  
z danymi o przybywającym wsparciu do Kairu z pozostałych państw 
arabskich i kolejną porcją zestrzelonych 25 samolotów izraelskich na 
Synaju. Takie przedstawienie sytuacji nie pozwala na zbudowanie pełne-
go obrazu działań na froncie, armia egipska przegrywała na Synaju, cze-
go wprost w „Trybunie Ludu” nie napisano. Ale trzeba przyznać, że zre-
ferowano komunikat izraelskiego dowództwa, mówiący o opanowaniu 
trzech głównych dróg na półwyspie, umożliwiających marsz w kierunku 

52  Por. Debata w Radzie Bezpieczeństwa z 8 czerwca, Security Council Official Record, 22 
year, 1351st meeting, 8 June 1967, New York, S/PV.1351.
53  „Trybuna Ludu”, 9 VI 1967, s. 1.
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Kanału Sueskiego. A także pojawiła się informacja, podawana za agen-
cją Reuters, że siły izraelskie znajdują się 15 km od miasta Ismailia (mia-
sto położone nad Kanałem Sueskim). Jeśli więc, pomimo braku stwier-
dzenia, że izraelska ofensywa była bardzo skuteczna, czytelnik zadał 
sobie trochę trudu i przeanalizował mapę, mógł się zorientować w prze-
biegu konfrontacji. Dodatkowo zacytowano ministra obrony Izraela, 
Mosze Dajana, i szefa Sztabu Generalnego tego kraju, Icchaka Rabina: 
„siły izraelskie osiągnęły swe cele i dotarły do wzgórza Hebron oraz do 
rzeki Jordan, jak również kontrolują Półwysep Synajski”  54. Jeśli idzie 
zaś o front syryjski, to informowano, że syryjska artyleria przystąpiła do 
zwalczania izraelskiego lotnictwa, „tak więc łącznie w ciągu pół godziny 
obrona przeciwlotnicza Syrii zniszczyła 5 maszyn Izraela”  55. Mniej 
optymistyczne wieści płynęły z Jerozolimy Wschodniej, gdzie samoloty 
izraelskie użyć miały bomb napalmowych, w wyniku czego ucierpiał 
min. szpital Augusta Victoria.

W relacji korespondenta PAP z Kairu wynika, że w mieście panuje 
spokój, a ludność wykonuje normalne codzienne czynności. Jedynie 
wzmocniono zabezpieczenia przed ambasadami, głównie USA i Wiel-
kiej Brytanii, bowiem pod placówkami tych państw (m.in. konsulatami 
w Aleksandrii) zbierają się demonstrujący ludzie. Natomiast przedstawi-
cielstwa polskie i ich pracownicy były bezpieczne  56. 

Ponadto w „Trybunie Ludu” podnosi się bardzo ważny element każdej 
wojny na Bliskim Wschodzie, a mianowicie temat dostaw ropy naftowej 
na światowe rynki. USA już 6 czerwca ogłosiły, że są samowystarczalne 
i jakiekolwiek działania arabskie im nie zaszkodzą. Niemniej jednak kra-
je Europy Zachodniej, aż w 55% uzależnione od arabskiej ropy, której  
w związku z odcięciem Kanału Sueskiego oraz zamknięciem rurociągów 
i bojkotem pracowników w irańskim porcie Abadanie docierało mniej, 
obawiały się takiej sytuacji. W dzienniku prezentuje się pogląd, że USA 
korzysta z bliskowschodniej ropy do zaopatrywania wojsk walczących 
w Wietnamie, zaś z badań zaprezentowanych w prasie amerykańskiej 
wynikało, że będą potrzebowały tego surowca do dalszego rozwoju go-
spodarki, a ropa z regionu Bliskiego Wschodu jest najtańsza  57. Do tema-
tu ropy wraca się kilkukrotnie po zakończeniu działań wojennych. 
Dziennik kładł nacisk na powiązanie otwarcia Kanału Sueskiego z do-

54  „Trybuna Ludu”, 9 VI 1967, s. 1.
55  „Trybuna Ludu”, 9 VI 1967, s. 1.
56  „Trybuna Ludu”, 9 VI 1967, s. 2.
57  „Trybuna Ludu”, 9 VI 1967, s. 2.
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stawami ropy, a także wpływem tego czynnika na postawę USA wobec 
stron konfliktu  58.

Potrzeba ustalenia wspólnego stanowiska wobec wydarzeń na Bliskim 
Wschodzie państw bloku wschodniego zaowocowała spotkaniem przy-
wódców w Moskwie 9 czerwca  59. Jego konsekwencją było opublikowane 
na pierwszej stronie „Trybuny Ludu” oświadczenie Komitetów Central-
nych Partii Komunistycznych i Robotniczych oraz rządów Bułgarii, Cze-
chosłowacji, NRD, Jugosławii, Polski, Węgier i ZSRR. Określa się w nim 
agresję izraelską „wynikiem zmowy określonych sił imperialistycznych, 
przede wszystkim USA, przeciwko państwom arabskim”  60. Krytykuje się 
Izrael za kontynuowanie działań zbrojnych, pomimo przyjęcia przez stro-
nę arabską postanowień rezolucji ONZ. Batalię Arabów porównuje się do 
walki z kolonializmem, uzasadnia się ich działania prawem narodów do 
suwerenności i integralności terytorialnej państw, zasad obowiązujących 
w prawie międzynarodowym i ONZ. Ponadto apeluje się do członków 
Rady Bezpieczeństwa o jasne określenie agresora  61.

Kolejne doniesienia z Bliskiego Wschodu koncentrują się na kwestii 
zaprzestania prowadzenia działań przez strony konfliktu. Tytuły mówią: 
„Izrael kontynuował w piątek agresję przeciwko Syrii”. Tylko działania 
na froncie syryjskim stały się przedmiotem opisywanej debaty w Radzie 
Bezpieczeństwa  62. W dzienniku pojawiają się również zdawkowe infor-
macje na temat pozycji osiągniętych przez wojska izraelskie na wszyst-
kich frontach. Arabowie podają, że Izrael zmierza ku Damaszkowi i kon-
tynuuje walki na Synaju. Z kolei Izraelczycy dementują przeniesienie 
rejonu walk w kierunku Damaszku, które – według nich – toczą się  
w okolicach Jeziora Tyberiadzkiego. Donoszą, że otoczyli siły egipskie 
na Synaju, uniemożliwiając im odwrót, oraz opanowali cały obszar pół-
wyspu aż po Kanał Sueski. Jeśli idzie o jordański teatr działań, przejęli 
kontrolę nad obszarem pomiędzy liniami rozejmowymi a rzeką Jordan. 

58  „Trybuna Ludu”, 15 VI 1967, s. 2.
59  Reakcją w Polsce na wybuch wojny czerwcowej było spotkanie Biura Politycznego, na którym – 
oprócz oceny sytuacji – określono wytyczne dotyczące informowania o wojnie. Natomiast na spo-
tkaniu w Moskwie ustalono wspólną politykę państw bloku wschodniego. Wynikało z tych ustaleń, 
że należy wspierać Nassera oraz podejmować działania dyplomatyczne na forum ONZ. Stąd takie, 
a nie inne ukazywanie wojny czerwcowej. B. Szaynok, dz. cyt., s. 399, 403.
60  „Trybuna Ludu”, 10 VI 1967, s. 1.
61  „Trybuna Ludu”, 10 VI 1967, s. 1.
62  Por. Spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ: Thirteen Hundred and Fifty-Second Meeting 
Held in New York on Friday, 9 June 1967, at 12 p.m., https://uniteapps.un.org/dpa/dpr/unispal.
nsf/eed216406b50bf6485256ce10072f637/b6f31691779425df85257310006d5e84?OpenDocum
ent (dostęp: 14.06.2019).
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Wszystkie informacje zestawione były z pomocą udzielaną Izraelczy-
kom przez mocarstwa zachodnie, głównie przez USA. Przytoczono rów-
nież korespondencję z Waszyngtonu, wskazującą na umieszczenie na 
lotniskowcu USS Liberty systemu radiolokacyjnego, który ułatwił izra-
elskiemu lotnictwu przeprowadzanie ataków. Podkreśla się, jak się oka-
zało słusznie, że Izrael „nie ukrywa już teraz swych zamiarów zatrzyma-
nia zagarniętych terytoriów krajów arabskich”. Jednak informacją numer 
jeden była rezygnacja Nasera z funkcji prezydenta Egiptu. W ponownym 
przemówieniu odłożył wprawdzie decyzję o rezygnacji oraz oskarżył 
lotniskowce amerykańskie i brytyjskie o pomoc udzielaną przeciwniko-
wi. Polityk egipski wskazywał także, że przyczyny porażki lotnictwa 
egipskiego wynikają z udziału w walce samolotów i pilotów amerykań-
skich oraz brytyjskich. Oczywiście informowano o tłumach, które prote-
stowały przeciwko odejściu prezydenta. Kolejnego dnia dla wzmocnie-
nia przekazu „Trybuna Ludu” opublikowała na pierwszej stronie zdjęcia 
przedstawiające Kairczyków, którzy opowiadali się za pozostaniem Na-
ssera. Takie ukazanie poparcia dla prezydenta było istotne, bowiem dla 
całego bloku wschodniego i ZSRR stanowił on element niezbędny do 
utrzymania wpływów na Bliskim Wschodzie.

Wojna miała również znaczące reperkusje dyplomatyczne. Pojawiły 
się one na stronach dziennika. Egipt zerwał stosunki dyplomatyczne ze 
Stanami Zjednoczonymi (6 czerwca). Z kolei rządy ZSRR i Czechosło-
wacji w geście solidarności z krajami arabskimi oraz w ramach sprzeci-
wu wobec kontynuowania działań przez Izrael – zerwały z nim stosunki 
dyplomatyczne. Władze Węgier tymczasem jeszcze rozważały takie 
kroki. Jeśli idzie o stanowisko PRL, to początkowo publikowane jest 
oświadczenie sejmowej komisji spraw zagranicznych i konwentu senio-
rów wspierające działania rządu i potępiające działania izraelskie  63. Jed-
nak 12 czerwca również rząd polski zerwał stosunki dyplomatyczne  
z Izraelem za niezastosowanie się przez ten kraj do rezolucji ONZ. Po-
dobne kroki podjęły władze Węgier  64. 

Co istotne, przekaz koncentruje się na posiedzeniach Rady Bezpie-
czeństwa, z naciskiem na sprawozdanie Sekretarza Generalnego wska-
zujące, że Izrael łamał postanowienia rezolucji ONZ. Polityka Izraela 
przedstawiana jest jako realizacja ambicji terytorialnych oraz realizacja 
polityki USA zmierzającej do usunięcia rządów w Kairze oraz Damasz-
ku i zainstalowania tam rządów prozachodnich. Pojawiają się tytuły: 
63  „Trybuna Ludu”, 11 VI 1967, s. 12.
64  „Trybuna Ludu”, 13 VI 1967, s. 1.
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„Waszyngton wiedział, że Izrael zaatakuje”  65 czy „Plan zawczasu przy-
gotowany  66. Przeciwko takim poczynaniami protestowały w opubliko-
wanym stanowisku kraje socjalistyczne. Krytykuje się zarówno rząd  
w Waszyngtonie, jak i w Londynie. Stanowisko Paryża ukazywano  
w dzienniku jako bliskie państwom socjalistycznym. Kolejne doniesie-
nia z Bliskiego Wschodu dotyczą, obok debat toczonych w ramach ONZ, 
już działań izraelskich na opanowanych obszarach. Cytuje się wypowie-
dzi ministra M. Dajana, wskazujące na planowaną długotrwałą obecność 
izraelską na zajętych obszarach. Zestawia ją „Trybuna Ludu” z informa-
cjami dotyczącymi fali arabskiej migracji z wszystkich opanowanych 
przez Izraelczyków obszarów, wskazując, że „wśród uchodźców znajdu-
ją się kobiety, dzieci i starcy. Nie mają ze sobą żadnego bagażu, gdyż, jak 
oświadczyli, okupanci izraelscy zabronili im zabierać cokolwiek ze 
sobą”. Przez kolejne dni pojawiają się doniesienia na temat sytuacji 
uchodźców, jeńców wojennych, rannych, którym odmawia się wody, do-
stępu do opieki medycznej, miejsca do spania w godnych warunkach. 
Większość tych informacji ilustrowana była zdjęciami  67. 

„Trybuna Ludu” szeroko i szczegółowo opisywała izraelskoarabską 
wojnę z czerwca 1967 roku, zarówno jej przyczyny, jak i przygotowania 
do działań wojennych oraz dyplomację wojny, a także jej skutki. Język 
przekazu był charakterystyczny dla ideologii bloku wschodniego, uka-
zujący konflikt w kategoriach walki klas, wojny z imperializmem oraz 
kolonializmem. Prezentowano poszczególne etapy konfrontacji, jednak 
zdecydowanie więcej miejsca zajmuje ukazanie wojny z punktu widze-
nia strony arabskiej. W budowaniu narracji o wydarzeniach wykorzystu-
je się doniesienia z krajów arabskich za ich agencjami prasowymi, ra-
diem, jak również agencje AFP, Reuters, TASS. Stosunkowo niewiele 
było artykułów napisanych przez korespondentów gazety, a te, które się 
pojawiły, dotyczą polityki USA wobec konfliktu (autorstwa Zbigniewa 
Broniarka) oraz stanowiska Wielkiej Brytanii i Niemiec Zachodnich (au-
torstwa Jerzego Kowalewskiego). Więcej miejsca poświęca się przedsta-
wieniu racji arabskich, niż izraelskich. Odpowiedzialnością za wybuch 
wojny obarcza się Izrael i sympatyzujące z nim kraje zachodnie, głównie 
USA. Wynikało to z decyzji podjętych na spotkaniu przedstawicieli par-
tii komunistycznych w Moskwie 9 czerwca 1967 roku i polityki ZSRR 

65  „Trybuna Ludu”, 13 VI 1967, s. 2.
66  „Trybuna Ludu”, 14 VI 1967, s. 2.
67  „Trybuna Ludu”, 16 VI 1967, s. 1; „Trybuna Ludu”, 17 VI 1967, s. 12; „Trybuna Ludu”, 18 VI 
1967, s. 2.
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wobec Bliskiego Wschodu. Od momentu wyraźniej przewagi w walkach 
po stronie izraelskiej dziennik skupiał się na działaniach dyplomatycz-
nych, głównie w ramach ONZ. Nie znajdziemy tytułu nawiązującego do 
zwycięstwa izraelskiego w wojnie, chociaż wiadomo, że konflikt ten wy-
grał. Gazeta koncentruje się na kwestii wycofania z okupowanych ob-
szarów, traktowaniu jeńców wojennych, ludności cywilnej. Akcentuje 
się poparcie i działania krajów socjalistycznych i samego Związku Ra-
dzieckiego po stronie arabskiej, zarówno dyplomatyczne, jak i działania 
społeczeństw poszczególnych państw (manifestacje poparcia, wysyłanie 
pomocy finansowej, oddawanie krwi). Krytykuje się stanowisko Repu-
bliki Federalnej Niemiec, co wynikało z relacji polskoniemieckich  
w tym czasie. Da się zauważyć przychylność dla działań dyplomatycz-
nych Francji, która w połowie lat 60tych rozpoczęła politykę odpręże-
nia i rozpoczęła politykę dialogu z ZSRR. Warto zwrócić uwagę, że kon-
flikt, choć wydawałby się z polskiego punktu widzenia peryferyjny, 
wpłynął także na wewnętrzną sytuację w PRL, doprowadził m.in. do 
zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem oraz antyżydowskie-
go wystąpienia Władysława Gomułki na VI Kongresie Związków Zawo-
dowych.

Bibliografia

Źródła drukowane:
Official Record of the General Assembly, First Emergency Special Ses-

sion, New York. 
Security Council Official Record, 22 year, 1967, New York.
Prasa:
„Le Monde” 1967.
„The Guardian” 1967.
„Trybuna Ludu” 1967.
Pamiętniki:
Rikhye I.J., The Sinai Blunder, Withdrawal of the United Nations Emer-

gency Force leading to the Six-Day War of June 1967, London 1980.
U Thant, View from the UN. The Memories of U Thant, New York 1978.
Opracowania:
Gerges F., The Superpowers and the Middle East. Regional and Interna-

tional Politics, 1955-1967, Boulder 1994.



MAGDALENA POGOŃSKA-POL482

Golan G., Soviet Policy in the Middle East from World War II to Gorba-
chev, Cambridge 1990.

Higgins R., The June War, The United Nations and legal background, 
„Journal of Contemporary History” 1968, vol. 3, no. 2, s. 253273. 

Jamsheer H.A., Kryzys Sueski w stosunkach międzynarodowych 1956-
1957, Łódź 1987.

Kyle K., Suez. Britain’s End of Empire in the Middle East, LondonNew 
York 2011.

Mejcher H., Synaj, 5 czerwca 1967: Zarzewie konfliktów na Bliskim 
Wschodzie, Warszawa 1999.

Six Day War. A Retrospective, ed. R. Parker, Gainesville 1996.
Szaynok B., Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968, War-

szawa 2007.
Świeca J., Problemy bezpieczeństwa i regionalnego układu sił w przeło-

mowej fazie kryzysu bliskowschodniego (po wojnie czerwcowej  
w 1967 r.), Katowice 1991.

Tandon Y., UNEF, The Secretary General, and International Diplomacy 
in the Third Arab-Israeli War, „International Organization” 1968, vol. 
22, no. 2, s. 529556.

The Arab-Israeli Conflict the 1967 Campaign, Bristol 1968.
Netografia:
Resolution 228 (1966) of 25 November 1966, https://www.securitycoun-

c i l repor t .o rg /a t f / c f /%7B65BFCF9B6D274E9C8CD3 -
CF6E4FF96FF9%7D/IP%20SRES%20228.pdf (dostęp: 10.03.2019).

Letter Dated 12 April 1967 Permanent Representative of Syria Addres-
sed to the President of the Security Council, 12 April 1967, S/7849, 
https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N67/079/90/pdf/
N6707990.pdf?OpenElement (dostęp: 10.03.2019).

Special Report of the Secretary General,18 May 1967, A/669; https://
documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N67/115/40/pdf/
N6711540.pdf?OpenElement (dostęp: 10.03.2019).

Resolution 234 (1967) of 7 June 1967, http://unscr.com/en/resolutions/
doc/234 (dostęp: 11.03.2019).

Thirteen Hundred and Fifty-Second Meeting Held in New York on Fri-
day, 9 June 1967, at 12 p.m., https://uniteapps.un.org/dpa/dpr/unispal.
nsf/eed216406b50bf6485256ce10072f637/b6f31691779425d-
f85257310006d5e84?OpenDocument (dostęp: 14.06.2019).



IZRAELSKO-ARABSKA WOJNA Z CZERWCA 1967 ROKU... 483

Arab-Israeli June War of 1967 in Trybuna Ludu

Summary

The ArabIsraeli June war of 1967 has changed the face of the Middle 
East. Israel made a preemptive attack and it captured the Gaza Strip and 
the Sinai desert from Egypt; the Golan Heights from Syria; and the West 
Bank and East Jerusalem, from Jordan. The war became an object of in-
terest of the Polish press, including the „Trybuna Ludu”. The conflict 
was reported everyday in the most important daily newspaper published 
at that time in the PRL. The newspaper described military and diplomatic 
activities day after day, guided by guidelines from the Polish authorities 
and those from the USSR. Relations justified the Eastern Bloc policy 
towards the Middle East.



Michał Przybylak
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 

GENEZA UŻYCIA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW 
LATAJĄCYCH JAKO ŚRODKA ROZPOZNANIA 
WOJSKOWEGO NA PRZYKŁADZIE IZRAELA

Obraz współczesnego pola walki bez użycia bezzałogowych statków 
latających (BSL) jest wręcz niemożliwy do wyobrażenia. Bezpilo-

towce, czy też drony wkroczyły już na wszystkie poziomy sztuki wojen-
nej, stając się nieodłącznym elementem przygotowania i przeprowadza-
nia wszelkiego rodzaju działań w toku konfliktów zbrojnych. O ich 
wszechstronności najlepiej świadczy to, że państwo – jako gestor siły 
zbrojnej – straciło już bezpowrotnie monopol na ich użycie. Nad grani-
cami Izraela starają się latać drony organizacji terrorystycznych, takich 
jak Hamas czy Hezbollah; z użyciem bezzałogowców muszą konfronto-
wać się także polskie służby – nad wschodnią granicą Polski służą jako 
doskonałe narzędzia przemytnicze  1. 

W większości armii na świecie drony są powszechnie stosowane i biorą 
udział w niemalże wszystkich współczesnych konfliktach zbrojnych. Sy-
tuacja ta ma również odzwierciedlenie w nauce. Historię użycia BSL od I 
do II wojny światowej doskonale i wyczerpująco opisał H.R. Everett  2,  
a w szerszych ramach chronologicznych ujęli ją Paul Fahlstrom i Thomas 
Gleason  3 oraz Laurence R. Newcome  4 i Steven J. Zaloga  5. Również uży-
cie dronów podczas późniejszych konfliktów jest już wyczerpująco prze-

1  R. Cheda, Dron przemytnik, https://gf24.pl/wydarzenia/swiat/item/772dronprzemytnik (do-
stęp: 02.05.2019).
2  H.R. Everett, Unmanned Systems of World Wars I and II, Massachusetts Institute of Technol-
ogy, Cambridge 2015.
3  P. Fahlstrom, T. Gleason, Introduction to UAV Systems, Willey, Hoboken 2012.
4  L.R. Newcome, Unmanned Aviation: A Brief History of Unmanned Aerial Vehicles, American 
Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston 2004.
5  S.J. Zaloga, Unmanned Aerial Vehicles: Robotic Air Warfare 1917–2007, Osprey, Oxford 
2011.
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analizowane przez Coskuna Kurkcu  6 oraz Petera W. Singera  7. W nauce 
polskiej o BSL pisali Marek Wrzosek  8, Janusz Karpowicz  9 i Tadeusz Zie-
liński  10. Ponadto o konstrukcji, wykorzystaniu i możliwości nowocze-
snych BSL można przeczytać w wielu polskich czasopismach wojsko-
wych: „Zeszytach Naukowych Obronność”, „Zeszytach Naukowych 
Akademii Sztuki Wojennej”, „Bellonie”, „Przeglądzie Wojsk Lądowych” 
i „Przeglądzie Sił Powietrznych”. Przez ostatnie lata przechodzą one fazę 
fascynacji możliwościami bojowymi dronów i na ich łamach bardzo czę-
sto można natknąć się na artykuły dotykające tej kwestii.

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE – PODSTAWOWE 
POJĘCIA

W przypadku pisania lub nawet mówienia o BSL największą trudnością 
okazuje się język. Istnieje duży chaos pojęciowy, który można dostrzec już 
w warstwie semantycznej – w Polsce bezzałogowe statki latające mają 
kilka nazw: BSL, bezzałogowe statki powietrzne (BSP), bezzałogowe 
środki powietrzne (BŚP), drony, lotnictwo specjalne, czy też bardziej ko-
lokwialnie bezzałogowce lub bezpilotowce, a także zapożyczone z języka 
angielskiego określenia remotely piloted aircraft, unmanned aircraft lub 
najbardziej obecnie popularny unmanned aerial vehicle (UAV). Definicje 
towarzyszące poszczególnym nazwom znacząco się różnią, kładąc nacisk 
na inne aspekty funkcjonowania tych pojazdów. Jednak wszystkie one do-
tyczą w zasadzie jednego zjawiska: statków powietrznych pozbawionych 
załogi, których działanie wykorzystywane jest na rzecz armii, a pozostają-
cych stałym elementem systemów rażenia i rozpoznania wojskowego. 
Dlatego też autorowi najwłaściwsza wydaje się definicja zaproponowana 
przez prof. Marka Wrzoska z Akademii Sztuki Wojennej: „Bezzałogowy 

6  C. Kurkcu, U.S. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Network Centric Warfare (NCW): 
Impacts on Combat Aviation Tactics from Gulf War I Through 2007 Iraq, Naval Postgraduate 
School Monterey, Monterey 2009.
7  P.W. Singer, Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century, Pen-
guin Books, New York 2009.
8  M. Wrzosek (red.), Proces zmian w systemie zautomatyzowanego rozpoznania powietrznego 
z wykorzystaniem środków bezzałogowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
9  J. Karpowicz, Bezzałogowe aparaty latające w operacjach powietrznych, Akademia Obrony 
Narodowej, Warszawa 2003.
10  T. Zieliński, Bezzałogowe systemy powietrzne w działaniach ekspedycyjnych, Akademia 
Obrony Narodowej, Warszawa 2010; T. Zieliński, Operacyjne i taktyczne możliwości zastoso-
wania bezzałogowych systemów powietrznych w operacjach ekspedycyjnych, Akademia Obro-
ny Narodowej, Warszawa 2010.



MICHAŁ PRZYBYLAK486

Statek Powietrzny – to aparat (aerodyna lub aerostat) z napędem oraz bez 
załogi na pokładzie. Do utrzymywania się w powietrzu może wykorzysty-
wać siłę nośną wskutek działania praw aerodynamiki, na stałych (skrzy-
dła) lub ruchomych powierzchniach nośnych (wirnik) albo siłę wyporu 
aerostatycznego (aerostat). Jego sterowanie może się odbywać przy pomo-
cy systemów autonomicznych lub zdalnie poprzez operatora (z ziemi, po-
wietrza lub okrętu). Został zaprojektowany tak, aby powrócić i być po-
nownie użyty. Może być również statkiem powietrznym jednorazowego 
użytku oraz może przenosić różnego rodzaju uzbrojenie, zarówno śmier-
cionośne (lethal), jak również nieśmiercionośne (non-lethal)”  11. W niniej-
szym opracowaniu autor będzie starał się posługiwać czterema nazwami: 
BSP, BŚP, BSL i dron, które będzie traktował jako synonimy.

Bezzałogowe statki powietrzne indywidualnie nie stanowią większej 
wartości dla sił zbrojnych – ich zastosowanie musi być sprzężone w ra-
mach wewnętrznie powiązanego i połączonego więzami hierarchiczny-
mi systemu, który w sposób celowy działa na rzecz armii. W przypadku 
posługiwania się dronami jako narzędziem służącym pozyskaniu wie-
dzy, powinny być one częścią systemu bezzałogowych statków powietrz-
nych, będącego częścią rozpoznania lotniczego, wchodzącego w skład 
rozpoznania wojskowego  12. System rozpoznania wojskowego można 
definiować jako: „rozwinięte i ugrupowane w przestrzeni siły i środki 
rozpoznania wszystkich rodzajów sił zbrojnych i wojsk wraz z ich orga-
nami kierowania, powiązane więzami informacyjnymi, działające zgod-
nie z zamiarem prowadzenia walki (operacji), w celu zdobywania infor-
macji niezbędnych do skutecznego jej planowania i prowadzenia. 
Przygotowuje się i rozwija z wyprzedzeniem w stosunku do zasadni-
czych przedsięwzięć przygotowania walki (operacji), aby zapewnić nie-
zbędną ilość informacji do właściwego jej zaplanowania i przeprowa-
dzenia”  13. Umiejscowienie samych dronów w ramach systemu 
bezzałogowych statków powietrznych prezentuje rysunek nr 1, znajdują-
cy się poniżej.

Obecna pozycja tego środka walki jest efektem długiej drogi – ewolu-
cji zarówno technologicznej, jak i koncepcyjnej, której korzeni możemy 
upatrywać już w starożytności. Człowiek, patrząc na ptaki, zazdrościł im 
umiejętności latania – czego dowodem może być mit o Dedalu i Ikarze, 

11  M. Wrzosek (red.), dz. cyt., s. 20.
12  D. Kompała, Systemy Bezzałogowych Statków Powietrznych jako główny środek rozpozna-
nia powietrznego w przyszłości, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 2(14), s. 8183.
13  Regulamin Działań Wojsk Lądowych, DWLąd., Warszawa 2008, s. 437.
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ale również projekt aparatu latającego Archytasa z Tarentu z przełomu  
i IV wieku p.n.e.  14. Jako pierwsi na pomysł militarnego wykorzystania 
bezzałogowych statków latających wpadli Chińczycy. Polityk i wódz 
Zhuge Liang, żyjący w II i III wieku n.e. wykorzystał bardzo prymityw-
ne balony z lampkami oliwnymi jako źródłami światła do wprowadzenia 
zamieszania w szeregi przeciwnika. Również Chińczycy jako pierwsi  
w warunkach bojowych zaczęli używać latawców  15. W europejskim krę-
gu cywilizacyjnym pierwsze próby bojowego użycia bezzałogowych ba-
lonów podjęli w roku 1849 Austriacy. Podczas oblężenia Wenecji uwol-
nili ponad 200 balonów z podwieszonymi ładunkami wybuchowymi. 
Efekt oddziaływania tego nowego środa walki był daleki od oczekiwań 
– twierdza skapitulowała dwa dni po ostrzelaniu jej „wybuchowymi ba-
lonami”, ale z powodu przedłużającej się blokady, braków żywności  
i wycieńczenia załogi  16. Podobne próby podejmowano również podczas 
Wojny Secesyjnej w Ameryce Północnej. Gwałtowny postęp technolo-

14  A. Mayor, Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology, Prince-
ton University Press, PrincetonOxford 2018, s. 190191. 
15  A. Wittmer, Fundamentals and Structure of Aviation Systems, w: Aviation Systems: Manage-
ment of the Integrated Aviation Value Chain, A. Wittmer (red.), Springer, New York 2011, s. 7.
16  J. Chojnacki, D. Pestek, Historia wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, 
„Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2017, vol. 11, nr 1, s. 57.

Rysunek 1. Miejsce BSP w systemie bezzałogowych statków powietrznych. Źródło: D. Kompa-
ła, Systemy Bezzałogowych Statków Powietrznych jako główny środek rozpoznania powietrz-
nego w przyszłości, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 2(14), s. 82.
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giczny z przełomu XIX i XX wieku – zwłaszcza w dziedzinie techniki 
lotniczej i łączności – otworzył przed wykorzystaniem bezzałogowych 
statków latających zupełnie nowe możliwości. Możliwym było kontro-
lowanie przemieszczających się na znaczne odległości samolotów.  
Z szans tych skorzystali Niemcy, budując serię swoich broni V, oraz Ja-
pończycy, którzy udoskonalili starożytne pomysły chińskie i zaatakowa-
li terytorium USA bombami balonowymi fu-go. Amerykanie również 
badali możliwość zaatakowania Japonii środkami niekonwencjonalnymi 
– stworzyli projekt użycia pocisku wypełnionego nietoperzami, przezna-
czonymi do podpalania drewnianopapierowych japońskich miast  17.

Podczas II wojny światowej powstały konstrukcje spełniające wszyst-
kie oczekiwania stawiane przed współczesnymi BSL. Pierwszym dro-
nem produkowanym seryjnie był amerykański Radioplane OQ/TDD, 
który służył jako zdalnie sterowany cel ćwiczebny dla artylerii przeciw-
lotniczej oraz marynarki wojennej. Wyprodukowano łącznie kilkanaście 
tysięcy sztuk tych jednorazowych w zamyśle konstrukcji (zdjęcie nr 1).

Zarówno podczas I, jak i II wojny światowej używano kierowanych 
lub niekierowanych pojazdów bezzałogowych. Głównie były to latające, 

17  M. Przybylak, Nie tylko psy i słonie – militarne wykorzystanie nietypowych zwierząt, w: 
Animus Belli 2017, t. 2, Historia Sztuki Wojennej: wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojne-
go, J. Lasota, M. Palczewska (red.), ASzWoj, Warszawa 2017, s. 239241.

Zdjęcie 1. Start bezzałogowego statku latającego OQ-2A, 1942 r. Źródło: R. Naughton, The 
Radioplane Target Drone, http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/rpav_radioplane.html 
(dostęp: 02.05.2019).
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pełzające lub pływające pociski, ale również cele wykorzystywane do 
szkolenia artylerzystów przeciwlotniczych  18. Warto również podkreślić, 
że zdalnie sterowanie samoloty po II wojnie światowej były wykorzysty-
wane przez modelarzy i twórców zabawek. 

ROZPOZNAWCZE BEZZAŁOGOWE STATKI 
POWIETRZNE W IZRAELU

W wyniku tajnego porozumienia Brytyjczyków i Francuzów (układ 
M. SykesS. Picot) terytoria tureckie zostały podzielone na obszar wpły-
wów Wielkiej Brytanii: Palestyna i Irak oraz Francji: Syria i Liban. Bry-
tyjczycy swoją strefę wpływów opanowali w 1917 i 1918 roku. 9 grud-
nia 1917 roku marszałek Edmund Allenby, dowódca Egipskiego 
Korpusu Ekspedycyjnego, zajął Jerozolimę, rozpoczynając tym samym 
okres rządów mandatowych, zakończony w 1948 roku. Poza unicestwie-
niem Imperium Osmańskiego, I wojna światowa zburzyła również stary 
ład polityczny, ekonomiczny i społeczny Bliskiego Wschodu. Obudzone 
ambicje poszczególnych narodów, plemion czy grup były ze sobą zwy-
kle sprzeczne. Najostrzejszy konflikt dotyczył obszaru Palestyny, który 
od 1922 roku (bez oddzielonej w 1921 r. Transjordanii) określano jako 
Brytyjski Mandat Palestyny. W sporze o to terytorium stanęły naprzeciw 
siebie dwie bardzo niejednorodne i wewnętrznie podzielone grupy, które 
dla uproszczenia rozważań można określić jako Żydów (późniejszych 
Izraelczyków) i Arabów (Palestyńczyków, Egipcjan, Syryjczyków, Jor-
dańczyków oraz, w mniejszym stopniu, Libańczyków i Irakijczyków). 
Konflikt o ziemię, którego korzeni można dopatrywać się jeszcze  
w XIXwiecznej koncepcji syjonizmu, trwa nadal, stając się jednym  
z najdłuższych, najkrwawszych i zapewne nierozwiązywalnych konflik-
tów zbrojnych świata  19. Od 26 maja 1948 roku najważniejszym elemen-
tem zapewniającym bezpieczeństwo Izraela są Izraelskie Siły Obronne 
(ISO, Israel Defense Forces – IDF). Kolejne odsłony starcia z sąsiedni-
mi państwami arabskimi oraz poszczególnymi organizacjami terrory-
stycznymi popieranymi przez nie nakazywały Izraelczykom nieustannie 
szukać przewagi, która mogłaby posłużyć jako element wypracowania 
zwycięstwa na polu walki i poza nim. Zgodnie z doktryną Włodzimierza 
Żabotyńskiego, przejętą później przez kolejnych polityków, należało po-
kazać Arabom, że Izraela nie da się pokonać, a przez to zmusić ich do 
18  H.R. Everett, dz. cyt., s. 245405.
19  A. Shapira, Historia Izraela, DIALOG, Warszawa 2018, s. 12.
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zaakceptowania jego istnienia i podpisania porozumień pokojowych  20. 
Poza szukaniem własnych obszarów przewagi, należało również dążyć 
do zmniejszania pól, na których to przeciwnik górował.

Historia izraelskich dronów rozpoznawczych rozpoczyna się w 1968 
roku. Po zwycięstwie w Wojnie Sześciodniowej w 1967 roku, Izraelczy-
kom udało się zająć stanowiska nad Kanałem Sueskim, który Mosze 
Dayan opisał jako „jeden z najlepszych rowów przeciwczołgowych na 
świecie”  21. Wojna manewru bardzo szybko zmieniła się w statyczną 
wojnę pozycyjną, a walczących w ramach wojny na wyczerpanie Izrael-
czyków i Egipcjan rozdzielał Kanał Sueski. Bardzo szybko na obu jego 
brzegach zaczęły powstawać dzieła fortyfikacyjne. Poza ich klasyczny-
mi funkcjami obronnymi, ograniczały również możliwości prowadzenia 
działań rozpoznawczych. Egipcjanie wybudowali nad brzegiem Kanału 
wysoki na ponad 10 metrów wał z piasku, który okazał się bardzo trudną 
przeszkodą dla Izraelczyków. IDF próbował konstruować specjalne plat-
formy obserwacyjne, które montowane były na podwoziach czołgów 
Sherman (Sherman Eyal) i wyposażone w specjalne posterunki obserwa-
cyjne na kilkumetrowym wysięgniku  22. Były one jednak na tyle łatwym 
łupem dla Egipskich strzelców wyborowych, że ich użycie szybko stało 
się nieefektywne, a nawet niemożliwe. Izraelczycy nie mogli prowadzić 
również rozpoznania lotniczego w pełnym zakresie – egipskie systemy 
obrony przeciwlotniczej był zbyt dużym zagrożeniem dla samolotów,  
a loty odbywane poza ich zasięgiem miały zbyt duży pułap, by robione 
podczas nich zdjęcia przedstawiały większą wartość dla analityków  23. 
Jedyną skuteczną metodą uzyskania wiedzy było prowadzenie rozpo-
znania osobowego – wysyłanie do Egiptu agentów izraelskiego wywia-
du. Operacje takie wiązały się z ogromnym ryzykiem, strefa Kanału Su-
eskiego była trudnym obszarem prowadzenia działań o charakterze 
wywiadowczym, a ponadto niezwykle kosztochłonnym. Wymagało to 
angażowania ogromnych sił i środków do rozpoznania terenu, który 
znajdował się kilkaset metrów od izraelskich pozycji – w celu prowadze-
nia rozpoznania na szczeblu taktycznym musiano angażować siły z po-
ziomu strategicznego.
20  E. Kaplan, A Rebel with a Cause: Hillel Kook, Begin and Jabotinsky’s Ideological Legacy, 
„Israel Studies” 2005, nr 3(10), s. 87103.
21  S. Saddiki, World of Walls: The Structure, Roles and Effectiveness of Separation Barriers, 
OpenBook, Oxford 2017, s. 82.
22  M.E. Haskew, M4 Sherman Tanks, Quarto Publishing Group, London 2017, s. 103.
23  Y. Katz, A. Bohbot, The Weapon Wizards, How Israel Became a High-Tech Military Super-
power, St. Martin Press, New York 2017, s. 69.
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Brak możliwości prowadzenia skutecznego rozpoznania był bardzo 
frustrujący dla Izraelczyków. Pierwszy na pomysł zmiany tej sytuacji 
wpadł major Szabataj Brill, żołnierz Zarządu Wywiadu Wojskowego 
IDF (Amanu). Wiosną 1968 roku Brill obejrzał kronikę filmową wyświe-
tlaną przed właściwym seansem kinowym. Opowiadała ona o chłopcu  
z Nowego Yorku, który z okazji swojej BarMicwy dostał mały, zdalnie 
sterowany samolotzabawkę  24. Brill wpadł na genialny w swej prostocie 
pomysł przymocowania do takiej latającej zabawki aparatu fotograficz-
nego i wysłania jej nad egipskie pozycje. Ze swoim pomysłem udał się 
do Dowództwa Izraelskich Sił Powietrznych, gdzie nie znalazł zrozu-
mienia, poznał jednak pierwszego pilota przyszłych izraelskich dronów 
– entuzjastę modelarstwa, Szloma Baraka  25. Brak zainteresowania Sił 
Powietrznych nie zniechęcił Brilla – z pomysłem udał się do swojego 
bezpośredniego przełożonego w Amanie, Abrahama Arnana (założyciela 
elitarnej jednostki Sajjeret Matkal). Wywiad Wojskowy wygospodaro-
wał 850 dolarów, za które w USA zakupiono 3 zdalnie sterowane samo-
24  Tamże, s. 71.
25  M. Cohn, Drones and Targeted Killing: Legal, Moral, and Geopolitical Issues, Olive Branch 
Press, Northampton 2015, s. 52.

Zdjęcie 2. Izraelski żołnierz montuje zdalnie sterowany samolot z aparatem. Strefa Kanału 
Sueskiego 1969 r. Źródło: Y. Katz, A. Bohbot, The Weapon Wizards, How Israel Became a 
High-Tech Military Superpower, St. Martin Press, New York 2017, s. 71.
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loty wraz z 6 układami kierowania. Pierwszym sprawdzianem była kon-
frontacja z własną artylerią przeciwlotniczą: na pustyni Negew 
rozstawiono kilka dział przeciwlotniczych, których zadaniem miało być 
strącenie samolotu zdalnie pilotowanego przez Baraka. Mimo obniżenia 
pułapu z 300 na 100 metrów, żadnej z obsług się to nie udało  26. Sukces 
ten dał zielone światło do bojowego wykorzystania samolotówzaba-
wek. Pierwszy lot nad strefą Kanału Sueskiego odbył się w lipcu 1969 
roku w pobliżu Ismaili. Stworzono 2osobowy zespół obsługujący zdal-
nie sterowany samolot z przymocowanym aparatem fotograficznym za-
programowanym tak, aby co 10 sekund automatycznie robił zdjęcie. 
Pierwsza obsługa izraelskiego drona składała się z 2 żołnierzy: pilota 
obsługującego samolot oraz obserwatora z lornetką, śledzącego lot i peł-
niącego jednocześnie funkcję nawigatora  27.

Pierwszy lot izraelskiego BSL, mimo komplikacji związanych z pogo-
dą, zakończył się pełnym sukcesem – udało się zrobić zdjęcia egipskich 
instalacji o zadziwiającej rozdzielczości. Izraelczycy w bardzo łatwy 
sposób zdobyli wiedzę na temat egipskiej infrastruktury obronnej – na 
zdjęciach widoczne były nawet kable egipskiej łączności przewodo-
wej  28. Mimo dowiedzenia skuteczności dronów, Aman nie dzielił się no-
wym rodzajem uzbrojenia z armią. Drony nie zostały wykorzystane do 
rozpoznania przed operacją Raviv z 10 września 1969 roku  29, która była 
jedną z najśmielszych i najbardziej nieszablonowych operacji izrael-
skich podczas wojny na wyczerpanie. Zamaskowani jako Egipcjanie 
Izraelczycy przeprawili się na drugą stronę Kanału i używając zdobycz-
nego sprzętu (5 czołgów Tiran5 oraz 3 transportery BTR50) przez 10 
godzin szerzyli zamieszanie po stronie egipskiej. 

Po kilku lotach nad Synajem Aman wysłał swój zespół do Doliny Jorda-
nu, aby prowadził rozpoznanie nad pozycjami Jordańczyków i bojowni-
ków palestyńskich. Również w tym regionie izraelskie BSL dowiodły 
swojej wartości. Efektem pierwszych sukcesów z improwizowanymi, na 
wpół cywilnymi dronami, było powołanie we wrześniu 1969 roku zespołu 
badawczego. Z inspiracji szefa Amanu, gen. Aharona Jariwa, powstała 
grupa, której zadaniem było zbudowanie od podstaw małej, ale solidniej-
26  Y. Katz, A. Bohbot, dz. cyt., s. 72.
27  W. Merrin, Digital War: A Critical Introduction, Routledge, London 2019, s. 263–265.
28  Y. Katz, How Israel Took a Toy and Made It a High-Tech Weapon, https://www.commentary-
magazine.com/articles/howisraeltookatoyandmadeitahightechweapon (dostęp: 04.05. 
2019).
29  G.W. Gawrych, The Albatross of Decisive Victory: War and Policy Between Egypt and Is-
rael in the 1969 and 1973 Arab-Israeli Wars, Greenwood Press, Westport 2000, s. 110113.
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szej od cywilnej konstrukcji wojskowej, która weszłaby do służby w IDF. 
Poza tym, potwierdzeniem sukcesu był awans Brilla, jako wyraz uznania 
za jego inicjatywę – gen. Jariw wysłał mu list, w którym pisał: „Zasługu-
jesz na pochwałę za ten wynalazek, ponieważ bez innowacji na wszystkich 
szczeblach nie byłoby IDF”  30. Jednak z perspektywy czasu największym 
wyrazem entuzjazmu Amanu co do nowego środka rozpoznania było wy-
syłanie zdalnie sterowanych samolotów na najbardziej newralgiczne od-
cinki granicy. Poza kluczową strefą Kanału Sueskiego, również nad Jor-
dan, gdzie Organizacja Wyzwolenia Palestyny przeżywała okres swej 
największej chwały po powstrzymaniu Izraelczyków pod Karameh  
w marcu 1968 roku  31, a przed próbą wykrojenia niepodległej Palestyny 17 
września 1970 roku podczas tzw. Czarnego września. 

Początkowe sukcesy i napędzane przez nie zainteresowanie szybko się 
jednak wypaliło. Izraelskie próby zbudowania konstrukcji wojskowej 
nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Wywiad wojskowy, zrażony 
niepowodzeniami, przestał finansować program i oddał go Siłom Po-
wietrznym, które od początku nie były nim zainteresowane. W zwykłej 
dla przestrzeni pomiędzy poszczególnymi rodzajami wojsk i sił zbroj-
nych próżni, inicjatywa ta szybko została zarzucona. Do października 
1973 roku IDF nie stworzył żadnego stałego narzędzia rozpoznawczego 
opartego na wykorzystaniu dronów. W dniu święta Jom Kipur 6 paź-
dziernika 1973 roku siły egipskie i syryjskie zaatakowały Izrael: „IDF 
nie zmobilizował się na czas […] Siły izraelskie były po prostu zasko-
czone masami nowoczesnego sprzętu, jakim przeciwnik dysponował 
przeciw izraelskim czołgom i samolotom  32, od fatalnego 6 października 
1973 roku wciąż zadajemy sobie te same pytania, które nieustannie nas 
dręczą. Jak wyjaśnić egipskie zaskoczenie? Jak uzasadnić skandaliczne 
zaniedbania naszego wywiadu wojskowego i innych agencji?”  33. We-
dług Szabataja Brilla, jednym z najważniejszych powodów było zarzu-
cenie programu rozwoju dronów: „Gdybyśmy w dalszym ciągu fotogra-
fowali to, co działo się raptem pięć kilometrów za kanałem, widzielibyśmy 
egipskie czołgi, mosty i gromadzony sprzęt i zorientowalibyśmy się, że 
oni przygotowują się do wojny. Niestety stało się inaczej”  34.
30  Y. Katz, How Israel Took…, dz. cyt.
31  M.A. Tessle, A History of the Israeli-Palestinian Conflict, Indiana University Press, Bloom-
ington 1994, s. 424427.
32  A. Kahalani, Wzgórza odwagi, TETRAGON, Warszawa 2018, s. 15.
33  D. Asher, The Egyptian Strategy for the Yom Kippur War, McFarland & Company, Inc., Lon-
don 2009, s. 12.
34  Y. Katz, A. Bohbot, dz. cyt., s. 76.
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Aman zrozumiał swoje zaniedbania. Ucząc się na błędach z przeszłości, 
zwrócił się do izraelskich zakładów zbrojeniowych (IAI – Israel Aerospa-
ce Industries) o pomoc w opracowaniu konstrukcji lekkiego samolotu bez-
załogowego. Z IAI związane są początki izraelskich dronów – to firma  
z siedzibą w Lod podjęła się skonstruowania pierwszych izraelskich dro-
nów. Owocem kilkuletnich badań było dostarczenie w roku 1979 pierw-
szego drona wyprodukowanego w Izraelu z myślą o IDF. Źródła konstruk-
cji pochodzą jeszcze z roku 1970 (pierwszych prób zastąpienia cywilnych 
samolotów projektem wojskowym), ale dopiero na przełomie lat 70. i 80. 
XX wieku wyprodukowano pierwsze egzemplarze IAI Scout. UAV, znany 
pod hebrajską nazwą ןבהז (Wilga), napędzany silnikiem tłokowym o mocy 
22 KM, mógł osiągnąć maksymalną prędkość 176 km/h na maksymalnym 
pułapie 4600 metrów. Zasięg radia pozwalał na wydłużenie maksymalne-
go promienia działania do 50 km  35. Scout został zaprojektowany jako ele-
ment izraelskiego systemu rozpoznania na szczeblu taktycznym – wypo-
sażony w zespół kamer z możliwością prowadzenia rozpoznania również 
z wykorzystaniem termowizji – pozwalał na przekazywanie obrazu w cza-
sie rzeczywistym. Pierwsze egzemplarze wystrzeliwane były za pomocą 
rakiety, ale szybko zarzucono ten pomysł na rzecz „tradycyjnego” układu 
zakładającego start i lądowanie przy pomocy własnych silników. Co cie-
kawe, pierwszym sprawdzianem bojowym Scouta była misja wykonywa-
na na rzecz Południowoafrykańskich Sił Obronnych. W 1981 roku pod-
czas operacji Protea, trwającej od 23 sierpnia do 4 września 1981 roku, 
siły Afrykanerów, korzystając ze wsparcia rozpoznawczego izraelskich 
dronów, zniszczyły kilka obozów Organizacji Ludu Afryki Południowo-
Zachodniej (SWAPO).

Natomiast pierwszym poważnym sprawdzianem dronów w Izraelu 
była operacja „Pokój dla Galilei”. W czerwcu 1982 roku premier Izraela, 
Menachem Begin, w celu ochrony ludności cywilnej północnych obsza-
rów kraju wydał rozkaz zniszczenia obozów szkoleniowych i stanowisk 
ogniowych palestyńskich organizacji terrorystycznych zlokalizowanych 
w południowym Libanie. Ponadto Begin miał również nadzieję na usta-
nowienie proizraelskiego, chrześcijańskiego rządu w Libanie, a niepo-
ślednią rolę w planowaniu i przeprowadzeniu akcji odegrał – nieco sa-
mowolny – Ariel Szaron  36. Pod względem wojskowym największym 
zagrożeniem dla interwencji były syryjskie baterie obrony przeciwlotni-

35  Scout, IAI MALAT Legacy UAS Model, https://www.iai.co.il/p/scout (dostep: 11.06.2019).
36  Zob. K. Mroczkowski, Wojna i „Pokój dla Galilei”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Rzeszów 2018.
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czej. Ponad 20 baterii radzieckich systemów OPL, głównie rozlokowa-
nych w dolinie Bekaa: S75 Dźwina (w nomenklaturze NATO: SA2s), 
S125 Newa (NATO: SA3s) oraz 2K12 Kub (NATO: SA6s), broniło 
nieba nad Libanem. Jak pokazała pierwsza faza wojny Jom Kipur, broń 
przeciwlotnicza skutecznie ograniczała swobodę działania izraelskiego 
lotnictwa, bez wsparcia którego wojska lądowe radziły sobie o wiele 
gorzej. Uzupełnieniem syryjskiego systemu OPL było około 100 my-
śliwców i myśliwców bombardujących MiG21, MiG23 i MiGm, ope-
rujących z lotnisk w głębi Syrii. 

W przygotowaniu interwencji libańskiej bardzo ważnym elementem 
było rozpoznanie sił syryjskich – zadanie to na swoje barki wzięła 200. 
eskadra Izraelskich Sił Powietrznych z Palmachim. Eskadra powstała w 
1971 roku i od samego początku była dedykowana do obsługi BSL, ale 
ze względu na brak zrozumienia roli tego rodzaju środków rozpoznania 
do wojny 1973 roku nie mogła rozwinąć „skrzydeł”. Dopiero wprowa-
dzenie na wyposażenie eskadry Scoutów w 1981 roku  37 pozwoliło na 
efektywne wykonywanie postawionych przed tym pododdziałem zadań. 

Kilka tygodni przed rozpoczęciem operacji libańskiej nad pozycjami 
syryjskimi zaczęły latać izraelskie drony z 200. eskadry. Poza lokalizo-
waniem umiejscowienia konkretnych baterii i wyrzutni, rozpoznawały 
także częstotliwości ich radarów i kanały wewnętrznej łączności. Izrael-
skie drony latały nad Syryjczykami na średnich wysokościach (4000
5000 m), zmuszając ich baterie do uruchomienia stacji radiolokacyjnych 
i namierzania przeciwnika. Izraelczycy wyłapywali te częstotliwości  
i przekazywali je do swoich sztabów w celu kalibracji rakiet przeciw-
radiolokacyjnych. Syryjscy operatorzy, gdy tylko spostrzegali swoje 
37  200 Squadron – UAV Squadron, https://www.globalsecurity.org/military/world/
israel/200squadron.htm (dostęp: 16.06.2019).

Rysunek 2. Odznaka 200. Eskadry IAF z Palmachim. Źródło: opracowanie własne na podsta-
wie zdjęć z Muzeum Izraelskich Sił Powietrznych w Beer Szewie (Hatzerim Israel Airforce 
Museum).
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błędy, natychmiast starali się wyłączać radary – wtedy w ich zasięg 
wchodziły izraelskie F4 i F16, powodując uruchamianie całej procedury 
od nowa. Te działania rozpoznawczonękające doprowadziły nie tylko 
do kompletnego rozszyfrowania sposobu działania syryjskiego systemu 
OPL, ale również do zmęczenia załóg wchodzących w skład baterii,  
a przez to do obniżenia ich zdolności bojowych  38.

6 czerwca 1982 roku IDF wkroczył do Libanu w ramach operacji „Po-
kój dla Galilei”. Trzeciego dnia wojny napięcie na linii JerozolimaDa-
maszek sięgnęło zenitu. Izraelczycy postanowili rozpocząć operację 
typu SEAD (ang. Suppression of Enemy AirDefenses, misja zwalczania 
obrony przeciwlotniczej przeciwnika) o kryptonimie Mivtza ʻArtzav 
Tsha-Esreh (ang. Operation Mole Cricket 19, pol. Operacja Turkuć19). 
Izraelskie Siły Powietrzne, kierując się danymi uzyskanymi we wcze-
śniejszych misjach rozpoznawczych oraz bezpośrednio wspierane przez 
drony, zaatakowały syryjskie stanowiska w dolinie Bekaa. Searchery, 
poza urządzeniami do walki radioelektronicznej, wyposażane były rów-
nież w laserowe wskaźniki celu, operatorzy odpowiadający za ich kiero-
wanie mogli bezpośrednio wyznaczyć cele do zniszczenia. W toku ope-
racji Izraelczycy zniszczyli 29 spośród 30 baterii syryjskiej OPL oraz 
zestrzelili 82 samoloty przeciwnika. Ten ogromny sukces okupili stratą 
jednego zestrzelonego UAV. Izraelskie uderzenie było pierwszym przy-
padkiem przełamania systemu obrony przeciwlotniczej opartego na so-
wieckich systemach przez sprzęt używany również w armiach NATO. 
Mivtza ʻArtzav Tsha-Esreh nie była tylko – jak sam to określił Szaron – 
punktem zwrotnym wojny 1982 roku, ale również jasnym sygnałem 
możliwości bojowych nowoczesnego lotnictwa wspartego przez drony. 

ZAKOŃCZENIE

W 1973 roku Arabowie udowodnili, że nowoczesne systemy OPL 
mogą unieszkodliwić nowoczesne lotnictwo przeciwnika lub przynaj-
mniej uczynić jego działanie nieopłacalnym. Jednak już 9 lat później 
Izraelczycy podważyli tę tezę w bardzo spektakularny sposób, szokując 
przy tym nie tylko Syryjczyków, ale również wojskowych i polityków 
sowieckich  39. Jednym z najważniejszych czynników, które pozwoliły na 

38  D. Kompała, Użycie bezzałogowych statków powietrznych do rozpoznania powietrznego  
w wybranych konfliktach zbrojnych, „Zeszyty Naukowe AON” 2014, nr 1(94), s. 136164.
39  S. Carol, Understanding the Volatile and Dangerous Middle East: A Comprehensive Analy-
sis, iUniverse, Bloomington 2015, s. 79.
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przechwycenie przewagi i ponowne oddanie jej siłom lotniczym, było 
wykorzystanie dronów jako przede wszystkim narzędzia rozpoznania, 
ale również wsparcia działań i walki radioelektronicznej. Pogrom syryj-
skich systemów OPL i lotnictwa ostatecznie przekonał izraelskich woj-
skowych do użyteczności dronów. Od 1985 roku Izrael jest największym 
producentem i eksporterem dronów, z udziałem w globalnym rynku na 
poziomie 60% (przy amerykańskich 24%)  40. Współcześnie w IDF drony 
są obecne we wszystkich rodzajach wojsk i praktycznie na wszystkich 
poziomach sztuki wojennej. Warto podkreślić, że Izrael stara się obecnie 
podążać dwoma ścieżkami rozwojowymi UAV – maksymalizacją ich 
osiągów (związaną ze zwiększeniem zasięgu, ładowności, możliwości 
bojowych, a przez to z ich rozmiarami) oraz miniaturyzacją. Dzięki mi-
niaturowym dronom pododdziały IDF zyskują możliwości prowadzenia 
rozpoznania w czasie rzeczywistym, a poprzez ich implementację do 
systemu zarządzania polem walki CAJAD rozpowszechniania zdoby-
tych informacji w strukturze pionowej (zwierzchnik – podwładny, od-
dział – pododdział) oraz pionowej (żołnierze w tym samym pododdzia-
le). Poprzez użycie zminiaturyzowanych dronów, które mogą być 
przenoszone w plecaku lub nawet w kieszeni spodni i są zdolne opero-
wać w powietrzu przez kilkadziesiąt minut, na poziomie taktycznym po-
ważnie eliminuje się czynnik niepewności powodowany brakiem wie-
dzy rozpoznawczej. Z drugiej strony, IAF dysponuje również dronami 
zdolnymi do pozostawania w powietrzu przez 36 godzin (Elbit Hermes 
9000) oraz przenoszenia 350 kg ładunku, czy 52 godzin przy maksymal-
nej ładowności 250 kg (IAI Heron). Przy użyciu dronów Izraelskie Siły 
Powietrze potrafią razić cele znajdujące się ponad 1000 km od własnego 
terytorium – w 2009 roku Izraelczycy zniszczyli w Sudanie kilka kon-
wojów z bronią dla Hamasu wysłanych z Iranu. 

Bezsprzecznie Izrael jest obecnie jedną z największych potęg pod 
względem militarnego użycia dronów. Wyprzedza zarówno Iran, USA, 
jak i Chiny czy Rosję. Warto podkreślić, że początkiem tej drogi był po-
mysł jednego z pracowników Amanu – Szabataja Brilla, który wpadł na 
niego (jak sam twierdzi) przypadkiem oraz miał odwagę zaproponować 
wojsku wykorzystanie dziecięcych zabawek jako narzędzia prowadzenia 
zupełnie dorosłych wojen. Odwaga ta zaprocentowała wypracowaniem 
przewagi, którą Izrael utrzymuje od lat 80. XX wieku. Izrael dzięki dro-
nom potrafił przełamać oparty na sowieckich doktrynach syryjski system 
OPL, prowadzić skomplikowane operacje daleko poza swoimi granica-
40  Y. Katz, A. Bohbot, dz. cyt., s. 85.
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mi oraz zwiększyć bezpieczeństwo żołnierzy na najniższym, taktycznym 
poziomie. Nie jest to jednak przewaga dana raz na zawsze – na wzorcach 
izraelskich swoje możliwości bojowe budują nie tylko Hamas, Hezbol-
lah i inne palestyńskie organizacje terrorystyczne, ale również wszelkie-
go rodzaju siły nieregularne walczące z silniejszym przeciwnikiem.  
Drony są bowiem doskonałym narzędziem prowadzenia działań asyme-
trycznych – przy użyciu minimalnych sił są w stanie uzyskać wprost 
niewiarygodne rezultaty. Dowodem na to są wybuchy w ukraińskich 
składnicach amunicji, których świadkami byliśmy w 2017 i 2018 roku 
oraz ataki na cele w Arabii Saudyjskiej: lotniska i przepompownie ropy. 
Ataki dokonywane przy użyciu dronów stały się poważnym zagroże-
niem nie tylko dla Izraela, ale również dla innych krajów, np. w Polsce  
z dronami używanymi jako środki przemytu walczy Straż Graniczna. 

Izraelskie drony jako środek rozpoznania zostały po raz pierwszy uży-
te w 1969 roku – mimo początkowych problemów stały się jednym  
z niezastąpionych środków nie tylko rozpoznania, ale również walki. 
Środków, które z pewnością będą odgrywały coraz większą rolę na 
współczesnym polu walki.
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The Genesis of Using Unmanned Aerial Vehicle 
As a Instrument of Military Intelligence 

On the Example of Israel Deffense Forces

Summary

In 1973, the Arabs proved that modern AA systems could neutralize the 
modern enemy’s aviation, or at least make it use unprofitable. However, 
nine years later, the Israelis challenged this thesis in a very spectacular 
manner, shocking not only the Syrians, but also the military and Soviet 
politicians. One of the most important factors that allowed us to seize the 
advantage and return it to the air force was to use UAVs as primarily a tool 
for reconnaissance, but also to support operations and radioelectronic 
warfare. The destruction of the Syrian AA systems and aviation systems 
ultimately convinced Israeli military to the utility of drones. Since 1985, 
Israel has been the largest producer and exporter of drones, with a 60% 
market share in the global market (with USA 24%). Nowadays, IDF dro-
nes are present in all types military branches and practically at all levels of 
the art of war. It is worth noting that Israel is currently trying to follow two 
development paths of UAV  maximizing their performance (associated 
with increasing coverage, load capacity, combat capabilities, and therefore 
their size) and miniaturization. Thanks to the miniature UAV, IDF sub-
units gain the possibility to conduct the reconnaissance in real time, and 
through their implementation to the CAJAD battlefield management sys-
tem disseminate the acquired information in the vertical structure (subor-
dinate ¬ subordinate, department В¬ subdepartment) and vertical (sol-
diers in the same subdivision). By using miniaturized drones that can be 
carried in a backpack or even a trouser pocket and are capable of operating 
in the air for several dozen minutes, the uncertainty factor caused by the 
lack of exploratory knowledge is seriously eliminated at the tactical level. 
On the other hand, IAF also has drones capable of being in the air for 36 
hours (Elbit Hermes 9000) and carrying 350 kg of cargo, or 52 hours with 
a maximum payload of 250 kg (IAI Heron). With the use of drones, the 
Israeli Air Force is capable of offending targets over 1,000 km from its 
own territory  in 2009, the Israelis destroyed several Iranian weapons co-
nvoys in Sudan, sent from Iran.

Undoubtedly, Israel is currently one of the greatest powers in terms of 
military use of drones. It overtakes both Iran, the USA, China and Rus-
sia. It is worth noting that the beginning of this road was the idea of one 
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of the employees of Aman Szabataja Brilla, who bumped into him (as he 
claims) accidentally and had the courage to propose to the army to use 
children’s toys as a tool for conducting completely adult wars. This co-
urage has paid off the advantage that Israel has maintained since the 
1980s. Thanks to drones, Israel was able to break the Syrian OPL system 
based on Soviet doctrines, to conduct complex operations far beyond its 
borders and to increase the safety of soldiers at the lowest, tactical level. 
However, this is not an advantage given once and for all  on the Israeli 
models, not only Hamas, Hezbollah and other Palestinian terrorist orga-
nizations build their fighting capabilities, but also all kinds of irregular 
forces fighting a stronger opponent. Drones are a great tool for carrying 
out asymmetrical operations  they are able to obtain unbelievable results 
with the use of minimal forces. Proof of this are explosions in the Ukra-
inian ammunition depots, which we witnessed in 2017 and 2018, and 
attacks on targets in Saudi Arabia: airports and oil pumping stations. 
Attacks made using drone have become a serious threat  not only for 
Israel, but also for other countries, such as in Poland with the use of dro-
nes used as means of smuggling, the Border Guard fights.

Israeli drones as a means of reconnaissance were first used in 1969  
despite the initial problems they have become one of the irreplaceable 
means of not only reconnaissance but also combat. Means that will cer-
tainly play an increasingly important role in the modern battlefield.
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MAPY SATYRYCZNO-PROPAGANDOWE  
ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ KUL 

JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O WOJNIE

Mapy od dawna są jednym z najbardziej skutecznych sposobów 
przekazywania informacji. Czytając mapę, odbiorca może uzy-

skać wiedzę na temat rozmieszczenia obiektów i zjawisk, a także zacho-
dzących pomiędzy nimi relacji oraz zmian następujących w czasie. Za-
zwyczaj nadrzędnym celem twórców mapy było oddanie treści kartogra-
ficznej, ale istnieją też takie dokumenty kartograficzne bądź quasikarto-
graficzne, w których twórcy (wydawcy, kartografowie, graficy) umieści-
li takie znaki i symbole, aby stały się przekonującym narzędziem propa-
gandy politycznej, społecznej lub ekonomicznej, równie mocno oddzia-
łującym na społeczną wyobraźnię, jak ulotki, plakaty i prasa.

W zbiorach kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL pośród 
przykładów kartografii historycznej, administracyjnej, topograficznej, znaj-
duje się kilka propagandowych map satyrycznych  1, posługujących się języ-
kiem rysunku i karykatury politycznej, używających symboli i stereotypów, 
które – zrozumiałe zarówno w momencie powstania dzieła, jak i współcze-
śnie – uosabiają cechy narodowe. Ich autorzy zastosowali antropo i zoo-
morficzne przedstawienia zamiast tradycyjnego obrazu kartograficznego. 
Zarysy granic przekształciły się w nich w ludzi, zwierzęta lub przedmioty, 
które symbolizują cechy osoby, narodu lub grupy etnicznej. Można znaleźć 
wśród nich narodowe stereotypy, jak angielski John Bull, Prusak w pikiel-
haubie czy Turek w fezie  2. Wszystkie mapy zawierają pewien rodzaj wiado-
mości o świecie, a mapy satyryczne są szczególnym gatunkiem kartografii 
– to ilustracje zawierające elementy kartograficzne, które zostały opracowa-
ne specjalnie w celu skomentowania konkretnej sytuacji społecznej, gospo-
darczej lub politycznej (część kartograficzna tych ilustracji może być np. 

1  Mapy te w różnych językach były określane jako: „drolatique”, „symbolique”, „allegorische”, 
„seriocomic”, „humoristische”, „satirische” itp.
2  R. Barth, Die Vermessung der Erde. Die Geschichte der Kartografie von der Papyrusrolle bis 
zum GPS, Köln 2015, s. 238.
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tylko zarysem granic kraju lub kontynentu). Do niedawna mapy satyryczne 
były wyłączone z kanonu kartograficznego, ponieważ brakowało im wyma-
ganych naukowych i matematycznie obiektywnych cech, niezbędnych do 
zaklasyfikowania obiektu jako mapy  3. Jednak w ciągu ostatniego ćwierć-
wiecza sposób definiowania map rozszerzył się do tego stopnia, że mogą 
być one jedynie „graficznymi prezentacjami, które ułatwiają przestrzenne 
zrozumienie rzeczy, koncepcji, warunków, procesów lub zdarzeń w ludzkim 
świecie”  4. Chociaż mapy satyryczne nie opisują miejsc i problemów ze 
szczególnie naukową precyzją, ich symboliczne i artystyczne metody prze-
kazania informacji o świecie są niezmiernie ciekawe i godne bliższego za-
prezentowania  5. Okres świetności tego rodzaju publikacji to koniec XIX  
i początek XX wieku, czyli czas wielkich przemian w Europie. W zespole ze 
zbiorów BU KUL można znaleźć mapy wydane podczas I wojny światowej 
w kilku państwach europejskich, dlatego prezentują punkt widzenia różnych 
stron konfliktu. Zestawione razem dają ciekawy obraz obiegu informacji  
o wojnie w tamtym czasie i manipulacji faktami w celu uzyskania odpo-
wiedniego oddźwięku wśród społeczeństw poszczególnych państw. Efeme-
ryczny charakter tych publikacji pozwala je zaliczyć do dokumentów życia 
społecznego, są to propagandowe druki ulotne.

Metafora ludzkiego ciała przedstawiającego budowlę, fortecę czy pań-
stwo, ma rodowód dawny, tego rodzaju porównanie znajdujemy choćby 
w Timajosie Platona i u Cycerona  6. Najbardziej znanym wczesnym 
przedstawieniem tego typu jest wyobrażenie „Europa regina” (wśród 
współczesnych mu znane jako Europa in forma virginis), stworzone przez 
Johannesa Putscha (Buciusa) w 1537 roku, spopularyzowane w drugiej 
połowie XVI wieku głównie za sprawą znanej Cosmographii Sebastiana 
Münstera (wydanie bazylejskie z 1570 r.)  7. Mapa miała reprezentować 
europejską wyższość i jedność pod rządami monarchii habsburskiej,  
z Hiszpanią jako najważniejszą potęgą, obejmującą głowę i koronę królo-
wej. W roku 1581 profesor teologii, Heinrich Bünting, w swoim Itinera-
rium Sacrae Scipturae powtórzył motyw Europy jako dziewiczej królo-

3  T. Harper, Satirical maps of the world, https://www.bl.uk/maps/articles/satiricalmaps 
(dostęp: 30.06.2019).
4  J.B. Harley, D.Woodward, The History of Cartography volume one: Cartography in Prehisto-
ric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean, ChicagoLondon 1987, s. XVI.
5  T. Harper, Satirical maps of the world, https://www.bl.uk/maps/articles/satiricalmaps 
(dostęp: 30.06.2019).
6  B. Pfeiffer, Caelum Regnum. Studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej literaturze  
i sztuce XVI i XVII stulecia, Zielona Góra 2002, s. 139.
7  B. Pfeiffer, dz. cyt., s. 115.
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wej  8 oraz przedstawił Azję w postaci pegaza. Ciekawym przykładem in-
nej nowożytnej mapy zoomorficznej jest także istniejący w kilku wer-
sjach „Leo Belgicus”, przedstawiający siedemnaście prowincji Holandii 
– czyli obszar obecnego Beneluxu – w kształcie królewskiego lwa opie-
rającego się grzbietem o wybrzeże Morza Północnego. Pierwowzorem 
przedstawienia była mapa austriackiego kartografa, Michaela Eitzingera, 
powstała w Kolonii w 1583 roku  9. Symbol lwa, zaczerpnięty z heraldyki 
większości prowincji niderlandzkich, miał reprezentować walkę o nie-
podległość Siedmiu Prowincji Północnych przeciwko imperialnym rzą-
dom katolickich hiszpańskich Habsburgów  10.

Jeśli chodzi o karykatury polityczne, to ich powstanie związane jest  
z XVIwiecznymi Włochami, w języku włoskim „caricare” oznacza 
przeciążenie, przesadzanie, szarżowanie. Karykaturzysta to autor 
śmiesznych bądź bulwersujących przez anegdotyczne przekształcenie 
albo świadome zdeformowanie rysunków. Użyteczność i przeznaczenie 
karykatury może być różne – ilustracja prasowa, plakat, ulotka, agitujący 
afisz czy inny propagandowy druk ulotny. W Anglii pojawiła się w koń-
cu XVIII wieku za sprawą Jamesa Gillraya  11, który był autorem blisko 
1000 grafik, między innymi satyrycznych karykatur portretowych przed-
stawicieli brytyjskiego życia politycznego i społecznego w okresie napo-
leońskim  12 (słynny był na przykład druk Gillraya przedstawiający Wil-
liama Pitta i Napoleona dzielących nożem i widelcem kulę ziemską jak 
pudding). Od tego czasu coraz częściej publikowane były mapy, będące 
symbolicznymi obrazami terytoriów, podkolorowanymi dodatkowo ką-
śliwym dowcipem. Za pomocą łatwo rozpoznawalnego kształtu rysow-
nik łatwo mógł wykonać karykaturę manipulującą komentarzem dla wy-
wołania określonego efektu społecznego.

8  Atlas der Weltbilder, red. Ch. Markschies i in, Berlin 2011, s. 206.
9  „Jedną z najpiękniejszych map kiedykolwiek wydanych jest bez wątpienia prezentacja Nider-
landów – dzisiejszego Beneluksu – chronionych przez majestatycznego Leo belgicus (lwa bel-
gijskiego) autorstwa Claesa Janszoona Vischera; tu w rzadko przedstawianej postawie sied-
zącej. Kartograf Michael Eytzinger wpadł na ten pomysł w 1583 roku, kiedy kraj toczył  
z Hiszpanią wieloletnią (15681648) wojnę o niepodległość: wykorzystując heraldyczne godło 
Holandii, stworzył wizualny slogan patriotyczny”. Cyt. za: E. BrookeHitching, Złoty atlas. 
Największe wyprawy, odkrycia i poszukiwania na mapach, Poznań 2018, s. 124.
10  T. Harper, Satirical maps of the world, https://www.bl.uk/maps/articles/satiricalmaps 
(dostęp: 30.06.2019).
11  James Gillray (17571820) – brytyjski malarz, karykaturzysta polityczny i grafik, posługu-
jący się głównie techniką akwaforty i akwatinty. Por. E. Bénézit, Dictionaire critique et docu-
mentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Paris 1976, t. 5, s. 5.
12  http://www.jamesgillray.org/ (dostęp: 30.06.2019).
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Wielką popularność podobnych przedstawień przyniósł wiek XIX, kiedy 
to metafora Europykrólowej została poddana nowym przekształceniom, 
odzwierciedlającym ważne zmiany polityczne i kulturowe kontynentu. Poli-
tyczne wstrząsy, rewolucje i wojny, a także powstanie nowych państw naro-
dowych, jak Niemcy i Włochy, były świetną pożywką dla coraz liczniej-
szych przedstawień satyrycznych. Nieoceniony był także rozwój i coraz 
większa dostępność nowych, tańszych technik druku, jak litografia. W XIX 
wieku nie tylko przywódcy polityczni, ale i poszczególne narody były ujmo-
wane karykaturalnie – rodziły się wówczas nowe tożsamości narodowe, któ-
rym nadawano symboliczny obraz. Nieoceniona była wówczas rola propa-
gandowa i edukacyjna mapy satyrycznopropagandowej, za sprawą której 
udawało się łatwiej przekazać niewygodne czasem treści, niż zwyczajnym 
atlasom. Coraz bardziej upolityczniona humorystyczna mapa Europy zani-
kła pod koniec I wojny światowej, wśród nowych mediów, takich jak plakat 
wojenny czy ruchomy obraz filmowy, które stały się odtąd wiodącymi na-
rzędziami masowej manipulacji i powszechnej propagandy  13.

Mapy obrazkowe celowo mają być uproszczone, operują tylko nie-
zbędnymi szczegółami, by umożliwić odbiorcy skojarzenie bez nieja-
sności spotykanych przy tekstach pisanych. Ta prostota jest jednym  
z największych atutów rysownika. Dlatego satyrycznopropagandowe 
mapy mogły być groźną bronią, jeśli chodzi o przekazywanie niepo-
chlebnych treści o wrogu. Satyra i śmiech może przecież wyzwolić za-
równo refleksję, jak i siłę do działania. Poprzez spojrzenie na problem  
z perspektywy ironii i kpiny możliwe jest zniwelowanie lęku przed pre-
sją i terrorem. Ośmieszony wróg staje się mniej groźny, dlatego np wy-
stawiony na kpinę  pruski pedantyzm mógł przeciwnikom dodawać otu-
chy w walce. Rysownik posługujący się karykaturą polityczną był do-
skonałym obserwatorem życia politycznego, reagującym na bieżące 
wydarzenia. Dodatkowym atutem takich przedstawień, mającym wpływ 
na szeroki ich rozdźwięk, miała także szybkość druku przy obniżeniu 
kosztów produkcji. W połowie XIX wieku pojawiły się mapy satyrycz-
nopropagandowe ukazujące sytuację polityczną podczas wojny krym-
skiej i wielkiego kryzysu wschodniego  14. Inne mapy satyryczne były 
szczególnie rozpowszechnione po 1870 roku i zjednoczeniu Niemiec,  
a ich wersje francuskie i angielskie niosły ładunek zaniepokojenia rosną-
cym potencjałem nowego imperium dominującego kontynent.

13  R.M. Barron, Bringing the map to life: European satirical maps 1845-1945, https://journals.
openedition.org/belgeo/11935?lang=en (dostęp: 30.06.2019).
14  Np. Komische Karte des Kriegsschauplatzes, В. S. Berendsohn, Hamburg 1854.
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Te nastroje doskonale widoczne są w pierwszej chronologicznie mapie 
satyrycznej ze zbiorów BU KUL – Karte von Europa im Jahre 1870 nach 
einem französischen Holzschnitte  15 (Fot. 01), czyli Mapa Europy w 1870 
według francuskiego drzeworytu, która jest niemieckim przedrukiem fran-
cuskiego oryginału Carte drôlatique d’Europe pour 1870 autorstwa Paula 
Hadola  16. Francuski rysownik był jednym z przedstawicieli złotej ery ka-
rykatury we Francji w połowie XIX wieku. Urodzony w rodzinie adwoka-
ta, początkowo pracował jako celnik, następnie przeniósł się do Paryża  
w poszukiwaniu życia cyganerii i tam odkrył swój talent do karykatury, co 
zaowocowało wielu komiksami rysowanymi dla różnych francuskich cza-
sopism tego okresu. Oryginalna mapa, jak wiele map satyrycznych z tego 
czasu, była wydana jako pojedynczy arkusz, dostępny w cenie 20 centy-
mów w drukarniach i u sprzedawców ulicznych. Cieszyła się popularno-
ścią tak dużą, że ukazały się też jej inne wersje językowe – angielska, 
włoska, holenderska i niemiecka, z którą mamy tutaj do czynienia. „Mapki 
humorystyczne były we Francji popularne niemal tak samo jak w Niem-
czech. Nie zdobyły jednak zbytniej popularności poza granicami kraju. 
Jedynie mapki Paula Hadola były chętnie rozpowszechniane i tłumaczone 
za granicą; co ciekawe, dotarły one także do negatywnie na nich przedsta-
wianych terenów niemieckich”  17. Prosty pomysł, zabawny obraz, dowcip-
ny komentarz czyniły to przedstawienie popularnym wśród różnych 
warstw społecznych  18. Niemiecki przedruk jest opatrzony u dołu, pod 
ramką, komentarzami w języku francuskim, odnoszącymi się do poszcze-
gólnych państw przedstawionych na mapce.

Europa 1870 roku nie była spokojnym miejscem, w wyniku wojny 
francuskopruskiej nastąpiło zjednoczenie potężnego niemieckiego im-
perium i upokorzenie Francji, zmuszonej do wypłaty odszkodowań, 
utraty tożsamości cesarstwa, utworzenia republiki oraz zrzeczenia się 
15  Karte von Europa im Jahre 1870 nach einem französischen Holzschnitte, Verlag von Chs. 
Fuchs’ Lith. Inst. Hamburg, 1914, 24 × 38 cm na arkuszu 36 × 46 cm. BU KUL, M1725. U dołu 
pod ramką opatrzona jest komentarzem w języku francuskim i niemieckim.
16  Paul Hadol (18351875) – francuski ilustrator, rysownik i karykaturzysta, tworzący pod 
pseudonimem White. Współpracował z czasopismami „Le Gaulois”, „Journal Amusant”, 
„l‘High Life”, „Charivari”, „Monde Comique”, „La Vie Parisienne”. Był autorem plakatów, 
afiszy i ilustracji satyrycznych. W 1870 r. opublikował La Menagerie imperiale, ośmieszającą 
rodzinę cesarza wyobrażoną jako zwierzęta. Por. Bénézit E., Dictionnaire critique et documen-
taire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, Paris 1976, t. 5, s. 344.
17  J. Sikora, Satyra, stereotypy i propaganda. Rzecz o XIX-wiecznych mapkach humorystycz-
nych Europy, https://backend.historykon.pl/satyrastereotypyipropagandarzeczoxix
wiecznychmapkachhumorystycznycheuropyczesci/ (dostęp: 30.06.2019).
18  R.M. Barron, Bringing the map to life: European satirical maps 1845-1945, https://journals.
openedition.org/belgeo/11935?lang=en (dostęp: 30.06.2019).
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Alzacji i Lotaryngii. Francuska satyryczna mapa Hadola powstała tuż 
przed wybuchem wojny, w lipcu 1870 roku  19. Starała się ośmieszyć ist-
niejące napięcia, pokazując komiczną panoramę kontynentu Europy, 
gdzie każdy kraj był reprezentowany przez karykaturę swojej narodowej 
osobowości  20. Mapa przybrała formę humorystycznego komentarza po-
litycznego, nakładającego na granice karykaturalne figury. Kluczowym 
wydarzeniem jest wojna francuskopruska. Dwie najważniejsze postaci 
konfliktu przedstawione są pod postaciami żołnierzy w mundurach.  
W centrum konfliktu znajduje się oczywiście Francja, reprezentowana 
przez walecznego brodatego żuawa broniącego się dzielnie przed ata-
kiem Prusaka i celującego w niego bagnetem. Ten, wyobrażony jako po-
tężny, otyły i wąsaty żołdak w pikielhaubie wciśniętej na oczy (podpis 
sugeruje, że to sam Żelazny Kanclerz, Otto von Bismarck), trzyma pra-
wą rękę na apetycznym cieście w kształcie Holandii, a drugą sięga do 
powalonej na plecy i przyciśniętej kolanem Austrii (Fot. 02). Ciekawost-
ką jest, że ziemie dopiero jednoczące się, są na tej mapie już podpisane 
na mundurze Bismarcka jako Prusse (choć w tym czasie istniał tylko 
Związek Północnoniemiecki). Belgia nie ma antropomorficznego kształ-
tu, jest ściśnięta między dwoma potężnymi sąsiadami, w bardzo niewy-
godnym położeniu. Danię wyobraża mały wojak z zadartym nosem  
i dumnie wypiętą piersią, kroczący sztywno na kikutach nóg, które stra-
cił jako Holsztyn, leżący pod łokciem Bismarcka. Szwajcaria to niewiel-
ki biały domek bez zaznaczonych drzwi i okien, co może sugerować jej 
neutralność.

Zapewne wielowiekowa niechęć każe francuskiemu autorowi pokazać 
Wyspy Brytyjskie jako starą kobietę o wyglądzie wiedźmy z krzywym 
nosem i tłustym kocurem (Irlandią) na smyczy, odwracającą się tyłem do 
kontynentu i zakrywającą ucho w myśl zasady splendid isolation (Fot. 
03). Francja i Anglia konsekwentnie podtrzymywały wówczas tradycję 
bycia odwiecznymi wrogami, a niesnaski na tle kolonialnym nie popra-
wiały wzajemnych stosunków. Coraz wyraźniejszy był brak zaintereso-
wania Wielkiej Brytanii sprawami europejskimi i skupianie się właśnie 

19  „Hadol zastosował zarówno w wypadku Francji jak i Prus propagandę poprzedzającą – wska-
zał na zbliżający się konflikt oraz na zagrożenie dla Europy ze strony ekspansywnych planów 
Bismarcka. Mapa została bowiem wykonana nie w czasie trwania wojny, lecz tuż przed jej wybu-
chem”. Cyt. za: J. Sikora, Satyra, stereotypy i propaganda. Rzecz o XIX-wiecznych mapkach 
humorystycznych Europy, https://backend.historykon.pl/satyrastereotypyipropagandarzecz
oxixwiecznychmapkachhumorystycznycheuropyczesci/ (dostęp: 30.06.2019).
20  F. Jacobs, A Comedy Map of the War of 1870, Before it Happened, https://bigthink.com/
strangemaps/227firstthecartoonthenthewareuropein1870 (dostęp: 30.06.2019).
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na kwestiach kolonialnych, według komentarza premiera Palmerstona 
(w latach 18551858) Wielka Brytania nie miała stałych przyjaciół czy 
wrogów, a tylko stałe interesy, które należało chronić  21. 

Włochy przedstawione jako wąsaty chudy chłop, który zapewne miał 
uosabiać przywódcę ruchu narodowej solidarności, Giuseppego Garibal-
diego, zdają się nie poddawać naciskowi Prus i – według legendy – bo-
hatersko mówić do Bismarcka – „zabieraj swoje nogi!”. Postać patrzy  
w kierunku Francji i śmiało powstrzymuje prawy but Prusaka (w czasie 
trwania I wojny światowej Włochy przyłączyły się do walk po stronie 
Francji  22). Towarzyszące mu Korsyka i Sardynia, połączone są przez 
Hadola w postać małego łobuzerskiego ulicznika, podpisanego jako Ga-
vroche (postać stworzona przez Victora Hugo), który odwrócony tyłem, 
ze wszystkich się śmieje, zerkając figlarnie przez ramię.

Europejska Turcja to zmiażdżony przez presję innych krajów Europy 
brodaty mężczyzna, wylegujący się w oryginalnym stroju na Bałkanach. 
Na mapie Hadola budzi się powoli, osłabiony jeszcze po dwóch wojnach 
bałkańskich, ziewając i przeciągając się leniwie. Jego spokojnie oparta 
na poduszkach Azji Mniejszej siostrahurysa w egzotycznych szatach,  
z zamkniętymi oczami zajęta jest swoją wodną fajką i nie interesuje się 
w najmniejszym stopniu tym, co wokół się dzieje (Fot. 04). Podobnie 
komentuje rysownik postawę Hiszpanii, przedstawionej jako obojętna 
otyła kobieta, leżąca na plecach, relaksująca się przy papierosie i prawie 
dławiąca swoim ciężarem małego żołnierza, Portugalię, który odwraca 
się na mapce plecami, co świadczy o jej izolacji względem Europy (Fot. 
05). Można spekulować, czy owa kobieca postać to zdetronizowana 18 
listopada 1868 roku Izabela II Hiszpańska albo czy bezczynność postaci 
może sugerować trwające do 1870 roku bezkrólewie  23. Norwegia  
i Szwecja, złączone w jednej postaci owcy, według opisu z legendy, 
„skaczą jak pantera” w konflikt kontynentalny (znaczenie tego przedsta-
wienia jest dość niejasne, ale jest to temat, który powtarzany był w kilku 
innych mapach satyrycznych). Występująca tuż obok Rosja wyobrażona 
jest jako ogromny prostacki parobek zerkający wyłupiastym okiem, wy-
gląda niczym zbieracz szmat, z inskrypcją „Krym” na łacie naszytej  
u dołu postrzępionego okrycia. Być może jest to aluzja do zakończonej 
ponad dwie dekady wcześniej wojny krymskiej, która kosztowała Rosję 

21  A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2010, s. 364.
22  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/225978/GiuseppeGaribaldi/2598/Lastcam-
paigns (dostęp: 30.06.2019).
23  P. Machcewicz, T. Miłkowski, Historia Hiszpanii, Wrocław 1998, s. 274.
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wiele i sprawiła, że wygląda teraz jak biedak, który chce szybko napełnić 
swój kosz niesiony na plecach. Jest to przerażająca i dominująca na całą 
Europą wizjazagrożenie, którą reszta kontynentu wydaje się jednak 
ignorować  24 (Fot. 06).

Oprócz przedstawień ikonograficznych istotną rolę odgrywa tu także 
kolor. Oznaczeni czerwienią są wrogowie (główne siły sprzymierzonych), 
umiarkowani sojusznicy Niemiec różem, w szlachetnej szarości są Niem-
cy, Rosja i Portugalia. Irlandia ma ten sam kolor co Anglia, dla podkreśle-
nia swojej podległości. Korsyka i Sardynia przedstawione w jednej posta-
ci, mają czerwoną głowę, w kolorze Francji, co sugeruje jej zależność od 
niej. Tułów z kolei, czyli Sardynia, jako region administracyjny Włoch, 
jest w podobnym do nich kolorze. Stopnie długości geograficznej ukazane 
na dole mapy są mierzone w długościach karabinów.

Apogeum wydawnicze map satyrycznych i ich największą popularność 
należy łączyć z wybuchem patriotycznego entuzjazmu, jakim powitano 
wybuch pierwszej wojny światowej we wszystkich narodach walczących. 
Batalia 19141918 roku była największym z dotychczasowych zbrojnych 
konfliktów w dziejach świata, wzięły w niej udział 33 państwa  25, około 70 
milionów żołnierzy, z których poległa 1/7. Konsekwencjami polityczny-
mi, które wpłynęły na kształt nowej Europy po roku 1918, były m.in. roz-
pad AustroWęgier, obalenie władzy cesarskiej w Rosji i w Niemczech 
oraz powstanie nowych państw, w tym Polski, Czechosłowacji, na Bałka-
nach Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz państw nadbałtyc-
kich – Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.

Niemiecki humorystyczny punkt widzenia na Europę w 1914 roku 
przedstawia Karte von Europa im Jahre 1914, czyli Mapa Europy  
w 1914, współwydana na tym samym arkuszu razem z wspomnianym 
wcześniej przedrukiem mapy Hadola  26 (Fot. 07). Wydrukowane były 
przez Reklamenverlag Ernst Marx z Berlina, a dystrybuowane  przez 
firmę Wemer&Schumann z Berlina. Cena za podwójną mapę (Doppel-

24  „Biedna i dzika Rosja będzie prowadzić ekspansję, by uzupełnić swe braki. Bez wątpienia 
kolejna propaganda poprzedzająca. Za plecami wędrownego dziada jest kraj dziki i barbarzy-
ński wyrażony w postaci znanych nam już niedźwiedzi. Elementem, który powinien szczegól-
nie przykuć naszą uwagę, jest Krym w postaci łaty przyszytej do ubrania obdartego wędrowca. 
Najprawdopodobniej ma to być nawiązanie do zakończonej 24 lata wcześniej wojny krymskiej, 
która kosztowała Rosję bardzo wiele. Tak wiele, że świat wciąż o tym pamięta”. Cyt. za: J. Si-
kora, Satyra, stereotypy i propaganda. Rzecz o XIX-wiecznych mapkach humorystycznych Eu-
ropy, https://backend.historykon.pl/satyrastereotypyipropagandarzeczoxixwiecznych
mapkachhumorystycznycheuropyczesci/ (dostęp: 30.06.2019).
25  B. Bankowicz, M. Bankowicz, A. Dudek, Leksykon historii XX wieku, Kraków 1996, s. 426.
26  W. Trier, Karte von Europa im Jahre 1914, Berlin 1914, BU KUL, M1725.
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karte) wynosiła 30 fenigów, z czego 10% miało zasilić konto centralne-
go komitetu Czerwonego Krzyża  27. Opatrzona komentarzem w języku 
niemieckim, jest stosunkowo wczesną pracą młodego ilustratorakary-
katurzysty – Waltera Triera. Rozpoczynający karierę od ilustracji w le-
wicowych czasopismach satyrycznych, wraz z początkiem I wojny świa-
towej i wzrostem zapotrzebowania na propagandę polityczną w prasie, 
jak większość artystów, również Trier zaczął tworzyć rysunki w duchu 
narodowopatriotycznym  28. Po wybuchu I wojny światowej humory-
styczna mapa Europy z 1914 roku posłużyła jako część niemieckiej pro-
pagandy politycznej, wykorzystującej karykatury przeciwników ośmie-
szające ich w kulturowych stereotypach. Mapa Triera przekornie droczy 
się z tradycyjną zachodnią kartografią w jej opisie I wojny światowej. Jej 
legenda przedstawia fabułę i objaśnia odbiorcy stereotypy kulturowe, 
obowiązujące w Europie na początku XX wieku.

AustroWęgry były członkiem potrójnego sojuszu, do którego należały 
także Niemcy i Włochy  29. Z drugiej strony była Rosja, członek Ententy 
wraz Francją i Wielką Brytanią, która poparła Serbię (po politycznym za-
bójstwie austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda przez serbską 
grupę politycznego terroru). Mocarstwa centralne są przedstawiane na ma-
pie Triera bardziej przychylnie niż państwa sprzymierzone. Niemiecka 
perspektywa ówczesnego konfliktu politycznego każe autorowi przedsta-
wić Niemcy i AustroWęgry bez użycia obraźliwych stereotypów – jako 
prostych, ale bohaterskich żołnierzy (Fot. 08) w obowiązujących mundu-
rach i ze sterczącymi na boki wąsami (jeszcze nieprzyciętymi, jak później, 
ze względu na konieczność używania masek przeciwgazowych).

Z kolei alianci nie są pokazani w szczególnie pochlebnym świetle – 
Francuzi jako dwaj nieogoleni gamoniowaci żołdacy w połatanych mun-
durach przepychają się podczas ucieczki i wycofują, odesłani przez dziel-
nego Prusaka mocnym kopnięciem buta wyobrażającym najprawdopo-
dobniej Alzację (Fot. 09). Belgia przedstawiona jako rewolwer w jego 

27  „Mapa Triera była «odpowiedzią» na satyryczną mapę Europy z początku wojny francus-
kopruskiej (18701871), wygranej przez pruską armię, autorstwa francuskiego atysty Paula 
Hadola. Była ona sprzedawana w Niemczech jako propaganda wojenna, z zaznaczeniem, że 
część dochodów przeznaczona będzie na Czerwony Krzyż”. Cyt. za: Wielka wojna, red.  
P. KurcMaj, P. Polit, A. SaciukGąsowska, Łódź 2018, s. 50.
28  Walter Trier (18901951) – urodzony w Pradze rysownik i ilustrator, studiował w Pradze  
i Monachium. Zaczynał od publikowania prac w pismach satyrycznych „Simplicissimus” oraz 
„Jugend”. Jego najbardziej znane prace to ilustracje w „Emilu i detektywach” Ericha Kästnera. 
W 1936 r. zmuszony został wyemigrować do Wielkiej Brytanii z powodu swojego niearyjskie-
go pochodzenia, http://www.waltertrier.de/ (dostęp: 30.06.2019).
29  B. Bankowicz, M. Bankowicz, A. Dudek, Leksykon…, s. 540.
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prawej ręce jest pierwszą bronią wymierzoną we Francję – w pierwszych 
dniach sierpnia 1914 roku zaatakowana została przez 4. armię oraz kolejne 
trzy armie Rzeszy pod dowództwem generałów Alexandra von Klucka, 
Karla von Bulowa i Maxa von Hausena  30. Jest to nawiązanie do faktu, że 
wraz z wybuchem wojny niemiecka armia jako pierwsza utworzyła front 
zachodni, atakując neutralne Luksemburg i Belgię oraz przejmując kon-
trolę nad ważnymi okręgami przemysłowymi w północnej Francji. Te zna-
czące postępy na froncie zostały zatrzymane dopiero wskutek bitwy pod 
Marną  31. Z kolei próby połknięcia Europy szeroko otwartymi ustami do-
minującego, przerażającego rosyjskiego wojakagiganta są heroicznie blo-
kowane przez żołnierzy niemieckich i austriackich, którzy wymierzają 
solidne ciosy na wszystkie strony i kłują Rosję bagnetami.

Specjalna zjadliwość Triera jest zarezerwowana dla Brytyjczyków, repre-
zentowanych przez uosobienie skąpstwa, Szkota (Fot. 10), jak we wcze-
śniejszej mapce innego karykaturzysty, Raemakersa. Wielka Brytania jest 
jasno określona przez odpychającą powierzchowność pokracznej postaci  
z odpychającym wyrazem twarzy, wyszczerzonymi zębami i marsem na 
czole. Pokraczny buldog uosabiający Irlandię i jego równie nieprzystojny 
pan z krzaczastymi brwiami, skrywający Royal Navy pod swym kiltem, są 
szyderczym odniesieniem do ostrożności we włączaniu się do walk.

Ciekawe są pewne rozbieżności między tekstem objaśniającym – le-
gendą pod ramką, a samym obrazem. Tekst odnosi się np. do lojalności 
Włoch, które początkowo zaplanowane były jako państwo centralne  
w sojuszu obronnym Trójprzymierze (z Niemcami i AustroWęgrami)  32. 
Jak się później okazało, początkowo zdecydowały się pozostać neutralne 
– tekst ma więc sens, jeśli mapa została oddana do druku wkrótce po 
ogłoszeniu działań wojennych – postać uosabiająca Italię trzyma ręce  
w kieszeniach, choć ogląda się przez ramię na sytuację rozgrywającą się 
w AustroWęgrzech. Legenda komentuje ironicznie, że Włochy są 
„wierne aż do śmierci – zwycięzcy”. Wspomniana jest też Sycylia, wul-
kaniczna ziemia, choć akurat teraz, mimo lekkiego dymu unoszącego się 
z krateru Etny, jest tam spokojnie  33. Rumunia, wyobrażona pod postacią 

30  A. Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914-1918, Kraków 2014, s. 88.
31  Tamże, s. 109111.
32  A. Chwalba, Samobójstwo Europy…, s. 199200.
33  Znamiennym jest fakt, że we Włoszech „Przygotowania wojenne zakłóciło silne trzęsienie 
ziemi 13 stycznia 1915 roku. Uporawszy się z jego skutkami, politycy włoscy zintensyfikowali 
rozmowy na temat warunków przystąpienia do wojny i połączenia się z jednym bądź drugim 
blokiem. Oceniali ryzyko polityczne i oczekiwane korzyści. Ostatecznie i nie bez wahań zdecy-
dowali się wystąpić po stronie Ententy, gdyż w kalkulacjach włoskich wiązało się to z mniejs-
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króla Karola, jest zaciemniona, ponieważ pozostała neutralna aż do cza-
su dołączenia do koalicji. Ferdynand z Bułgarii wygląda jakby chciał też 
coś zdobyć dla siebie. Inne państwa bałkańskie nie są przedstawione na 
mapie w sposób szczególnie pochlebny: Serbia w postaci sinego w kolo-
rze prosiaka (skomentowana krótko – „świńska banda”.) oraz Czarnogó-
ra jako czerwony insekt – „wszawa banda”. Z kolei albański król z wa-
lizkami w obu rękach opuszcza swój naród przez port Durazzo. Rysunek 
przedstawia niemieckiego arystokratę, Wilhelma zu Wied, męża księż-
nej Albanii, Zofii SchönburgWaldenburg, którego poznała za sprawą 
jego ciotki, królowej rumuńskiej Elżbiety. Wilhelm przybył do Albanii  
w marcu 1914 roku, lecz nieznajomość Albanii i jej problemy, pogłębio-
ne wybuchem I wojny światowej sprawiły, że już po sześciu miesiącach 
opuścił kraj  34, który pogrążył się w nowym kryzysie. Powodem porzuce-
nia kraju przez władcę były też niekończące się bunty na prowincji, pod-
sycane przez sąsiednie Grecję i Włochy. Grecja z kolei jest przedstawio-
na na mapie jako profil zwrócony w stronę Turcji, oba antropomorficzne 
wyobrażenia, według opisu legendy, mają apetyt na zjedzenie jakiegoś 
bałkańskiego przysmaku, o czym świadczą ich otwarte usta. Podobne 
chęci przejawiają też inni władcy bałkańscy, co jednak zdaje się być ni-
czym przy gigantycznym apetycie rosyjskiego osiłka.

Nie zapomina też Trier o państwach neutralnych: rysuje nieco zanie-
pokojonego króla Oskara ze Szwecji w binoklach na chudej twarzy, któ-
ry zerka wyczekująco na Rosję. Hiszpania oddaje się słodkiemu lenistwu 
i nieróbstwu jako wojak z czapką w ręku, nie na głowie. Szwajcaria jest 
zdawkowo opisana jako kraj, w którym panuje dobra wola  35.

Druga satyryczna mapa niemiecka w zbiorach BU KUL to Gedrängte 
Frühjahrsübersicht von Europa im Jahre 1915  36. W wolnym tłumacze-
niu tytuł ten oznacza przegląd nieco zatłoczonej Europy na początku 
roku 1915. Mapa jest sygnowana w lewym dolnym rogu „А.K.  37 ges. v. 

zym ryzykiem”. Cyt. za: A. Chwalba, Samobójstwo…, s. 198.
34  https://www.britannica.com/biography/WilhelmzuWied (dostęp: 30.06.2019).
35  „Kilka krajów zdołało zachować neutralność. Hiszpanii, Szwajcarii i trzem państwom skan-
dynawskim udało się ją utrzymać przez cały czas i wynieść z tego stanu korzyści”. Cyt. za:  
N. Davies, Europa, rozprawa historyka z historią, Kraków 1998, s. 960.
36  Gedrängte Frühjahrsübersicht von Europa im Jahre 1915, Maßtab bis auf weiteres 3 gegen 
7, Verlag von Lucas Gräfe, Hamburg 1915, [А.K. ges. v. Lith. 1915], 50 × 66 cm. BU KUL, 
M2577. https://www.zvab.com/Gedr%C3%A4ngteFr%C3%BChjahrs%C3%BCbersichtEu-
ropaJahre1915Ma%C3%9Fstab/22817696398/bd (dostęp: 30.06.2019).
37  Według niektórych niemieckich źródeł oznaczają one Artura Kampfa, niemieckiego malarza 
historycznego, który w 1915 r. namalował m.in. sceny z frontu zachodniego. O jego autorstwie 
może świadczyć fakt, że podczas studiów intensywnie zajmował się grafiką drukarską i wraz 
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lith. 1915”, ma wymiary 50 × 66 cm i wyróżnia się uszczypliwymi ko-
mentarzami zamieszczonymi w obrębie treści obrazkowej, ułożonymi  
w formie krótkich rymowanych wierszyków w języku niemieckim. To 
sprawia, że jest najbogatszą w treść mapą satyrycznopropagandową 
omawianego zespołu – można ją czytać dosłownie, tłumacząc podpisy 
pod konkretnymi przedstawieniami, albo odcyfrowywać symbole użyte 
w warstwie ikonograficznej.

Zarysowana na mapie sytuacja odzwierciedla wydarzenia nie z po-
czątku, ale z drugiego roku wojny, przedstawione przez pryzmat pru-
skiego gloryfikowania własnych osiągnięć. Nie znajdzie się tu żadnego 
śladu po tym, że podjęta na początku sierpnia 1914 r. niemiecka ofensy-
wa na zachodzie, która dotarła na przedpola Paryża, załamała się po bi-
twie nad Marną we wrześniu tego roku  38. Istotny wpływ na porażkę 
Niemców miał rosyjski atak w Prusach Wschodnich, co prawda armie 
carskie poniosły po ciężkich walkach, choćby pod Tannenbergiem, sro-
motną klęskę  39, udało im się jednak na jakiś czas związać siły niemiec-
kie. Tego ostatniego również nie widać na niemieckiej mapie propagan-
dowej, jej centrum zasiedlają bowiem majestatyczne królewskie postaci 
– niemiecka spokojna władczyni zasiadająca według podpisu „über al-
les” (nad wszystkimi), zabezpieczona snopem zboża, workami zapasów  
i broni, symbolizującymi dostatek i obfite zaopatrzenie we wszystkie ar-
tykuły niezbędne do prowadzenia wojny. Jej towarzyszka, równie przy-
chylnie potraktowany przez rysownika żeński symbol monarchii Austro-
Węgier, zerka w bok na chwiejne Włochy, sygnalizując trzymanymi  
w dłoniach mieczem i tarczą, że jest spokojna, ale nieustająco gotowa do 
walki. Podobnym przedstawieniem wyróżnia się sąsiadująca z Prusami, 
neutralna od 3 sierpnia 1914 roku Holandia, wyobrażona jako  bardzo  
z siebie zadowolona kobieta w sabotach i czepcu (czyżby królowa Wil-
helmina?  40), z palmowym liściem w ręku, symbolizującym jej wycofaną 
postawę w stosunku do konfliktu (Fot. 12).

z bratem Eugenem oraz zaprzyjaźnionymi artystami, takimi jak A. Frenz i O. Jernberg, ro-
zważał odnowienie litografii w Dusseldorfie, gdzie studiował. Prowadził pózniej pracownię 
malarstwa historycznego na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, https://www.deutschebio-
graphie.de/sfz39683.html (dostęp: 30.06.2019); http://www.arthurkampf.de (dostęp: 30.06.2019).
38  Por. przyp. 30.
39  „Bitwa, która rozegrała się w ciągu czterech ostatnich dni sierpnia, składała się z kilku od-
dzielnych starć. Przez Niemców została nazwana bitwą pod Tannenbergiem (obecnie Stębark)”. 
Cyt. za: A. Chwalba, Samobójstwo…, s. 130.
40  http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=biografia_wilhelmina (dostęp: 30.06.2019).
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Oprócz personifikacji kilku europejskich monarchii pojawiły się na ma-
pie satyrycznej dwa symbole narodowe powstałe w XVIII wieku – John 
Bull  41 i Marianna  42. Angielski John Bull, w tym przypadku uosabiający 
bogactwo kraju bankier, siedzący na wielkim, pękającym od nadmiaru za-
wartości worku wypełnionym funtami, wymachuje w stronę kontynentu 
flagami Holandii, Stanów Zjednoczonych i Danii – być może ma nadzieję 
na przekupienie neutralnych na razie państw (Fot. 13). Irlandię wyobraża 
przedstawiony na klęczkach bezwolny żołnierz ze skrępowanymi z tyłu 
rękoma i pochyloną głową. Wyspy Brytyjskie nie są jednak w komforto-
wej sytuacji – blokuje je pierścień niemieckich Ubootów poruszających 
się w ogłoszonej w maju 1914 roku strefie wojennej  43. Uzupełnieniem 
zagrożenia ze strony morskiej jest unoszący się na niebie niemiecki Zep-
pelin, co może nawiązywać do nalotów bombowych niemieckich sterow-
ców na Wielką Brytanię (pierwszy nastąpił 19 stycznia 1915 r.)  44. Ironicz-
ny podpis informuje czytelnika, że John Bull, niegdyś pławiący się we 
własnym tłuszczu, może teraz tylko „podziękować” unoszącym się wokół 
– sprowadzonym do skrótów – „U” i „Z”. Widoczny obok klucz kaczek 
(niem. Enten) odlatuje na zachód do Wuja Sama, żart wykorzystuje nie-
przetłumaczalną grę słów Enten – Ententa.

MariannaFrancja to mało atrakcyjna postać kobieca na mechanicz-
nym koniku na kółkach. Ręka niemieckiego karykaturzysty nadała jej 
dość rachityczne kształty, będące karykaturą Joanny d’Arc w zbroi,  
z mieczem i flagą z napisem „Kultura”. Tryby jej kościstego konia, po-
dobnego mechanicznemu Rosynantowi, nakręcają z obu stron angielski 
lokaj w czerwieni i z tradycyjną fajką oraz dwóch francuskich prorosyj-
skich polityków we frakach z szarfami – opisani jako prezydent Poinca-

41  John Bull – personifikacja angielskiego charakteru, stworzona przez Johna Arbuthnota  
w 1712 r., przedstawionego jako konserwatywny, przyziemny angielski sukiennik; postać spo-
pularyzowana przez Jamesa Gillraya i Thomasa Rowlandsona oraz przez ilustracje w „Pun-
chu” autorstwa Johna Leecha i Johna Teniela (wesoły, otyły rolnik w kamizelce Union Jack  
i z buldogiem u boku). Wroga zagraniczna karykatura identyfikowała go z „perfidnym Albio-
nem”, https://www.britannica.com/topic/JohnBullEnglishsymbol (dostęp: 30.06.2019).
42  Marianna (Marianne) – kobieta we frygijskiej czapce (le bonnet phrygien – symbolu wyzwo-
lonych niewolników w Grecji i Rzymie) jest alegorią Wolności (Liberté) i Republiki, uosobie-
niem Republiki Francuskiej w sztuce; postać stworzona w pierwszych dniach rewolucji francu-
skiej; upamiętniając rewolucję lipcową z 1830 r., została przyjęta jako symbol Francji przez 
Drugą Republikę w 1848 roku.
43  A. Chwalba, Samobójstwo…, s. 475.
44  Tamże, s. 518.
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ré  45 i minister spraw zagranicznych Delcassé  46. Wierszowany podpis 
szydzi z Marianny uporczywie stojącej w miejscu mimo błagań, rad  
i „nakręcania” przez polityków. Naprzeciwko siebie osamotniona  
i w dodatku oglądająca się wstecz amazonka nie ma zaznaczonej grani-
cy, ale obsadzoną wojakami w pikielhaubach linię frontu, co jest obrazo-
wym przedstawieniem wojny okopowej  47 – meandrujących linii uforty-
fikowanych okopów, ciągnących się od Morza Północnego do granicy 
szwajcarskofrancuskiej, która nie ulegała większym zmianom przez 
większą część trwania działań wojennych (Fot. 14).

Z kolei wspólny front wschodni, złożony ze stojących naprzemian 
Niemców i Austriaków naciera z bagnetami na rosyjskiego samotnego 
olbrzyma, zajmującego cały wschód Europy (Fot. 15). Może to nawiązy-
wać do wkroczenia w sierpniu 1914 roku do Prus Wschodnich od połu-
dnia rosyjskiej 2. armii gen. Samsonowa, pokonanej przez Niemców  
w bitwie pod Tannenbergiem  48. Przerażony wyraz twarzy stereotypowe-
go chłopapijaka o osłupiałym wzroku, z butelką skrupulatnie podpisaną 
„Wutka” w kieszeni, jest w pełni uzasadniony. Oto dowódca frontu 
wschodniego i zwycięzca spod Tannenberga, generał Paul von Hinden-
burg  49, odrąbał mu właśnie toporem prawicę i bierze zamach, by to samo 
zrobić z drugą dłonią. Ofensywa rosyjska w Prusach Wschodnich zosta-
ła właśnie zatrzymana i kolos, mający według opisu nieść ponoć „wiel-
kie idee”, nie ma już na to szans. Front stabilizuje się wówczas mniej 
więcej na linii RygaBaranowiczePińskDubnoTarnopolCzerniowce, 
Niemcy i AustroWęgry okupują tereny dzisiejszej zachodniej Łotwy, 
Litwę, rosyjski zabór Polski.

Na Bałkanach jest za to wciąż podejrzanie spokojnie, chłopi obsiewa-
ją ziemię i odpoczywają. Tylko Serbia z bombą w ręce (nawiązanie do 
ataku zamachowca na austrowęgierskiego następcę tronu, będącego za-

45  Raymond Poincaré – francuski polityk, minister spraw zagranicznych, edukacji, premier 
oraz prezydent Francji; „Zajmując bezkompromisową postawe wobec Niemiec, z jednej strony 
zapewniał Rosję o trwałości sojuszu francuskorosyjskiego i wspierał jej poczynania na Bałka-
nach, z drugiej zaś umocnił sojusz z Wielką Brytanią”. Por. B. Bankowicz, M. Bankowicz,  
A. Dudek, dz. cyt., s. 434.
46  Theophil Delcassé – francuski polityk, dyplomata i dziennikarz, współtwórca entente cor-
diale, w l. 18981905 i 191415 minister spraw zagranicznych. Por. W. Czapliński, A. Galos, W. 
Korta, Historia Niemiec, WrocławKraków 1990, s. 577 i 731.
47  A. Chwalba, Samobójstwo…, s. 336nn.
48  Por. przyp. 38.
49  Opisany jako „zawsze wierny” generał był idealnym symbolem propagandy czasu zwycię-
stwa. „Zrównoważony i zdecydowany, już swoją postawą, wyglądem i wzrostem (ponad 180 
centymetrów) budził respekt i zaufanie”. Cyt. za: A. Chwalba, Samobójstwo…, s. 127.
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rzewiem I wojny) i Czarnogóra z bałkańską krzywą szablą są brane „za 
karki” przez usłużnego Austriaka. Albania opuszczona przez króla Wil-
helma  50 nosi tabliczkę „do wynajęcia”. Za to Turcja w czerwonym fezie 
i mundurze nie ma w sobie nic z przejawów lenistwa, pokazanego  
w poprzedniej mapce. Jest umundurowana i trzyma w ręku klucz do 
kłódki, która spina cieśninę Bosfor, przez co okręty Francji i Wielkiej 
Brytanii nie mają szans przyjść z pomocą rosyjskiemu sojusznikowi na 
Morzu Czarnym (Fot. 16)  51. Nie ma tu jeszcze śladu po walkach o Gal-
lipoli. Włochy w paradnym mundurze stoją na chwiejnej podstawie bu-
janego fotelika, co ma sugerować niestałość zdrajcy  52. Może to oznaczać 
jedno – fakt, że wiosną 1915 roku dołączyły do koalicji, atakując siły 
austrowęgierskie i tworząc nowy front włoski (Fot. 17).

Skandynawia, reprezentowana przez trzech królów w cywilnych ele-
ganckich strojach, nie bierze udziału w działaniach wojennych, debatu-
jąc o czymś zawzięcie. Może być to wspomnienie ogłoszenia deklaracji 
neutralności przez Szwecję, Danię i Norwegię w 1912 roku w związku  
z kryzysem bałkańskim. Być może jednak to konkretne współczesne po-
wstaniu mapki spotkanie trzech królów skandynawskich w grudniu 1914 
roku w Malmö zainicjowane przez króla szwedzkiego Gustawa V., na 
którym monarchowie znowu dali wyraz wspólnej dla Szwecji, Danii  
i Norwegii polityce neutralności, a może władcy naradzają się po prostu, 
jak zaprowadzić pokój  53.

Kolejny przykład mapy satyrycznej z zespołu BU KUL nosi tytuł Car-
te symbolique de l’Europe, czyli Mapa symboliczna Europy, a jej auto-
rem był B. Crétée  54. W obrębie ramki widnieje podtytuł „Europe in 
1914”, a pod nią „Guerre Liberatrice de 19141915”. Wydana przez Edi-
tions G.D. (edycja datowana na „Octobre 1914”) ma wymiary 50 × 65 cm  55. 

50  Por. przyp. 33.
51  „W pierwszej kolejności Turcy zablokowali cieśniny Bosfor i Dardanele, co oznaczało ogra-
niczenie Rosji kontaktów ze światem [...]”. Cyt. za: A. Chwalba, Samobójstwo…, s. 169.
52  Początkowo w sojuszu obronnym z Niemcami i AustroWęgrami, kiedy te ostatnie znalazły 
się w stanie wojny w sierpniu 1914 r. z Ententą (Wielka Brytania, Francja oraz ich sojusznik – 
Rosja), Włochy odmówiły pomocy, z uwagi na to, że to jej sojusznicy byli agresorami. W maju 
1915 r. stanęły przeciwko AustroWęgrom, a w sierpniu 1916 r. przeciwko Niemcom. A. Chwal-
ba, Samobójstwo…, s. 199200.
53  „Inicjatywy pokojowe wysuwały także państwa neutralne, w tym monarchowie skandynaw-
scy, jak choćby król duński Chrystian X już w listopadzie 1914 roku [...]”. Cyt. za: A. Chwalba, 
Samobójstwo…, s. 324.
54  http://www.iwm.org.uk/collcctions/itcm/objcct75 7 47 (dostęp: 30.06.2019).
55  B. Crétée, Carte symbolique de l’Europe. Europe in 1914. Guerre Liberatrice de 1914-1915, 
Paris 1915, 50 × 65 cm. BU KUL, M577. Nazwisko autora w takim zapisie za: T. Bryars,  
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W prawym dolnym rogu umieszczona jest prosta legenda, czyli nazwy 
poszczególnych państw przedstawionych na mapie, przyporządkowane 
kolejnym literom alfabetu. Pierwodruk francuskojęzycznej wersji został 
opublikowany w Warszawie przez Władysława Lewińskiego jako 
Симболическая карта Европы, znany jest nawet dzień przejścia przez 
oficjalną cenzurę – 9 kwietnia 1915 roku  56. Sytuacja zarysowana  
z rozmachem na mapie jest właśnie wynikiem działania cenzury i obra-
zem oficjalnej linii propagandy rosyjskiej. Mapki humorystyczne nie 
były zbyt rozpowszechnione w Rosji, czego powodem była silna cenzu-
ra prewencyjna (z tego względu ich treści musiały odpowiadać intere-
som państwowym), ich cechą charakterystyczną był zawsze negatywny 
wizerunek Niemiec. Na tej mapie nie znajdziemy zapisów konkretnych 
działań wojennych, trudno doszukać się faktycznych wydarzeń, którym 
można przypisać dzienne daty. Przeważają tu personifikacje państw (nie-
kiedy w osobach konkretnych władców) oraz propagandowe obrazy, 
działające na wyobraźnię odbiorcy.

Znamienny jest kontrast między szlachetną francuską Marianną (w le-
gendzie podpisaną jako A) na pięknym okazie czerwonego galijskiego ko-
guta, atakującą szpadą łeb wściekłego germańskiego tura (Fot. 21), a sza-
rym, smutnym obrazem Brytanii (B), przedstawionej jako wojenny pan-
cernik symbolizujący silną flotę brytyjską. Irlandia (C) płynie za nim  
w tyle w małej łódeczce jak młodsza siostra. Mapa jest zdominowana 
przez postać łagodnego rosyjskiego cara Mikołaja II (rozpoznawalnego  
z rysów) w całym swym majestacie, otulonego niebiańskim błękitem pa-
radnego płaszcza (D). Już nie niedźwiedź, nie mużik, ale sam car jest tu 
personifikacją Rosji, a więc i sam car gotowy jest dać narodowi zwycię-
stwo (już za kilka miesięcy, 5 września 1915 naczelnym wodzem armii 
rosyjskiej zostanie ponownie osobiście car, po odwołaniu z tej funkcji 
Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza  57). Car przeszywa szpadą ger-
mańskiego tura zupełnie bez najmniejszego wysiłku, wręcz od niechcenia. 
Towarzyszy mu w tym działaniu unosząca się w powietrzu piękna kobieca 
postać, zapewne personifikacja Rosji, czyli Mateczka Rosja, która ze 
sztandarem z dwugłowym orłem Romanowów w ręce wspiera swego szla-
chetnego syna, podczas gdy z dalekich rubieży nadciągają szeregi zbrojnej 

T. Harper, A History of the Twentieth Century in 100 Maps, London 2014, s. 233 oraz https://
www.loc.gov/pictures/item/2016647864/.
56  Satirical maps of The Great War, 1914-1915, http://www.timbryars.tumblr.com/
post/14824179535/satiricalmapsofthegreatwar19141915 (dostęp: 30.06.2019).
57  L. Bazylow, Historia Rosji, WrocławŁódź 1985, s. 490.
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armii (czyżby odpowiedź na decyzję o mobilizacji z lipca 1914 r.?). Może 
to jednak cesarzowa Aleksandra, której wpływ na męża i politykę kraju 
był tajemnicą poliszynela rosyjskiej opinii publicznej, a wielu ich rodaków 
uważało, że carowi brakuje samodzielności i stanowczości w podejmowa-
niu ważnych decyzji (Fot. 22). Tymczasem w pobliżu, w polu wciąż przy-
krytym cesarskim błękitem, wyciąga dłonie do cara wdzięczna dziewica  
w powłóczystej sukni, siedząca na ziemi i jeszcze bezczynna – Polska. 
Być może jest to odpowiedź na odezwę Wielkiego Księcia Mikołaja do 
Polaków z 1(14) sierpnia 1914 roku, w której po raz pierwszy od rozbio-
rów znalazły się słowa o zjednoczeniu ziem polskich pod berłem cara po 
zwycięstwie nad państwami centralnymi  58.

Kolejne litery alfabetu z legendy oznaczają Belgię, czyli zwalane łbem 
rozwścieczonego germańskiego tura wieże fortecy (E)  59, podczas gdy 
Serbia (F) przyklęknięta skrada się (czyżby znowu nawiązanie do jej 
niechlubnej roli podczas wybuchu wojny?) i zerka w górę, wymachując 
krzywą szablą. Czarnogóra – G, jest jeszcze małym szczekającym pie-
skiem. H, czyli Italia, w postaci młodego żołnierza uśmiecha się pod 
wąsem i brzdąka na mandolinie, spoglądając bez emocji na wydarzenia 
rozgrywające się na północy. To przedstawienie zgadzałoby się z rzeczy-
wistością, o ile mapka powstała sporo przed zaakceptowaniem przez 
cenzurę na początku kwietnia. Włochy przystąpiły do pierwszych walk 
po stronie Ententy 23 maja 1915 roku, w momencie powstawania mapki 
mogły pozostawać jeszcze oficjalnie państwem neutralnym  60. Pod literą 
I kryje się Szwajcaria, profil kobiety patrzącej na białe pole z czerwo-
nym krzyżem (nawiązanie do znanej organizacji niosącej pomoc potrze-
bującym, powstałej w tym kraju). J, czyli Rumunia, zerka na upadek 
AustroWęgier, trzymając poddańczo w prawej ręce tren płaszcza Rosji. 
K, czyli Bułgaria, niezainteresowana odwraca się tyłem od dziejących 
się scen i patrzy na Morze Czarne (opowiedziała się po stronie Niemiec 
i AustroWęgier jesienią 1915, atakując Serbię) (Fot. 23).

Grecja oznaczona literą L ćmi spokojnie papierosa, trzymając oburącz 
swoje dziedzictwo w postaci starożytnych rzeźb i jest zapatrzona na 
wschód. M, czyli Hiszpania, w postaci króla Alfonsa XIII, znanego en-
tuzjasty automobilów, jest przedstawiona za kierownicą  61. Wydaje się 
być dość zadowolona z poskramiania cesarskiego byka przez Marianne  

58  Tamże, s. 488.
59  Por. przyp. 30.
60  Por. przyp. 32.
61  https://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/EuropeSatiricalcrete1915 (dostęp: 30.06. 2019).
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i Mikołaja II i macha do nich dłonią (jest to raczej nagięcie rzeczywisto-
ści, neutralna Hiszpania np. na wielu mapkach niemieckich była przed-
stawiana jako zwolennik państw centralnych, król Alfons XIII był bo-
wiem sympatykiem Niemiec). Wyspy Ibiza, Majorka i Minorka są mało 
znaczącymi żabami. N to Portugalia, na skraju Europy tradycyjnie od-
wrócona od wydarzeń, siedzi w kucki i uśmiechając się, popija ze szkla-
neczki. O, czyli Korsyka, jako popiersie Napoleona patrzy sentymental-
nie w dal. P to Prusy, jako wspomniany już wściekły tur z pikielhaubą 
zrzuconą i walającą się pod kopytami, który pochylając łeb, szarżuje  
w wyobrażeniu frontu zachodniego na Francję. Q, czyli AustroWęgry, 
zazwyczaj we wcześniejszych mapkach przedstawiane w ludzkiej posta-
ci, tym razem są symbolizowane jako jałowa równina oznaczona smut-
nym kolorem fioletowym, w którego pustym obszarze widać upadłą ko-
ronę, cmentarne krzyże i lisea umykającego z podkulonym ogonem (Fot. 
24). Grożący koniec imperium był ciągle jeszcze tylko pobożnym życze-
niem Rosji, ale autor chciał w ten sposób zapowiedzieć, że jego zdaniem 
monarchia w końcu upadnie. Wydawało się to całkiem prawdopodobne. 
R, czyli Turcja europejska, to głowa w turbanie zerkająca na siedzącą 
wyżej Bułgarię, może to wyraz rozpoczętej 2930 października 1914 
roku wojny rosyjskotureckiej.

S, Albania, wyraźnie ucieka w postaci zająca wyciągniętego w skoku 
(to znów aluzja do ucieczki króla Wilhelma  62). T to neutralna Holandia 
przedstawiona jako głowa dziewczyny w tradycyjnym czepcu, z wiatra-
kiem i serem obok. Rysownik jest też łaskawy dla krajów wyobrażonych 
na skraju mapy. Neutralne sąsiadki Rosji, Szwecja (U) i Norwegia (V), 
przedstawione są jako dwie piękne kobiety siedzące przytulone, izolują-
ce się od wydarzeń w Europie i zajmujące się w tym czasie własnymi 
sprawami, czyli przeglądaniem książki z obrazkami (atlasu?). Może Ro-
sja opowiadała się za przywróceniem unii personalnej, trwającej od 1814 
do 1905 roku, łączącej te państwa? Dania jako stary wojak (W) patrzy 
melancholijnie w ognisko, nie biorąc udziału w batalii. Ostatnie wspo-
mniane są: Sardynia (X), która zerka w stronę Włoch, Sycylia (Y), chra-
pie spokojnie w łóżku z szlafmycą na głowie, oraz Islandia (Z) – jako 
łódź z rybakami zarzucającymi sieć.

Wszystkie opisane mapy satyrycznopropagandowe były prezentacjami 
obrazu Europy, które w kartograficzne granice poszczególnych państwa 
lub narodów wpisywały figury zwierząt, personifikacje narodowych cech 
czy przedmiotów oraz karykatury konkretnych postaci historycznych. 
62  Por. przyp. 34.
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Rozpowszechniano je jako druki ulotne, plakaty, czasem publikowano  
w prasie. Początkowo ich przeznaczeniem była obrazkowa forma satyry 
politycznej, ale sposoby przekazywania w nich treści przeważnie różniły 
się od satyry  63, przechodząc łatwo w propagandę  64. Karykatury  65 zaś od 
dawna były znakiem rozpoznawczym propagandy politycznej. Popularne 
zwłaszcza było w tego rodzaju publikacjach stosowanie propagandy po-
przedzającej, czyli takiej, która zwracała uwagę na przyszłe zagrożenia, 
oraz towarzyszącej – przytaczającej bieżące wydarzenia. Nieco mniej po-
pularna była propaganda post factum, występująca po zakończeniu opisy-
wanych wydarzeń, w celu wzmocnienia uprzedzeń poprzez odwoływanie 
się do niechlubnych faktów  66. Zatem rodzaje informacji o wojnie zapisane 
w treści wizualnej i tekstowej map satyrycznopropagandowych można 
podzielić na: informacje o osobach publicznych, politykach, władcach; 
komentarz do konkretnych wydarzeń bieżących, posunięć na arenie wojny 
itp.; informacje mające na celu propagandę wsteczną; użycie środków wi-
zualnych i tekstowych w celu propagandy poprzedzającej.

Jakakolwiek forma komunikacji, która ma na celu wywołanie jakiegoś 
zaplanowanego wpływu, a taką były przecież mapy satyrycznopropa-
gandowe, ma do dyspozycji kilka ważnych narzędzi: perswazję, manipu-
lację i propagandę  67. Perswazja to najłagodniejsza forma wpływu na 
zmianę poglądów, przekonań czy postaw, bo używająca rzeczowych ar-
gumentów. O manipulacji mówimy wówczas, gdy wchodzi w grę proces 
zmiany postaw i działań innych ludzi bez ich wiedzy i świadomości. 
Propaganda zaś często wpływa na widza czy odbiorcę sposobami odwo-
łującymi się do emocji oraz uprzedzeń, czasem też ucieka się do stoso-
wania kłamstwa albo podstępu i jest przeciwieństwem perswazji  68. Pro-
paganda jako zjawisko jest rówieśniczką władzy, istnieje jako narzędzie 
od bardzo dawna. „Propaganda pod względem możliwości zasięgu jest 
superpotęgą – jest zdolna sięgać poza granice polityczne, bez zgody wła-
63  Satyra to ośmieszanie i piętnowanie wad ludzkich, obyczajów, stosunków społecznych itp., 
https://sjp.pwn.pl/slowniki/satyra.html.
64  Propaganda, w tym znaczeniu, to technika sterowania poglądami i zachowaniami ludzi po-
legająca na celowym, natarczywym, połączonym z manipulacją oddziaływaniu na pewną zbio-
rowość, https://sjp.pwn.pl/sjp/propaganda;2508812.html.
65  Karykatura – wyolbrzymienie, często aż do śmieszności, cech charakterystycznych jakiejś 
postaci na obrazie lub w opisie bądź zdeformowanie czegoś. https://sjp.pwn.pl/szukaj/karyka-
tura.html.
66  B. Dobek, J. Faras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997, s. 11.
67  A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie propagandy na co 
dzień, Warszawa 2003, s. 31.
68  Tamże.
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dzy politycznej”  69. Wojny i inne konflikty zbrojne od zawsze niosły ze 
sobą duże zainteresowanie społeczne  70. Dlatego też wydawane w cza-
sach wojny mapy satyrycznopropagandowe, komentujące głównie ka-
rykaturalnym obrazem bieżące wydarzenia, były doskonałym przeka-
zem informacji. Swoją warstwą satyryczną przykrywały prawdziwe ob-
licze wydarzeń, tylko wybranym przekazując ukryte znaczenia. „Obraz 
ma największą wartość wtedy, kiedy sprawia, że dostrzegamy coś, czego 
się nigdy nie spodziewaliśmy”  71. To stwierdzenie nabiera szczególnej 
wymowy podczas analizy zespołu map ze zbiorów Biblioteki Uniwersy-
teckiej KUL, zwłaszcza kiedy odkrywamy w nich manipulowanie infor-
macją (wykorzystywanie prawdziwych informacji w sposób wywołują-
cy fałszywe następstwa), fabrykowanie informacji (podawanie fałszy-
wych informacji) albo dezinformację (rozpowszechnianie informacji 
prawdziwych oraz fałszywych w różnych zestawieniach)  72.

W opisanym powyżej zestawie map ciekawe jest zestawienie obok 
siebie różnych punktów widzenia tych samych wydarzeń, osób, proble-
mów. Sojusznicy są przedstawiani w jak najlepszym świetle, przeciwni-
cy zaś, zarówno w warstwie graficznej, jak i w towarzyszących komen-
tarzach, są ośmieszani na różne sposoby i wyszydzani. Czasem manipu-
lacja jest widoczna od razu, w szczególnej brzydocie przedstawienia, 
przerysowanej karykaturze, w obraźliwym kształcie czy porównaniu,  
a czasem wymaga wnikliwszego przyjrzenia się kontekstowi historycz-
nemu. Dzisiejszy odbiorca, zwłaszcza jeśli nie jest historykiem zajmują-
cym się opisywanym okresem historycznym, może mieć pewne trudno-
ści z rozszyfrowaniem wszystkich znaczeń ukrytych pod antropo i zoo-
morficznymi wyobrażeniami map satyrycznopropagandowych, nawet 
po skorzystaniu z objaśniających podpisów. Właściwie każda z prezen-
towanychanych map zasługuje na osobną pogłębioną analizę, zarówno 
formalną, ikonograficzną i historyczną. Niestety, ramy niniejszego arty-
kułu nie pozwalają na wyczerpanie całości tematu, pozwalając jedynie 
na zarysowanie problemu.

69  H.M. Kula, Propaganda współczesna, Toruń 2005, s. 39.
70  I. WolskaZogata, Media i wojna. Między informacją a propagandą, „Zeszyty Naukowe 
WSOWL” 3 (165) 2012, s. 38.
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Satirical and Propaganda Maps from the Collections of the 
University Library of KUL as a Source of Information about the 

War.

Summary

Maps are one of the most efficient way to provide information. Apart 
from traditional maps that focus exclusively on cartographical content, 
there are also maps where creators used signs and symbols to make  
a convincing tool of political, social and economic propaganda. In the 
cartographical collections of the KUL University Library there are pro-
paganda, satirical maps that use the means of drawing and political cari-
cature. Their authors used anthropo and zoomorphic representations 
instead of a traditional cartographical picture. We can find there i.a. the 
maps issued during the First World War in a few European countries, 
which represent the viewpoint of different sides of the conflict; when 
they are juxtaposed, they give an interesting picture of the information 
flow on the war at that time and on the manipulation of facts which aimed 
to achieve appropriate reaction among the societies in the particular co-
untries. Sometimes it is visible instantly, by a specific, ugly representa-
tion, in the exaggerated caricature, offensive shape or comparison. So-
metimes it requires more insight into the historical context. Today’s 
audience might have a problem with discovering all the meanings hidden 
beneath the anthropo and zoomorphic creation of propaganda and sati-
rical maps that conveyed information on the war (even while using some 
footnotes). The present article might be useful in providing more insight. 
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