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Streszczenie
Wyprawa pozwolska zorganizowana w 1557 r. przez Zygmunta II Augu-

sta przyciąga uwagę badaczy od wielu dekad. Jednak do tej pory nie zwraca-
no uwagi na dodatkowe działania osłonowe, które przeprowadzono na innych 
odcinkach granicy. Oczywistym jest, że przemarsz armii koronnej i litewskiej 
na pogranicze z Inflantami nie oznaczał pozostawienia innych odcinków gra-
nicy bez osłony. Najistotniejszym ze strategicznego punktu widzenia było za-
bezpieczenie rubieży południowo-wschodniej. Na koronnym odcinku granicy 
pozostawiono nieco ponad 2 tysiące jazdy i nieliczny, stuosobowy oddział pie-
choty. Niniejsze opracowanie oparto na zachowanych w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych w Warszawie materiałach skarbowo-wojskowych dotyczących 
właśnie tego zagadnienia. Analizowana księga o sygnaturze 61, wchodząca 
w skład 85 oddziału Archiwum Skarbu Koronnego, zawiera dane lustracyjne na 
temat wojska polskiego. Zapisy odnotowują nie tylko liczbę i skład oddziałów, 
ale również zawierają informacje dotyczące uzbrojenia. Tu skupiono się na wąt-
kach organizacyjnych tego ugrupowania, omawiając jego liczebność, strukturę 
i skład osobowy.
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Abstract
The Pozvol expedition organized in 1557th by Sigismund II August draws 

attention of researchers for many decades. However additional protective mea-
sures taken on the other sections of border were not noted and pointed to by 
now. Obviously the Lithuanian and Polish Crown armies’ march to the Livo-
nian borderland did not equal leaving the other sections of border without the 
backstop. The most important from the strategic point of view was protection 
of southeast frontier. On the Polish Crown section of border over 2 thousand 
cavalry and modest, numbering one hundred of soldiers, infantry troop were 
left. This study is based on the treasury-military references concerning por-
trayed question, which remained in the Archiwum Główne Akt Dawnych in 
Warsaw. The analysed book with signature 61, being part of the 85th unit of the 
Archiwum Skarbu Koronnego (Archive of the Polish Crown Treasury), con-
tains inspection data of polish army. The records note not only number and 
constitutions of units, but also information about the arms. This study points 
to question of organization in this grouping, presenting its number, structure 
and personnel.

Słowa kluczowe: Królestwo Polskie, XVI w., wyprawa pozwolska 1557, 
wojsko zaciężne

Keywords: Kingdom of Poland, 16th century, Poswole expedition of 1557, 
mercenary army

Mało znana kampania pozwolska Zygmunta II Augusta dotychczas zazwy-
czaj umykała uwadze historyków wojskowości. Jeżeli przywoływano wy-

padki mające miejsce między 16 lipca (wileński popis wojsk biorących udział 
w wyprawie) a 18 września 1557 r. (zakończenie wyprawy i rozpuszczenie 
wojsk), to zazwyczaj w formie notatki, że kampania miała miejsce, natomiast 
zgromadzone wojska nie zostały wykorzystane do walki, lecz jedynie do za-
demonstrowania potęgi ostatniego Jagiellona. Opis kończyło podsumowanie 
politycznych skutków wyprawy1. Jest to stanowisko zupełnie zrozumiałe, po-

1  T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. I: Epoka przedrozbiorowa, Lwów 1923, 
s. 177-178; Polska sztuka wojenna w latach 1454-1562, opr. Z. Spieralski, Warszawa 1958, 
s. 96-101, 112-117; zob. także J. Jasnowski, Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515-1565). Kanclerz 
i marszałek ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda wileński, Oświęcim 2014, s. 122-
143; A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August – król polski i wielki książę litewski 1520-1562, 
Warszawa 1996, s. 381-388; M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł „Rudy” (ok. 1515-1584). Działalność 
polityczna i wojskowa, Kraków 2008, s. 188-207.
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nieważ zachowane materiały źródłowe dotyczące przebiegu samej wyprawy są 
skąpe, niewiele wiadomo na temat składu wojsk, ich organizacji, itd.

Nie oznacza to jednak, że o szerzej pojętej akcji militarnej państwa nie moż-
na powiedzieć więcej. Przeprowadzenie wyprawy w jakimś stopniu było moż-
liwe również dzięki temu, że zabezpieczone inne, newralgiczne odcinki granic 
Korony. Zapisem właśnie takiego zabezpieczenia południowo-wschodniej ru-
bieży państwa jest księga rejestrów popisowych przechowywana w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie2.

Księga ta (w postaci czystopiśmiennego poszytu) została zatytułowana 
Regestrum conscriptionis 1995 equitum et 100 peditum ex mandato Serenissi-
ma Regia Maiestas in terris et finibus Podoliae merentium. Coscriptionis apud 
Trąmbowka desigante. Anno 15573. Co interesujące, zapis dotyczący miejsca 
sporządzenia protokół lustracyjnych zaciężnych nie jest precyzyjny, ponieważ 
na przykład ujęta w niej rota piechoty Jana Ciemierzyńskiego została spisana w 
Brzeżanach4. Podobnie zresztą jest w przypadku liczby żołnierzy zapisanej na 
karcie tytułowej. Trzeba odnotować, że de facto w spisie tym pojawia się większa 
grupa zbrojnych. Popis roty Mikołaja Sieniawskiego (30 żołnierzy) dotyczy od-
działu wystawionego na drugi kwartał. Zatem (choć oddział ten został ujęty we 
wstępnym spisie na karcie 3) nie należy go zaliczać do całkowitej liczby żołnie-
rzy zaciągniętych w pierwszym kwartale służby. Pierwotnie było ich więc 1965. 
Prócz tego należy doliczyć także 76 piechurów Jana Ciemierzyńskiego (100 
etatów, porcji żołdu). Łącznie więc na pierwszy kwartał spisano 2041 osób.

Jeśli chodzi o drugi kwartał służby, to zliczenie należy rozpocząć od wspo-
mnianej już roty jazdy Mikołaja Sieniawskiego (30 żołnierzy). Następnie trzeba 
doliczyć 200 jeźdźców Macieja Góreckiego oraz wpisanych fragmentarycznie 
20 żołnierzy z drugiej roty Jerzego Jazłowieckiego oraz kolejnych 8 z drugiej 
roty Ciemierzyńskiego. Łącznie więc na drugi kwartał faktycznie spisano 258 
żołnierzy. W sumie więc w księdze odnotowano na dwa kwartały służby 2299 
żołnierzy.

Jednak rejestr drugiej roty Jerzego Jazłowieckiego zawiera następujące wpi-
sy: w miejsce pocztów Cebrowskiego i Sepichowskiego (z roty popisanej na 

2  Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, Oddział 85, 
sygn. 61 (dalej cyt. O85, sygn. 61).

3  O86, sygn. 61, k. 2.
4  O86, sygn. 61, k. 74v; A. Bołdyrew, Jan Ciemierzyński’s Comitiua. A preliminary study of 

the history of defence of the south-eastern borderland during the Poswole Expedition of Sigismund 
II Augustus (1557), [w:] War in history. The History of Polish and General Military Service, 
ed. A. Niewiński, Lublin 2017, s. 103-114.
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pierwszy kwartał) wstawiono na drugi kwartał 20 ludzi. Ponieważ w dwóch 
wymienionych pocztach też było 20 (po 10 ludzi w każdym), to liczba żołnierzy 
wynosi nadal 130, choć odnotowano tylko 20. Można zatem przyjąć, że choć 
w rękopisie nie ujęto całości tego oddziału (w drugim kwartale), to w innych 
pocztach nie nastąpiły zmiany. Innymi słowy druga rota Jazłowieckiego liczyła 
również 130 ludzi (o 110 więcej, niż uwzględniono wyżej). Identyczna sytu-
acja ma miejsce w przypadku drugiego kwartału służby roty Ciemierzyńskiego. 
W drugim wykazie uwzględniono jedynie zmianę w jednej z dziesiątek 
w stosunku do składu oddziału z pierwszego kwartału. Zatem i tu można przy-
jąć, że faktycznie rota Ciemierzyńskiego służyła w drugim kwartale w liczbie 
76 żołnierzy (o 68 więcej, niż uwzględniono wyżej). Drugi kwartał służby 
pełniłoby więc de facto nie 258 żołnierzy, ale o 178 więcej, czyli 436 (110 z dru-
giej roty Jazłowieckiego i 68 z drugiej roty Ciemierzyńskiego). Podsumowując, 
można przyjąć, iż księga bezpośrednio wymienia co prawda 2299 żołnierzy, ale 
domyślnie było ich 2477 (2041 – I kwartał i 436 – II kwartał (spisanych 258)).

Jak wspomniałem wcześniej, wszystkie omówione dane wynikają z pro-
stej analizy zapisów księgi rachunkowo-wojskowej i stanowią dobrą, a przede 
wszystkim pełną podstawę do szczegółowego omówienia kwestii obrony połu-
dniowo-wschodniej granicy Korony podczas wyprawy pozwolskiej. Koniecz-
ność zabezpieczenia pogranicza polsko-litewsko-mołdawskiego odnotował 
w swych publikacjach Andrzej Gładysz. Było to pewne novum w porównaniu 
do wcześniejszych ujęć5. Artykuły te, choć poświęcone przede wszystkim samej 
wyprawie pozwolskiej, w marginalnym stopniu odnotowywały również kwestie 
istotne dla poruszanego tematu. A. Gładysz pisał między innymi, że:

Zaangażowane zostały nawet oddziały broniące południowych granic kraju. 
W szczególności piechota, której w 1557 roku na Podolu pozostały zaledwie 2 roty 
(100 ludzi), a 5230 brało udział w wyprawie6.

Z tego stwierdzenia nie wynika niestety do czego oddziały broniące połu-
dniowych granic kraju zostały zaangażowane. Jeżeli do udziału w wyprawie, to 
takiej rekonstrukcji wydarzeń przeczy relacja księgi 61. Można się jednak do-
myślać, że właśnie takie zaangażowanie autor szkicu miał na myśli, ponieważ 
dalej zaznacza, że na Podolu pozostały jedynie dwie roty piesze.

5  A. Gładysz, Wyprawa pozwolska Zygmunta Augusta w 1557 roku, „Roczniki Humanistyczne” 
2008, t. 56, z. 2, s. 81-107; idem, Armia Zygmunta Augusta w wyprawie inflanckiej 1557 roku 
– źródła a historiografia, [w:] Broń i wojna w dziejach człowieka, red. K. Badowska, W. Wasiak, 
P. Łuczak, Łódź 2009, s. 207-212.

6  A. Gładysz, Armia Zygmunta Augusta, s. 208.



13Studium strukturalne polskiego wojska zaciężnego...

Swoje ustalenia A. Gładysz opiera na publikacji Jana Wimmera i Konstan-
tego Górskiego. Górski podał jedynie, że 1557 r. na Podolu było 100 żołnierzy 
piechoty7, natomiast wersja Wimmera zawiera więcej danych. Autor Historii 
piechoty polskiej… zauważył, że w 1557 r. na Podolu stacjonowały 2 roty piesze, 
zaś pozostałe wojska (5230 żołnierzy) wzięły udział w wyprawie8.

Swoje wyliczenia Wimmer z kolei oparł na ustaleniach Henryka Kotarskie-
go i przekazie źródłowym, czyli właśnie na relacji księgi 61. Ustalenie to jest 
o tyle problematyczne, że księga 61 – jak zaznaczono wyżej – nie potwierdza 
tych danych. Jeżeli chodzi o piechotę, to można uznać, że faktycznie na po-
graniczu południowo-wschodnim przebywało 100 żołnierzy, z dwiema jedynie 
różnicami. Po pierwsze liczba „100” odnosi się do etatowego stanu oddziału 
Jana Ciemierzyńskiego, ale faktycznie w jego rocie służyło 76 żołnierzy. Po 
drugie, nie było dwóch rot, w rozumieniu dwóch niezależnych oddziałów, do-
wodzonych przez dwóch rotmistrzów. Jako dwa oddziały została potraktowana 
rota Ciemierzyńskiego, która z niewielkimi zmianami osobowymi służyła po 
prostu przez dwa kwartały, co – nawiasem mówiąc – wynika właśnie z zapisów 
w analizowanej księdze. Liczebność jazdy odnotowanej w tym samym przekazie 
źródłowym sięga – jak powiedziano wyżej – nieco ponad 2 000 żołnierzy i – co 
najważniejsze – oni również pozostali na pograniczu południowo-wschodnim. 
Zatem być może ponad 5 000 jeźdźców trafiło do obozu pod Pozwolem, ale 
nie oznacza to, że Podole w tym czasie pozostawało z garnizonem liczącym 100 
(de facto 76) żołnierzy piechoty. Jeżeli natomiast chodzi o publikację Henryka 
Kotarskiego, to odnosi on swoje uwagi jedynie do szacunkowego udziału wojsk 
jagiellońskich w samej wyprawie, pomijając kwestię obrony pogranicza9.

Podsumowując ten wątek, niestety trzeba stwierdzić, że informacje doty-
czące tytułowego zagadnienia dotychczas były prezentowane w literaturze 
historyczno-wojskowej w sposób nieuporządkowany, by nie powiedzieć chao- 
tyczny. Na przestrzeni wielu lat, począwszy od publikacji Konstantego Gór-
skiego z 1893 r. aż po dwa teksty Andrzeja Gładysza (2008 i 2009), kolejni ba-
dacze powtarzali pewne ustalenia bez ich konfrontacji z zapisami źródłowymi, 
w zasadzie kompilując dostępne w literaturze informacje. Tym samym pomijali 
kwestie, których doprecyzowanie było stosunkowo proste, ale tylko w oparciu 

7  K. Górski, Historya piechoty polskiej, Kraków 1893, s. 233.
8  J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978, s. 98.
9  H. Kotarski, Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1576-1582. Sprawy organi-

zacyjne, cz. I, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1970, t. 16, cz. II, s. 103.
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o przekazy źródłowe10. Tymczasem analiza danych zawartych w księdze 61 po-
zwala na ustalenie kilku kwestii istotnych dla kształtu armii jagiellońskiej, które 
można do pewnego stopnia potraktować jako substytutywne w odniesieniu do 
całości wojsk zaciężnych służących w 1557 r.11

Organizacja wojska
Jeśli chodzi o organizację wojska zaciągniętego do obrony granic południo-

wo-wschodnich, to trzeba przede wszystkim pamiętać, że nie był to jeden za-
ciąg w rozumieniu jednorazowego zgromadzenia wszystkich rot, dokonania ich 
popisu oraz jednoczesnej ich służby. Poszczególne oddziały popisywano w pew-
nych odstępach czasu, co przekładało się w sposób oczywisty na okres ich funk-
cjonowania na granicy. Dlatego przyjęte tu pojęcie organizacji wojska, odnoszą-
ce się do wszystkich rot, jest w pewnym stopniu uogólnieniem, ale jednocześnie 
dzięki takiemu założeniu można omówić większą próbę statystyczną. Łącznie 
służbę w pierwszym kwartale podjęło 15 rot jazdy, z czego trzem przedłużono 
zaciąg na drugi kwartał. Nie oznacza to jednak, że w drugim kwartale służyło 
pięciokrotnie mniej oddziałów niż w pierwszym, ponieważ w tym wypadku nie 
było stałych kwartałów (pierwszego i drugiego), liczono je bowiem dla każdej 

10  Pomijam nieistotne dla omawianego tematu rozbieżności w ustaleniach na temat samej 
wyprawy, na przykład w kwestii liczebności kontyngentu wojsk pruskich księcia Albrechta 
Hohenzollerna; zob. A. Gładysz, Wyprawa pozwolska, s. 86 (6 000 żołnierzy), 88 (5 000 żołnie-
rzy); idem, Armia Zygmunta Augusta, s. 209 (12 000 żołnierzy). Nota bene A. Gładysz powołuje 
się między innymi na ustalenia Józefa Jasnowskiego, Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515-1565). 
Kanclerz i marszałek ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda wileński, Warszawa 
1939, s. 182. W wydaniu drugim (Oświęcim 2014), s. 138-139. Wydanie pierwsze monografii 
ukazało się w cyklu „Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” (t. 22), 
a nie jak zapisano „Rozprawy Historycznego Towarzystwa Naukowego”, zob. A. Gładysz, Armia 
Zygmunta Augusta, s. 207, 211). „Rozprawy Historyczne” były jedną z trzech serii wydawniczych 
Wydziału II Towarzystwa, zob. J. Piskurewicz, L. Zasztowt, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 
„Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1986, t. 49, s. 79.

11  Kwestie dotyczące straży na pograniczu pojawiły się także w nowszych opracowaniach: 
K. Łopatecki, A. Bołdyrew, Meanders of the Polish Military Revolution-Standardization of 
Cavalry Units, „Vestnik of Saint Petersburg University. History” 2021, t. 66, z. 2, s. 464-489; 
T. Grabarczyk, Rota Mikołaja Sieniawskiego z 1557 roku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Archaeologica” 2021, t. 36, s. 343-355; A. Bołdyrew, T. Grabarczyk, Uzbrojenie roty kozackiej 
Bernarda Pretwicza w 1557 roku, (w druku); iidem, Rotmistr Aleksandr Senawskij gerba Leliva 
i ego konnaja rota w 1557 godu, „Stratum Plus” 2022, nr 5, s. 427-434. Należy podkreślić, że 
przywołane opracowania odnoszą się w niemałej części do kwestii związanych z uzbrojeniem, 
które tu, jako element wojskowej kultury materialnej, celowo pominięto, skupiając się jedynie 
na żołnierzach.
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z rot osobno. Jazda składała się z 18 rot o przeciętnej liczebności około 130 
żołnierzy (mediana: 130 żołnierzy). Rzeczywista liczebność rot jazdy mieści-
ła się w granicach od 25 (rota Erazma Łochockiego12) do 200 jeźdźców (roty: 
Mikołaja Sieniawskiego w pierwszym kwartale13, Hieronima Lanckorońskie-
go14 i obydwa zaciągi Macieja Góreckiego15). Istotne jest również to, że w każ- 
dej z rot jazdy stanowi etatowemu (według stawek żołdu) odpowiadał stan 
faktyczny oddziału (według rejestru popisowego). Nie dochodziło zatem do 
krytykowanej powszechnie praktyki generowania tak zwanych pustych porcji, 
kiedy pewna część żołdu przeznaczana była jako wynagrodzenie dla rotmistrza.

Warto przypomnieć, że 30 czerwca 1557 r. Zygmunt II August mianował 
dowódców wyprawy pozwolskiej16. 16 lipca dokonano w Wilnie popisu wojsk 
ciągnących do Inflant, dzień później armia ruszyła w drogę17. 3 sierpnia w Pie-
nianach18 armii królewskiej ogłoszono artykuły wojskowe19 i tego samego dnia 
w Trembowli (oddalonej od Pienian ponad 680 km w linii prostej) spisano 
3 roty jazdy: Mikołaja i Aleksandra Sieniawskich (odpowiednio 200 i 130 
koni) oraz Jerzego Jazłowieckiego (130 koni)20. Były to zarazem pierwsze od-
działy przeznaczone do strzeżenia południowo-wschodnich rubieży państwa. 
Kolejne stopniowo wchodziły do służby (zob. tab. 1).

12  O85, sygn. 61, k. 59v-60.
13  O85, sygn. 61, k. 4-9v.
14  O85, sygn. 61, k. 40v-45.
15  O85, sygn. 61, k. 45v-51v (I kwartał), k. 68-74 (II kwartał).
16  J. Jasnowski, Mikołaj Czarny Radziwiłł, s. 137.
17  Władca pozostawał w Wilnie od 29 I do 17 VII, zob. A. Gąsiorowski, Itineraria dwu 

ostatnich Jagiellonów, „Studia Historyczne” 1973, t. 16, z. 2, s. 270.
18  Obecnie Pienionys, wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, około 16 km na południowy 

zachód od Onikszt, np. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 
wyd. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, t. VIII, Warszawa 1887, s. 89. Pobyt władcy 
w dniach 5-13 VIII in castris circa villam Pieniany poświadczają wpisy do Metryki Koronnej 
(zob. Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo 
Varsoviensi asservantur (dalej cyt. MRPS), pars V, vol. 1, wyd. T. Wierzbowski, Varsoviae 1919, 
nr 2038-2042), a także 8 VIII in castris nostris apud oppidum Onixti (zob. MRPS, pars V, vol. 
2, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, J. Sawicki, Varsoviae 1961, nr 2038-8052), co 
najprawdopodobniej również odnosi się do obozu w Pienianach. Por. także A. Gąsiorowski, 
Itineraria dwu, s. 270.

19  A. Gładysz, Wyprawa pozwolska, s. 99; M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł, s. 204; K. Łopatecki, 
„Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012, 
s. 159-168.

20  O85, sygn. 61, k. 4-9v, 10-13v, 14-17v.
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Tab. 1
Czas służby rot z południowo-wschodniego pogranicza 1557-1558 r.

(w układzie chronologicznym)

Rotmistrz Stan 
E/F Popis Miejsce 

popisu
Koniec 
służby

Jazłowiecki Jerzy 130
3 VIII 1557 r. Trembowla 31 X 1557 r.*Sieniawski Aleksander 130

Sieniawski Mikołaj 200
Włodek Maciej 100 4 VIII 1557 r. Trembowla 1 XI 1557 r.*
Herburt Marcin 150 7 VIII 1557 r. Międzybórz 4 XI 1557 r.*
Struś Stanisław 100 8 VIII 1557 r. Trembowla 5 XI 1557 r.*
Sobieski Jan 100 19 VIII 1557 r. Lwów 16 XI 1557 r.*
Pretwicz Bernard 130 28 VIII 1557 r.

Trembowla
25 XI 1557 r.*

Makowiecki Grzegorz 100 30 VIII 1557 r. 27 XI 1557 r.*
Lanckoroński Hieronim 200 4 IX 1557 r.

Lwów

2 XII 1557 r.*
Szafraniec Stanisław 100 9 IX 1557 r. 7 XII 1557 r.*
Przyrownicki Jan 150 30 IX 1557 r. 28 XII 1557 r.*
Leśniowolski Jakub 150 4 X 1557 r. 1 I 1558 r.*
Górecki Maciej 200

6 X 1557 r.
Trembowla

3 I 1558 r.*
Łochowski Erazm 25 Lwów
Sieniawski Mikołaj** 30 1 XI 1557 r. Międzybórz

28 I 1558 r.*
Jazłowiecki Jerzy** 130 1 XI 1557 r.* .
Górecki Maciej** 200 31 XII 1557 r. Podhajce 30 III 1558 r.*

Uwaga:
* - ze zliczenia
** - drugi kwartał służby
Na podstawie: O85, sygn. 61; obliczenia własne

Ponieważ nie wszystkie oddziały zaciągnięte na drugi kwartał zostały zlu-
strowane pod konkretną datą (brak takich danych w materiale źródłowym), 
w przypadku roty Jerzego Jazłowieckiego datę tę ustalono na podstawie zlicze-
nia. W takim przypadku opierałem się na datach zaciągu roty Mikołaja Sieniaw-
skiego, popisanej po raz pierwszy 3 sierpnia, po raz drugi 1 listopada 1557 r. 
Służba tej roty w drugim kwartale rozpoczęła się więc dokładnie w pierwszym 
dniu po upływie 90 dni od pierwszego popisu. Ta zasada nie jest oczywiście 
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uniwersalna. I tak na przykład w przypadku drugiego popisu roty Macieja Gó-
reckiego, który dowodnie miał miejsce 31 grudnia 1557 r.21, od momentu usta-
lenia służby w pierwszym kwartale nie minęło 90 dni, lecz 86. Oczywiście moż-
liwe jest, że protokół lustracji sporządzono na kilka dni przed rozpoczęciem 
służby roty w drugim kwartale, ta zaś zaczęła się nie 31 grudnia 1557 r., lecz 
4 stycznia 1558 r., czyli w 91 dniu od przyjęcia tego rotmistrza i jego żołnierzy 
do wojska. Znamienna jest jednak przywołana liczba 86 dni służby Góreckiego. 
Oznaczałaby ona, że kwartał nie musiał trwać 90 dni, lecz krócej. Przywodzi to 
na myśl praktykę stosowaną w latach tak zwanej „wojny pruskiej” (1519-1521), 
kiedy czas służby w dokumentacji skarbowo-wojskowej określano nie w dniach 
lub miesiącach, ale w tygodniach. Przyjmowano, że kwartał trwał 12 tygodni, 
a więc 84 dni22.

Służba 19 rot (ostatnia rota to oddział pieszy rotmistrza Jana Ciemie-
rzyńskiego o stanie faktycznym 76 żołnierzy – o czym dalej) trwała więc od 
3 sierpnia 1557 r. do 30 marca 1558 r. Wszystkie oddziały służyły natomiast 
jednocześnie od 6 do 31 października 1557 r. w liczebności 2325 jeźdźców 
i 76 piechurów (łącznie 2401 żołnierzy). Był to okres największego nasycenia 
południowo-wschodniego pogranicza wojskami zaciężnymi. Rzecz jasna do 
6 października 1557 r. liczba żołnierzy stopniowo rosła, natomiast od 1 listo-
pada 1557 r. stopniowo malała, mimo ponownego zaciągnięcia trzech rot jaz-
dy i roty piechoty. Najmniejsza liczba żołnierzy pozostała na straży granicy od 
8 lutego do 30 marca 1558 r. Było to 200 jeźdźców ze służącej drugi kwartał 
roty Macieja Góreckiego23.

Interesująca jest również korelacja tych danych z kalendarium wyprawy po-
zwolskiej. Otóż kluczowe dni dla tej ekspedycji wojskowej to 13 i 14 września 
1557 r. 13 września mistrz inflancki przybył do króla, by podjąć rokowania, zaś 
dzień później Zygmunt II August został przeproszony przez swego adwersa-
rza i zawarto porozumienie, które w zasadzie kończyło spór polsko-inflancki. 
18 września król rozpuścił wojsko. Jednocześnie – jak zaznaczono wcześniej – 
największa mobilizacja na południowo-wschodnim pograniczu miała miejsce 
od 6 października, czyli dopiero 17 dni po formalnym zakończeniu wyprawy 
królewskiej. Inaczej rzecz ujmując, pełna mobilizacja sił na południowym-
-wschodzie, choć imponująca w roku ogromnej wyprawy wojennej, nastąpiła 

21  O85, sygn. 61, k. 68.
22  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, Oddział 

86, sygn. 8, 9 (kilkadziesiąt przypadków).
23  O85, sygn. 61, k. 68-47.
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z dwuipółtygodniowym opóźnieniem w stosunku do końca tejże wyprawy. 
W trakcie zaś jej trwania stan liczebny wojsk na ziemiach ruskich rósł od za-
ciągnięcia pierwszych trzech rot 3 sierpnia 1557 r. (łącznie 460 żołnierzy) do 
momentu zakończenia wyprawy 18 września 1557 r., kiedy zgromadzono 1516 
żołnierzy (1440 jeźdźców i 76 piechurów).

Od 3 sierpnia 1557 r. do 30 marca 1558 r. w 18 rotach jazdy służyło 368 
pocztów towarzyskich. Ich liczebność mieściła się w granicach od pocztu 1-kon-
nego do pocztu 25-konnego. Najwięcej odnotowano pocztów 6-konnych, bo 
aż 84. Średnia liczebność pocztu wynosiła 6 zbrojnych i, co ciekawe, mediana 
liczebności pocztów również wynosi 6. Można zatem stwierdzić, że pomimo 
dużego rozrzutu liczebności pocztów nie było w tej grupie zbyt wielu pocztów 
małych i dużych. Innymi słowy nie odnotowano zjawiska „przeludniania” lub 
celowego niedopełniania poszczególnych pododdziałów. Jeśli zaś chodzi o war-
tości skrajne w tym wyliczeniu (liczebność 368 pocztów w ciągu rosnącym/ma-
lejącym), to sześć pocztów jednokonnych było dobrze równoważonych przez 
5 pocztów liczących 20-25 jeźdźców.

Do najmniej licznych (1-konnych) pocztów zaliczają się pododdziały Jana 
Rogowskiego, służącego w rocie Aleksandra Sieniawskiego24, Mana i Bohusza 
Strzelców (dwa osobne poczty) w rocie Bernarda Pretwicza25, Trębacza w ro- 
cie Marcina Herburta26 oraz Zygmunta Niewierowskiego w rocie Macieja Gó-
reckiego, ale z zaciągu na drugi kwartał27. Co więcej, Niewierowski nie był 
towarzyszem u Góreckiego w pierwszym zaciągu, nie pełnił także tej funkcji 
w innych oddziałach. Warto także przywołać Macieja Włodka, który będąc 
rotmistrzem, również wystawił poczet 1-konny28. Z kolei najliczniejsze poczty 
należały tylko i wyłącznie do rotmistrzów: Stanisława Szafrańca (20 koni)29, 

24  O85, sygn. 61, k. 17v.
25  O85, sygn. 61, k. 21v.
26  O85, sygn. 61, k. 26v.
27  O85, sygn. 61, k. 73v.
28  O85, sygn. 61, k. 30v.
29  O85, sygn. 61, k. 37v-38. W przypadku tego rotmistrza należy odnotować, że miał brać 

udział w wyprawie pozwolskiej, zakończonej 18 IX 1557 r. Bez szczegółowych badań trudno 
jednoznacznie określić, czy mógł dowodzić w Inflantach […] kędy dosyć ozdobną rotę i kosztem 
wielkim wywiódł, zob. B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858, 
s. 109; M. Plewczyński, Napierśniki husarii obrony potocznej w połowie XVI w., „Studia z Dziejów 
Wojskowości” 2017, t. 6, s. 172 oraz przewodzić oddziałowi jazdy na Podolu. Nie można wyklu-
czyć, że zakończywszy wcześniej udział w wojnie w Inflantach, przeprowadził swój oddział na 
Podole, gdzie 9 IX 1557 r. we Lwowie zaciągnął się ponownie do służby (i jest to tylko jedna z 
wielu możliwości wyjaśnienia rozbieżności relacji źródłowych). Problem ten wymaga dalszych 
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Marcina Herburta (22 konie)30 i Jakuba Leśniowolskiego (25 koni)31. Jedno-
cześnie poczet Leśniowolskiego był najliczniejszym w skali ogólnej omawia-
nej grupy wojsk. Wspominany już Maciej Górecki dwukrotnie wystawił jeden 
z najliczniejszych pocztów rotmistrzowskich: w pierwszym kwartale 24 konie32, 
w drugim 21 koni33. Dane szczegółowe dotyczące ilości i liczebności pocztów 
zawiera tabela 2.

Tab. 2
Liczebność i liczba pocztów jazdy popisanej na 1557 r.

do służby na południowo-wschodniej granicy
A B C A B C

Liczebność 
pocztu

Liczba 
pocztów

Razem 
żołnierzy

Liczebność 
pocztu

Liczba 
pocztów

Razem 
żołnierzy

1 6 6 12 5 60
2 27 54 13 2 26
3 18 54 15 1 15
4 35 140 16 2 32
5 62 310 17 1 17
6 84 504 18 2 36
7 40 280 20 1 20
8 49 392 21 1 21
9 5 45 22 1 22

10 22 220 24 1 24
11 2 22 25 1 25

Łącznie 350 2027 Łącznie 18 298

Łącznie pocztów (B) – 368
Łącznie żołnierzy (C) – 2325
Na podstawie: O85, sygn. 61; obliczenia własne

szczegółowych badań i odrębnego opracowania, natomiast w niniejszym tekście oparto się na 
przekazie źródła współczesnego wydarzeniom (księga 61), które poświadcza obecność Szafrańca 
na Podolu.

30  O85, sygn. 61, k. 22-22v.
31  O85, sygn. 61, k. 60v-61.
32  O85, sygn. 61, k. 45v-46.
33  O85, sygn. 61, k. 68-68v.
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Z danych zawartych w powyższej tabeli można również wyciągnąć wniosek, 
iż zdecydowana większość ze zliczonych żołnierzy jazdy (2005 na 2325) służyła 
w pocztach 10-konnych lub mniejszych.

W skali całej analizowanej grupy odsetek pocztów „wzorcowych” – 6-kon-
nych wynosił niespełna 23% (22,83%) i temu wskaźnikowi najbliższa jest 
100-konna rota Stanisława Szafrańca. Najwięcej pocztów 6-konnych było jed-
nak w 150-konnym oddziale Jakuba Leśniowolskiego (44,44%). Ciekawym, 
w skali omawianej grupy, przypadkiem jest rota Mikołaja Sieniawskiego, która 
na pierwszy kwartał został popisana jako oddział dwustuosobowy w 32 pocz-
tach (3 sierpnia 1557 r. w Trembowli)34, natomiast po upływie dokładnie 90 
dni służby (1 listopada 1557 r.), lustrowano ją ponownie w Międzyborzu, ale 
wówczas rotmistrz przyprowadził ze sobą już tylko 30 żołnierzy w 6 pocztach35.

Jeśli chodzi o organizację wojska, ostatnia kwestia godna uwagi dotyczy 
roty pieszej Jana Ciemierzyńskiego. Rota ta została szczegółowo omówiona 
w innym miejscu, dlatego tu zostaną przywołane jedynie podstawowe dane36. 
Rota służyła dwa kwartały. Pierwszy popis miał miejsce 12 sierpnia 1557 r. 
w Brzeżanach37, dwa dni po przeniesieniu obozu wojskowego przez króla 
z Pienian do Onikszt38. Była to siódma rota powołana do służby na tym terenie. 
Z informacji zawartej na wstępie wykazu wojsk wiadomo, że oddział został 
skierowany do Baru39. W linii prostej miał więc do przebycia przynajmniej 
200 km  (w rzeczywistości więcej). Przyjmując tempo przemarszu na 15-20 km 
dziennie40, można uznać, że oddział Ciemierzyńskiego pojawił się w Barze nie 
prędzej, niż po około 2 tygodniach. Zatem podjąłby służbę w punkcie docelo-
wym około 26 sierpnia (wówczas wojska Zygmunta II Augusta rozbiły obóz 
pod Pozwolem)41. Opierając się na zasadzie przyjętej wcześniej (kwartał = 90 
dni), służba oddziału w pierwszym kwartale skończyłaby się 9 listopada, zaś 
10 listopada rozpoczęłaby się służba w drugim kwartale, która skończyłaby się 
7 lutego 1558 r.

34  O85, sygn. 61, k. 4-9v.
35  O85, sygn. 61, k. 66-66v.
36  A. Bołdyrew, Jan Ciemierzyński’s Comitiua, s. 103-114.
37  O85, sygn. 61, k. 74v-76v.
38  A. Gładysz, Wyprawa pozwolska, s. 100.
39  O85, sygn. 61, k. 3.
40  A. Bołdyrew, Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 2011, 

s. 295.
41  A. Gładysz, Wyprawa pozwolska, s. 100.
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W skład roty Ciemierzyńskiego wchodził poczet rotmistrzowski (dwóch 
kopijników, dwóch proporników i jeden bębenica, zapewne także dwaj jeźdźcy 
wymienieni na końcu rejestru). Wśród pozostałych 8 dziesiątek, aż 5 liczyło po 
8 żołnierzy w układzie: 2 kopijników i 6 strzelców. Dwie kolejne dziesiątki były 
– jak na warunki szesnastowiecznych zaciągów koronnych – liczne, ponieważ 
tworzyło je po 11 kombatantów. Zwłaszcza jedna z nich (trzecia w szyku, z po-
minięciem pocztu rotmistrza) była nietypowa, bowiem najpierw odnotowano 
ciężkiego strzelca i 3 kopijników, a dopiero potem 7 strzelców z arkebuzami. 
Ostatnia dziesiątka ( Jarosza Kozłowskiego) liczyła 7 żołnierzy. W sumie w po-
pisie roty odnotowano 76 pozycji, zaś licząc po dwie porcje żołdu na kopijni-
ków pieszych, żołnierzy sygnało- i rozkazodawczych oraz konie, otrzymujemy 
100 stawek żołdu. Tym bardziej intrygujący jest wpis w nagłówku rejestru solius 
praefecti pedites 3042. Próba dopasowania tej informacji do zawartości spisu jest 
w zasadzie niemożliwa. Poczet rotmistrzowski to zaledwie 5 żołnierzy (dwóch 
kopijników pieszych, dwóch proporników, bębenica), którzy pobrali podwójną 
stawkę żołdu (10 porcji). Nawet doliczenie dwóch koni do tego pododdzia-
łu zwiększa tę ilość do 14 porcji (2 konie po 2 stawki żołdu). Odliczenie 30 
pierwszych kombatantów również nie pasuje do zapisu z nagłówka, ponieważ 
trzydziestym żołnierzem jest Mikołaj Paszok, dziewiąty żołnierz w – licząc bez 
pocztu rotmistrzowskiego – trzeciej dziesiątce pod dowództwem Mikołaja Wą-
sowicza (Paszok był piątym strzelcem).

Struktura społeczna
Struktura społeczna żołnierzy zgromadzonych do obrony południowo-

-wschodnich rubieży państwa polskiego w czasie wyprawy pozwolskiej Zyg-
munta II Augusta (1557 r.) to zagadnienie, które wymaga wprowadzenia pew-
nego rozróżnienia. Ponieważ w skład tej grupy wojsk wchodziła głównie jazda 
zaciężna, można określić jedynie pochodzenie społeczne i ewentualnie teryto-
rialne żołnierzy będących rotmistrzami oraz towarzyszami. Ze względu na spe-
cyficzną formę notacji popisów nie jest możliwe sięgnięcie głębiej do struktury 
oddziałów, ponieważ stosowany w tym okresie formularz kancelaryjny nie prze-
widywał odnotowywania informacji na temat pocztowych43. Dla finansującego 
armię ważniejsze były wierzchowce prostych żołnierzy oraz używane przez nich 

42  O85, sygn. 61, k. 74v.
43  A. Bołdyrew, Horyzont geograficzny żołnierzy zaciężnych w Polsce za ostatnich Jagiellonów. 

Przyczynek do badań nad mobilnością grupy zawodowej, „Studia z Dziejów Wojskowości” 2017, 
t. 6, s. 54-55.
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uzbrojenie niż oni sami. Zupełnie jednak inaczej jest w przypadku rot pieszych. 
Zapis lustracji piechoty zawiera bowiem dane odnoszące się do pochodzenia 
terytorialnego dotyczące zdecydowanej większości żołnierzy. Identyfikacja po-
chodzenia terytorialnego w przypadku piechurów pozwala zaś wysnuć wnioski 
na temat ich pochodzenia społecznego.

Struktura społeczna żołnierzy jazdy
Jak już zaznaczono wcześniej, można mówić jedynie o strukturze społecz-

nej i pochodzeniu terytorialnym rotmistrzów oraz towarzyszy jazdy, ponieważ 
brak jakichkolwiek danych na temat żołnierzy pocztowych. W rejestrach rot 
konnych lustrowanych do obrony południowo-wschodnich granic Korony od-
notowano 368 pocztów (rotmistrzowie również dowodzili pocztami, zatem 
mieszczą się w tej liczbie). Oczywiście część rotmistrzów i towarzyszy wystę-
puje dwukrotnie z uwagi na służbę podjętą w drugim kwartale. Wśród rotmi-
strzów i towarzyszy zidentyfikowano pochodzenie społeczne 297 szlachciców, 
zaś kolejnych 38 przypuszczalnie również należało do tego stanu. Jedynie 33 
wywodziło się z plebejuszy, przy czym jeden z nich ( Jeżemka Spiczyński stojący 
na czele dwukonnego pocztu w pierwszej rocie Mikołaja Sieniawskiego) został 
przyporządkowany do tak zwanego czwartego stanu, to znaczy był mieszczani-
nem44. Rotmistrzowie i towarzysze zaliczeni w poczet szlachty stanowią więc 
znaczny odsetek wszystkich branych od uwagę, to jest 91%.

Pewien odsetek rotmistrzów i towarzyszy to osoby, które pełniły różne 
urzędy, w tym nie tylko ziemskie lub grodzkie, ale również centralne. Szlachty-
-urzędników zidentyfikowano łącznie 71, co stanowi 19,29% omawianej grupy 
rotmistrzów i towarzyszy. Zatem bez mała co piąty rotmistrz lub towarzysz peł-
nił przynajmniej jeden urząd, ponieważ przypadków pełnienia wielu urzędów 
było niemało. Co ciekawe, wśród rotmistrzów tylko Jan Sobieski i Jan Przyrow-
nicki nie zaliczali się do szlachty „urzędniczej”.

Warto także wspomnieć o Mikołaju Wężyku, sekretarzu królewskim, któ-
ry był towarzyszem w rocie Jerzego Jazłowieckiego. W przypadku tego oficera 
istnieje jednak pewna komplikacja, ponieważ w tej rocie służyło dwóch Miko-
łajów Wężyków (zarówno w pierwszym, jak i w drugim kwartale)45. W oparciu 
o dostępną podstawę źródłową nie można stwierdzić, który pełnił funkcję se-
kretarza. Sekretarzem królewskim był również rotmistrz Jakub Leśniowolski, 

44  O85, sygn. 61, k. 5v.
45  O85, sygn. 61, k. 11, 12; M. Plewczyński, Wojny i wojskowość polska XVI wieku, t. II: Lata 

1548-1575, Zabrze 2012, s. 413.
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stojący na czele 150-konnego oddziału46, a także rotmistrz Maciej Górecki, 
dowódca 200-konnej roty47. Trzeba jednak pamiętać, że prócz rotmistrza Gó-
reckiego, w rocie Mikołaja Sieniawskiego również służył jakiś Maciej Górecki, 
towarzysz 6-konnego pocztu48. Stanisław Biegański stojący na czele 7-konne-
go pocztu w rocie Hieronima Lanckorońskiego także pełnił funkcję sekretarza 
królewskiego49.

Dostęp do dworu, a jeszcze lepiej do osoby monarchy, były znaczącymi czyn-
nikami w procesie budowania kariery politycznej. Udowodnił to Edward Opa-
liński na przykładzie rodzin wielkosenatorskich z Wielkopolski, Kujaw i Ma- 
zowsza. Pisał on: Dotychczasowa analiza wykazała, że dla całego okresu od poło-
wy XV stulecia do początków XVII wieku podstawowym czynnikiem umożliwia-
jącym zrobienie kariery politycznej było pełnienie funkcji na dworze monarszym50. 
Oczywiście nie był to jedyny czynnik wspomagający rozwój kariery, a nawet 
jego wykorzystanie nie gwarantowało sukcesu, jednak miał on ogromne zna-
czenie […] dla rodzin nowych51. Jednak nie tylko sekretarze królewscy mogą 
być zaliczeni do grona osób, które kontaktowały się stosunkowo regularnie 
z dworem i panującym. Do tego grona z pewnością należeli między innymi 
wojewodowie, dlatego do elity władzy należy zaliczyć również Mikołaja Sie-
niawskiego (1489-1569)52. W 1557 r. był wojewodą ruskim oraz hetmanem 

46  O85, sygn. 61, k. 60v-61; M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, s. 337, 385.
47  O85, sygn. 61, k. 68-68v; MRPS, pars IV, vol. 1, Varsoviae 1910, nr 8057; B. Paprocki, 

Herby, s. 676; Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, 
t. I: Wielkopolska. Województwa poznańskie i kaliskie, z. 2: Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII 
wieku. Spisy, opr. A. Bieniaszewski, Wrocław 1987, nr 703; M. Plewczyński, Wojny i wojsko-
wość, s. 373; M. Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, Oświęcim 2014, s. 212; 
K. Maleczyński, Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352-1783, Lwów 1938, s. 36.

48  O85, sygn. 61, k. 66v.
49  O85, sygn. 61, k. 43-43v; M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, s. 361.
50  E. Opaliński, Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za 

Zygmunta III. Podstawy karier, Warszawa 2007, s. 272.
51  Ibidem, s. 272.
52  O85, sygn. 61, k. 4, 66; M. Plewczyński, Sieniawski Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficz-

ny, t. 37, Warszawa 1996-1997; s. 123-130; Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. 
Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. III: Ziemie ruskie, z. 1: Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII 
wieku (ziemia halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy, opr. K. Przyboś, Wrocław 1987, 
s. 56, 160, 387; ibidem, z. 2: Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII 
wieku. Spisy, opr. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kornik 1992, s. 33, 70, 262; ibidem, t. X: Urzędnicy 
centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, opr. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, 
T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik 1992, s. 42, 45.
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polnym. Prawdopodobnie jednocześnie pełnił urząd starosty kołomyjskie-
go (od roku 1534)53. Jego kariera rozwijała się dynamicznie, skoro w 1563 r. 
mianowano go hetmanem wielkim54. Ponadto dwóch rotmistrzów piastowało 
w 1557 r. właściwe urzędy ziemskie, które nie upoważniały do zasiadania w se-
nacie. I tak na przykład Aleksander Sieniawski był od 1543 r. pisarzem polnym 
(wielkim), a od 1549 r. podkomorzym halickim55. Natomiast Erazm Łochocki 
w latach 1555-1566 piastował urząd sędziego ziemskiego dobrzyńskiego56. Te 
stanowiska nie upoważniają jednak do uznania Sieniawskiego i Łochockiego 
za członków elity władzy, jeżeli już, to w przypadku Sieniawskiego elity władzy 
wojskowej, natomiast w przypadku Łochockiego władzy lokalnej.

Interesujące jest również zestawienie „posesjonackości” szlachty zaangażo-
wanej do strzeżenia południowo-wschodnich granic Korony w 1557 r. Obser-
wacja ta jest możliwa w skali masowej głównie dzięki szczegółowym ustaleniom 
Marka Plewczyńskiego, który zestawił odpowiednie dane w formie indeksów57. 
I tak 21 odnotowanych żołnierzy było właścicielami miast, a niektórzy z nich 
również częściowego udziału własności miasta. Najbogatszym, co wcale nie 
dziwi na tle poprzednio prezentowanych ustaleń, był Mikołaj Sieniawski. Jego 
majątek szacowany jest na 16 miast, 1 zamek oraz 235 wsi, będących całkowitą 
jego własnością58. Właścicielem 8 miast, dwóch zamków oraz udziału w trze-
cim, a także 110 wsi był przywoływany już Jerzy Jazłowiecki59. Marcin Herburt 
miał 5 miast, udziały w 3 kolejnych, prócz tego 35 wsi i udziały w 36 innych 
wsiach60. Uwagę zwracają także Maciej Górecki (4 miasta, 14 wsi), Maciej Wło-
dek (3 miasta, 51 wsi), Hieronim Lanckoroński (3 miasta, 40 wsi), Stanisław 
Szafraniec (dwa miasta, udział w trzecim, 31 wsi), Bernard Pretwicz (2 miasta, 

53  Ibidem; M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, s. 349, 404.
54  Urzędnicy, t. X, s. 42.
55  O85, sygn. 61, k. 14; M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, s. 349, 404; Urzędnicy, t. III, 

z. 1, s. 56; ibidem, t. X, s. 153; A. Bołdyrew, T. Grabarczyk, Aleksander Sieniawski.
56  O85, sygn. 61, k. 59v; Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy, red. 

A. Gąsiorowski, t. VI: Kujawy i ziemia dobrzyńska, z. 2: Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-
XVIII wieku. Spisy, opr. K. Mikulski, W. Stanek, Kórnik 1990, s. 193; M. Plewczyński, Wojny 
i wojskowość, s. 339, 387.

57  M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, s. 320-360 (Indeks rotmistrzów koronnych z lat 1506-
1573), s. 360-420 (Indeks towarzyszy i rotmistrzów jazdy obrony potocznej i wojsk kwarcianych 
służących w latach 1548-1573).

58  M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, s. 349, 404.
59  Ibidem, s. 332, 377.
60  Ibidem, s. 330, 375.
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19 wsi)61, ale również Kacper Wilkowski. Ten ostatni miał 2 miasta, 10 wsi 
i udziały w 4 kolejnych, zaś odbiega od wyszczególnionej grupy głównie z tego 
powodu, że w przeciwieństwie do wymienionych, nie był rotmistrzem, a towa-
rzyszem w rocie Macieja Włodka62. W sumie udało się ustalić stan posiadania 
nieruchomości dla 123 żołnierzy, którzy przewinęli się przez szeregi wojska. 
Poza wymienionymi, sprowadzał się on do własności jednej, zdecydowanie rza-
dziej kilku wsi, ewentualnie części wsi.

Oznacza to, że ponownie w grupie wyróżnionej znalazło się kilka lub kilka-
naście tych samych osób. Innymi słowy, można przyjąć, że ścisła kadra dowód-
cza wojsk stojących na południowo-wschodnim pograniczu w czasie wyprawy 
pozwolskiej należała do grupy zamożnej lub bardzo zamożnej, piastowała urzę-
dy o pierwszorzędnym znaczeniu w skali kraju. Dobrym przykładem jest słu-
żący w 1557 r. rotmistrz Jakub Leśniowolski (właściciel 1 miasta i 3 wsi), syn 
starosty i sędziego ziemskiego czerskiego Mikołaja. Jakub Leśniowolski w woj-
sku osiągnął jedynie rotmistrzostwo, natomiast objąwszy w 1564 r. urząd kasz-
telana warszawskiego, jednocześnie wszedł do grona senatorów drążkowych63.

Zdecydowana natomiast większość podoficerów wywodziła się ze średnio-
zamożnej lub niezamożnej szlachty. Byli więc nie tylko w zasadzie pozbawieni 
znaczenia w życiu państwowym, ale i w trakcie służby wojskowej. Być może 
właśnie służba wojskowa na podoficerskim stanowisku towarzysza była swego 
rodzaju osiągnięciem, dla niektórych zaś stanowić mogła swoistą odskocznię 
do ewentualnej kariery. Ta jednak mogła rozwinąć się raczej na szczeblu po-
wiatu i to w zakresie niższych urzędów ziemskich niż w skali wojewódzkiej, nie 
wspominając już o skali krajowej. Znaczenie tego ustalenia koreluje z przywoły-
wanymi już wnioskami E. Opalińskiego, który właśnie służbę na polu walki wy-
różniał jako jeden z czynników mogących mieć wpływ na budowanie pozycji 
osobistej oraz rodowej, z zastrzeżeniem, że o wiele skuteczniejsze było przeby-
wanie w otoczeniu monarchy, udzielane mu pożyczki czy wreszcie działalność 
publiczna na forach sejmikowych i sejmowym64.

61  MRPS, pars IV, vol. 1, wyd. T. Wierzbowski, Varsoviae1910, nr 8057; B. Paprocki, Herby, 
s. 676, Urzędnicy, t. I, z. 2, nr 703; M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, s. 373; M. Ferenc, Dwór 
Zygmunta Augusta, s. 212; K. Maleczyński, Urzędnicy, s. 36; M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, 
s. 337, 347, 349, 352-353, 357, 399, 404, 410, 415.

62  O85, sygn. 61, k. 30v; M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, s. 415.
63  E. Opaliński, Rodziny wielkosenatorskie, s. 249-250.
64  Ibidem, s. 271-273.
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Struktura społeczna żołnierzy piechoty
Struktura społeczna pieszych oddziałów zaciężnych to zagadnienie, które 

można badać w oparciu o nieco szersze dane niż w przypadku jazdy. Jak za-
znaczono wyżej, protokół lustracji oddziału pieszego zawierał na ogół dane 
dotyczące wszystkich żołnierzy, nie tylko rotmistrza i towarzyszy (w piechocie 
byli nimi dziesiętnicy). Ponieważ badania nad piechotą zaciężną prowadzone 
są od wielu lat, omawiane zagadnienie można przedstawić na szerokim tle po-
równawczym. Generalny wniosek jest taki, że piechota zaciężna była formacją 
plebejską i – jak uważano przez długi czas – opierała się na kmiecych rekrutach. 
Być może wynikało to z przypisania piechocie cech charakteryzujących piecho-
tę łanową Stefana I Batorego. Tymczasem okazuje się, że plebejski charakter 
piechoty zaciężnej za ostatnich Jagiellonów wynikał wcale nie z licznej obecno-
ści w niej kmieci, ale mieszczan. W pierwszej połowie XVI w. ich udział pro-
centowy przeciętnie sięgał 61%65. W przypadku oddziałów Ciemierzyńskiego 
(pierwszy i drugi kwartał służby) tę specyfikę obrazuje tab. 3.

Tab. 3
Pochodzenie stanowe żołnierzy rot Jana Ciemierzyńskiego 1557-1558

Wyszczególnienie Liczba żołnierzy Procent żołnierzy
Kmiecie 6 7,14
Mieszczanie 37 44,05
Szlachta 7 8,33
Niezidentyfikowani 34 40,48
Razem 84 100,00

Na podstawie: O85, sygn. 61, k. 74v-76v; obliczenia własne

Zaprezentowane zestawienie wyraźnie potwierdza liczebną przewagę miesz-
czan. Gdyby bowiem ekstrapolować dane uzyskane w oparciu o niewątpliwą 
identyfikację pochodzenia społecznego, to okazałoby się, że mieszczanie stano-
wią bez mała 74-procentową grupę w oddziałach rotmistrza Ciemierzyńskiego. 
Warto zaznaczyć, że 5 mieszczan zidentyfikowano nie ze względu na spisane 
w rejestrze miejsce pochodzenia, ale w oparciu o ich przydomki. Wszyscy (Ma-
teusz Igliarczik, Abram Slodownik, Waszko Garbarsz, Wawrzyniec Czieszielczik 

65  A. Bołdyrew, Piechota zaciężna, s. 152.
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i Mikołaj Stricharczik) służyli jako strzelcy66. Co ciekawe aż 3 z nich najwy-
raźniej nie było samodzielnymi rzemieślnikami czy towarzyszami cechowymi, 
lecz czeladnikami: iglarskim, ciesielskim i ceglarskim. Natomiast przedstawi-
ciele trzeciego stanu, to znaczy chłopi, w rejestrach z 1557 r. są wyraźnie mniej 
liczni. Około 7% chłopów to ponad trzykrotnie mniej, niż w pierwszej połowie 
XVI w.

Inną obserwacją, którą można poczynić w ramach tego aspektu służby woj-
skowej piechurów Ciemierzyńskiego, jest odnotowanie nieco ponad 8% szlach-
ciców67. To wyraźna zmiana w stosunku do okresu panowania Aleksandra 
i Zygmunta I Starego (wówczas szlachta stanowiła przeciętnie około 1%). 
Wśród szlachciców (z których tylko dwóch było strzelcami, pozostali kopij-
nikami) szczególną uwagę przyciągają dwie postaci. Pierwszą z nich jest dzie-
siętnik Tomasz Dubrawski, służący w zbroi kopijniczej i szyszaku, z mieczem 
i halabardą68. Był on bowiem podsędkiem halickim i poborcą lwowskim oraz 
towarzyszem jazdy w latach 1538-1549. W tym czasie odbył 6 służb69. Odna-
lezienie go wśród żołnierzy Ciemierzyńskiego oznacza zatem siódmą służbę. 
Drugim interesującym przypadkiem piechura-szlachcica jest Tomasz Kurow-
ski, strzelec w dziesiątce Mikołaja Wąsowicza70. Znany ze źródeł w latach 1544-
1573, odbył dwie niepełne służby w 1558 i 1559 r. jako towarzysz jazdy71. Tym-
czasem okazuje się, że okres jego służby można rozciągnąć na 1557 r. Jeśli nie 
zachodzi w tym przypadku przypadkowa zbieżność nazwisk (piechur Tomasz 
Kurowski nie musiał być towarzyszem jazdy), można zaryzykować stwierdze-
nie, że po zakończeniu służby w rocie Ciemierzyńskiego w drugim kwartale, 
czyli 7 lutego 1558 r., jeszcze w tym samym roku podjął ją w innej rocie jazdy, 
ale już jako towarzysz, czyli podoficer.

Pochodzenie terytorialne żołnierzy jazdy
Podobnie, jak w przypadku struktury społecznej żołnierzy jazdy, tak i tu 

można z dużą dozą prawdopodobieństwa określić pochodzenie terytorialne 
rotmistrzów i towarzyszy służących w rotach konnych. Na 368 kombatantów 

66  O85, sygn. 61, k. 75v-76.
67  Identyfikacja została przeprowadzona w oparciu o nazwiska żołnierzy występujące 

w herbarzu Bartosza Paprockiego, zob. B. Paprocki, Herby, passim.
68  O85, sygn. 61, k. 76.
69  M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, s. 371; Urzędnicy, t. III, z. 1, s. 59.
70  O85, sygn. 61, k.75.
71  M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, s. 384.
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branych pod uwagę, jedynie 54 pozostało niezidentyfikowanych. Trzeba jed-
nak pamiętać, że w większości jest to grupa żołnierzy wywodzących się z ra-
czej mało rozpoznanej drobnej szlachty. Mimo tego 85,33% udało się związać 
z konkretną prowincją i województwem w jej ramach. Dane szczegółowe za-
wiera tabela 4.

Przede wszystkim uderzająca jest ponad pięćdziesięcioprocentowa grupa 
żołnierzy zamieszkałych na obszarze ziem ruskich. Łącznie to 193 kombatan-
tów. Aż 108 (29,35%) związanych było z województwem podolskim. Zatem 
bez mała jedna trzecia rotmistrzów i towarzyszy jazdy służyła stosunkowo bli-
sko miejsca swego zamieszkania. Kolejną ciekawą obserwacją jest stwierdzenie 
służby 40 żołnierzy z Mazowsza (10,87%). Grupa ta jest większa o 3 osoby od 
Małopolan, których obecności można by domyślać się zaraz po kontyngencie 
wystawionym przez ziemie ruskie. Małopolanie w liczbie 37 (10,05%) są trze-
cią pod względem liczebności grupą terytorialną. Stosunkowo niewielu było 
obcokrajowców, w rozumieniu osób pochodzących spoza Korony. Reprezento-
wani są przez 11 mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy stano-
wią niespełna 3% ogółu rozpatrywanych.

Tak znaczna grupa mieszkańców województwa podolskiego zasługuje na 
dodatkowe uwagi. Wśród 108 zidentyfikowanych jedynie 56 określa się w li-
teraturze jako zamieszkałych w województwie podolskim, a jednocześnie po-
chodzących z tego rejonu72. Pozostałych 52 co prawda zamieszkiwało to wo-
jewództwo, lecz pochodzili z innych prowincji73. 18 kombatantów przeniosło 
się na Podole z innych ziem ruskich (województwa: ruskie, bełskie, chełmskie). 
Natomiast 34 przybyło na Podole z: Małopolski (10 osób), Mazowsza (8), 
Wielkopolski (5) i Kujaw (2). Na Podole przenieśli się także obcokrajowcy: 
6 Ślązaków, 2 Litwinów i 1 Mołdawianin. Ta migracja jest ciekawym zjawi-
skiem, którego na obecnym etapie badań nie można wyjaśnić w zadowalający 
sposób, faktem jednak jest, że miała miejsce. O ile można powiedzieć, że Po-
dole w kontekście jego mieszkańców było bardzo ważnym obszarem rekruta-
cyjnym, to należy podkreślić, że rekrutacja ta przebiegała niejako dwutorowo: 
wśród „rdzennych” mieszkańców województwa oraz wśród osób przybyłych na 
te ziemie. Zważywszy na fakt, że ziemie ruskie w XVI w. zamieszkiwało około

72  M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, s. 330, 332, 357, 363, 364-365, 366, 367, 369, 370, 
371, 374, 375, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 389, 391, 396, 398, 399, 402, 410, 
41, 415, 416, 418.

73  Ibidem, s. 335, 337, 338, 347, 352, 360, 361, 369, 374, 376, 377, 380, 384, 386-387, 389, 
390, 391, 393, 396, 397, 399, 400, 401, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 420.
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Tab. 4
Pochodzenie terytorialne rotmistrzów i towarzyszy

w 1557 r . (południowo-wschodnie pogranicze) 

Prowincja Województwo Liczba 
żołnierzy % Razem 

liczba
Razem 

%

Prusy 
Królewskie

chełmińskie 3 0,82
6 1,63

– 3 0,82

Kujawy
inowrocławskie 1 0,27

7 1,90
brzeskie 6 1,63

Wielkopolska

poznańskie 9 2,45

20 5,43
kaliskie 2 0,54
łęczyckie 3 0,82
sieradzkie 6 1,63

Mazowsze

płockie 8 2,17

40 10,87
dobrzyńskie 3 0,82
mazowieckie 24 6,52
rawskie 5 1,36

Małopolska
krakowskie 10 2,72

37 10,05sandomierskie 21 5,75
lubelskie 6 1,63

ziemie ruskie

ruskie 67 18,21

193 52,45
chełmskie 3 0,82
bełskie 15 4,08
podolskie 108 29,35

oraz

Wielkie 
Księstwo 
Litewskie

żmudzkie 1 0,27

11 2,99
wileńskie 3 0,82
podlaskie 2 0,54
wołyńskie 4 1,09
– 1 0,27

niezidentyfikowani 54 14,67 54 14,67
Razem 368 100 368 100

Na podstawie: O85, sygn. 61; M. Plewczyński, Wojny i wojskowość, s. 320-420.
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760 000 ludzi, co stanowiło około 10% szacunkowej liczby ludności Korony 
w 1580 r. (około 7,5 mln)74, nie trudno zauważyć, że wysiłek werbunkowy tyl-
ko jednego z województw ruskich był duży. Sięgając bez mała 30%, znacznie 
przekroczył przeciętne możliwości tego obszaru. Można zatem postawić tezę, 
że skrajne, południowo-wschodnie tereny Korony zmuszone były do podjęcia 
tego wysiłku, ponieważ główny ruch mobilizacyjny skierowany był na wypra-
wę pozwolską. Z braku szczegółowej podstawy źródłowej trudno omówić ten 
aspekt wyprawy Zygmunta II Augusta, toteż prezentowana hipoteza musi po-
zostać w sferze domniemań. Innymi słowy południowo-wschodnie pogranicze 
jeśli wymagało dozoru czy wręcz obrony, to pod względem zasobów ludzkich 
musiało liczyć samo na siebie.

Pochodzenie terytorialne żołnierzy piechoty
Pochodzenie terytorialne żołnierzy rot Ciemierzyńskiego nastręcza pew-

nych trudności. W trakcie identyfikacji udało się je ustalić zaledwie dla 38 kom-
batantów (45,24%). Zestawienie tych danych nie pozwala więc na wyciąganie 
niepodważalnych wniosków. Wiadomo jednak, że na wyprawę pozwolską ode-
słano żołnierzy zaciągniętych na przykład przez starostę żytomierskiego Roma-
na Sanguszkę, zaś w ich miejsce powołano do służby kolejne oddziały. Kwestia 
obrony Rusi i Podola miała pozostać w rękach wojsk prywatnych oraz nielicz-
nych nowopowstałych oddziałów75. Najprawdopodobniej rota Ciemierzyń-
skiego była jednym z nich. Pierwszego popisu (12 sierpnia 1557 r.) dokonano 
w Brzeżanach, a zatem należałoby podejrzewać, że zasobem kadrowym oddzia-
łu byli żołnierze wywodzący się z ziem ruskich. Tymczasem fragmentaryczne 
ustalenia dokonane w oparciu o zachowany spis lustracyjny dowodzą, iż naj-
liczniejszą grupą żołnierzy byli mieszkańcy Małopolski (15 ludzi). Żołnierze 
zidentyfikowani jako pochodzący z ziem ruskich Korony byli pod względem 
liczebności grupą drugą (12 osób). Ponadto udało się przypisać kolejnych 3 do 
Mazowsza, 1 do Wielkopolski oraz 7 do obszaru Wielkiego Księstwa Litew-
skiego76. Trzeba jednak podkreślić, że aż 10 żołnierzy z ziem ruskich pochodzi-
ło właśnie z województwa ruskiego, więc z obszaru, na którym znajdowało się 
miejsce dokonania lustracji.

74  M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, 
Wrocław 1986, s. 360-361; A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI wieku, 
Warszawa 2005, s. 208-2018, 230, tab. 30, C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbio-
rowej, Warszawa 2009, s. 211, tab. 29.

75  A. Gładysz, Wyprawa pozwolska, s. 87-88.
76  O85, sygn. 61, k. 74v i n.
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W związku z trudnościami w ustaleniu pochodzenia pewnej grupy żoł-
nierzy, w tym mieszczan, trudno jednoznacznie określić, charakter ośrodków 
miejskich, z których się wywodzili. Jedynie 25 miastom udało się przypisać 
konkretną kategorię. I tak sześciokrotnie zapisano żołnierzy pochodzących 
z miasta I kategorii (7,14%). Aż pięciokrotnie przybyli ze Lwowa. Kombatan-
tów pochodzących z miast II kategorii było 8 (9,52%), III kategorii 7 (8,33%) 
i 4 z miast IV kategorii (4,76%). Łącznie 25 żołnierzy stanowiło niespełna 30% 
składu osobowego roty. Jak wiadomo, w pierwszej połowie XVI w. wydajnymi 
kadrowo punktami rekrutacyjnymi dla piechoty zaciężnej w pierwszej kolejności 
byli mieszkańcy miast II i III kategorii77 i ta prawidłowość potwierdza się rów-
nież dla okresu późniejszego (1557 r.) i zaprezentowanych danych.

Zidentyfikowani żołnierze jazdy (rotmistrzowie i towarzysze) wywodzi-
li się głównie z ziem ruskich, ze znaczącym udziałem mieszkańców Podola. 
W większości zaliczyć ich można do grupy szlachty drobnej, choć kilka przy-
padków to szlachcice zamożni, tak zwana szlachta „urzędnicza”. Wśród nich 
znalazł się nawet wojewoda ruski (M. Sieniawski). Zaskakujący jest dość liczny 
udział szlachty mazowieckiej w obronie południowo-wschodnich kresów pań-
stwa polskiego. Małopolanie zajęli dopiero trzecie miejsce. Nieco inaczej wy-
glądało to w przypadku piechurów. Najliczniejsi byli Małopolanie, co jest o tyle 
zaskakujące, że mogłoby wskazywać na brak zainteresowania służbą wojskową 
wśród mieszczan ziem ruskich. Ewentualnie możliwe jest również „wybranie” 
rekrutów do piechoty, która pociągnęła pod Pozwol, zatem pozyskanie no-
wych żołnierzy do obrony granic musiało nastąpić w ludniejszych prowincjach. 
Mieszczanie w rotach pieszych wywodzili się z miast II i III kategorii, co kore-
luje z ustaleniami dla pierwszej połowy XVI w. Ciekawy jest również liczniejszy 
niż w pierwszej połowie XVI w. udział szlachty w oddziałach rotmistrza piesze-
go Ciemierzyńskiego. Oczywiście ten wniosek oparty jest na skąpych danych 
ilościowych, jednak tendencja ta jest wyraźnie widoczna.

Omawiane oddziały (z wyjątkiem jednostkowego przypadku roty pieszej) 
przeciętnie liczyły około 130 żołnierzy. Służyli oni zorganizowani w średniej 
wielkości poczty liczące przeciętnie 6 koni. Nie oznacza to oczywiście, że bra-
kowało innych jednostek organizacyjnych. Rozpiętość wielkości pocztów się-
gała bowiem od pocztów jednokonnych do dwudziestopięciokonnych, jednak 
w skali masowej te wartości skrajne nie mają znaczenia dla ustalonej propor-
cji. W oparciu o dostępne dane nie można sformułować wniosku na przykład 
o pospiesznym i prowadzonym bez dbałości o zdolność bojową formowaniu 

77  A. Bołdyrew, Piechota zaciężna, s. 150.
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oddziałów. Pomimo wysiłku zbrojnego, jaki poniosła Korona w momencie 
organizowania armii przeznaczonej do wyprawy na Inflanty, formacje prze-
znaczone do ochrony granic południowo-wschodnich zostały powołane pod 
broń co prawda w pośpiechu, ale jednak z zachowaniem obowiązujących wów-
czas zasad i pewnych standardów. Roty jazdy wchodziły do służby stopniowo, 
co można odczytać jako przejaw braku organizacji, ale równie dobrze proces 
ten może być pochodną przyspieszenia działań. Jednocześnie z drugiej strony 
stopniowe lustrowanie oddziałów nasycało pogranicze coraz większą ilością 
wojska, a jednocześnie zapewniało po upływie kwartalnej służby stopniową 
ich demobilizację. Oznacza to, że pogranicze nie zostało bez straży z dnia na 
dzień. Pierwsze trzy roty, zaprzysiężone najwcześniej (Mikołaja Sieniawskiego, 
Jerzego Jazłowieckiego i Aleksandra Sieniawskiego), wyszły ze służby 31 listo-
pada 1557 r. i od razu dwie z nich zaciągnięto ponownie (w okrojonym składzie 
Mikołaja Sieniawskiego i Jerzego Jazłowieckiego). Moment ten jednocześnie 
przypadał na około jedną trzecią służby czterech ostatnich rot z pierwszego 
kwartału: Jana Przyrownickiego, Jakuba Leśniowolskiego, Erazma Łochow-
skiego i Macieja Góreckiego. Jeszcze 29 stycznia 1558 r. w polu pozostawały 
cztery roty (w drugim kwartale służby): Mikołaja Sieniawskiego, Jerzego Jazło-
wieckiego, Maciej Góreckiego oraz Jana Ciemierzyńskiego. Można zatem przy-
jąć, że pomimo pozornej szczupłości zaciągniętych sił i względnego pośpiechu, 
który towarzyszył temu zaciągowi, sama akcja przebiegła z dobrym skutkiem, 
zaś zabezpieczenie południowo-wschodniego pogranicza odbyło się popraw-
nie.
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Belgia i front zachodni 
w listach Saksończyków w armii niemieckiej

Belgium and the Western Front 
in the Letters os Saxon Soldiers of the German Imperial Army

Streszczenie
Artykuł przedstawia tłumaczenie i analizę fragmentów listów napisanych na prze-

strzeni lat 1914-1918 przez Ericha Kühna, Kurta Penthera, Hansa Brücknera oraz 
Roberta Reichela, pochodzących z Saksonii żołnierzy armii niemieckiej, którzy brali 
udział w walkach na terenie Belgii, a w okresie późniejszym stacjonowali we Flandrii, 
opisując detalicznie wiele aspektów dotyczących samych działań wojennych oraz co-
dziennego życia na terenie okupowanego kraju. Celem pracy jest podjęcie próby re-
konstrukcji obrazu frontu zachodniego, Belgii i Belgów za pośrednictwem relacji żoł-
nierzy armii Cesarstwa Niemieckiego.

Abstract
The article is a translation and analysis of some selected parts of letters written in 

a span of four years (1914-1918) by Erich Kühn, Curt Penther, Hans Brückner and 
Robert Reichel, Saxons and soldiers of the German Imperial Army, that took part in 
German invasion of Belgium and then were stationed in Flanders. They described in 
great detail not only the aspects of trench warfare, but also the every day life of German 
soldier in the occupied country. The article aims to reconstruct the depiction of the 
western front, Belgium and Belgians, through the words of a German soldiers.
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I wojna światowa stanowi jeden z najistotniejszych konfliktów zbrojnych w hi-
storii ludzkości. Powstało wiele prac koncentrujących się na zidentyfikowa-

niu i analizie przyczyn, które doprowadziły do wybuchu tego konfliktu i które 
przedstawiają jego przebieg na licznych frontach, gdzie walczyli żołnierze armii 
Państw Centralnych i Ententy bądź oceniają skutki, jakie przyniosła ze sobą 
wojna na masową skalę i zmiany, do których doprowadziły cztery lata jej trwa-
nia. Istotnym elementem rozważań w naukowym dyskursie, który zyskuje coraz 
większą popularność, są również kwestie społeczne, a zwłaszcza te dotyczące ży-
cia codziennego żołnierzy w warunkach wojny okopowej. Pozostawione przez 
licznych weteranów Wielkiej Wojny relacje – czy to w formie wspomnień, czy 
listów – stanowią cenne źródło dla podjęcia próby rekonstrukcji sposobu, w ja- 
ki zmobilizowani mężczyźni postrzegali sam konflikt. Mogą być również cie-
kawym przedmiotem analizy. Celem tego artykułu jest przedstawienie obrazu 
frontu zachodniego Wielkiej Wojny i życia codziennego żołnierza niemiec-
kiego na terenie Belgii na podstawie analizy listów z lat 1914-1918, które do 
swoich bliskich napisali Saksończycy, żołnierze armii cesarskiej, Kurt Penther1, 
Erich Kühn2, Hans Brückner3 oraz Robert Reichel4, którzy walczyli i stacjono-
wali na terenie Belgii.

1  Kurt Penther – pochodzący z Löbau we wschodniej Saksonii, na początku wojny zaciągnął 
się jako jednoroczny ochotnik. W październiku 1914 r. dołączył do II batalionu 242 Pułku 
Rezerwowego, w którym służył do jego rozwiązania. Po pierwszych starciach awansowano go na 
stopień vizefeldwebel, w 1916 r. uzyskał nominację oficerską. Odznaczony Orderem Wojskowym 
Świętego Henryka oraz Krzyżem Żelaznym; patrz: A. Lucas, J. Schmieschek, Fighting the Kaiser’s 
War: The Saxons in Flanders, 1914-1918, Barnsley 2015, s. 190.)

2  Erich Kühn – urodzony w 1882 r. w Chemnitz, syn motorniczego pociągu. W 1913 r.roz-
począł karierę w banku, służbę wojskową odbywał jako jednoroczny ochotnik. W październiku 
1914 r. wysłany na front, brał udział w walkach na zachód od Beselare, gdzie odniósł poważne 
rany; patrz: A. Lucas, J. Schmieschek, op. cit., s. 182.

3  Hans Brückner – urodzony w 1889 r. w Zwickau, po ukończeniu studiów pracował jako 
nauczyciel. W październiku 1914 r. powołany do wojska, służył w 8 Kompanii 242 Rezerwowego 
Pułku, między innymi na froncie pod Ypres. Odznaczony Krzyżem Żelaznym drugiej klasy. Brał 
także udział w walkach w Galicji i we Francji, dostał się do francuskiej niewoli. Do domu rodzin-
nego powrócił w 1920 r., krótko później zmarł na hiszpankę; patrz: A. Lucas, J. Schmieschek, 
op. cit., s. 212.

4  Robert Reichel – prawnik pochodzący z Drezna, służbę wojskową ukończył jeszcze przed 
wybuchem wojny. W sierpniu 1914 r. powołany do wojska, otrzymał nominację oficerską. Służył, 
między innymi, na wschód od Verdun i na froncie wschodnim. Ukończył szkolenie obsługi 
karabinu maszynowego, jako dowódca sekcji tego typu brał udział w III i IV bitwie pod Ypres; 
patrz: A. Lucas, J. Schmieschek, op. cit., s. 233.
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Istnieje wiele przekazów – bądź listownych, bądź pamiętnikarskich5 – które 
pozostawili po sobie niemieccy żołnierze armii cesarskiej6. Ciekawym zagad-
nieniem, które pojawia się w listach Penthera i jego towarzyszy oraz dodatkowo 
sprawia, że przekazy te różnią się od innych, jest ich pochodzenie. Wprawdzie 
są oni żołnierzami niemieckimi, ale wywodzącymi się z Saksonii. To właśnie 
mężczyźni zmobilizowani z tego regionu stanowili dużą część sił, które stacjo-
nowały na terenie Belgii7. Wartym odnotowania jest fakt, iż Cesarstwo Nie-
mieckie w latach 1871-1914 nie stanowiło monolitu, a raczej twór federacyjny, 
w którym silne były różnego rodzaju regionalizmy, zwłaszcza w przypadku ta-
kich części składowych młodego państwa, jak Bawaria czy Saksonia8. Znalazło 
to swoje odzwierciedlenie chociażby w organizacji armii niemieckiej9, w któ-
rej dawna armia saska wystawiła XII i XIX Korpus, odpowiednio stacjonujący 
w Lipsku i Dreźnie, a w momencie mobilizacji powołano również XII Korpus 
Rezerwowy10. Treść listów wymienionych żołnierzy stanowi ciekawy przykład, 
z którego można wnioskować, czy ich pochodzenie z terenu Saksonii miało 
wpływ na to, w jaki sposób przedstawiali oni realia wojennej codzienności11. 
Dodatkowo, większość z nich brała udział w działaniach zbrojnych niemal od 

5  Dla przykładu, zobacz: P. Witkop, German Students’ War Letters, Philadelfia 2013; 
B. Ulrich, B. Ziemann, German Soldiers in the Great War: Letters and Eyewitness Accounts, 
Barnsley 2015 2010.

6  Listy saksońskich żołnierzy, których fragmenty przytoczono w tym artykule, stanowią 
element wspomnianej powyżej publikacji A. Lucasa i J. Schmeischecka, są one elementem pry-
watnych zbiorów jednego z autorów.

7  Na temat Saksończyków walczących na terenie Flandrii w okresie Wielkiej Wojny zobacz: 
A. Lucas, J. Schmieschek, For King and Kaiser: Scenes from Saxony’s War in Flanders 1914-1918, 
Barnsley 2020.

8  Ogólnie o zagadnieniu regionalizmu w Cesarstwie Niemieckim zobacz: S. Weichlein, 
Regionalism, Federalism and Nationalism in the German Empire, [w:] Region and State in XIX-
Century Europe, Nation-building, regional identities and separatism, ed. J. Augusteijn, E. Storm, 
London 2012, s. 93-111.

9  O organizacji armii niemieckiej w latach 1871-1914 zob.: D. Stone, The Kaiser’s Army: 
The German Army in World War One, Conway 2015, s. 32-40. O organizacji armii niemieckiej 
w odniesieniu do jej saskich części składowych: H. Cron, Imperial German Army 1914-1918: 
Organisation, Structure, Orders of Battle, Warwick 2002, s. 14-15, 98, 131, 204-205, 259, 274, 
289, 293, 310-311, 363, 369.

10  O armii saskiej w czasie I wojny światowej patrz: J. Hoffman, Die sächsische Armee im 
Deutschen Reich 1871 bis 1918, Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der 
Philosophie an der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden 2007, 
s. 321-343.

11  O pruskich tradycjach armii niemieckiej i filarach, na których się opierała zob.: D. Hughes, 
R. Dinardo, Imperial Germany and War, 1871-1918, Lawrence 2018, s. 1-34; D. Showalter, 
Instrument of War: the German Army 1914-1918, Oxford 2018.
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samego ich początku, mieli wcześniej doświadczenie związane ze służbą woj-
skową bądź wstąpili do armii na początku wojny w charakterze jednorocznych 
ochotników. Byli to mężczyźni, którzy w trakcie służby uzyskali awanse i no-
minacje oficerskie, a także za swoje działania zdobywali odznaczenia wojskowe 
bądź byli do tego zaszczytu nominowani. Byli też ludźmi wykształconymi, część z 
nich zaciągnęła się dobrowolnie, a nie z konieczności. Dodatkowo wyróżniali się 
w trakcie służby na tle swoich towarzyszy. Ich korespondencja stanowi również 
ciekawe źródło z tego względu, iż służyli oni na terenie okupowanej przez siły 
niemieckie Belgii, zwłaszcza w garnizonach na terenie Flandrii, opisując w spo-
sób przenikliwy wiele aspektów życia codziennego żołnierzy niemieckich na 
tym terenie. Z tych względów ich relacje wyróżniają się na tle innych i wybra-
łem je na przedmiot mojej analizy.

Dla pełnego zrozumienia przekazu, jaki pozostawili po sobie wymienie-
ni żołnierze, koniecznym jest prześledzenie szlaku bojowego jednostek, do 
których należeli i pierwszych starć, w jakich brała udział armia niemiecka na 
terenie Belgii. Autorzy przytoczonej korespondencji należeli do 242 Pułku 
Rezerwy oraz 244 Pułku Rezerwy, jednostek składowych XXVII Korpusu Re-
zerwowego, który stanowił część 4 armii niemieckiej, w ramach zmodyfikowa-
nego planu Schliefenna12. Siły te miały stanowić, wraz z 5 armią, główny trzon 
uderzenia na neutralne Belgię i Luksemburg. Ostatecznie żołnierze niemieccy 
wkroczyli na teren Belgii 4 sierpnia 1914 r., zdobywając między innymi twier-
dze w Liège i Namur, a także do października zajmując Antwerpię i dużą część 
całego kraju13. Te pierwsze sukcesy nie oznaczały jednak, iż opór przeciwnika 
został całkowicie przełamany, Belgia nie znalazła się pod okupacją niemiecką 
w całości, a żołnierze belgijscy i ludność cywilna stawiała poważniejszy opór, niż 
zakładało to niemieckie dowództwo14. Dodatkowo, siły sprzymierzone wzmoc-
nił Brytyjski Korpus Ekspedycyjny, którego żołnierze wzięli udział w walkach,

12  Krytyczna ocena planu i sposobu jego wykonania w sierpniu 1914 r. zob. np.: D. Showalter, 
J. Robinson, J. Robinson, The German Failure in Belgium, August 1914: How Faulty Reconnaissance 
Exposed the Weakness of the Schlieffen Plan, Jefferson 2019.

13  O wspomnianych walkach np.: J. Veranneman, Belgium in the Great War, Barnsley 2018, 
s. 50-105.

14  O zmaganiach na terytorium Belgii: A. Chwalba, Samobójstwo Europy: Wielka Wojna 
1914-1918, Kraków 2014, s. 53-59; P. Ham, 1914: The Year the World Ended, New York 2014, 
s. 341-356.
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między innymi pod Mons czy Le Cateau15. W październiku i listopadzie obie 
strony toczyły zażarte walki o miasto Ypres, zmagania te nie przyniosły jednak 
rozstrzygnięcia16. Ostatecznie doszło do powstania stabilnej linii frontu – dla 
strony brytyjskiej punktem odniesienia stało się same Ypres, Niemcy zaś umoc-
nili obszar w okolicy miejscowości Menen i Roeselare17. Zbliżająca się zima 
zmusiła obie strony do okopania się na swoich ufortyfikowanych pozycjach, 
uniemożliwiając prowadzenie operacji wojskowych na szerszą skalę. Oparcie 
się o umocnione pozycje i wiążąca się z tym statyczność stanowiły zapowiedź 
wojny okopowej, odmiennego prowadzenia działań zbrojnych18. W tych no-
wych realiach odnaleźć się musieli także żołnierze wywodzący się z Saksonii, 
którzy stacjonowali na terenie Belgii19. Na tle ich relacji wyróżnia się przekaz 
Roberta Reichela, który jako dowódca sekcji karabinów maszynowych służył 
w 103 Pułku Piechoty, stanowiącym element 32 Dywizji Piechoty i XII Korpu-
su Armijnego. Brał on udział w działaniach na terenie Flandrii w okresie póź-
niejszym niż pozostali autorzy listów, walcząc w III bitwie pod Ypres i ofensy-
wie wiosennej 1918 r.20

Druga część artykułu stanowi próbę rekonstrukcji obrazu frontu zachod-
niego Wielkiej Wojny i Belgii znajdującej się pod okupacją niemiecką na pod-
stawie relacji listownej, którą pozostawili po sobie wspomniani żołnierze sak-
sońscy.

15  O pierwszych bitwach Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego, zob. np.: Germany’s 
Western Front: Translations from the German official history of the Great War, 1914, Part 1, red. 
M. Humphries, J. Maker, Waterloo 2014, s. 120-222; H. Herwig, The Marne, 1914: the Opening 
of World War I and the Battle That Changed the World, New York 2009, s. 79-111; M. Gilbert, 
The First World War: A Complete History, New York 2004, s. 72-95.

16  O starciach w okolicach Ypres: J. Sheldon, The German Army at Ypres 1914 and the Battle 
for Flanders, Barnsley 2010, s. 21-79.

17  M. Gilbert, op. cit., s. 130-142. 
18  O działaniach prowadzonych w ostatnich miesiącach 1914 roku i początkach wojny 

okopowej, zob.: J. Pajewski, Pierwsza Wojna Światowa 1914-1918, Warszawa 2014, s. 198-215; 
P. Hart, The Great War: 1914-1918, Londyn 2013, s. 66-135; P. Ham, 1914: The Year, s. 356-412.

19  Na temat działań XXVII Korpusu Rezerwowego na przestrzeni lat 1914-1916 zob. np.: 
A. Lucas, J. Schmieschek, Fighting the Kaiser’s, s. 25-34, 47-60, 100-112. O pierwszych działa-
niach wojennych z perspektywy niemieckiej można znaleźć informacje w: E. Volkmann, Wielka 
Wojna 1914-1918, Oświęcim 2013, s. 19-34.

20  O wspomnianych działaniach zbrojnych, zob. np.: G. Werth, Flanders 1917 and the 
German Soldier, [w:] Passchendaele in Perspective: The Third Battle of Ypres, red. P. Liddle, London 
2013, s. 239-272; C. Baker, The Battle for Flanders: German Defeat on the Lys, 1918, Barnsley 
2011, s. 252-295.
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Warunki na froncie zachodnim Wielkiej Wojny nie należały do najła-
twiejszych, Kurt Penther opisuje je dość dosadnie w liście do swojej ukochanej 
datowanym na 24 października 1914 r.: Zacznę od tego, że nie ściągaliśmy na-
szych butów od czasu opuszczenia Bautzen, do tego nie miałem okazji się umyć od 
dwunastu dni, zapuściłem pokaźną brodę i ledwo mogę chodzić, co zawdzięczam 
naciągniętym ścięgnom. Co więcej, nie otrzymaliśmy do teraz żadnej poczty21.

Żołnierze walczący na wielu frontach Wielkiej Wojny przywiązywali dużą wagę 
do korespondencji ze swoimi bliskimi. Niejednokrotnie pisane przez nich listy były 
jedyną formą kontaktu z tymi, którzy pozostali w domach. Dla mężczyzn, którzy sta-
cjonowali w obcych dla siebie krajach, często oddaleni o setki czy tysiące kilometrów 
od rodzinnych domów, istotnym było nie tylko otrzymywanie wieści od bliskich, ale 
także opisywanie im tego, co ich otaczało, co im się przydarzyło, a także realiów wojny, 
w jakich przyszło im funkcjonować w trakcie długich czterech lat jej trwania. Celem 
tej części artykułu będzie wyszczególnienie tematów, które w swojej korespondencji 
poruszał żołnierz armii Cesarstwa Niemieckiego, Saksończyk z pochodzenia, a także 
próba ich analizy.

Działania wojenne
Jednym z nieodłącznych elementów żołnierskiej codzienności były działania 

wojenne, w których brali oni udział. Również Kurt Penther nie unika tego tematu 
w swojej korespondencji, wspominając w liście z 24 października 1914 r. o szturmie 
na wioskę, w którym brał udział: Już pierwszego dnia bitwy, brałem udział w szturmie 
na wioskę. Dostaliśmy raport, wedle którego wioska była obstawiona, a 6 kompania do-
stała rozkaz ataku. Na początku wszystko szło dobrze. Jednakże, kiedy byliśmy około 100 
metrów od celu, spadł na nas grad morderczych pocisków. Wszyscy padliśmy na ziemię, 
a kawaleria się wycofała22.

Jego opis pozbawiony jest wielu szczegółów i dość oszczędny, ale wciąż pozwala 
wnioskować o tym, jak zmieniły się realia prowadzenia wojny i jak duży wpływ miały 
udoskonalenia w dziedzinie sztuki wojennej. Przede wszystkim, zwraca uwagę frag-
ment dotyczący gradu morderczych pocisków i odwrotu kawalerii – element zasko-
czenia, w połączeniu z dużą siłą ostrzału karabinowego, był w stanie zmusić część sił 
niemieckich do odwrotu. Ta krótka wzmianka stanowi zapowiedź tego, jak destruk-
cyjnymi narzędziami staną się w warunkach wojny okopowej karabiny maszynowe czy 
artyleria. Ciekawym jest także sam sposób, w jaki narrator przedstawia wydarzenia 

21  A. Lucas, J. Schmieschek, Fighting the Kaiser’s, s. 190. Wszystkie zamieszczone w artykule 
tłumaczenia są autorskie i pochodzą z tekstu angielskojęzycznego.

22  Ibidem, s. 190.
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dotyczące szturmu. Jest w swoim opisie bardzo konkretny, wręcz oschły, nie sięga po 
patetyczne sformułowania. Nie stara się przedstawiać realiów wojennych jako hero-
icznych, a także nie wyolbrzymia roli swojej lub swoich towarzyszy, jedynie rzeczowo 
odnotowuje wydarzenia. Jego opis pozbawiony jest także nacechowania emocjonalne-
go oraz – poza jedną lakoniczną wzmianką na początku – również oceny wydarzeń, 
w których bierze on udział. Nie bez znaczenia w tym aspekcie może pozostawać osoba 
odbiorcy listu Kurta. Adresowany jest on do jego ukochanej, być może starał się on nie 
rozpisywać na temat zagrożenia, w jakim się znajdował. Na nieco inny aspekt działań 
wojennych zwraca uwagę Penther w swoim liście z 10 listopada 1914 r., wspomina-
jąc: Opiszę ci jedno zdarzenie, które pokazuje, jak myśli człowieka, który tu przebywa, 
zwracają się ku jego Bogu. Zdarzyło się to wieczorem, 25 października. Wszyscy byliśmy 
jeszcze w naszym okopie, czekając na sygnał do natarcia od naszego dowódcy. Nagle ktoś, 
nie wiem dokładnie kto, rozpoczął hymn Haare Meine Seele. Wszyscy zaczęliśmy cicho 
i szczerze śpiewać, później coraz głośniej, aż w końcu refren zagrzmiał ku niebiosom, Ha-
are des Herrn, Z tą pieśnią ruszyliśmy do boju, ku śmierci, ale też i zwycięstwu23.

Ten fragment również jest oszczędny w opisie, gdy wziąć pod uwagę same dzia-
łania wojenne, Saksończyk bowiem wspomina o natarciu, które zakończyło się suk-
cesem. To, co zwraca szczególną uwagę, to wzmianka poświęcona tematowi religii 
i zwracania się żołnierzy ku Bogu. Jest ona istotna nie tylko z tego względu, iż stanowi 
przykład poszukiwania w sytuacji ekstremalnej kontaktu z siłą wyższą, ale również od-
słania w pewien sposób psychologiczną stronę wojny okopowej. Autor listu wspomina 
o tym, iż ta pieśń i związana z nią spontaniczna reakcja stanowiła bodziec, który wpły-
nął pozytywnie na morale i ostatecznie poprowadził jego towarzyszy do zwycięstwa. 
Ten fragment relacji Penthera stanowi zatem ciekawy przykład nie tylko na obecność 
i istotną rolę religii wśród żołnierzy, ale i odsłania mechanizmy psychologiczne, które 
funkcjonowały wśród zmobilizowanych mężczyzn w ekstremalnych warunkach dzia-
łań wojennych. Znaczenie elementu religijnego dla samego narratora i jego towarzyszy 
staje się ewidentnym, gdy zwróci się uwagę na zastosowane przez niego słownictwo. 
Żołnierze, według narratora, śpiewają szczerze, a w relacji Penthera ich hymn niesie się 
aż do samych niebios, stopniowo narastając. Dodatkowo podkreśla on, że zwycięstwo 
osiągnięte zostało przez żołnierzy, gdy ruszyli do ataku z pieśnią na ustach, przypisując 
niejako religijnemu hymnowi istotne znaczenie dla osiągniętego sukcesu. Nie sposób 
na podstawie tej wzmianki ocenić, czy tego typu wydarzenia zdarzały się często wśród 
saksońskich bądź niemieckich żołnierzy, ale sam sposób budowania opisu przez auto-
ra listu zdradza, iż religia mogła odgrywać dla wielu mężczyzn służących na frontach 
Wielkiej Wojny istotną rolę, choćby w aspekcie dotyczącym morale.

23  Ibidem, s. 190-191.
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Inny saksoński żołnierz, Erich Kühn, przedstawia swoje doświadczenia związane 
z walkami w okolicy miejscowości Beselare w liście do rodziców z 7 listopada 1914 r., 
kreśląc swoje słowa ze szpitala w Dessau: Dwudziestego pierwszego braliśmy udział 
w bitwie, która trwała cały dzień. Następnego dnia, dowiedzieliśmy się, że Duderstädt 
i porucznik Lankau odnieśli wczoraj rany. Walka trwała dalej, a potem nagle zraniono 
kapitana i to ja przejąłem obowiązek dowodzenia kompanią. Chwilę później, sierżant 
także został ranny. Leżeliśmy w okopach przez całą noc, a potem jeszcze kolejnego dnia, 
dzień i noc. Dwudziestego czwartego nacieraliśmy, a jeden z pocisków przeszedł przez 
cały mój plecak, na wylot, nie trafiając mnie. Był tak blisko, że poczułem jego ciepło na 
moich plecach. Kiedy biegłem dalej, zostałem trafiony w twarz. Po tym uderzeniu, by-
łem przez jakiś czas nieprzytomny, ale niezbyt długo. Później przeniesiono mnie za jeden 
z pobliskich domów, wkrótce pojawili się sanitariusze z noszami, z ich pomocą dotarłem 
do kościoła w Beselare, gdzie znajdował się punkt opatrunkowy24.

Jego opis jest dość oszczędny i konkretny, poza krótką wzmianką o pocisku, który 
przeszedł przez jego plecak oraz o odniesionej ranie, nie przedstawia on samego natar-
cia w sposób szczegółowy. Żołnierska codzienność jawi się niemal jako powtarzalna, 
składająca się z prostego cyklu natarcie-pobyt w okopach. Nie ubarwia swojego opisu, 
nie sięga po wyrażenia, mające podkreślić bohaterstwo jego czy jego towarzyszy. Re-
lacja Kühna zwraca uwagę szczególnie w dwóch aspektach. Pierwszy z nich dotyczy 
znacznych strat wśród oficerów. Saksoński żołnierz wspomina o tym, iż w trakcie walk 
rany odnieśli sierżant, porucznik i kapitan, co wymagało od niego przejęcie dowodze-
nia nad kompanią. Oficerowie byli zatem, w warunkach wojny okopowej, narażeni 
na niebezpieczeństwo w równym stopniu, co szeregowi żołnierze, straty wśród kadry 
były znaczne, a ich uzupełnienie mogło stanowić problem dla armii państw biorących 
udział w konflikcie. Drugi, zwracający uwagę, element relacji Kühna dotyczy wyda-
rzeń, które miały miejsce już po odniesieniu przez niego ran. Wspomina o tym, iż 
sanitariusze przenieśli go do punktu opatrunkowego, który znajdował się w kościele. 
Wzmianka ta zwraca uwagę na logistyczne wyzwania, z którymi poradzić musiała so-
bie armia niemiecka na okupowanym terytorium. Sanitariusze i punkty opatrunkowe, 
by w odpowiedni sposób nieść pomoc rannym, musiały znajdować się odpowiednio 
blisko linii frontu, ale w takich miejscach, które mogły pomieścić odpowiednią liczbę 
rannych i nie były narażone na ostrzał artyleryjski ze strony przeciwnika. Tym samym, 
konieczność zagospodarowania kościołów, obiektów sakralnych, często zabytkowych 
i o znacznej wartości dla lokalnej społeczności stanowi ciekawy element relacji sak-
sońskiego żołnierza. Natarcie, w którym brał udział, opisuje również Hans Brückner: 
Około 8 rano rozpoczął się przeraźliwy ostrzał artyleryjski. Angielskie umocnienia sta-

24  Ibidem, s. 183.
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ły się ledwo widoczne, jako jedna, długa linia dymu. Trwało to dwie godziny, a potem 
nastała głucha cisza – cisza przed burzą, która wkrótce ustąpiła ciężkiemu ostrzałowi 
z angielskich karabinów i karabinów maszynowych, nasza pierwsza linia rozpoczęła na-
tarcie na pozycje nieprzyjaciela! Moja kompania otrzymała rozkaz by dołączyć do ata-
ku w drugiej fali, więc najpierw musieliśmy dotrzeć na linię frontu. Przemieszczając się, 
odnieśliśmy straszliwe straty, przez bombardowanie wroga. Później przyszedł rozkaz: 
do natarcia! Zostaliśmy powitani straszliwym ostrzałem. Ale było nam wszystko jedno: 
musieliśmy wykonać rozkaz, bez względu na koszty! Jedynie krótka myśl, poświęcona na-
szym bliskim w domu, a potem naprzód. Niestety, kiedy wychodziłem z okopu, straciłem 
swoje okulary, więc musiałem ruszać do ataku bez nich, pomimo mojej krótkowzroczno-
ści. Wkrótce przekonałem się, że nie ma to sensu. Więc zrzuciłem swój plecak i zacząłem 
szukać zapasowej pary. Pod tym straszliwym ostrzałem, od którego moi towarzysze pa-
dali po mojej lewej, jak i prawej stronie, nie miałem czasu, by ponownie założyć plecak 
– więc ruszyłem do przodu bez niego. Wkrótce dotarliśmy do angielskiego okopu, chociaż 
nie zasługiwał już na to miano, bowiem przypominał bardziej szereg dziur po pociskach, 
nasza artyleria świetnie się spisała! Anglicy strzelali jak szaleni, do momentu, w którym 
oddzielało nas około 10 metrów, wtedy rzucili się do ucieczki, a to wcale nie takie łatwe, 
w pełnym biegu przegonić tych sportowców! Cały czas nacieraliśmy, aż dostaliśmy się 
pod tak ciężki ostrzał, że przez krótką chwilę nie byliśmy w stanie przeć dalej. Więc padł 
rozkaz: stellung! Od razu zajęliśmy odpowiednie pozycje, okopując się, by ochronić się od 
ostrzału artyleryjskiego. Kiedy zależy od tego twoje życie, możesz bardzo szybko kopać! 
W godzinę, nasz nowy okop był gotowy, bardzo mokry i błotnisty, ale cóż z tego? Utrzy-
mywaliśmy go przez półtora dnia, a później nas zluzowano. Anglicy próbowali zdobyć 
naszą pozycję już pierwszej nocy, atakując znacznymi siłami, ale nasza szybka odpowiedź 
i ostrzał karabinów maszynowych załamały ich natarcie. Przez ten czas, gdy byliśmy na 
linii frontu, musieliśmy znosić ostrzał artyleryjski wroga, godzinami leżeliśmy na kola-
nach (pomimo błota) w okopie, a nasze głowy (jako najcenniejsza część ciała) oparte były 
o ziemię, w czasie, gdy pociski uderzały dookoła nas, obsypując nas grudami ziemi. Nie 
posunęliśmy się dalej, najpierw musieli dołączyć do nas żołnierze na naszej flance. Kiedy 
nas zluzowano, przez półtora dnia czekaliśmy w rezerwie w starych angielskich okopach 
pod Zonnebeke, a później, jak pisałem wcześniej, przeniesiono nas do Moorslede25.

Saksończyk w swoim liście z 15 maja 1915 r. przedstawia dokładny opis niemiec-
kiego natarcia. Jego relacja jest tym cenniejsza, iż narrator opisuje w niej w sposób bar-
dzo szczegółowy realia wojny okopowej i zmagania, które miały miejsce bezpośrednio 
wśród samych umocnień. Pierwszym elementem, który miał niejako przygotować na-
tarcie, był intensywny ostrzał artyleryjski umocnień przeciwnika, prowadzony na tyle 

25  Ibidem, s. 216.
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długo i intensywnie, by złamać opór obrońców, a także uszkodzić ich pierwszą linię 
obrony. Następnie saksoński żołnierz wspomina o tym, że pozycje angielskie atakowa-
no falami – żołnierze musieli dostać się na linię frontu, przebiec przez przestrzeń po-
między umocnieniami i wedrzeć się do okopów przeciwnika. Narrator zwraca uwagę 
w swojej opowieści na znaczne straty, które odniosła strona atakująca, nie w wyniku 
zwarcia z wrogiem, ale w trakcie samego przemieszczenia się, w wyniku angielskiego 
ostrzału. Tego typu straty wśród nacierających stanowiły nieodłączny element wojny 
okopowej ze względu nie tylko na znaczny rozwój broni ręcznej i artylerii, ale również 
na specyfikę samego prowadzenia ataku – falami – na przeciwnika skrywającego się za 
umocnieniami. Ostatni element relacji saksońskiego żołnierza dotyczy walk prowa-
dzonych już w angielskich okopach. Zwraca przede wszystkim uwagę rozkaz, o którym 
wspomina narrator – stellung. Polecenie takie dotyczyło utrzymania zajętego okopu 
bądź utworzenia nowego na swojej pozycji. Podjęte przez żołnierzy niemieckich dzia-
łania, o których wspomina Saksończyk, dodatkowo podkreślają fakt, jak istotnym 
elementem wojny okopowej były umocnienia, konieczność ich szybkiego wznoszenia 
lub naprawiania, nawet w trakcie walki i w bliskiej odległości od przeciwnika, a jed-
nocześnie jak statycznym był taki sposób prowadzenia działań wojennych. Dochodzi-
ło wprawdzie do starć, żołnierze nacierali, cofali się, odpierali ataki przeciwnika, ale 
punktem odniesienia były linie umocnień, jako że linia frontu przesuwała się często 
zaledwie o kilka metrów. Opis bitwy w listach Brücknera wyróżnia się też swoją szcze-
gółowością i nacechowaniem emocjonalnym. Nie opisuje on wydarzeń zdawkowo, 
a swoją relację przeplata jeszcze komentarzami, wyrażając opinie i bezpośrednio opisu-
jąc trudne warunki natarcia. Nie oszczędza swoim bliskim także drastycznych szczegó-
łów, wspominając o sytuacji zagrożenia, w której się znalazł i znacznych stratach wśród 
towarzyszy. Sposób, w jaki tworzy swoją narrację, jest przemyślany i trafnie oddaje cha-
otyczny charakter starcia, w którym Saksończyk brał udział.

Z kolei Kurt Penther w swoim liście z 12 listopada 1915 r. wspomina o ostrzale 
artyleryjskim: Ten odcinek jest bardzo spokojny, prawie nie mamy strat, chociaż Anglicy 
są oddaleni tylko o trzydzieści metrów. Szubrawcy ostrzelali ostatniej nocy Quesnoy sze-
ścioma ciężkimi pociskami, ale udało im się jedynie zabić trzech cywilów26.

Ten krótki fragment dotyczy ostrzału artyleryjskiego, ale sam jego opis jest dość la-
koniczny. Niemniej wzmianka dotyka dwóch innych, istotnych tematów: strat wśród 
cywilów i natężenia działań wojennych na różnych odcinkach frontu. Penther wspo-
mina o tym, iż rezultatem ostrzału angielskiego była śmierć trójki cywilów. Wprawdzie 
ze względu na masowe użycie artylerii straty wśród ludności cywilnej nie dziwią, to 
jednak ciekawym jest fakt, iż saksoński żołnierz wspomina o tym otwarcie, wyrażając 

26  Ibidem, s. 191.
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się niepochlebnie o samych przeciwnikach, którzy do takiego rezultatu doprowadzili. 
Drugim z istotnych elementów tej relacji jest ten dotyczący małych strat, mimo re-
latywnie bliskiej odległości pomiędzy liniami angielskimi i niemieckimi. Stanowi to 
potwierdzenie tendencji, wedle której niektóre odcinki frontu zdawały się żołnierzom 
stacjonującym w okopach spokojniejsze niż inne pod względem aktywności przeciwni-
ka i intensywności działań wojennych. Fragment ten stanowi odmianę pod tym wzglę-
dem, iż narrator pozwala sobie na wyrażenie, w sposób bezpośredni, opinii o prze- 
ciwnikach i samej sytuacji, sięgając po dobitne określenia. Wnioskować można zatem 
także o jego moralności. Ciekawym zabiegiem jest również sposób, w jaki Penther 
wspomina o odnotowanych stratach, podkreślając brak znacznych strat wśród żołnie-
rzy niemieckich i niewielkie pośród ludności cywilnej. Adresatami jego listu są jego 
rodzice, natomiast sama jego konstrukcja i sposób prezentowania treści stanowią ele-
ment większej całości, w której zdaje się on mieć na celu ich uspokojenie. Stara się on, 
nawet w opisie dotyczącym bombardowania, prezentować przede wszystkim aspekty 
pozytywne (np. małe straty), dodatkowo podkreślając niemoralność przeciwnika, któ-
ry dopuszcza się ostrzału miasta, narażając w ten sposób ludność cywilną. W sposób 
bardziej szczegółowy opisuje Penther ostrzał artyleryjski w swoim liście z 5 grudnia 
1915 r.: W odległości około 100 metrów po naszej lewej, strzelała bateria moździerza 
21 cm. Strzelała nieprzerwanie, z odrzutem tak potężnym, że bez problemu mogłaby 
zwalić kogoś z nóg. Mogliśmy nawet dostrzec pociski, lecące w powietrzu. Nad głowami 
cały czas latały nam samoloty […]. Po trzydziestu minutach, zaczęło się i pierwszy pocisk 
popędził w naszym kierunku. Na szczęście, przeleciał nad naszymi głowami, w kierunku 
Zonnebeke. Sytuacja stawała się coraz bardziej niedorzeczna. Z każdym kolejnym wy-
strzałem, pociski padały coraz bliżej naszej pozycji. W końcu, Dżentelmeni27 dali sobie 
spokój, po trwającym godzinę ostrzale. Następnego dnia, znowu strzelali przez godzinę, 
tym razem szrapnelami, a potem jeszcze raz w niedzielę28.

W tym fragmencie zwraca uwagę kilka szczegółów. Saksończyk wspomina o moź- 
dzierzu o znacznym odrzucie i krążącymi nad głowami żołnierzy samolotami, co 
stanowi dobitne potwierdzenie rozwoju nie tylko sztuki wojennej w latach trwania 
Wielkiej Wojny, ale także samych narzędzi jej prowadzenia i wykorzystaniu nowych 
sposobów dla uzyskania przewagi na polu bitwy. Rozwinęła się nie tylko artyleria, ale 
także rozpoczęto stosowanie lotnictwa, głównie poprzez zbieranie informacji o po-
łożeniu wroga, ale również i zrzucanie ładunków z powietrza. Drugi z istotnych ele-
mentów relacji saksońskiego żołnierza dotyczy samego ostrzału: zwraca on uwagę na 

27  Funkcjonujące wśród żołnierzy niemieckich określenie dotyczące ich przeciwników, 
żołnierzy angielskich.

28  A. Lucas, J. Schmieschek, Fighting the Kaiser’s, s. 193.
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jego natężenie, a także brak celności przeciwnika. Ostrzał artyleryjski stanowił nieja-
ko element wojennej codzienności żołnierzy służących na frontach wojny okopowej. 
Ciekawy element stanowi zatem sposób, w jaki narrator wypowiada się o sytuacji, 
w której się znalazł. Określa on ją jako niedorzeczną – niecelny ostrzał przeciwnika, 
pociski spadające coraz bliżej niemieckich pozycji, nie są dla niego czymś przeraża-
jącym czy powodem do niepokoju. Fragment ten jest zatem przykładem tego, w jaki 
sposób żołnierze przebywający na froncie oswajali się z ciągłym zagrożeniem, które 
na nich czyhało. List, który napisał Penther, pochodzi z grudnia 1915 r., Saksończyk 
przebywał zatem, w momencie jego wysłania, na froncie przez dłuższy czas, miał za-
tem okazję by przywyknąć do służby i działań wojennych, niebezpieczeństwo mogło 
mu, w pewien sposób, spowszednieć. Jego relacja stanowi zatem cenny przykład tego, 
w jaki sposób zmieniało się nastawienie mężczyzn, którzy przez dłuższy czas przebywali 
w sytuacji ciągłego zagrożenia życia, odsłania mechanizm psychologiczny, za pomocą 
którego próbowali oni sobie poradzić ze stresem. O ostrzale artyleryjskim wspomina 
także Hans Brückner, jego opis jednak różni się znacząco od relacji Penthera: Pociski 
artyleryjskie też bez przerwy spadają w okolicy, dlatego właśnie zagajnik, który rozciąga 
się za naszym domem znany jest wśród żołnierzy jako Granatwäldchen. Bez szwanku nie 
ostało się niemal żadne drzewo, ich korony są przeorane przez pociski – to bardzo smutny 
widok. W okolicy spoczywają liczne ciała, nikt nie znalazł jeszcze czasu, by je pochować. 
Na razie złożono je w dołach w ziemi i przykryto listowiem, chrustem i kawałkami kory29.

Nauczyciel wspomina o intensywności ostrzału, podkreśla też, jak wielkie piętno 
odcisnęło ono na okolicy. Niszczycielska siła artylerii nie tylko odpowiadała za znacz-
ne straty wśród żołnierzy walczących na wielu frontach Wielkiej Wojny, ale zarazem 
wpływała na krajobrazie, niszcząc w sposób jednakowy fortyfikacje, zabudowania 
i okoliczną przyrodę. W swojej relacji Saksończyk zwraca również uwagę na dwie istot-
ne kwestie: pochówek poległych oraz oswajanie się żołnierzy z wojenną rzeczywisto-
ścią. W wielu wypadkach, co potwierdzają zanotowane przez niego słowa, niezwykle 
trudnym wyzwaniem było zapewnienie żołnierzom, którzy stracili życie, godnego po-
chówku. Samo odzyskanie ciał zabitych stanowiło wyzwanie logistyczne ze względu 
na zagrożenie ze strony wroga, często walczące strony zawierały tymczasowe rozejmy, 
by zebrać z pola walki swoich poległych. Częstym elementem krajobrazu stawały się 
prowizoryczne mogiły, w których spoczywali polegli na froncie. Ostatni fragment rela-
cji Saksończyka, który zwraca uwagę, to ten o nadanej przez niemieckich żołnierzy po-
bliskiemu zagajnikowi nazwie. Ciekawym elementem codzienności żołnierskiej było 
bowiem wykształcenie się niejako slangu wśród zmobilizowanych mężczyzn, którzy 

29  Ibidem, s. 213.
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w różny sposób określali swoich przeciwników, dostępny im ekwipunek czy miejsca, 
w których mieli okazję pełnić służbę.

Ciekawy jest również inny fragment materiału źródłowego, chociaż nie sposób 
stwierdzić na podstawie tego krótkiego fragmentu, czy był to sposób na oswajanie się 
z trudem wojennej codzienności. Warto przytoczyć tych kilka zdań z relacji Brückne-
ra: Wczorajszego popołudnia, około 2:30, nasz budynek został bezpośrednio trafiony przez 
pocisk artyleryjski. Rezultat był straszny, kula przebiła się przez pokój wartowników. Je-
den z moich towarzyszy nie żyje, siedmiu innych, którzy byli w środku, zostało poważnie 
zranionych. W sąsiednim pokoju, kolejnych trzech odniosło rany – jeden poważne, dwóch 
innych lekkie. Ci z nas, którzy byli w piwnicy, wyszli z całej tej sytuacji bez szwanku30.

W podobny sposób, opisując raczej wynik ostrzału niż samo bombardowanie, 
przedstawił saksoński żołnierz rezultat bezpośredniego trafienia kwater, w których 
przebywali on i jego towarzysze. Jego relacja dobitnie obrazuje fakt, jak niszczyciel-
skim był ostrzał artyleryjski i jak wielkie straty ponosili żołnierze z jego powodu, na-
wet jeden pocisk, przy odpowiednim trafieniu, mógł poczynić znaczne szkody, któ-
rych rezultatem nie była tylko śmierć zmobilizowanych, ale często także odniesienie 
przez nich poważnych ran. Brückner w dalszym ciągu jest w opisie dość szczegółowy, 
nie stara się oszczędzić swoim rodzicom informacji o tym, ilu jego towarzyszy poległo 
bądź zostało zranionych. O ładunkach zrzucanych przez samoloty wspomina Penther 
w liście z 8 grudnia 1915 r., pisząc: Wczoraj jeden z naszych został poważnie zranio-
ny przez bombę zrzuconą przez samolot. Szrapnel z zapalnikiem kontaktowym trafił go 
prosto w lewe udo, później eksplodował i oderwał całe mięso. Kość nie została naruszona. 
Te powietrzne pociski to diabelskie, małe rurki, które dżentelmeni nad naszymi głowa-
mi zrzucają tuzinami. Przy trafieniu, wybuchają jak petardy. Kiedy ostatnio je zrzucali, 
Brauer stał zaraz obok mnie. Niemal od razu padliśmy na ziemię, zaraz też ktoś krzyknął 
sanitariusz! Rannego od razu obandażowano, a potem przetransportowano do szpitala31.

Ostrzał artyleryjski stanowił tylko jedno z licznych zagrożeń na linii frontu. Sak-
soński żołnierz wspomina również o zastosowaniu przez Anglików samolotów i zrzu-
ceniu przez nich bomb z powietrza. W trakcie działań wojennych, różnego rodzaju 
taktyki i strategie, jak i również narzędzia, za pomocą których siano zniszczenie, były 
poddawane testom i rozwijane, a żołnierze przebywający w okopach musieli zacho-
wywać czujność i dostosowywać się do zmiennych warunków. Opis Penthera stanowi 
ciekawy przypadek na zastosowanie samolotów nie w charakterze zwiadowczym, ale 
jako bezpośredniego narzędzia bombardowania. Dodatkowo, ciekawym elementem 

30  Ibidem, s. 213.
31  Ibidem, s. 195.
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relacji niemieckiego żołnierza jest fakt, iż opisuje on wydarzenia w sposób dokładny, 
nie pomijając nawet drastycznych szczegółów dotyczących ran odniesionych przez 
jego towarzysza. Co prawda, ze względu na adresata swojego listu, a więc swoich rodzi-
ców, ostatecznie łagodzi całość fragmentu zapewnieniem o tym, iż rannego niezwłocz-
nie opatrzono i przetransportowano do szpitala, ale sama wzmianka świadczyć może 
o tym, jak bardzo zagrożenie, rany i śmierć ugruntowały się jako element codzienności 
narratora. Opisuje on sytuację ekstremalną w sposób konkretny i rzeczowy, jakby nie 
stanowiła ona nic nadzwyczajnego, niczym się nie różniła od innych, zwyczajowych 
czynności. Ten fragment jego relacji może świadczyć o tym, w jaki sposób zmieniało 
się, pod wpływem czasu, postrzeganie wojny przez tych, którzy brali w niej udział. 
O zastosowaniu przez stronę niemiecką nietypowej taktyki, ataku pozorowanego, 
wspomina Hans Brückner w swoim liście z 24 kwietnia 1915 r., pisząc: Musieliśmy 
przeprowadzić test, by sprawdzić, czy siła bojowa Anglików naprzeciwko nas została nad-
wątlona. Więc nasz pułk przeprowadził pozorowany atak. Wystawiliśmy manekiny, za-
wieszając płaszcze na drabinach oblężniczych, a na ich szczycie mocując hełmy. Dokład-
nie o 9 wieczorem wystawiliśmy je nieco ponad parapet – tak, jakbyśmy chcieli rozpocząć 
natarcie – a gdy zabrzmiał gwizdek, cały batalion zajmujący pozycje pułkowe ryknął: 
hurra. Efekt był przerażający, niemal natychmiast nad angielskimi liniami wystrzelo-
no flary, kiedy zaś zobaczyli postacie przeskakujące nad parapetem, odpowiedzieli prze-
raźliwym ostrzałem z karabinów i dział. Karabiny maszynowe ostrzelały stalowe tarcze 
naszych otworów strzelniczych, wywołując przeraźliwy łoskot. Kilka minut później dołą-
czyła do nich także angielska artyleria, jeden szrapnel za drugim, pocisk artyleryjski za 
pociskiem artyleryjskim, bomba siarkowa za bombą siarkową, granat ręczny za ręcznym 
granatem, granat nasadkowy za granatem nasadkowym, wszystkie poleciały w naszym 
kierunku. Na szczęście, wszystkie z tych pocisków nas minęły, bowiem Anglicy nie strzelali 
w naszą pierwszą linię okopów, tylko w te dalsze, gdyż chcieli trafić w nasze rezerwy. (któ-
rych nie było, jako że nasz atak był pozorowany). Wprawdzie kilka pocisków padło dość 
blisko, więc obsypał nas gęsty deszcz ziemi i odłamków. To był istny chaos! Nawet starzy 
wyjadacze, którzy przetrwali ciężkie walki z 25 października 1914 roku, (gdzie po jednej 
nocy jedynie 500 żołnierzy przetrwało, z 2,800 z całego pułku), powiedzieli, że ostrzał, 
którym wtedy odpowiedział nieprzyjaciel, nie był aż tak ciężki, jak ten tutaj. Każdy z nas 
przykucnął, by schronić się jak najbliżej ziemi, nie mogliśmy się ruszyć. Gdybyśmy atako-
wali naprawdę, niewielu z nas oddaliłoby się choćby na dziesięć metrów od naszych linii. 
Trwaliśmy w tym piekielnym kotle przez ponad pół godziny, a później Anglicy uznali, iż 
atak został zatrzymany i wstrzymali ostrzał. To był nasz pozorowany atak, którego nie 
zapomnę do końca swoich dni32.

32  Ibidem, s. 214.
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Zastosowanie podstępu, by sprawdzić w ten sposób siłę przeciwnika, nie było 
w sztuce wojennej niczym nowym. Istotny element wojny okopowej stanwiło prowa-
dzenie zwiadu, testowanie obrony przeciwnika czy wreszcie przeprowadzanie rajdów 
na jego okopy. Ciekawym aspektem relacji saksońskiego żołnierza jest opisywana przez 
niego zaciekłość Anglików i sama skala ich odpowiedzi na markowany przez stronę 
niemiecką atak, a także fakt, iż w swoim ostrzale skupili się oni na atakowaniu dal-
szej linii okopów. Uderzali oni nie bezpośrednio w przeciwnika, lecz starali się osłabić 
jego ewentualne rezerwy. Dodatkowo przekaz ten wzmacnia porównanie tego ostrzału 
z doświadczeniami innych żołnierzy niemieckich, którzy brali udział – podobnie jak 
Erich Kühn czy Kurt Penther – w walkach z października 1914 r. Relacja Brücknera 
pozwala zatem ocenić sposób, w jaki zmieniły się warunki wojenne przez zaledwie kil-
ka miesięcy: przeciwnik był lepiej przygotowany, tak pod względem strategicznym, jak 
i logistycznym, wykazywał się czujnością i zaciekłością, a skala jego odpowiedzi była 
zaskakującą nawet dla weteranów, którzy mieli okazję brać udział w walkach na terenie 
Belgii w początkowych miesiącach wojny. Narracja Brücknera jest szczegółowa, prze-
myślana i składna. W sposób otwarty wspomina on o uczuciach, które mu towarzyszy-
ły, gdy znajdował się pod ostrzałem.

Po raz kolejny o ostrzale artyleryjskim wspomina Penther w liście z 12 grudnia 
1915 r.: Wczoraj wypadał nasz ostatni dzień kopania. W czwartek i piątek wszystko szło 
dobrze, ale wczoraj szubrawcy uderzyli nas przytłaczającym ostrzałem artyleryjskim. 
Około dziesięciu pocisków spadło prosto na okopy, a kolejne 15 lub 20 eksplodowało przed 
lub za nimi. Mimo tego, że jesteśmy jakieś 2-3 kilometry za linią frontu, te świnie wciąż 
wiedziały, gdzie strzelać. [...] Na początku się śmialiśmy, przecież nie mieli odpowied-
niego zasięgu, a potem jedna z tych piekielnych bomb wylądowała pośród nas i oderwała 
lewą nogę jednemu z dołączonych do nas pionierów. Od razu gwizdnąłem, by przywołać 
sanitariusza, kiedy drugi pocisk wylądował w pobliżu, nie czyniąc żadnej szkody. Kula ze 
świstem minęła moją czaszkę i zagłębiła się w parapecie okopu33.

Fragment ten dobitnie potwierdza, jak dużym i nieustannym niemal zagrożeniem 
był dla żołnierzy przebywających w okopach ostrzał artyleryjski. Stanowił on niemalże 
nieodłączny element ich wojennej codzienności. Penther wspomina o jego znacznym 
natężeniu, ale w jego opisie zwracają uwagę dwie inne kwestie – nastawienie żołnie-
rzy niemieckich do samego ostrzału oraz wypracowane przez nich metody dotyczą-
ce wystąpienia obrażeń. W relacji Saksończyka uderzającym jest fakt, iż początkowo 
jego towarzysze zdają się bagatelizować ostrzał, tak bardzo jest on dla nich integralną 
częścią działań wojennych. Drugi istotny element stanowi procedura wypracowana na 
wypadek odniesienia ran – Penther wspomina o niej kilkukrotnie, zwracając uwagę 

33  Ibidem, s. 195.
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na to, iż w pobliżu oddziałów frontowych znajdowali się, gotowi do niesienia pomo-
cy, sanitariusze. Znamiennymi są słowa, jakich używa narrator dla określenia swoich 
przeciwników. Nie ucieka się do określenia „dżentelmeni” – zamiast tego, sięga po sło-
wa nacechowane bardziej negatywnie. Będąc świadkiem ostrzału i zniszczeń, jakie ten 
powoduje, zdając sobie sprawę z tego, kto go prowadzi, pozwala on sobie na zmianę 
sposobu, w jaki tworzy obraz przeciwnika. Anglicy przedstawieni są, gdy w krótkim 
odstępie czasu wystawiony jest na intensywny ostrzał z ich strony, jako najgorsi z naj-
gorszych. Listy Penthera pozwalają zatem na prześledzenie zmiany sposobu, w jaki 
postrzegał on przeciwnika i zbadanie przyczyn, które wpływały na to, jak go opisywał 
w prowadzonej przez siebie korespondencji.

Obraz Belgii i Belgów
Jednym z ciekawszych zagadnień, które pojawiają się w korespondencji Penthera, 

jest przedstawienie przez niego obrazu Belgii i jej mieszkańców. W trakcie służby, miał 
on okazję przebywać na terytorium okupowanej przez Cesarstwo Niemieckie Flandrii, 
jego listy pozwalają zatem na przedstawienie spojrzenia żołnierzy niemieckich na obcy 
dla nich kraj, w którym – w dodatku – przebywali jako najeźdźcy. Pierwsza wzmianka 
o Belgii pojawia się w liście z 24 października 1914 r.: Wkrótce zorientowaliśmy się, 
że dom naprzeciwko nas nie był zajęty przez regularne wojsko, ale przez partyzantów 
( franc-tireurs34). W tym momencie, ogarnął nas straszliwy gniew. Z okrzykiem „hurra” 
zaszarżowaliśmy w kierunku tego domu, otoczyliśmy go i podpaliliśmy. Po tym, we wnę-
trzu zrobiło się zbyt gorąco dla tych, którzy tam przebywali. Jeden po drugim – było tam 
trzech mężczyzn – wybiegli z budynku i próbowali rzucić się do ucieczki. Jednakże, na nic 
się to zdało, cała trójka została zastrzelona. Straty, które my, Niemcy, ponieśliśmy przez 
te zdradliwe zasadzki są niewiarygodne. W mojej własnej kompanii, pięciu żołnierzy od-
niosło rany przez tych partyzantów35.

Fragment ten jest niezwykle istotny, stanowi bowiem przedstawienie punktu wi-
dzenia żołnierza niemieckiego w początkach kampanii wojennej. Kiedy wojska cesar-
skie ostatecznie pogwałciły neutralność Belgii, wkroczyły na jej teren i zajęły większość 
kraju, nie udało im się całkowicie złamać oporu armii belgijskiej, zaś represyjna po-
lityka na ziemiach okupowanych doprowadziła do znacznego oporu ludności cywil-
nej. Potyczki z partyzantami i snajperami armii belgijskiej były niezwykle uciążliwe 

34  Franc-tireur – określenie pochodzące z języka francuskiego, oznaczające partyzanta, 
w okresie I wojny światowej dotyczyło francuskich i belgijskich nieregularnych formacji, które 
walczyły z niemieckim okupantem.

35  A. Lucas, J. Schmieschek, Fighting the Kaiser’s, s. 190.
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dla żołnierzy niemieckich, czego odzwierciedlenie znaleźć możemy w relacji Penthera. 
Opisuje on przede wszystkim emocje, które targały nim i jego towarzyszami – frustra-
cję i gniew – a sposób, w jaki potraktowani zostali belgijscy partyzanci, dodatkowo 
obnaża metody armii niemieckiej na okupowanym terytorium. Partyzantów nie wzię-
to do niewoli, rozprawiono się z nimi w sposób nader okrutny, nie okazując im litości. 
Szczególnie zwraca uwagę, w przypadku tego fragmentu, otwartość, z jaką niemiecki 
żołnierz wspomina o brutalnym potraktowaniu belgijskich partyzantów. Adresatką li-
stu Penthera jest jego ukochana, mimo tego nie stara się on w żaden sposób oszczędzić 
jej szczegółów, we właściwie rzeczowy dla siebie sposób opisując wydarzenia. Nie ozna-
cza to, iż nie prezentuje on jej także pewnego rodzaju usprawiedliwienia, fragment 
ten jest elementem większej całości. Przedstawia on emocje targające niemieckimi żoł-
nierzami, podkreślając szczególnie gniew, a w dalszej części listu tłumaczy, iż to wła-
śnie belgijscy partyzanci, podobni do tych opisanych, zadają Niemcom znaczne straty. 
Fragment ten nie tylko przedstawia perspektywę żołnierza niemieckiego, ale zwraca 
uwagę także na zażartość oporu miejscowej ludności względem okupanta. O stosun-
ku ludności belgijskiej do żołnierzy niemieckich wspomina Penther również w liście 
z 16 listopada 1915 r.: W tym momencie, przebywamy tutaj, w kwaterach, na odpoczyn-
ku. Meulebeke znajduje się około trzydziestu kilometrów za linią frontu. Pułk już raz się 
tutaj zatrzymywał, więc miejscowi znają już jego numer. Przywitano nas jak w domu. 
Wzdłuż drogi prowadzącej do wioski zgromadził się tłum ludzi, którzy do nas machali36.

Fragment ten przedstawia z nieco innej strony stosunek ludności cywilnej na te-
renie Belgii do niemieckiego okupanta. Penther wspomina o tym, iż jego pułk został 
przywitany przez miejscowych w sposób pozbawiony wrogości, co może stanowić 
przykład na to, iż nie każdy mieszkaniec Belgii był negatywnie nastawiony do nie-
mieckich żołnierzy i chociaż opór wobec okupanta był znaczny, istniały także miej-
sca, w których obie społeczności egzystowały bez okazywania sobie otwartej wrogości. 
Istotnym w tym kontekście jest moment, w którym żołnierz niemiecki napisał swój 
list oraz fakt, iż jego pułk odwiedzał wspomnianą miejscowość ponownie i mieszkań-
cy znali już przybywających do ich miasta żołnierzy. Armia niemiecka wkroczyła na 
terytorium Belgii na początku sierpnia 1914 r., list Penthera napisany został ponad 
rok później, przez większość tego czasu tereny Flandrii znajdowały się pod niemiecką 
okupacją. Nie jest wykluczonym, iż ludność cywilna, zmuszona do koegzystowania z 
żołnierzami niemieckimi, potrafiła okazać im życzliwość. Trudno ocenić tę reakcję na 
podstawie krótkiej wzmianki, ale Penther prowadził swoją narrację w sposób rzeczo-
wy i rzetelny, nie ma zatem podstaw sądzić, by chciał wprowadzić w błąd odbiorców 

36  Ibidem, s. 191.
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jego listu. Mimo tego opisu, w liście z 26 listopada 1915 r. Penther pozwala sobie na 
gorzką uwagę: Niezbyt zgadzam się z moimi belgijskimi gospodarzami, są oni bowiem 
nienawistnikami, wrogo nastawionymi względem Niemców37.

Ta uwaga, dość lakoniczna, zdaje się jednak świadczyć o tym, że wzajemna nieuf-
ność i wrogość były obecne i stanowiły istotny problem dla armii niemieckiej, w tym 
krótkim zdaniu zdaje się przebrzmiewać niepokój Saksończyka, który zdaje sobie spra-
wę, iż jest najeźdźcą, który nie jest mile widziany w kraju, gdzie obecnie przebywa. 
Adresatką tego listu Saksończyka jest jego matka, a wspomniana wzmianka stanowi 
element większej całości, w której opisuje on warunki swojego zakwaterowania. Ko-
nieczność zapewnienia żołnierzom kwater, w których mogli odpocząć, stanowiła po-
ważne wyzwanie logistyczne, zwłaszcza na terytorium okupowanym. Obowiązkiem 
tym obciążano zatem miejscową ludność, co dodatkowo mogło przekładać się na 
wzrost niechęci wobec stacjonujących we Flandrii żołnierzy, stąd, być może, krótka 
uwaga Penthera, stanowiąca niejako wstęp dla opowieści o tym, jak został potraktowa-
ny przez swoich gospodarzy. Niemniej, nawet ta krótka uwaga nie pojawiła się przy-
padkowo i stanowi istotny przykład na to, iż wielu Belgów było negatywnie lub wrogo 
nastawionych do sił okupanta. Przesłanie o niechętnie nastawionej do niemieckich 
żołnierzy ludności cywilnej wzmacnia jeszcze dalsza część listu z 26 listopada 1915 r., 
w którym Penther pisze: W nocy zawsze jest przeraźliwie zimno, ze względu na to, że 
tutejsze domy są pełne przeciągów. Zawsze, kiedy potrzebowaliśmy kawy, starsza kobieta 
robiła tylko głupią minę, bo oszczędzała na węglu. Już kilkukrotnie prosiłem ją o kuchen-
kę, za każdym razem bez skutku38.

Fragment ten jest ciekawy, stanowi bowiem nie tylko przykład niechęci ludności 
cywilnej i gospodarzy względem niemieckich żołnierzy, ale jest także jej przykładem 
zakorzenionym w życiu codziennym. Można zauważyć, iż niektórzy Belgowie okazy-
wali swoją niechęć żołnierzom niemieckim niemal ostentacyjnie, natomiast ich opór 
względem okupanta wyrażał się również w tym, iż utrudniali życie tym, których z ko-
nieczności musieli gościć w swoich domach. Jest to element większej całości, opisu wa-
runków zakwaterowania saksońskiego żołnierza. Wątek ten powraca w dalszej części 
listu: Teraz komin przechodzi przez mój pokój, ale nie ma miejsca, przez które mogłaby 
przejść rura, więc zapytaliśmy staruszkę, czy pozwoli nam wybić dziurę. Zwodziła mnie 
przez trzy dni, ale dzisiaj zdecydowałem, że mam tego dość. Więc mój ordynans wybił 
dziurę w suficie przy użyciu kilofa i przeprowadziliśmy przez nią rurę. Oczywiście, sta-
ruszka skwitowała to kwaśną miną. Ale powiedziałem jej, że to jej wina i przecież trwa 
wojna. Dopiero wtedy się zamknęła. Dobrze, że znam trochę francuskiego, bo inaczej by-

37  Ibidem, s. 192.
38  Ibidem, s. 192.



55Belgia i front zachodni w listach...

libyśmy w kropce. Tego popołudnia opowiedziałem o wszystkim oberleutnantowi, który 
powiedział, że całą tę chałupę powinienem pociąć na kawałki. [...] Tacy właśnie są tutaj 
miejscowi, gdzie moja gospodyni ma sześć domów39.

W tym fragmencie, poza wspomnianym wcześniej wątkiem okazywania niechę-
ci, istotnym jest punkt widzenia samego narratora oraz oficera, któremu poskarżył się 
na staruszkę. Znamienną w opisanej sytuacji jest reakcja samego Penthera, który osta-
tecznie traci cierpliwość i przypomina swojej gospodyni o trwającym konflikcie i swo-
jej roli jako okupanta, a także zdanie jego przełożonego, który wprost wyraża opinię 
o tym, iż ludność cywilna – w wypadku stawiania oporu – powinna być traktowana 
w sposób surowszy. Ta prosta sytuacja, dotycząca życia codziennego, odsłania podej-
ście sił niemieckich do samych Belgów. Fragment ten należy również rozpatrywać jako 
element większej całości, opisu, który Kurt przedstawia swojej matce. Szczególnie 
zwraca on uwagę w dwóch aspektach. Pierwszy z nich składa się z dość dokładnego 
opisu sposobu, w jaki ludność cywilna – w osobie staruszki, goszczącej niemieckich 
żołnierzy pod swoim dachem – podchodziła do konieczności zapewniania kwater na-
jeźdźcom. Był to uciążliwy obowiązek, który spełniano niechętnie, zapewniając nie-
mieckim żołnierzom jedynie niezbędne minimum. Staruszka do tego otwarcie okazuje 
narratorowi swoją niechęć, w pewien sposób sięgając po metody noszące znamiona 
biernego oporu. Opis jej działań dodatkowo podkreśla jeszcze przekaz o niechęci Bel-
gów względem niemieckiego okupanta i mimo tego, iż przypadek staruszki to sytuacja 
indywidualna, stanowić może istotny przykład dla występowania takiego sentymentu. 
Drugi aspekt, to sam sposób, w jaki Penther przedstawia zaistniałą sytuację. Zwykle 
jest on narratorem rzeczowym, konkretnym i obiektywnym, który nie sięga po wiele 
określeń nacechowanych emocjonalnie. Jednak w przypadku przedstawionych wyżej 
fragmentów, w jego relacji zdaje się pojawiać nuta frustracji, przebija w niej rozdrażnie-
nie – zwłaszcza gorzka uwaga dotycząca miejscowych stanowi dobitne spięcie całości 
narracyjnej, w której staruszka przedstawiona jest jako postać jednoznacznie negatyw-
na. O tym, jak bardzo zmieniła się Belgia od momentu rozpoczęcia działań wojennych, 
wspomina Penther w liście z 5 grudnia 1915 r., pisząc: Sama wioska musiała być kie-
dyś urokliwa. Teraz wszystko jest w ruinie. Kościół jest jedną wielką kupą gruzu. Wzdłuż 
torów i w samym Zonnebeke, wiele było małych kopców z prostymi, białymi krzyżami, 
w małych ogrodach pośród pól40.

Opis belgijskiego krajobrazu w tym fragmencie dobitnie świadczy o tym, jak wiel-
ki wpływ wywarły działania wojenne na okupowany kraj. Penther dostrzega to, że nie-
gdyś urokliwa okolica została niemal całkowicie zniszczona i obrócona w ruinę, zaś 

39  Ibidem, s. 192.
40  Ibidem, s. 192.
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stałym elementem pejzażu stały się oznaczone białymi krzyżami groby. Relacja ta jest 
zatem świadectwem nie tylko znacznych zniszczeń, które powodowały działania zbroj-
ne, ale także świadomości towarzyszącej żołnierzom o tym, jak wielki wpływ wojna od-
cisnęła nie tylko na nich samych, ale również na ludności cywilnej, a nawet na okolicy 
i codzienności, bezpowrotnie ją zmieniając. O tym, jak okolica została zagospodarowa-
na przez niemieckie wojsko wspomina również inny żołnierz niemiecki, Erich Kühn: 
Później przeniesiono mnie za jeden z pobliskich domów, wkrótce pojawili się sanitariusze 
z noszami, z których pomocą dotarłem do kościoła w Beselare, gdzie znajdował się punkt 
opatrunkowy. Nasz lekarz, doktor Kolberg, natychmiast mnie zabandażował, co było 
bardzo miłe z jego strony, a także upewnił się, że zostanę przeniesiony do szpitala polowe-
go. Wiele mu zawdzięczam. W szpitalu polowym, z którego do Was pisałem, dokładniej 
mnie obandażowano. Nie było tam wygodnie. Za poduszkę służyły mi słoma i worek otrę-
bów, a pociski opadały bardzo blisko nas. Trzydziestego przewieziono nas samochodami 
do Roeselare, a potem pociągiem do Gandawy, gdzie usunięto odłamek, co było bardzo 
bolesne. Ale poza tym pobyt w Gandawie był całkiem przyjemny41.

Saksoński żołnierz przedstawia w swojej relacji drogę, jaką przebył od momentu 
odniesienia ran na polu bitwy do zabiegu usunięcia odłamka w Gandawie. Jego per-
spektywa jest ciekawa, pozwala bowiem spojrzeć na Belgię z punktu widzenia rannego 
żołnierza i przez ten pryzmat ocenić wyzwanie logistyczne, jakim dla armii niemiec-
kiej była opieka nad rannymi w okupowanym kraju. Biorąc pod uwagę warunki, należy 
działania sanitariuszy ocenić pozytywnie – saksoński żołnierz został szybko przenie-
siony z pola bitwy do punktu opatrunkowego i udzielono mu podstawowej pomocy. 
Chociaż Kühn wypowiada się przychylnie o personelu, który go opatrywał, zwraca 
uwagę także na trudne warunki panujące w szpitalu polowym. Ostatecznie, ze względu 
na charakter odniesionej rany – narrator trafiony został w twarz – musiał zostać prze-
transportowany do Gandawy, więc miejsca, które dzieliła spora odległość od Beselare, 
w okolicy którego odniósł rany. Na podstawie jego relacji można zatem przekonać się 
o tym, w jaki sposób armia niemiecka przejmowała na swój użytek okolicę, tworząc 
np. punkty opatrunkowe w kościołach i szpitale polowe blisko linii frontu. Dodatko-
wo ocenić można skuteczność stworzonego na użytek rannych systemu, który pomi-
mo pewnych braków, okazał się efektywny, ranny żołnierz otrzymał bowiem pomoc, 
mimo tego iż odniesiona przez niego rana była dość poważna.

O nieco innym wyzwaniu logistycznym, wspomina Hans Brückner, opisując przy-
dzielone jemu i jego towarzyszom kwatery: Jeśli chodzi o nasze kwatery – zgromadzono 
nas, wszystkich 28 mężczyzn (trzy pełne sekcje, sierżant, dwóch podoficerów i starszy szere-
gowy) w ostrzelanym budynku, w którym ostały się jedynie dwa małe pokoje. Ja sam gnież-

41  Ibidem, s. 183.
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dżę się w piwnicy tego domu, o szerokości 2 metrów i długości 2,5, a wysokiej na 1,5 metra, 
razem z dziesięcioma innymi żołnierzami. Nie ma tam zbyt dużo miejsca, nawet w nocy, 
da się tam tylko siedzieć. Oczywiście ten mały pokoik jest ciepły i przytulny. Kiedy w trakcie 
dnia coś gotujemy lub podgrzewamy, przenosimy się do innych, bardziej przewiewnych po-
koi. Teraz mamy jeszcze mniej miejsca niż wcześniej, bo niedawno pocisk artyleryjski trafił 
w dom i zrujnował całkowicie tę tak zwaną sypialnię. Właściwie, jego odłamki niemal 
zniszczyły dach naszego niewielkiego pokoiku w piwnicy – w jednym miejscu, musieliśmy 
podeprzeć sufit. Więc, jak możesz wnioskować na podstawie tej opowieści, całkiem dobrze 
nam się wiedzie, biorąc pod uwagę okoliczności42.

Saksoński żołnierz opisuje warunki, które panowały w bliskiej odległości od linii 
frontu. Jego relacja jest ciekawa z tego względu, że w sposób szczegółowy przedstawia 
on stan kwater, w których przebywali niemieccy żołnierze, a w jego opisie pojawiają się 
także elementy, które wskazują na problemy logistyczne, z jakimi musiała się mierzyć 
armia niemiecka na terenie Belgii. Zapewnienie żołnierzom miejsc, w których mogli 
odpocząć, gdy nie przebywali w okopach, stanowiło dla niej spore wyzwanie i jego 
relacja dodatkowo to potwierdza. Najistotniejszymi problemami, o których wspomi-
na Saksończyk, są: stan kwater i ich przepełnienie. Budynki zlokalizowane blisko linii 
frontu narażone były na ostrzał przeciwnika i w łatwy sposób ulec mogły uszkodzeniu. 
Dodatkowo zwraca uwagę liczba żołnierzy, którzy znajdowali się we wspomnianym 
budynku – 28 mężczyzn rozlokowanych w trzech niewielkich pokojach. Warunki te 
nie tylko nie były komfortowe, ale również stwarzały niebezpieczeństwo w wypadku, 
kiedy budynek mógł zostać trafiony przez artylerię wroga. Opis Brücknera różni się 
znacznie od tego, który pozostawił po sobie przebywający w garnizonie Penther – od-
słania problemy z kwaterowaniem żołnierzy blisko linii frontu i zmieniające się warun-
ki na terenie samej Belgii. Im dłużej trwały działania wojenne, tym większe zniszczenia 
przynosiły one okupowanym terenom, co bezpośrednio przekładało się na warunki, 
w jakich funkcjonowali niemieccy żołnierze.

Nieco inny obraz Belgii prezentuje Penther w liście z 5 grudnia 1915 r.: Nie mam 
zbyt wiele do powiedzenia o tutejszej pogodzie. Kiedy wczoraj wróciliśmy, byliśmy tak 
przemoczeni, że moje spodnie same stały, kiedy je zdjąłem. Co jeszcze widziałem w tym 
miejscu – nic poza wodą i większą ilością wody43.

Fragment ten jest ciekawy przede wszystkim z tego względu, iż Saksończyk skarży 
się niejako na trudne warunki, jakie panowały w Belgii. Wspomniane przez niego opa-
dy deszczu stanowiły źródło znacznych kłopotów dla żołnierzy niemieckich, zwłaszcza 
gdy ci przebywali w okopach. Ze względu na specyfikę wznoszonych umocnień, częste 

42  Ibidem, s. 213.
43  Ibidem, s. 194.
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ulewy doprowadzały do podtopień i konieczności osuszania okopów, co w połącze-
niu z dość chłodną pogodą przekładało się na dyskomfort tych, którzy przebywali na 
froncie, a mogło również prowadzić do poważniejszych konsekwencji, jak odmrożenia 
lub przeziębienie czy innego rodzaju choroby. O warunkach panujących bezpośrednio 
w okopach wspomina Brückner w swoim liście z 15 maja 1915 r.: Deszcz przestał 
z grubsza bębnić o blaszany dach naszego rezerwowego okopu, gdzie przykucnąłem na 
małym worku z sianem, zawinięty w dwa płaszcze, próbując przezwyciężyć paskudne 
zimno. W tym czasie, Anglicy ostrzeliwują nas, w krótkich odstępach czasu, szrapnelami, 
co jakiś czas trafiając całkiem blisko44.

Relacja saksońskiego żołnierza dotyczy warunków, które panowały w niemieckich 
okopach, na linii frontu. Chociaż zwraca on uwagę na angielski ostrzał, bombardowa-
nie jawi się jako kwestia, z którą łatwo się oswoić i jest mniej uciążliwa, niż panujące 
we Flandrii warunki atmosferyczne. W wielu aspektach jego opis zbieżny jest z obser-
wacjami Penthera, dotyczącymi panującej w Belgii pogody. Wskazuje on na padający 
deszcz oraz zimno jako dwa elementy, które doskwierały żołnierzom przebywającym 
w okopach i z którymi próbowano sobie radzić na różne sposoby. Te doświadczenia 
były wspólne dla wielu żołnierzy na licznych frontach I wojny światowej, którzy prze-
bywali w okopach, zależni od kaprysów pogody, narażeni na podtopienia czy odmro-
żenia. O tym, jak zmieniła się Belgia przez działania wojenne, wspomina ponownie 
Penther w liście z 27 grudnia 1915 r.: Drugiego dnia, ja i Mikut, (Brauer nie dostał 
przepustki) pojechaliśmy do Ostendy. Na miejsce dotarliśmy około 10tej. Oczywiście, od 
razu udaliśmy się na plażę. Majestat tego miejsca jest niewątpliwie unikatowy. Niemal 
wszystko jest zrobione z marmuru. Hotele, które są tuż przy plaży, wszystkie stoją teraz 
puste – chociaż w czasie pokoju musiało tu być wspaniale. Teraz zapory z drutu kolcza-
stego ciągną się przez plażę, a niemiecka artyleria ustawiona jest przy drodze, która na 
nią prowadzi. Najładniej wygląda kursaal, część, którą niegdyś często odwiedzali amery-
kańscy milionerzy. Całość urządzona jest ze wspaniałością rodem z baśni, chociaż teraz 
w tych pięknych pokojach stoją latarnie, a niemieccy żołnierze śpią na ozdobnych dywa-
nach. Karabiny są oparte o sławne organy w sali koncertowej, a buty nabijane ćwiekami 
depczą marmurowe kafelki. Widok na Morze Północne jest niezwykły, aż zapomina się, 
że Anglia jest po drugiej stronie Kanału45.

W tym fragmencie, dotyczącym miasta Ostendy, Penther prezentuje obraz miasta 
na dwóch płaszczyznach. Wspomina o tym, jak wspaniale musiało się ono prezento-
wać w czasie pokoju, ale zwraca również uwagę na to, jak zmieniło się pod wpływem 
działań wojennych i jakie piętno odcisnęła na nim obecność niemieckich żołnierzy. 

44  Ibidem, s. 215.
45  Ibidem, s. 195.
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Opis ten jest nie tylko niezwykle ciekawy ze względu na zaprezentowany kontrast, 
ale również poprzez fakt, iż zwraca na jego występowanie uwagę sam narrator: do-
skonale zdając sobie sprawę z tego, w jaki sposób trwająca wojna nie tylko wpłynęła 
na jego otoczenie, ale również jego samego i jego towarzyszy. Opis ten jest także cie-
kawy z tego względu, iż stanowi przykład na to, w jaki sposób żołnierze i oficerowie 
niemieccy spędzali swój czas wolny. Penther wspomina o tym, że razem z jednym ze 
swoich towarzyszy, w ramach uzyskanej przepustki, udali się do pobliskiego miasta. 
Uzyskanie przepustki nie było zatem jedynie okazją do – w przypadku uzyskania jej 
na dłuższy okres – powrotu do domu, ale także do zapoznania się z okolicą, nawet na 
terenie okupowanego kraju. Jednym z istotnych wyzwań logistycznych, którym spro-
stać musiała armia niemiecka na okupowanym terytorium, było nie tylko zapewnienie 
żołnierzom zakwaterowania, ale również możliwości dla spędzania wolnego czasu. Na 
podstawie tej krótkiej wzmianki trudno jest wnioskować o tym, czy Ostenda spełniała 
tego typu funkcję, niemniej wizyta w mieście stanowi przykład tego, jak Saksończyk 
i jego towarzysze mogli spędzać dni wolne.

Nastroje wśród żołnierzy
Jednym z wątków, który często pojawia się w korespondencji żołnierzy z okresu 

I wojny światowej, jest wyrażenie przez nich uczuć, które targają nie tylko nimi sa-
mymi, ale również ich towarzyszami. Stanowi to istotny element przekazu, nie tylko 
ze względu na to, iż pozwala na ocenę wpływu działań wojennych na ich psychikę, 
ale również na ocenę panujących wśród żołnierzy niemieckich nastrojów i tego, czy 
zachowali oni, mimo swoich doświadczeń, wysokie morale. Po raz pierwszy, Kurt Pen-
ther wspomina o odczuciach swoich i jego towarzyszy 24 października 1914 r.: Za 
każdym razem, gdy jeden z naszych towarzyszy musi powrócić do domu z powodu lekkich 
ran, pozostali mu zazdroszczą.[...] Miejmy nadzieję, że wkrótce zostanie zawarty hono-
rowy pokój, bo wszyscy mamy już tego serdecznie dość46.

Ocena z października 1914 r., w początkowym okresie kampanii armii niemiec-
kiej we Flandrii, jest raczej krytyczna. Penther podkreśla, że on i jego towarzysze mają 
serdecznie dość trwającej wojny i zazdrości się tym, których ze względu na odnie-
sione rany odsyła się do domu. Mimo tych nieprzychylnych wojnie nastrojów, któ-
re panowały wśród żołnierzy niemieckich we Flandrii, Saksończyk wciąż wspomina 
o zawarciu honorowego pokoju, nie ma zatem mowy o poddaniu się lub przerwaniu 
działań zbrojnych. W przeświadczeniu żołnierzy Niemcy mogą zawrzeć tylko pokój, 
który, jeśli nie okaże się korzystny, to przynajmniej pozwoli na zachowanie honoru. 
Opis ten stanowi zatem ciekawe studium dotyczące morale żołnierzy niemieckich 

46  Ibidem, s. 190.
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w początkach wojny. Trudności związane z prowadzeniem kampanii odbijały się na 
nastrojach mężczyzn przebywających na linii frontu dość znacznie, ale mimo zazdro-
ści, o której wspomina Saksończyk, wciąż ich poczucie obowiązku sprawiało, iż nie do-
puszczali do siebie myśli o poddaniu się czy ustępstwach. Kategoria honoru stanowiła 
dla nich istotną wartość. Ciekawym pozostaje również fakt, iż o generalnym uczuciu 
zniechęcenia panującym wśród jego towarzyszy, Penther pisze w sposób dość otwarty, 
nie kryjąc tych sentymentów przed swoją ukochaną, odbiorczynią listu. Fragment ten 
stanowi także element większej całości, w której Saksończyk opisuje trudne warunki, 
w jakich znajdują się żołnierze niemieccy. Warto także odnotować, iż w ten sposób 
opisuje on swoje pierwsze doświadczenia wojenne. Relacja ta stanowić może przykład 
na trudności armii niemieckiej – logistyczne, w aspekcie morale i intensywności walk 
– ale na sposób przedstawienia sytuacji przez narratora może mieć także wpływ jego 
brak doświadczenia i zetknięcie się po raz pierwszy z nowymi warunkami wojennymi. 
Odmienną perspektywę przedstawia w swojej korespondencji Hans Brückner, pisząc: 
Dzisiaj w nocy, około 1:15 nad ranem, nasz batalion ponownie rusza do walki, ale ja – 
niestety – mam pozostać w naszych kwaterach i pilnować naszych plecaków, takie rozkazy 
dostałem od kaprala i sierżanta! Kiedy tylko coś się dzieje, mnie tam nie ma! Muszę być 
dla nich niezwykle cenny, skoro zadają sobie tyle trudu, by trzymać mnie z dala od poważ-
nych operacji – jakby mieli mnie za tak niezastąpionego później, w cywilu?47

Perspektywa saksońskiego nauczyciela stanowi przeciwieństwo przekazu Pen-
thera z października 1914 r. W jego słowach wyraźnie dostrzegalne są frustracja 
i rozczarowanie, spowodowane tym, że nie może on dołączyć do swoich towarzyszy. 
Trudno na podstawie tego krótkiego fragmentu wnioskować o tym, czy ta determi-
nacja i chęć sprawdzenia się na polu bitwy były powszechne wśród saksońskich żoł-
nierzy, czy te słowa należy bardziej zrzucić na karb charakteru samego narratora. Nie-
mniej saksoński nauczyciel pozostaje konsekwentny, wyrażając swoje opinie i uczucia 
w sposób otwarty. Ciekawą jest jednak jego uwaga, zawierająca przypuszczenie o tym, 
dlaczego został pozostawiony na straży ekwipunku członków swojego batalionu. Jako 
nauczyciel, ze względu na swoją profesję, mógł stanowić istotny personel przy zakoń-
czeniu wojny i odbudowie zniszczonego kraju. Jednak opisana sytuacja nie powtarza 
się, przynajmniej narrator nie wspomina o tym w swojej korespondencji, do tego bierze 
on udział w innych działaniach swojego pułku. Jest to prawdopodobnie jedynie jego 
przypuszczenie. O swoich odczuciach wspomina Kurt Penther w liście z 12 listopada  
1915 r.: Strasznie leje przez cały dzień. Więc, tak, jak mówiłem, nie powinniście się o mnie 
teraz martwić. Dobrze mi się tutaj wiedzie, w garnizonie48.

47  Ibidem, s. 214.
48  Ibidem, s. 191.
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Ta lakoniczna uwaga jest ciekawa ze względu na dwie kwestie, które porusza 
w niej Saksończyk. Pierwsza jej część dotyczy kwestii, że jego bliscy – adresaci tego 
listu – nie powinni się o niego martwić. Ciężko jest wyrokować o tym, czy faktycznie 
tak było i na ile to zapewnienie ma jedynie uspokoić tych, którzy się o niego martwią, 
ale w połączeniu z drugim elementem tej wypowiedzi, dotyczącym pobytu saksońskie-
go żołnierza w garnizonie, wnioskować można, iż faktycznie żołnierze niemieccy czuli 
się bezpieczniej, kiedy odbywali służbę garnizonową. To zapewnienie stanowi również 
ciekawy kontrast wobec wcześniejszej postawy z października, kiedy na powracających 
do domu rannych towarzyszy spoglądano z zazdrością. Podobne uwagi – zawierające 
zapewnienie o tym, iż autor listu jest w dobrym zdrowiu – znajdować się będą jeszcze 
w wielu innych fragmentach korespondencji Saksończyka. Świadczy to niewątpliwie 
o tym, jak istotnym było dla mężczyzn służących na froncie informowanie ich rodzin 
nie tylko o najistotniejszych wydarzeniach, ale także zapewnienie, iż sami znajdują się 
w dobrym zdrowiu. Ta konieczność wpływała bezpośrednio na to, jakie treści piszący 
poruszali i Penther jako narrator nie różni się w tym aspekcie od milionów innych 
piszących, często wspominając o warunkach, w jakich przyszło mu odbywać służbę, 
poruszając te kwestie w taki sposób, by nie dokładać zmartwień ukochanej czy rodzi-
com, co stanowi naturalną, ludzką reakcję. Podobne zapewnienie pojawia się w liście 
Saksończyka napisanym cztery dni później: W każdym razie, żołnierz tutaj ma lepiej, 
niż niejeden obywatel, w domu49.

Uwaga ta jest o tyle ciekawa, iż pozwala nie tylko wnioskować o sytuacji, w jakiej 
znajdowali się żołnierze, pozostający w garnizonach we Flandrii, ale również można na 
nią spojrzeć od drugiej strony i postawić pytanie, w jakiej sytuacji znajdowały się rodzi-
ny zmobilizowanych mężczyzn, które pozostały na terenie Niemiec i w jakim stopniu 
żołnierze niemieccy mieli dostęp do informacji dotyczących sytuacji w ich Ojczyźnie. 
Lakoniczna uwaga Penthera nie odpowiedzieć na nie, ale sam fakt, iż zdecydował się 
na taką wypowiedź, jest interesujący, by wysnuć podobne porównanie, musiał on mieć 
dostęp do informacji o tym, jak prezentuje się sytuacja w Niemczech i oceniać ją nega-
tywie. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na fakt, iż uwagę tę Saksończyk zawarł w liście 
napisanym w listopadzie 1915 r. Wojna trwała zatem już ponad rok i powodowane 
przez nią zniszczenia i obciążenie ludności cywilnej stały się oczywiste. Można zatem 
przypuszczać, iż ta lakoniczna uwaga jest rezultatem wieści bądź plotek, które Sak-
sończyk uzyskał, o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej państw biorących udział 
w konflikcie. Ponownie zapewnienie o tym, iż Saksończyk ma się dobrze, pada w li-
ście z 26 listopada 1915 r.: Naprawdę nie musisz się o mnie martwić, mam się świetnie. 
Mamy pod dostatkiem jedzenia i picia, żadnych zmartwień, niemieckie piwo, a niebezpie-

49  Ibidem, s. 191.
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czeństwo, do którego tak się przyzwyczailiśmy, jest znikome. Nie słyszymy już grzmiących 
dział, tak daleko jesteśmy za linią frontu50.

Fragment ten jest ciekawy zwłaszcza z tego względu, iż saksoński żołnierz wyszcze-
gólnia w nim te elementy, które sprawiają, iż czuje się on bezpieczny: przebywa z dala 
od linii frontu, ma pod dostatkiem jedzenia oraz picia i mało różnego rodzaju zmar-
twień. Jego relacja świadczy o tym, iż żołnierze niemieccy nie żyli w stanie ciągłego 
zagrożenia, istniały momenty – np. podczas odpoczynku w kwaterach – kiedy fak-
tycznie mieli się dobrze i nic im nie zagrażało. W tym wypadku prośba o to, by bliscy 
saksońskiego żołnierza się o niego nie martwili, wydaje się w pełni uzasadniona i nie 
jest próbą dodatkowego ich uspokojenia. Chociaż celowość takiej konstrukcji opisu 
wydaje się oczywista, a intencją narratora jest niewątpliwie uspokojenie odbiorcy listu, 
(w tym przypadku jest to matka Penthera) można na podstawie tej relacji wniosko-
wać również o tym, jak prezentowało się życie codzienne żołnierzy niemieckich poza 
linią frontu, gdy przebywali w kwaterach. Ten fragment relacji Saksończyka może su-
gerować, iż przebywanie w garnizonie na terenie Flandrii nie należało do najgorszych 
przydziałów na licznych frontach I wojny światowej. O nastawieniu żołnierzy niemiec-
kich do ostrzału artyleryjskiego wspomina Penther w liście z 5 grudnia 1915 r.: Żaden 
z nich nie padł blisko nas, więc w końcu się do nich przyzwyczailiśmy i nie zwracaliśmy 
na nie uwagi. Nasi są teraz tak bezczelni, że szukają pierścieni prowadzących tam, gdzie 
ustał ostrzał51.

Fragment ten jest ciekawy, opowiada bowiem, w jaki sposób niemieccy żołnierze 
radzili sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia życia. Saksończyk opisuje, w pewnym 
sensie, mechanizm obronny, który zakładał przejście nad zagrożeniem do porządku 
dziennego i jego ignorowanie. Wspomina nawet o przypadkach brawury i bezczelno-
ści, kiedy jego towarzysze poszukiwali pamiątek tam, gdzie dopiero co zakończył się 
ostrzał. Ten krótki fragment pozwala zatem w pewien sposób zagłębić się w psychikę 
niemieckich żołnierzy, którzy musieli oswoić się z zagrożeniem życia i funkcjonować 
w ekstremalnych warunkach, zwraca uwagę na brawurę jako narzędzie radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych. O innym uczuciu, dotyczącym tęsknoty za domem i rodziną, 
wspomina Penther w liście z 8 grudnia 1915 r.: Ogólnie rzecz ujmując, przesyłanie pa-
czek łagodzi tutejszą niedolę. Chociaż ja tego nie potrzebuję52.

Ta lakoniczna uwaga pozwala ocenić znaczenie poczty jako głównego źródła kon-
taktu z bliskimi i sposobu na radzenie sobie z poczuciem tęsknoty za domem oraz 
najbliższymi. Żołnierze niemieccy, którzy znajdowali się we Flandrii, stacjonowali 

50  Ibidem, s. 192.
51  Ibidem, s. 192.
52  Ibidem, s. 194.
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w obcym kraju, którego ludność była im w znacznej mierze niechętna. Paczki i listy 
przesyłane przez najbliższych pozwalały im więc, chociaż w niewielkim stopniu, za-
łagodzić niedolę, o której wspomina saksoński żołnierz. Można zatem stwierdzić, iż 
dostawy poczty miały ogromne znaczenie, nie tylko z punktu widzenia poszczegól-
nych żołnierzy, ale również armii jako takiej, dla zachowania wysokiego morale. Cieka-
wym jest również stwierdzenie Penthera, który przekonuje o tym, że on nie potrzebuje 
tego rodzaju pocieszenia. Wyrażona przez niego opinia wpisuje się w tendencję, która 
przebija przez jego listy. Zadaje on sobie bowiem wiele trudu, by przekonać swoich 
bliskich, iż wszystko u niego w porządku. Ta krótka wzmianka stanowi zatem element 
większej całości, powtarzającego się w listach Saksończyka schematu.

Kolejny list, z 6 kwietnia 1916 r., jest szczególnie istotny dla Kurta Penthera, do-
tyczy bowiem jego poległego brata i wyczytać można z niego całą gammę emocji, któ-
re targają Saksończykiem: Na pewno już otrzymaliście tragiczne wieści o bohaterskiej 
śmierci naszego drogiego Georga. Otrzymałem list wczorajszego wieczora, na krótko przed 
naszym wymarszem, od niejakiego szeregowego53 Uhlmanna, towarzysza Georga. Poin-
formował mnie beznamiętnie, że wieczorem 30 marca Georg poległ śmiercią bohaterską, 
oddając życie za Ojczyznę, zabity przez pocisk, który trafił go w klatkę piersiową. Nie je-
stem w stanie opisać swoich myśli w tamtym momencie. Wyobraźcie sobie – musiałem wró-
cić do okopów, a do tego jeszcze te wieści. Mimo tego iż widziałem już wiele okropieństw, 
a cierpienie i śmierć otaczają mnie każdego dnia, mimo wszystko, takie wieści wywarły 
na mnie paraliżujące wrażenie. O ile mi wiadomo, nie cierpiał. Odszedł od nas, w blasku 
swojego heroizmu, swojego poświęcenia dla nas wszystkich. Nie pozwolimy, by jego obraz 
został zszargany. To musi być nasz przykład, powinniśmy go naśladować w jego cichym 
heroizmie. Oczywiście, Mama będzie płakać, a Ojciec znów będzie próbował stłumić swój 
ból, ale to mnie tutaj przypada ważne zadanie pomszczenia jego drogiej krwi. I zostanie 
pomszczony, to mogę Wam przysiąc. Chociaż spodziewałem się najgorszego, gdy zdałem 
sobie sprawę, że Georg był pod Verdun, jego śmierć wciąż jest dla mnie zaskoczeniem54.

W tym poruszającym fragmencie Kurt Penther odsłania się przed swoimi bliskimi, 
nie tylko opisując okoliczności, w których dowiedział się o śmierci brata, ale skupiając 
się przede wszystkim na uczuciach, które nim targały w tamtym momencie. Wspo-
mina on o tym, jakie emocje towarzyszą żołnierzom na froncie każdego niemal dnia, 
a także o tym, jak wielkim szokiem były dla niego otrzymane wieści. Jest to niewąt-
pliwie najbardziej emocjonalny z jego listów, w którym ostatecznie porzuca on wcze-

53  W tekście, z którego korzystałem, występowało określenie „muszkieter” – stosowane czasa-
mi jako określenie szeregowego w pruskiej piechocie; za glosariuszem w: A. Lucas, J. Schmieschek, 
Fighting the Kaiser’s, s. 255.

54  Ibidem, s. 197.
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śniejszy rzeczowy ton, pozwalając sobie na dobitne wyrażenie silnych uczuć, które nim 
targają. Dotąd oszczędny i unikający raczej tego typu określeń, całkowicie odsłania 
się przed bliskimi, nie szczędząc im słów dotyczących otaczających go okropieństw. 
Mówi o nich otwarcie, podkreślając jeszcze, że śmierć otacza go codziennie, ale to ta 
osobista strata jest dla niego najdotkliwszą. Odnosi się on nie tylko do swoich uczuć, 
ale również zwraca uwagę na to, jak ta strata wpłynąć może na jego rodziców. To na-
tomiast, co szczególnie zwraca uwagę w jego liście, to fakt, w jaki sposób postrzega on 
poświęcenie swojego brata. Wychwala je bowiem, uznaje za heroiczne i składa obiet-
nicę, dotyczącą jego pomszczenia. Z jego słów wnioskować można o tym, jak – w jego 
przekonaniu – wygląda prawdziwy patriotyzm, czym jest poświęcenie dla Ojczyzny 
i jak żołnierz powinien spełniać swą powinność. Zwraca on uwagę na dotkliwość straty, 
którą poniosła jego rodzina, ale niezwykle wielką wagę przywiązuje do uczczenia po-
święcenia jego brata, przedstawia niezwykle heroiczny obraz jego poświęcenia i niejako 
nakłada na siebie obowiązek jego pomszczenia. Trudno jest ocenić, czy to silne poczu-
cie obowiązku jest kwestią indywidualną, właściwą dla Saksończyka czy jego rodzi-
ny, ale jego słowa stanowić mogą również odbicie występującej szerzej tendencji, po-
strzegania powinności w czasie wojennym przez społeczeństwo. Na tym przykładzie, 
można wnioskować o tym, jak wielu żołnierzy niemieckich odbierało swoją służbę, 
w jakich kategoriach – heroicznego poświęcenia – zapatrywało się na złożenie osta-
tecznej ofiary na froncie. Wątek ten rozwija Kurt Panther w dalszej części listu: Także 
i my musimy teraz zapłacić nasz własny trybut wobec Ojczyzny, tak, jak wiele tysięcy in-
nych, którym Pan nakazał nieść ten krzyż. Często modliłem się o to, by pozwolił On nam 
obu powrócić do Was. Jednak Jego wola była inna i musimy się jej poddać. […] Proszę Was 
o jedną przysługę – bądźcie silni, dla mnie, bo teraz ja muszę na Was całkowicie polegać. 
Matka nie powinna się zamartwiać. Przyozdóbcie wieńcem laurowym zdjęcie bohatera. 
W taki sposób mu odpłacamy. Mikut i nasz oberleutnant wyrazili swoje kondolencje, cicho 
i z powagą, zgodnie z żołnierskim zwyczajem55.

W tym fragmencie saksoński żołnierz zwraca uwagę na to, iż los jego rodziny jest 
zbieżny z wieloma innymi, które także straciły bliskich na frontach I wojny światowej. 
Znamienną jest jego postawa, w której przyjmuje on swój los z pokorą, uznając poświę-
cenie brata za konieczne i chwalebne, prezentując niezwykle patriotyczną i altruistycz-
ną postawę. Dodatkowo zwraca uwagę odniesienie do kwestii religijnych. Saksoński 
żołnierz, w chwili żałoby, okazuje znaczną pokorę i wspomina o modlitwie – być może 
jest to kwestia indywidualna, ale także odniesienie do mechanizmu radzenia sobie ze 
stratą. Można także, ze względu na wzmiankę o kondolencjach złożonych przez jego 
towarzysza i dowódcę, wnioskować o tym, iż podobny sentyment był obecny także 

55  Ibidem, s. 197.
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wśród innych żołnierzy niemieckich, którzy służyli na froncie zachodnim. Zwracają 
szczególnie w tym aspekcie słowa o składaniu kondolencji w określony sposób, żoł-
nierskim zwyczajem. Śmierć towarzyszy była dla żołnierzy nieodłącznym elementem 
codzienności w warunkach wojny, a podobne doświadczenia sprawiały, iż pomiędzy 
zmobilizowanymi rodziły się nici porozumienia i poczucie braterstwa. Być może, 
wśród zmobilizowanych, poczucie obowiązku i poświęcenie dla Ojczyzny stanowiły 
wartości, które mocniej się odznaczały, stąd taka, a nie inna reakcja towarzyszy Pen-
thera.

O tym, w jaki sposób kształtowały się nastroje wśród żołnierzy saskich pod koniec 
wojny, świadczyć może przekaz listowny pozostawiony przez Roberta Reichela: Cała 
ta sprawa [ofensywa, przyp. aut.] jest znakomita! Nasi chłopcy po prostu wspaniali! Ogól-
nie rzecz biorąc, mamy wysokie morale56.

Relacja saksońskiego oficera pochodzi z 13 kwietnia 1918 r., czyli z początkowego 
okresu ofensywy wiosennej. Chociaż to jedynie krótka wzmianka, to jednak w bardzo 
wyraźny sposób ze słów saksońskiego oficera wyczytać można jego emocje: entuzjazm 
i determinację. Dodatkowo można wnioskować, iż w początkowej fazie trwania wspo-
mnianej kampanii, podobne emocje towarzyszyły również podwładnym Reichela, któ-
ry często zawiera w swojej korespondencji uwagi, prezentujące punkt widzenia oficera. 
Nie można jednak jego słów rozpatrywać w oderwaniu od dalszej części jego relacji, 
zawartej w liście z 19 kwietnia 1918 r., gdy pisze on: Biedny Bourquin zmarł! Czuję się 
osamotniony, jakbym był pomiędzy samymi obcymi. To jest zbyt okropne! Ten pełen życia 
facet, zawsze pogodny i zdrowy! Właśnie skończyłem pisać list do jego biednych rodziców 
i brata, cóż za bolesne zadanie. A jakie straty! Sześciu oficerów poległo, w tym adiutant 
pułku, a także dowódca mojego batalionu, kapitan Loeser. 33 rannych! Ale gazety i tak 
napiszą, że straty są niskie. Nie martw się o mnie, jeśli otrzymałaś ten list, to znaczy, że 
prawdopodobnie już jesteśmy w naszych kwaterach i odpoczywamy. Te dni pełne są hono-
ru, ale niezwykle trudne, to trudna próba wytrzymałości psychicznej57.

List ten pochodzi z 19 kwietnia, co wskazuje, jak szybko zmienić się mogła sy-
tuacja na froncie i nastawienie samych żołnierzy i oficerów. Fragment listu Reichela 
podobny jest w wielu aspektach do relacji Penthera. Obaj pozwalają sobie, po śmierci 
bliskich osób, na bezpośrednie wyrażenie swoich emocji, okazanie w sposób otwarty 
żałoby. Innymi punktami wspólnymi ze wcześniej przytoczoną relacją są pojawiające się 
w liście zapewnienia o tym, iż narrator jest bezpieczny i wyszedł z niebezpieczeństwa 
bez szwanku, a także odniesienia do honoru i powinności żołnierskiej. Nawet mimo 
odczuwanej straty saksoński oficer wciąż odnosi się do tego, że cała prowadzona 

56  Ibidem, s. 233.
57  Ibidem, s. 233.
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ofensywa jest kwestią honoru. Ciekawym elementem tej relacji, która odróżnia ją 
od wcześniejszych, jest ustosunkowanie się Reichela do doniesień zamieszczanych 
w prasie niemieckiej, która – jego zdaniem – zaniżała liczbę poległych i rannych. Brał 
on udział w jednej z ostatnich ofensyw prowadzonych na froncie zachodnim, być 
może zatem takie działania propagandowe były w tamtym okresie bardziej nasilo-
ne. Narrator nie znajduje się w dobrym stanie psychicznym, sam wspomina o znacz-
nym obciążeniu pod tym względem. Jego nastawienie jeszcze się pogarsza w liście 
z 30 kwietnia 1918 r., kiedy pisze: Życie tutaj pozbawione jest radości czy czegokolwiek, 
co by mogło podnieść na duchu. Po wspaniałym natarciu, stopniowo się wykrwawiamy, 
jak tak dalej pójdzie, niewiele zostanie. Jedynym, co wprawia mnie w lepszy nastrój, 
są listy od Ciebie. Poza tym, jest ponuro. Teraz Sturm poległ. Jest nas coraz mniej. Ta 
myśl ciągle nam towarzyszy, kiedy wyruszaliśmy było nas wielu, dzisiaj pozostało nas 
tylko pięciu. Przedwczoraj poległ tamten, wczoraj ten został ranny, a niedługo przyjdzie 
i twoja kolej. A pomimo tego wszystkiego, musimy dbać o morale własnych ludzi. To nie 
jest łatwe58.

Listy Reichela, pisane w krótkich odstępach czasu, stanowią ciekawe studium 
tego, jak działania wojenne i wydarzenia na froncie wpływały na żołnierzy i oficerów 
niemieckich. W początkowym okresie, kiedy ofensywa niemiecka nabierała rozpędu, 
również opisujący ją narrator wykazywał się determinacją i entuzjazmem, by w czasem 
– w wyniku poniesionych strat i negatywnych doświadczeń – okazać w końcu znie-
chęcenie i coraz bardziej pogrążać się w apatii i żałobie. Saksoński oficer wyraża swoje 
emocje w sposób otwarty, nie szczędzi w opisie swojej sytuacji wielu gorzkich słów, 
przebija wręcz z jego listu pewnego rodzaju fatalizm. Jego słowa stanowią przykład 
tego, z jak wielkim obciążeniem, pod względem psychicznym, musieli sobie radzić 
mężczyźni walczący na licznych frontach I wojny światowej. Presja w jego wypadku 
była jeszcze większa. Reichel, jako oficer, zwraca także uwagę na to, iż jednym z jego za-
dań było również dbanie o morale jego podwładnych i innych żołnierzy. Można zatem 
wnioskować, że oficerowie znajdowali się w jeszcze gorszej sytuacji, wymagano bowiem 
od nich, by swoim przykładem inspirowali własnych ludzi. Nie mogli zatem pozwolić 
sobie na okazywanie słabości, mimo trudnych okoliczności. Jego relacja wyróżnia się 
także na tle innych, z tego względu, iż pochodzi z roku 1918, kiedy wojna miała się ku 
końcowi, a sam Reichel brał udział w działaniach wojennych od samego jej początku, 
był zatem wystawiony na stres i traumę przez czas dłuższy niż inni narratorzy.

58  Ibidem, s. 234.
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Wzmianki o Saksonii
Jeden z ciekawszych fragmentów korespondencji, jakie pozostawił po sobie Kurt 

Penther, dotyczy jego spotkania z królem Saksonii, Fryderykiem Augustem III z dy-
nastii Wettynów. Wizytacje różnych oddziałów przez dowodzących nimi generałów 
były powszechne, miały zwykle formę oficjalnego apelu, krótkiej rozmowy z żołnie-
rzami, łączono także tego typu uroczystości z wręczaniem medali dla tych żołnierzy, 
którzy wykazali się bohaterskimi czynami. Saksończyk opisuje tego typu uroczystość 
w swoim liście z 13 listopada 1915 r.: O ósmej rano, tego poranka, kompania wyruszy-
ła. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Kiedy wymaszerowaliśmy, dowiedzieliśmy się, że od-
wiedzi nas Jego Wysokość Król Saksonii. Następnie ustawiliśmy się na dziedzińcu farmy. 
Sami Saksończycy, RIR 242, 244, IR 181 i artyleria, po kilka kompanii z każdego pułku. 
Kiedy wszyscy się rozstawiliśmy, nałożyliśmy bagnety na broń, a Jego Ekscelencja Gene-
rał von der Decken59 życzył każdej kompanii dobrego poranka. Około 10 stanęliśmy na 
baczność i pojawił się Jego Wysokość. Przeszedł wzdłuż naszej linii i rozmawiał z wieloma 
żołnierzami, którzy zwrócili jego uwagę. Stałem po prawej stronie, a król odezwał się do 
jednego mężczyzny obok, starszego jegomościa, który brał udział we wszystkich bitwach 
242go, pytając: „Zakładam, że tutaj jest mniej wody w okopach niż dalej, w okolicach 
Ypres?” „Tak, Wasza Wysokość” odpowiedział starszy mężczyzna, „ale wciąż jest jej tyle, 
że czasami dostaje się do butów” Później Jego Wysokość zaśmiał się i ruszył dalej. Całe 
to wydarzenie było niezwykle saksońskie. [...] Na koniec, wręczył kilku żołnierzom jakieś 
medale, a potem odjechał, a my pomaszerowaliśmy z powrotem do Quesnoy60.

W tym fragmencie zwraca przede wszystkim uwagę, wspomniany przez narratora, 
saksoński charakter całej tej uroczystości. Mimo tego iż zgromadzeni na apelu żołnie-
rze służą w armii niemieckiej, to ze względu na ich pochodzenie z rejonu Saksonii nie 
odwiedza ich cesarz Wilhelm II, ale właśnie znany im władca, rządzący w ich rodzin-
nym kraju. Chociaż sama uroczystość nie jest wyjątkowa, na tle wielu tego typu wyda-
rzeń, przekaz Penthera jest interesujący, zwłaszcza w aspekcie regionalności Cesarstwa 
Niemieckiego. Istotnym jest także wpływ, który spotkanie monarchy z Saksonii ma na 
morale zgromadzonych żołnierzy. Być może zdaniem narratora i jego towarzyszy po-
siada większe znaczenie niż spotkanie z cesarzem Wilhelmem, który – chociaż nomi-
nalnie sprawuje władzę nad całym krajem – nie ma zbyt wiele wspólnego z rodzinnymi 
stronami saksońskich żołnierzy. Opis ten jest również ciekawy w aspekcie tego, w jaki 

59  Chodzi tutaj o generała Gustawa von der Decken, (1861-1931) generała saksońskiego, 
dowodził on między innymi jednostkami rezerwowymi we Flandrii.

60  A. Lucas, J. Schmieschek, Fighting the Kaiser’s War: The Saxons in Flanders, 1914-1918, 
Barnsley 2015, s. 191.
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sposób funkcjonowała armia niemiecka. Wspominałem wcześniej o tym, iż w jej ob-
rębie funkcjonowały trzy korpusy, w których służyli żołnierze wywodzący się z terenu 
Saksonii. Podział ten znalazł zatem, opierając się na relacji Penthera, również swoje 
odzwierciedlenie w przypadku takich wydarzeń, jak apele, rozdawnictwo medali czy 
odwiedziny kadry generalskiej – pułki saskie odwiedzają zarówno król, jak i generał 
von der Decken, wojskowi saksońscy. Być może było to działanie celowe, mające na 
celu zacieśnienie związków pomiędzy żołnierzami oraz poprawienie ich morale. Pen-
ther całe wydarzenie nie bez przyczyny określa saksońskim i nie wypowiada się o nim 
negatywnie.

W nieco odmienny sposób, bardzo lakonicznie, do wizyty królewskiej odnosi się 
także Robert Reichel: Niedługo odwiedzi nas pewien dżentelmen z Drezna, pewnie się 
domyślasz, kogo mam na myśli61. Saksoński oficer odnosi się w tej lakonicznej uwadze 
do wizyty, którą złożył żołnierzom 32 Dywizji król Saksonii, 15 maja 1918 r. Było to 
ostatnie w trakcie tej wojny tego typu wydarzenie, w którym brali udział monarcha 
i żołnierze saksońscy. Wzmianka ta stanowi jedynie zapowiedź wizyty i nie zawiera 
jej dokładnego opisu, jak to miało miejsce w przypadku relacji Penthera, zwraca jed-
nak uwagę sposób, w jaki oficer wypowiada się o swoim królu. Nie wspomina o nim 
bezpośrednio, słowa, których używa, mogą nawet wskazywać na pewnego rodzaju lek-
ceważenie. W jednym ze swoich wcześniejszych listów wspomina on o wizycie, którą 
złożył żołnierzom cesarz Wilhelm II i wiąże ją z dodatkowymi racjami żywnościowymi 
i szampanem. Być może jest to zatem jedynie sposób konstruowania narracji właściwy 
dla jego osoby, a nie okazywanie niechęci saksońskiemu monarsze.

Pochlebnie o żołnierzach saksońskich z 242 Pułku wypowiada się Hans Brückner, 
pisząc: Fakt, że zachowaliśmy się wzorowo w trakcie walk z 9 maja dodatkowo potwier-
dza to, iż żołnierze naszego I batalionu i 8 kompanii, jedynej, która została posłana na 
linię frontu z naszego batalionu, otrzymali 25 Krzyży Żelaznych drugiej klasy i jeden 
Krzyż Żelazny pierwszej klasy, za sam tylko ten dzień! Doświadczeni oficerowie zgodnie 
uznali, iż pozycje po naszej lewej zostały utrzymane tylko ze względu na działania 8 kom-
panii, której żołnierze pojawili się w odpowiednim momencie, pomimo ciężkiego ostrzału 
wroga i znacznych strat, a ich spokój udzielił się innym kompaniom i poprawił ich morale. 
Po raz kolejny, 242 Pułk dał wyraz temu, iż jest elitarny i przewyższył inne jednostki, jeśli 
chodzi o śmiałość i odwagę! Cóż, możemy być zadowoleni z takiego świadectwa62.

W swojej relacji Brückner wspomina o wzorowym zachowaniu żołnierzy saksoń-
skich w trakcie walk z 9 maja 1915 r. W jego opisie zwracają przede wszystkim uwagę 
słowa, których używa, gdy wypowiada się o swoim pułku – określa go jako elitarny, 

61  Ibidem, s. 233.
62  Ibidem, s. 218.



69Belgia i front zachodni w listach...

jego żołnierzom przypisuje takie cechy, jak śmiałość i odwaga, a ich zachowanie określa 
jako dobre świadectwo. Dodatkowo jego przekaz wzmacniają przytoczone przez niego 
pochwały od doświadczonych oficerów czy liczby dotyczące ilości odznaczeń, które 
przyznano saksońskim żołnierzom. Wypowiada się on z dumą o swoich towarzyszach 
i chociaż może to wynikać z poczucia solidarności czy więzi nawiązanej z mężczyzna-
mi, z którymi wspólnie walczył, większość z nich pochodziła bowiem z terenu Sakso-
nii. Pochlebne słowa nauczyciela dotyczą zatem nie tylko jego towarzyszy, ale także 
ludzi wywodzących się z jego rodzinnych stron.

Relacje wspomnianych żołnierzy saksońskich pozwalają nie tylko na rekon-
strukcję obrazu działań zbrojnych na froncie zachodnim I wojny światowej, ale dają 
również wgląd w obraz codzienności żołnierza niemieckiego na terenie okupowanej 
Flandrii. Autorzy listów poruszają w swojej korespondencji wiele różnorodnych te-
matów, przedstawiając różne aspekty rzeczywistości wojennej w sposób odpowiednio 
szczegółowy dla odtworzenia warunków, w jakich niemieccy żołnierze funkcjonowali 
na terenie okupowanego kraju. Na tym tle szczególnie odznaczają się listy Kurta Pen-
thera, który wiele miejsca w swojej korespondencji poświęcił pobytowi w garnizonie, 
nastawieniu ludności cywilnej do niemieckiego okupanta i żołnierzy niemieckich do 
goszczących ich z konieczności Belgów. Pozostali w swoich relacjach opisywali także 
warunki panujące na linii frontu, zmagania z angielskim przeciwnikiem, a nawet opisy-
wali własny stan psychiczny czy nastroje panujące wśród ich towarzyszy. Przedstawio-
ny materiał źródłowy pozwala zatem na zaprezentowanie odpowiednio szczegółowego 
obrazu Flandrii pod okupacją niemiecką, dotykającego wielu zagadnień związanych 
z tym okresem w historii Belgii.

Przedstawione w artykule fragmenty listów stanowić mogą również ciekawe stu-
dium porównawcze. Ich autorzy posiadali wiele cech wspólnych – byli ludźmi wy-
kształconymi, brali udział w działaniach zbrojnych niemal od samego ich początku, 
pochodzili z terenu Saksonii, służyli w jednostkach stacjonujących na tym samym 
obszarze. W wielu aspektach, ich doświadczenia były bardzo podobne, co znajdu-
je odzwierciedlenie również w sposobie, w jaki opisywali swoje losy. Podobnie pisali 
o działaniach zbrojnych, w których brali udział, skarżyli się na te same niedogodno-
ści, odnosili się w swoich relacjach do tych samych wartości. Niejednokrotnie rów-
nież sposób, w jaki konstruowali swoją narrację, był podobny. Używali oni takich 
samych zwrotów, byli raczej oszczędni w swoich opisach i dość otwarcie wspominali 
o szczegółach, nie starając się pomijać kwestii trudnych. W ich relacjach znaleźć można 
wiele podobnych fragmentów, które składają się na uniwersalne doświadczenie żołnie-
rza niemieckiego na froncie zachodnim i na terenie Flandrii.
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Nie oznacza to jednak, iż w ich relacjach nie można znaleźć zasadniczych różnic. 
Każdy z nich cechował się innym usposobieniem, co znajdowało bezpośrednie prze-
łożenie na sposób, w jaki dobierali oni słowa i opisywali otaczającą ich rzeczywistość. 
Niektórzy byli w swoim opisie oszczędni i konkretni, inni obudowywali swoje rela-
cje dużą liczbą szczegółów. Poruszali także różnego rodzaju tematy i niejednokrotnie 
inaczej ujmowali czy postrzegali to samo zagadnienie, przywiązywali wagę do innych 
jego elementów bądź całkowicie pomijali pewne kwestie. Różnili się także w sposobie, 
w jakim wyrażali swoje emocje, chociaż w przytoczonych fragmentach nie brakuje 
szczerych relacji dotyczących, w szczególności, straty i żałoby. Ciekawym elementem 
w tym zakresie jest również fakt, jaki wpływ miało długotrwałe wystawienie na stres 
i traumę na sposób, w który postrzegali oni rzeczywistość i opisywali ją w swoich li-
stach. Aspekt psychologiczny, zmieniający się wraz z upływem czasu nastawienie, rów-
nież odznacza się w przytoczonych relacjach. Mimo zbieżnych doświadczeń, często 
autorzy listów ujmowali je w unikatowy i właściwy dla siebie sposób.

Jednym z celów tego artykułu była również ocena, na podstawie przedstawionych 
fragmentów tego, czy ich pochodzenie stanowić będzie jeden z istotnych tematów 
w korespondencji i czy będzie miało znaczący wpływ na sposób, w jaki pisali oni swoje 
listy. Chociaż tematyka związana z Saksonią pojawia się w korespondencji wymienio-
nych żołnierzy, nie odgrywa ona decydującej roli i nie sprawia, iż ich przekaz różni się 
w znacznym stopniu od doświadczeń innych niemieckich żołnierzy. Treść dotycząca 
Saksonii – jak chociażby przytoczone przez Penthera spotkanie z królem – stanowi na 
pewno pewien element wyróżniający relacje wspomnianych żołnierzy na tle innych, 
niemniej nie stanowi dla całości relacji czynnika wiodącego. Niemniej przytoczone re-
lacje stanowią cenny element uzupełnienia dyskursu naukowego dotyczącego Wielkiej 
Wojny w jej społecznym aspekcie.
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Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd ilustracji prasowych z lat 1905-1914 poświę-

conych dzieciom i młodzieży, aby odpowiedzieć na pytanie o sposoby wizualiza-
cji zagadnień związanych z procesem edukacji i wychowania. Kwerendą objęto 
wybrane periodyki wydawane na terenie Królestwa Polskiego: dwa popularne 
tygodniki („Tygodnik Ilustrowany” i „Świat”), a także dwa tytuły o węższym 
profilu, czyli „Wieś Ilustrowaną” skierowaną do środowiska ziemiańskiego 
oraz „Bluszcz” – jeden z pierwszych tygodników kobiecych. W analizowanym 
okresie niespełna dekady kwerenda w warszawskich ilustrowanych pismach 
społeczno-kulturalnych przyniosła wiele materiału badawczego dotyczącego 
przedstawień dzieciństwa i młodości. Najliczniejszą grupę stanowiły bardzo 
podobne fotografie dokumentujące różnego rodzaju placówki oświatowe lub 
opiekuńcze. Udało się jednak również wyodrębnić liczną grupę obrazów, któ-
re w różny sposób odnosiły się do ważnych aspektów edukacji i wychowania, 
będąc świadectwem postaw i poglądów dominujących w ówczesnym polskim 
społeczeństwie.
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Abstract
The aim of this article is to review press illustrations from 1905-1914 de-

voted to children and youth, in order to answer the question about the ways of 
visualizing issues related to the process of education and upbringing. The query 
covered selected periodicals published in the territory of the Kingdom of Po-
land: the popular weeklies „Tygodnik Ilustrowany“ and „Świat“, as well as two 
more narrow-profile titles: „Wieś Ilustrowana“ addressed to the gentry commu-
nity and „Bluszcz“ - one of the first Polish women‘s magazines. In the analyzed 
period of less than a decade, a query in Warsaw‘s illustrated socio-cultural ma-
gazines brought a lot of research material on the representations of childhood 
and adolescence. The most numerous group consisted of very similar photo-
graphs documenting various types of educational or care facilities. However, it 
was also possible to establish a significant group of images that in various ways 
referred to diferent aspects of education and upbringing, being a testimony to 
the attitudes and views dominating in the polish society of that time.

Słowa kluczowe: ilustracja prasowa, sztuka polska, ikonografia dzieciństwa, 
ikonografia dorastania, czasopisma społeczno-kulturalne
Keywords: press illustration, Polish art, iconography of childhood, iconogra-
phy of adolescence, socio-cultural magazines

Temat ilustracji prasowej, będący od dziesięcioleci przedmiotem badań 
historyków sztuki i medioznawców, doczekał się już na polskim gruncie 

opracowań dotyczących analizy zawartości wybranych periodyków, rozwoju 
historycznego technik ilustracyjnych1, analizy szaty graficznej2 czy edukacyjnej 
funkcji zamieszczanych przedstawień3. Dopiero od niedawna jednak pojawiły 
się próby spojrzenia na materiał wizualny zamieszczany w popularnych cza-
sopismach jako komunikat, który może stanowić źródło do poznania kultury 

1  H. Natora-Macierewicz, Rozwój warszawskiej ilustracji prasowej do początku XX w. (na przy-
kładzie wybranych tygodników ilustrowanych), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 
1976, nr 15, s. 273-286.

2  D. Kamisińska, Grafika polskich tygodników ilustrowanych drugiej połowy XIX wieku na 
przykładzie lwowskiego „Ogniska Domowego” (1883-1888) i „Strzechy” (1868-1873) oraz kra-
kowskiego „Świata”(1888–1892 i 1893-1895) i „Włościanina” (1869-1879), „Rocznik Historii 
Prasy Polskiej” 2015, z. 3, s. 39-73.

3  K. Kłudkiewicz, Ilustracje w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” – od oświeceniowego encyklope-
dyzmu do wizualnego kanonu narodowego, „Biblioteka” 2019, nr 23, s. 121-165.
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i postaw społecznych funkcjonujących w określonych czasach4. Tymczasem 
złożona rola ilustracji prasowej, która nie tylko spełniała funkcje dekoracyjne, 
ale stanowiła dopełnienie tekstu pisanego, czasem zaś pozwalała na zamiesz-
czanie treści, które z różnych przyczyn nie mogły być ujęte explicite, czyni 
z niej intrygujący materiał nie tylko odzwierciedlający aktualne tendencje i gu-
sty estetyczne, ale też stanowiący świadectwo ówczesne światopoglądu i domi-
nujących przekonań.

Założeniem niniejszego artykułu jest przegląd ilustracji prasowych poświę-
conych dzieciom i młodzieży w celu odpowiedzi na pytanie dotyczące sposo-
bów wizualizacji zagadnień związanych z procesem edukacji i wychowania. 
Szeroko pojęte te zagadnienia obejmować będą problematykę nie tylko insty-
tucjonalnej oświaty, ale także zapewnienia właściwych warunków rozwoju, kre-
owania ról społecznych, budowania postaw obywatelskich.

Przedmiotem analizy stały się wybrane czasopisma wydawane na obszarze 
Królestwa Polskiego w okresie od rewolucji 1905 r. do wybuchu pierwszej woj-
ny światowej. Był to czas nie tylko burzliwych przemian politycznych, ale rów-
nież intensywnej modernizacji społecznej, przejawiającej się również w zmianie 
obowiązującego modelu wychowania dzieci. Jednocześnie w badanym okresie 
odnotować można bardzo znaczący przełom w ilustracji prasowej. Już od dru-
giej połowy XIX w. jej rola się rozszerza, na przełomie stuleci zyskując właściwie 
status niemalże nieodzownego elementu wpływającego na atrakcyjność danego 
tytułu. Na początku XX w. zaobserwować można coraz silniejsze wypieranie 
tradycyjnych technik graficznych (głównie drzeworytu) przez fotografię, co 
miało istotny wpływ na charakter treści materiałów wizualnych. Reprodukcje 
dzieł malarskich czy rysunki, stanowiące kreację artystyczną, zostały zastąpione 
znacznie bardziej obiektywnymi zdjęciami, o charakterze dokumentacyjnym, 
nie artystycznym. Pytaniem jest więc, jak w obliczu tych rewolucyjnych zmian, 
jakim podległa prasa owego czasu, przeobrażały się także treści wizualne doty-
czące najmłodszych członków społeczeństwa.

Ze względu na ograniczoną formę artykułu kwerenda objęła jedynie wy-
brane czasopisma badanego okresu. Wytypowane zostały periodyki o profilu 
społeczno-kulturalnym, które często podejmowały aktualne kwestie społecz-
ne, o szerokim zasięgu i kręgu odbiorców. Niewątpliwie jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych czasopism pozostawał wydawany nieprzerwanie od 1859 r. 

4  J. Kita, Ilustracje z dziewiętnastowiecznej prasy Królestwa Polskiego jako źródło do badań 
nad kulturą uzdrowiskową, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2015, 
nr 14, s. 37-48.
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„Tygodnik Ilustrowany”, który na przełomie stuleci osiągnął nakład 11 tysięcy 
egzemplarzy5. Reklamował się on informacją, że rocznie publikuje około 1200 
ilustracji. Od 1906 r. wydawany był założony przez Stefana Krzywoszewskie-
go warszawski „Świat”, który szybko podobną popularność, stając się główną 
konkurencją poprzednika. Obok tych dwóch cieszących się znaczną poczytno-
ścią tygodników, kwerenda objęła także dwa tytuły o węższym profilu: „Wieś 
Ilustrowaną” skierowaną do środowiska ziemiańskiego oraz „Bluszcz” – jeden 
z pierwszych tygodników kobiecych. Już wstępny przegląd wykazał znaczące 
różnice w podejściu do ilustracji we wszystkich wytypowanych tytułach. „Wieś 
Ilustrowana” na przykład jako jedyna wykorzystywała niemal wyłącznie foto-
grafie i to nie tylko takie o charakterze dokumentacyjnym, ale również o aspi-
racjach artystycznych (nawet jeśli wykonywane przeważnie przez amatorów). 
Warstwa graficzna „Bluszczu”, pomimo jego statusu czasopisma ilustrowanego, 
była zasadniczo uboga. Każdy numer zawierał jedynie pojedyncze ilustrowane 
artykuły. Najbogatsze i najbardziej różnorodne pod tym względem były „Tygo-
dnik Ilustrowany” i „Świat”, publikując na swoich łamach zarówno fotografie, 
jak i liczne reprodukcje dzieł sztuki oraz rysunki satyryczne. Wśród nich zna-
lazła się znaczna grupa prac poświęconych dzieciom i młodzieży. Dominowa-
ły dzieła o charakterze portretowym, ale wiele też było przedstawień bardziej 
złożonych treściowo, które pozwalały na zaobserwowanie różnych aspektów 
związanych z edukacją i wychowaniem.

***
Kwestią, która wzbudzała szczególnie silne zainteresowanie prasy, była sy-

tuacja ekonomiczna dzieci, a zapewnienie wszystkim potrzebującym opieki 
i godnych warunków życia, co stanowiło niezbędną podstawę działalności wy-
chowawczej. Pod względem liczby przykładów jedną z najliczniejszych grup 
przedstawień, dorównującą wyłącznie wizerunkom szkół, były fotografie uka-
zujące ochronki, spełniające wszakże dwoiste funkcje opiekuńczo-dydaktycz-
ne. Zdjęcia te, o dokumentacyjnym charakterze, często towarzyszyły artykułom 
relacjonującym osiągnięcia podobnych placówek przeznaczonych nie tylko dla 

5  C. Gajkowska, Tygodnik Ilustrowany, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. 
J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 963-965.
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ubogich6, ale również dla dzieci więźniów7, dla sierot8, dla dzieci chorych9 lub 
z niepełnosprawnościami10. Teksty te (często bezpośrednio) zachęcały do fi-
nansowego wspierania opisywanych instytucji, natomiast podstawową funkcją 
ilustracji było oddziaływanie na emocje odbiorców i mobilizowanie do takiej 
działalności charytatywnej. Choć liczne, fotografie te pod względem wizual-
nym nie były szczególnie urozmaicone. Rolę apelu do sumienia widzów od-
grywały również reprodukcje obrazów o tematyce społecznej, te jednak pu-
blikowane były znacznie rzadziej. Spośród tych nielicznych przykładów silnie 
moralizująco-dydaktyczne przesłanie dotyczące empatii i wrażliwości na kon-
trasty społeczne zawiera obraz Artura Grottgera Dwie matki [il. 1], który choć 
powstał blisko pół wieku wcześniej, w początkach XX stulecia nadal nie stracił 
na aktualności jako zachęta do uważności na potrzeby innych11.

Konieczność ekonomiczna, zmuszająca dzieci i młodzież do pracy zarobko-
wej, co ograniczało możliwość ich rozwoju na innych polach, stała się jednym 
z nielicznych aspektów społecznych, które stosunkowo często pojawiały się 
w ilustracji prasowej. Publikowane na łamach ówczesnych magazynów dzieła 
wyraźnie dzielą się na dwie główne kategorie. Z jednej strony jest znaczna gru-
pa utworów (głównie reprodukcji malarstwa, rzadziej rysunków), które pra-
cę dzieci ukazują w konwencji silnie idealizowanej. Zaliczyć do nich można 
przede wszystkim sentymentalne przedstawienia chłopców i dziewczynek pa-
sących zwierzęta, stanowiące afirmację życia w bliskości natury [il. 2]12. Temat 
ten, który w sztuce europejskiej miał długą tradycję, w okresie realizmu przyjął 
formy bardziej werystyczne, skupione na naturalistycznym oddaniu realiów 
życia na wsi, także uwzględniające jego trudy i mankamenty. Podobnych ujęć 

6  „Bluszcz” 1910, nr 44, s. 10; „Świat” 1906, nr 50, s. 18, 23; 1908, nr 1, s. 22; 1909, nr 9, 
s. 14; 1910, nr 44, s. 15; „Wieś Ilustrowana” 1910, nr 1, s. 11.

7  „Świat” 1910, nr 46, s. 13, 14; 1911, nr 52, s. 16.
8  „Świat” 1911, nr 35, s. 9.
9  „Świat” 1907, nr 41, s. 21.
10  „Świat” 1906, nr 32, s. 15; „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 41, s. 752; 1906, nr 16, s. 305.
11  „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 50, s. 1053. Obraz ten był zresztą kilkukrotnie reprodu-

kowany w prasie. W roku powstania jego graficzne kopie zamieścił „Tygodnik Ilustrowany” (1867, 
nr 395, s. 184) oraz „Kłosy” (1867, 1 pół., s. 101); później także „Dom polski” (1918, nr 4, s. 1).

12  Jako przykłady wymienić można dzieła artystów polskich obraz Emila Lindemana Gęsiarka 
(„Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 29, s. 566) i rysunek Stanisława Masłowskiego Pastuszkowie 
(„Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 10, s. 267), ale również obcych – Czecha Wacława Brożika 
Gęsiarka („Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 24, s. 486) czy Włocha F. P. Michettiego Pastuszka 
(„Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 28, s. 556).
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tego motywu nie udało się jednak odnaleźć wśród prasowych ilustracji, zdomi-
nowanych przez prace akademickie, unikające trudnych społecznie tematów. 
Drugą dość często powracającą kategorią ilustracji poświęconych zagadnieniu 
pracy dzieci były przedstawienia o charakterze bardziej dokumentacyjnym, 
głównie fotografie młodocianych pracowników fabryk i rzemieślniczych za-
kładów wytwórczych. I wśród nich trudno jednak odnaleźć pierwiastki spo-
łecznej krytyki wobec wykorzystywania pracy nieletnich. Zdjęcia dzieci, nawet 
10-letnich, wykorzystywane są jako dowód postępu związanego z zapewnie-
niem właściwych warunków zarobkowania dla dzieci z rodzin najuboższych13. 
Wśród wielu podobnych zdjęć wyróżnia się, będąc jednocześnie jednym z naj-
wcześniejszych przykładów reportażu fotograficznego, cykl poświęcony pra-
cownicom (w tym także młodym dziewczynkom) fabryki sztucznych kwiatów 
wykonany przez wybitnego warszawskiego dokumentalistę Mariana Fuksa 
[il. 3]14. Zatrudniony w owym czasie jako etatowy fotoreporter tygodnika 
„Świat” utrwalał życie codzienne Warszawy początku XX w., specjalizując się 
w fotografii dokumentalnej związanej między innymi właśnie z tematyką oby-
czajową i społeczną15. Natomiast negatywne konsekwencje przekraczających 
możliwości dzieci wyzwań związanych z pracą zarobkową zobrazowane były 
w badanym okresie tylko w jednej pracy: Druciarczyku Józefa Rapackiego, 
ukazującym chłopca, który zmarł podczas swojej wędrówki w poszukiwaniu 
garnków do naprawy [il. 4]16. Ów wyjątek, potwierdzający regułę niemal cał-
kowitego wyrugowania z publicznej narracji społecznych kosztów pracy dzieci, 
jest tym bardziej dobitny.

Poza obszarem szerszego społecznego zainteresowania znalazła się kwe-
stia problemów dzieci i młodzieży z mniejszości etnicznych czy narodowych. 
Motyw ten, który w II połowie XIX w. był bardzo ważnym obszarem ilustracji 
prasowej, zwłaszcza w ujęciu etnograficzno-ludoznawczym, w kolejnej epoce 
wyraźnie stracił na znaczeniu. Reprezentują go np. nieliczne przedstawienia 
romskich obozów, obejmujące także wizerunki dzieci17 lub portrety z kategorii 

13  „Świat” 1911, nr 13, s. 19.
14  „Świat” 1911, nr 26, s. 13.
15  Marjan Fuks Pierwszy fotoreporter II RP, oprac. K. Wójcik, kat. wyst. Dom Spotkań 

z Historią, Warszawa 2017.
16  „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 12, s. 213.
17  „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 23, s. 448; „Wieś Ilustrowana” 1912, nr 6, s. 26; „Wieś 

Ilustrowana” 1913, nr 10, s. 16.
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„typów charakterystycznych”. Warto jednak odnotować jeden z bardzo wcze-
snych przykładów dyskusji nad problemem rasizmu, jaki pojawił się nie tylko 
w prasie, ale i generalnie w kulturze polskiej. W 1908 r. tygodnik „Świat” jako 
pierwszy opublikował nowelę Gabrieli Zapolskiej Pani Dulska przed sądem, sta-
nowiącej kontynuację cieszącej się olbrzymią popularnością sztuki tejże autor-
ki18. Jednym z głównych wątków utworu jest uprzedzenie tytułowej bohaterki 
do czarnoskórego syna jednej z sąsiadek. Nowela zilustrowana została w sposób 
bardzo nietypowy: poprzez specjalnie zaaranżowane fotografie wykonane przy 
udziale aktorów Teatru Małego w Warszawie [il. 5]. Wprawdzie dziecko, któ-
re stało się przyczyną głównego konfliktu narracyjnego, zostało zagrane przez 
ucharakteryzowanego białego chłopca, to i tak docenić należy zarówno sam 
utwór literacki, jak i ilustracje do niego za wprowadzenie do publicznej dyskusji 
kwestii dyskryminacji dzieci na tle rasowym.

Socjalizacja, jako proces nabywania przez dzieci i młodzież wzorów zacho-
wań oraz kreowania ról społecznych, nie stanowiła explicite tematu ilustracji 
prasowej. Jednak zachowane materiały wizualne pozwalają w znacznym stop-
niu odtworzyć panujący wówczas system wartości i norm, zwłaszcza w odnie-
sieniu do różnic wychowania determinowanych płcią. Już choćby w portretach 
dzieci, fotograficznych czy malarskich, bardzo częste jest stosowanie akce-
soriów symbolizujących „właściwe” bądź „stosowne” cechy osobowościowe. 
Wielokrotnie pojawiający się w wizerunkach dziewczynek motyw lalki może 
być odczytywany w kontekście społecznych oczekiwań wobec kobiet – jako 
znak troskliwości i opieki nad innymi19. Natomiast chłopcy ukazywani byli 
z bronią, choćby zabawkową, nadal jednak konotowaną z odwagą i aktywnością 
[il. 6]20. Podobne podziały dostrzegalne są także w przedstawieniach dotyczą-
cych sposobów spędzania wolnego czasu, zwłaszcza w amatorskich fotografiach 
rodzinnych zamieszczanych licznie we „Wsi Ilustrowanej”. Dziewczynki ukazy-
wane były przy podlewaniu kwiatów lub zajmowaniu się zwierzętami gospo-
darczymi, zaś chłopcy podczas zajęć związanych z jeździectwem i myślistwem 
[il. 7]21. W analogiczny sposób do stereotypowego postrzegania obowiązków 

18  „Świat” 1908, nr 22, s. 1-5, nr 23, s. 4-6, nr 24, s. 3-6, nr 25, s. 3-4.
19  „Świat” 1908, nr 50, s. 9; „Wieś Ilustrowana” 1914, nr 5, okładka; 1914, nr 5, 

s. 1; 1914, nr 5, s. 4.
20  „Wieś Ilustrowana” 1910, nr 3, s. 36; „Świat” 1910, nr 7, s. 17, „Świat” 1911, nr 27, s. 5.
21  „Wieś Ilustrowana” 1910, nr 1, s. 55; 1910, nr 3, s. 36; 1910, nr 8, s. 29; 1911, nr 3, s. 15; 

1911, nr 4, s. 4; 1911, nr 4, s. 8. 
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wynikających z płci odnosi się również obraz Franciszka Eismonda Gosposia, 
który musiał dobrze wpisywać się w gusta ówczesnych odbiorców, gdyż jego 
reprodukcję zamieścił zarówno „Świat”22, jak i „Tygodnik Ilustrowany”23.

Przedstawienia wpisujące się w narrację utrwalającą ów tradycyjnie pojmo-
wany podział pojawiały się właściwie we wszystkich analizowanych periody-
kach (choć w różnym natężeniu). Ciekawym jest jednak, że na łamach „Świata” 
pojawiały się rysunki satyryczne tę dychotomię dyskretnie podważające. Choć-
by poprzez przedstawienie dziewczynki bawiącej się żołnierzykami („tylko ofi-
cerami”, co miało stanowić puentę dowcipu)24. Najradykalniejszy światopoglą-
dowo wydaje się rysunek przedstawiający młodą matkę, która jako sufrażystka 
odmawia uciszenia płaczącej córki w imię nieodbierania jej „prawa do głosu” 
[il. 8]25. Owe przejawy mniej konserwatywnych postaw społecznych pojawiały 
się, co znamienne, wyłącznie w kategorii ilustracji humorystycznych. Jednak 
ich uwzględnienie jest świadectwem, że nowe poglądy stawały się w tym czasie 
obiektem zwiększonego zainteresowania w ramach publicznej dyskusji.

Niewątpliwie temat edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży w bada-
nym okresie na łamach czasopism najczęściej poruszany był w kontekście ko-
nieczności zapewnienia powszechnego dostępu do szkolnictwa, które jawiło się 
jako jedno z kluczowych współczesnych wyzwań społecznych. Liczne artykuły 
poświęcone uruchamianiu nowych szkół, organizacji placówek oświatowych 
i podnoszenia ich standardu, ilustrowane były zdjęciami przedstawiającym 
szkoły i ich uczniów, częściej z obszarów wiejskich jako narażonych na szczegól-
ne wykluczenie w zakresie dostępu do szkolnictwa. Wśród placówek miejskich 
pojawiały się także szkoły zawodowe26. Przedstawiane były egzemplifikacje za-
równo lokalne (tj. z obszaru Królestwa Polskiego27), z terenów innych zaborów 
(głównie Galicji28), ale też znacznym zainteresowaniem prasy cieszyły się szkoły 
polonijne w często odległych krainach – od Ekaterynodaru29 i Baku30, przez 

22  „Świat” 1908, nr 49, s. 9.
23  „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr15, s. 289.
24  „Świat” 1909, nr 13, s. 19.
25  „Świat” 1908, nr 3, s. 24.
26  „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 21, s. 408; 1912, nr 3, s. 52.
27  „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 40, s. 792; 1914, nr 9, s. 173; „Świat” 1909, nr 24, 

s. 24; 1910, nr 33, s. 16; 1910, nr 47, s. 10; 1911, nr 23, s. 22.
28  „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 48-49, s. 874; „Wieś Ilustrowana” 1911, nr 12, s. 4.
29  „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 48, s. 1061.
30  „Świat” 1909, nr 25, s. 22.
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Lallaing31 po Amerykę32. Publikowane fotografie mają charakter stricte doku-
mentacyjny i pełnią wyłącznie funkcję ilustracyjną; nie cechują się aspiracjami 
artystycznymi ani dążeniem do oryginalności. Większość z nich realizuje jeden 
z dwóch schematów: wizerunku uczniów siedzących w ławkach w sali lekcyjnej 
bądź grupy dzieci, często wraz z wychowawcami, pozujących przed budynkiem 
szkolnym. Tego typu obiekty stanowią jednak pod względem ilościowym zde-
cydowanie największą grupę odnotowaną w wyniku kwerendy.

Przy tak dużej popularności dokumentacyjnych zdjęć przedstawiających 
uczniów przed bądź w szkole, zaskakującym jest fakt, że motyw nauki szkolnej 
właściwie w ogóle nie pojawił się w sposób bezpośredni w innego typu ilustra-
cjach prasowanych niż fotografie. Pomimo tego iż znanych jest wiele obrazów 
z przełomu XIX i XX w. przedstawiających lekcje szkolne, żaden z nich nie 
został w omawianym okresie zreprodukowany w badanych tygodnikach. Je- 
dyny odnotowany wyjątek stanowi kompozycja stanowiąca zestawienie kilku 
epizodów z noweli Bolesława Prusa Antek, wśród których pojawia się także 
przedstawienie wiejskiego nauczyciela odpytującego z znajomości alfabetu33.

Jednakże wątek związany z instytucjami oświatowymi pojawił się poprzez 
reprodukcje dzieł o charakterze alegorycznym, np. obrazu Piotra Stachiewicz 
stanowiącego apologię Towarzystwa Szkoły Ludowej przedstawionego poprzez 
personifikację oświaty jako kobiety z kagankiem [il. 9]34. Warto tu nadmienić, 
że obraz ten powstał najprawdopodobniej na zamówienie galicyjskiej instytu-
cji oświatowej i był przez nią często wykorzystywany. Przedstawienie to spo-
pularyzowały w świadomości powszechnej pocztówki kilkukrotnie wydawane 
nakładem Towarzystwa35. Kompozycje ta wykorzystana została także w publi-
kacjach Towarzystwa, np. w broszurze prezentującej rys ich działalności36 czy 
na okładce monografii Konrada Ujejskiego Marii Wysłouchowej37, co znaczą-
co przyczyniło się do rozpowszechnienia tejże kompozycji. Bardzo podobną 
koncepcję stanowi, również zreprodukowana w „Tygodniku Ilustrowanym”, 

31  „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 29, s. 610.
32  „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 31, s. 629.
33  „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 22, s. 462.
34  „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 29, s. 593.
35  Można tu odnotować choćby pięć wariantów ze zbiorów Biblioteki Narodowej 

w Warszawie datowanych na lata ok. 1905-1927 [sygn. DŻS XII 8b/p.48/9].
36  W. Sikora, Towarzystwo Szkoły Ludowej w latach 1891-1928, Kraków 1929.
37  M. Wysłouchowa, Kornel Ujejski, jego życie i pisma, Kraków [ok. 1913].
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płaskorzeźba Cypriana Godebskiego z cokołu pomnika Agenora Gołuchow-
skiego wykonanego przez słynnego rzeźbiarza dla Lwowa. Poświęcona szkołom 
ludowym również wykorzystuje narządzie personifikacji, ukazując oświatę jako 
młodą kobietę z dziećmi (w tym wypadku czytającymi)38. Nieliczne te przypad-
ki potwierdzają wyłącznie zasadę, że temat szkolnictwa pojawiał się w ilustracji 
prasowej pod postacią reporterskiej fotografii raczej niż grafik czy reprodukcji 
obrazów. Spostrzeżenie to, należy podkreślić, dotyczy jednak wyłącznie nauki 
„zinstytucjonalizowanej”, kontowanej z placówkami szkolnymi. W tym samym 
bowiem czasie w obserwowanych periodykach pojawiały się bowiem wizerunki 
odnoszące się do innych, pozaszkolnych form zdobywania wiedzy i ogólnego 
rozwoju dzieci i młodzieży.

Jednym z zagadnień częściowo związanym z instytucją szkoły, ale też wykra-
czającym poza jej mury, było krzewienie nawyku zdrowego trybu życia poprzez 
popularyzację sportu. Również w tym wypadku, tak jak przy temacie szkol-
nictwa ogólnie, dominowały materiały ilustrowane zdjęciami o charakterze re-
portażu ukazującymi pokazy gimnastyczne uczniów39 albo mecze piłkarskie40. 
„Wieś ilustrowana”, zgodnie ze swoim profilem, propagowała powszechne 
w kręgach ziemiańskich jeździectwo41. W omawianym okresie pojawiały się 
także, choć jeszcze rzadko, fotografie prezentujące skauting – formę spędza-
nia czasu zyskującą dopiero popularność na ziemiach polskich42. Jednocześnie, 
nie tylko fotografie, ale także tradycyjne ilustracje prasowe wykorzystywane 
były do zachęcania młodzieży do aktywności fizycznej „w wolnych chwilach” 
[il. 10]43.

Innym ważnym aspektem, objawiającym się całkiem licznie w ilustracjach 
prasowych, była aktywizacja twórcza dzieci i młodzieży. Ukazywana była w spo-
sób niejednoznaczny, co dowodzi ambiwalentnego stosunku panującego w ów- 
czesnym społeczeństwie do działalności artystycznej i kreatywnej. Z jednej 
strony w omawianych pismach zamieszczane były reprodukcje typowo salono-
wych obrazów ukazujących sentymentalne scenki domowe z dziećmi oddający-

38  „Świat” 1909, nr 51, s. 4.
39  „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 41, s. 807, s. 35; „Świat” 1911, nr 51, s. 30.
40  „Świat” 1906, nr 45, s. 8; „Wieś Ilustrowana” 1911, nr 6, s. 45.
41  „Wieś Ilustrowana” 1910, nr 3, s. 43.
42  „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 24, s. 497.
43  „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 24, s. 499.
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mi się komponowaniu muzyki [il. 11]44 lub tkactwu45. Zajęcia te przedstawione 
są jako pożądane hobby, osiągnięcie z repertuaru umiejętności stosownych dla 
dzieci (głównie dziewcząt) z wyższej klasy społecznej, ale nie działalność, która 
mogłaby przerodzić się w zawodową karierę artystyczną. Podobna przyszłość 
zazwyczaj nie była też przeznaczeniem dzieci z niższych warstw społecznych, 
które ze względu na ograniczone możliwości rozwoju, tworzyć mogły głównie 
dla przyjemności własnej i najbliższego otoczenia, jak to uwiecznił Wincenty 
Wodzinowski46.

Na przeciwnym biegunie plasują się przedstawienia z kolei przesadnie ro-
mantyzujące powołanie artystyczne. Przykładem może być (również akademic-
ki w stylu) obraz, wybrany do publikacji spośród obiektów prezentowanych 
podczas wystawy jubileuszowej Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Przyszły 
artysta Antoniego Gramatyki [il. 12], ukazujący wnętrze kuchni, gdzie na po-
bielonej ścianie mały chłopczyk ujawnia swój dar, rysując węglem z paleniska 
wyjątkowo trafny portret kucharza47. Zapewne autor nawiązywał do anegdoty 
dotyczącej „odkrycia” talentu młodego Aleksandra Orłowskiego przez księżną 
Czartoryską, która zatrzymać się miała w oberży prowadzonej przez ojca „przy-
szłego artysty”. Opowiastka ta, zamieszczona w powszechnie znanym Słowniku 
Rastawieckiego48, stała się podstawą dla zbudowania mitu Orłowskiego jako 
predestynowanego przez los do wielkiej kariery pomimo skromnego pochodze-
nia. Jakkolwiek pamiętać należy, że podobne „hagiograficzne” elementy stały 
się elementem legendy biograficznej różnych artystów, nie tylko oczywiście pol-
skich, to pomimo ich wątpliwego charakteru historycznego, odgrywały istotną 
rolę jako narzędzie motywacji, dowodząc, że otrzymany od opatrzności talent 
może być przepustką do wyrwania się z ograniczeń niskiego stanu społecznego 
(nie bez wsparcia światłych mecenasów jednakże). Jako zachętę do nieustawania 
w trudach doskonalenia swoich umiejętności można interpretować także inne 
przedstawienia nawiązujące do motywu cudownego dziecka, odwołujące się 
do przykładów autentycznych postaci otoczonych nimbem artystycznej wiel-

44  Jan Holewiński, W poszukiwaniu melodii, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 43, s. 841.
45  Cyprian Dylczyński, Przy krosienkach, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 28, s. 541.
46  „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 55, s. 910.
47  „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 53, s. 1073. Na marginesie dodać można, że ten sam 

obraz w początkach XX w. jeszcze przyjemniej dwukrotnie był reprodukowany w innych perio-
dykach [„Tygodnik Narodowy” 1900, 135, „Biesiada Literacka” 1912, 1, 509], co czyni z niego 
prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnione z wszystkich dzieł tego malarza.

48  E. Rastawiecki, Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo 
w niej przebywających, t. II, Warszawa 1851, s. 76-77.
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kości. Obszerny artykuł poświęcony Fryderykowi Chopinowi zamieszczony 
w 1910 r. w „Świecie” został m.in. zilustrowany reprodukcją obrazu A. C. Go- 
wa, Pięcioletni Chopin grający na klawikordzie49. Nieodosobnione były także 
przypadki zamieszczania na łamach prasy zdjęć dziecięcych geniuszy, głównie 
muzyków lub aktorów, zwłaszcza przy okazji zapowiedzi ich występów. Ale 
zdarzało się również, że zjawisko to stawało się przedmiotem prześmiewczej 
krytyki w rysunkach satyrycznych50.

Odnotować także należy dzieła nawiązujące do toposu relacji międzypo-
koleniowych jako źródła życiowej mądrości. Zaliczają się do nich reproduk-
cje: typowo akademickiego obrazu Knausa Nauki dziadunia51, nagrodzonego 
w Paryżu obrazu Blanki Mercère Opowiadanie babuni czy rysunku Antoniego 
Kamieńskiego Dwa wieki [il. 13]52. Można dodać, że ten popularny w sztuce 
końca XIX w. motyw znalazł też swój humorystyczny odpowiednik à rebo-
urs w rysunku satyrycznym Franciszka Kostrzewskiego, w którym nastolatek 
z młodzieńczą zarozumiałością oferuje wyjaśnienie ojcu czytanego dokumentu 
(gazety?)53.

Relacje międzypokoleniowe stanowiły ważne źródło nie tylko wiedzy i doś- 
wiadczenia życiowego, ale też, jak można wnosić z przeglądu ilustracji praso-
wych, stanowiły kluczowy element wychowania religijnego, które było wzmac-
niane przez relacje rodzinne. Wnosząc z przekazów ikonograficznych, wspólne 
przeżywanie obrzędów religijnych było podstawą budowania spoistości ro-
dziny. Liczba przykładów przedstawień, które pojawiały się na łamach wszyst-
kich obserwowanych tytułów, wskazuje, jak silny był społeczny imperatyw 
rozwijania pobożności już od najmłodszych lat. W dużej mierze to właśnie 
na rodzinie, a nie przedstawicielach kościoła, spoczywał społeczny obowiązek 
wprowadzenia dzieci we wspólnotę religijną. Rolę tę wypełniali rodzice, ale 
często również dziadkowie, co dodatkowo jeszcze zacieśniało relacje rodzinne. 
W przedstawieniach publikowanych w prasie wychowanie religijne konoto-
wane było z czułością i troską o dobro dziecka, czego świadectwem może być 
amatorska fotografia artystyczna K. Łuniewskiej z okładki „Wsi Ilustrowanej” 
[il. 14]. Według podpisu ukazująca podkrakowskich chłopów, obrazowała mo-
ment wspólnego odmawiania różańca przez dziewczynkę i starszego mężczy-

49  „Świat” 1910, nr 8, s. 6.
50  „Świat” 1909, nr 10, s. 17.
51  „Świat” 1907, nr 2, s. 1.
52  „Świat” 1909, nr 1, s. 9.
53  „Świat” 1907, nr 7, s. 23.
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znę54. Religijność dziecięca manifestowana była w prasie wielokrotnie poprzez 
motywy nawiązujące do codziennego pacierza55, uczestnictwa dzieci w cotygo-
dniowych nabożeństwach56, ale także obchodów ważnych świąt kościelnych57. 
W przeważającej mierze te przedstawienia dotyczyły wyznania katolickiego, ale 
wśród wyjątków można znaleźć motywy ilustrujące obrzędowość innych religii 
np. judaizmu, choćby w kameralnej obrazie Maurycego Minkowskiego – scenie 
rozgrywającej się pomiędzy córką a matką zatytułowanej Pożegnanie sabatu58.

W większości z przywołanych przypadków dzieci przedstawiane były wśród 
dorosłych (choć często ich postać była w szczególny sposób wyróżniana poprzez 
kompozycję scen), co podkreślało trwałość wspólnoty i kontynuację tradycji 
przez kolejne pokolenia. Jednak zdarzały się także przedstawienia, które sku-
pione były wyłącznie na roli w działaniach kultowych najmłodszych członków 
społeczności, czego przykładem może być obraz Aleksandra Augustynowicza 
ukazujący dwóch ministrantów podczas procesji wielkanocnej [il. 15]59. Re-
fleksja nad współczesną duchowością dziecięcą była najczęściej tematem dzieł 
z gatunku scen rodzajowych (malarskich, rysunkowych czy fotograficznych), 
ale pojawiała się także w kategorii prac o tematyce stricte sakralnej. W owych 
czasach ceniony, dziś zapomniany niemiecki malarz Friedrich Uhde, autor re-
produkowanego w „Świecie” obrazu, biblijną scenę błogosławienia dzieci przez 
Jezusa ukazał we wnętrzu chłopskiej chaty, z postaciami ubranymi we współcze-
sne stroje, wykorzystując dość popularny w akademickim malarstwie religijnym 
zabieg aktualizacji [il. 16]60. Tym samym zuniwersalizował jej przekaz, tworząc 
manifest o istotnej roli, jaką wiara odgrywa w procesie wychowawczym, tak na 
przełomie XIX i XX w., jak w czasach Chrystusa.

Do kategorii kreowania „właściwych”, według ówczesnych norm, postaw 
społecznych zaliczyć należy także ilustracje, które związane były z budowaniem 
tożsamości narodowej i wychowaniem patriotycznym. Ponad stulecie od mo-
mentu utraty niepodległości przez Polskę cele te realizowane były poprzez kult 
jednostek, konstruowanych jako wzory patriotycznego postępowania. Zjawisko 

54  „Wieś Ilustrowana” 1911, nr 7, s. 1.
55  „Wieś Ilustrowana” 1911, nr 3, s. 14; „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 1, s. 4; 1910, 

nr 24, s. 485.
56  „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 13, s. 250-251; „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 7, s. 123.
57  „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 7, s. 129.
58  „Świat” 1911, nr 34, s. 5.
59  „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 15, s. 269.
60  „Świat” 1911, nr 11, s. 4.
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to zapoczątkowane zostało jeszcze u schyłku XVIII w. i stanowiło jeden z cha-
rakterystycznych fenomenów kultury polskiej całego kolejnego stulecia. Po-
stacie narodowych bohaterów, a wśród nich w szczególny sposób wyróżniony 
Tadeusz Kościuszko, stawiane były za przykład nie tylko dla młodszej części 
społeczeństwa. W odniesieniu do młodzieży w malarstwie polskim okresu za-
borów wykształcił się motyw hołdu oddawanego przy grobie lub pomniku wy-
bitnej postaci. Reprodukcje należących do tej kategorii obrazów zamieszczał 
kilkukrotnie w badanym okresie „Tygodnik Ilustrowany”: Artura Grottgera 
U grobowca Kościuszki [il. 17]61 czy Piotra Stachiewicza Boże ojcze, twoje dzie-
ci [il. 18], przedstawiającego modlitwę chłopców (w podkrakowskich sukma-
nach!) na Kopcu Kościuszki62. Wariantem tego wątku były sceny modlitwy 
i refleksji nad mogiłami anonimowych ofiar walki narodowowyzwoleńczej. 
Wśród ilustracji prasowych reprezentuje je reprodukcja obrazu Nad grobem 
partyzanta Ludomira Benedyktowicza63, który sam był weteranem powstania 
styczniowego. Intencją podobnych, bardzo licznych swego czasu w sztuce pol-
skiej dzieł, było nie tylko ogólne rozbudzenie uczuć patriotycznych, ale też wy-
kształcenie w młodych odbiorcach poczucia obowiązku zbrojnej walki za wol-
ność kraju. Warto jednak zauważyć, że w początkach XX w. podobne poglądy 
nie były już tak powszechne w społeczeństwie, a imperatyw „ofiary na ołtarzu 
ojczyzny” zanikał. Artyści młodopolscy dość jednoznacznie niekiedy kontesto-
wali rolę sztuki jako narzędzia propagandy militarnych zrywów, by przywołać 
choćby przykłady Melancholii Jacka Malczewskiego czy Wesela Stanisława Wy-
spiańskiego. Nie dziwi więc, że temat ten był obecny we współczesnej prasie 
za pośrednictwem dzieł artystów poprzedniego pokolenia, silnie zakorzenio-
nych w romantycznych narracjach. Również fakt, że ilustracje o tej tematyce 
publikowane były (w grupie analizowanych periodyków) wyłącznie na łamach 
„Tygodnika Ilustrowanego” dowodzi konserwatywnego i tradycjonalistyczne-
go profilu tego tytułu.

Jednak w burzliwym okresie między rewolucją 1905 r. a wybuchem I woj-
ny światowej narastające w Królestwie Polskim niepokoje objęły znaczną część 
społeczeństwa, nie wykluczając także młodzieży, która angażowała się, na miarę 
swoich możliwości, w działalność polityczną. Ich zainteresowanie tą sferą życia 
publicznego bywało komentowane w prasie, także poprzez materiały wizualne. 
Przykłady stanowić mogą rysunki satyryczne: Franciszka Kostrzewskiego, któ-

61  „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 13, s. 237.
62  „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 51, s. 1114-1115.
63  „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 10, s. 196.
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ry z typowym dla niego pobłażliwym dowcipem punktował nastolatków po-
sługujących się niezrozumiałym dla siebie językiem politycznym64 albo A. Za- 
rzyckiego wyśmiewającego nieudolność rosyjskiego policmajstra usiłującego 
złapać chłopców kolportujących zakazane wydawnictwa65. Podobne wątki po-
jawiały się jednak na łamach prasy sporadycznie.

W szerszym zakresie temat ten objawił się w odniesieniu do wydarzeń 
związanych ze strajkami szkolnymi, rozpoczętymi w 1901 r. we Wrześni w ra- 
mach sprzeciwu przeciw akcjom germanizacyjnym66. W kolejnych latach pro-
testy uczniów nasiliły się, obejmując także terytoria innych zaborów. Prasa 
warszawska z powodu cenzury nie komentowała podobnych wystąpień w Kró-
lestwie Polskim, ale za to bardzo szczegółowo omawiała sytuację w Prusach, 
zwłaszcza w roku 1906, po publikacji otwartego listu niedawnego noblisty 
Henryka Sienkiewicza do króla pruskiego Wilhelma II67. Stołeczne periodyki, 
„Tygodnik Ilustrowany” i „Świat”, regularnie opisywały przebieg tamtejszych 
strajków szkolnych, a pierwszy z nich wysłał nawet do Wielkopolski swojego 
korespondenta. Artykuły te ilustrowane były fotografiami, głównie przedsta-
wiającymi „małoletnich bohaterów” czy to pozujących w studiu68, czy ukaza-
nych w trakcie modlitwy za powodzenie protestu69. Prasa nie cofała się nawet 
przed publikacją materiałów dość drastycznych, takich jak zdjęcie poranionych 
pleców 7-letniego ucznia Henryka Heyduckiego ukaranego przez nauczyciela 
za złą wymowę słowa „Wecken”70. Aktualny i dramatyczny temat stał się także 
przyczynkiem do powstania obrazów poświęconych „dzieciom poznańskim”, 
których reprodukcje zamieszczały czasopisma. Jeden z tekstów korespondenta 
„Tygodnika Ilustrowanego” opatrzony został na przykład graficzną kopią kom-
pozycji Wincentego Wodzinowskiego ukazującej scenę rodzinną z bliskimi 
rozpaczającymi nad dramatyczną sytuacją ukaranego ucznia71. Jeszcze silniejszy 
ładunek zawierały prace stanowiące alegorię martyrologii dzieci wielkopolskich 

64  „Świat” 1910, nr 13, s. 18.
65  „Świat” 1907, nr 15, s. 20.
66  J. L. Kulczycki, Strajki szkolne w zaborze pruskim 1901-1907. Walka o dwujęzyczną oświatę, 

Poznań 1993.
67  L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach 1906-1907, 

Gdańsk-Sopot 2009, s. 208-210.
68  „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 45, s. 990; 1906, nr 46, s. 1009.
69  „Świat” 1907, nr 1, s. 11; 1907, nr 9, s. 14.
70  „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 51, s. 1054; „Świat” 1907, nr 35, s. 21.
71  „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 44, s. 969. Ten sam obraz ponownie opublikowany 

został też trzy lata później: „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 50, s. 1027.
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A. Dębickiego [il. 19]72 i Stanisława Kaczor-Batowskiego [il. 20]73. Pełniły one 
funkcję nie tylko oskarżenia wobec okrucieństwa państwa pruskiego, ale także 
wyraz wsparcia dla jego ofiar oraz podziwu wobec odwagi i uporu dzieci pod-
trzymując powszechny strajk.

***
W analizowanym okresie niespełna dziesięciolecia kwerenda w warszaw-

skich ilustrowanych tygodnikach społeczno-kulturalnych przyniosła bardzo 
obfity materiał badawczy dotyczący przedstawień dzieciństwa i dorastania. 
Najliczniejszą grupę stanowiły, bardzo do siebie zbliżone, fotografie dokumen-
tujące różnego rodzaju placówki oświatowe lub opiekuńcze. Jednak udało się 
ustalić także znaczą grupę przedstawień, które w różnorodny sposób odnosiły 
się do rozmaitych aspektów edukacji i wychowania, stanowiąc świadectwo po-
staw i poglądów dominujących w ówczesnym społeczeństwie. Dostrzec można, 
że w znacznej mierze publikowane materiały wizualne kontynuowały jeszcze 
tendencje zakorzenione w poprzednim stuleciu, co często wynikało z doboru 
jako materiału ilustracyjnego dzieł XIX-wiecznych lub prac artystów starszego 
pokolenia (głównie reprezentujących realizm i akademizm). W porównaniu 
do nich twórczość młodego pokolenia na łamach prasy pojawiała się bardzo 
rzadko. Wynikało to z zasadniczo tradycjonalistycznego profilu popularnych 
i wysokonakładowych periodyków, co, jak można sądzić, związane było ściśle 
z zasadniczo konserwatywnymi poglądami głównych ich odbiorców. Problemy 
społeczne nowej XX-wiecznej rzeczywistości zaczęły się jednak powoli poja-
wiać, także w odniesieniu do zagadnień związanych z dzieciństwem i wychowa-
niem, na przykład w „Świecie”. Tendencje te narastały w okresie powojennym, 
wraz z postępującą modernizacją postaw społecznych, ale też z rozszerzeniem 
się oferty periodyków, także o takie skierowane do postępowej części społeczeń-
stwa. W tym świetle ilustracja prasowa z lat 1905-1914 stanowi świadectwo 
okresu przełomu i powolnego budowania nowych postaw społecznych.

72  „Świat” 1906, nr 46, s. 10.
73  „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 47, s. 1017.
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Ilustracja 1
Artur Grottger, Dwie matki,

„Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 50, s. 1053
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Ilustracja 2
F.P. Michetti, Pastuszka,

„Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 28, s. 556
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Ilustracja 3
Marian Fuks, Fotoreportaż Śladem „Żółtego kwiatka”,

„Świat” 1911, nr 26, s. 13
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Ilustracja 4
Józef Rapacki, Druciarczyk, „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 12, s. 213

Ilustracja 5
Ilustracja do noweli Gabrieli Zapolskiej Pani Dulska przed sądem,

„Świat” 1908, nr 23, s. 5
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Ilustracja 6
Józef Wodyński, Dzieci,
„Świat” 1911, nr 27, s. 5
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Ilustracja 7
J. Jełowiecka, fotografie Pierwszy wierzchowiec i Mała ogrodniczka,

„Wieś Ilustrowana” 1911, nr 3, s. 15

Ilustracja 8
Rysunek satyryczny, „Świat” 1908, nr 3, s. 24
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Ilustracja 9
Piotr Stachiewicz, Alegoria Towarzystwa Szkoły Ludowej,

„Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 29, s. 593

Ilustracja 10
Winieta, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 24, s. 499
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Ilustracja 11
Jan Holewiński, W poszukiwaniu melodii,

„Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 43, s. 841
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Ilustracja 12
Antoni Gramatyka, Przyszły artysta,

„Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 53, s. 1073



Agnieszka Świętosławska100

Ilustracja 13
Antoni Kamieński, Dwa wieki,

„Świat” 1909, nr 1, s. 9
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Ilustracja 14
K. Łuniewska, Fotografia „Zdrowaś Marja”,

„Wieś Ilustrowana” 1911, nr 7, s. 1
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Ilustracja 15
Aleksander Augustynowicz, Alleluja,

„Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 15, s. 269

Ilustracja 16
Friedrich Uhde, Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie,

„Świat” 1911, nr 11, s. 4
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Ilustracja 17
Artur Grottger, U grobowca Kościuszki,

„Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 13, s. 237
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Ilustracja 18
Piotr Stachiewicz, Boże ojcze, twoje dzieci,

„Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 51, s. 1114-1115
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Ilustracja 19
A. Dębicki, Męczeństwo polskich dzieci,

„Świat” 1906, nr 46, s. 10
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Ilustracja 20
Stanisław Kaczor-Batowski, Dzieci poznańskie,
„Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 47, s. 1017
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Od dny moczanowej do nadciśnienia tętniczego 
– krótka historia kwasu moczowego

From Gount to Hypertension – a Breif History of Uric Acid

Abstrakt
Historia kwasu moczowego sięga czasów starożytnego Egiptu. Pozornie 

nieszkodliwa substancja była przyczyną bolesnej, nieuleczalnej wtedy choroby, 
nazywaną przez historyków m.in. chorobą bogaczy. Kwas moczowy z biegiem 
czasu stał się obiektem zainteresowania i badań wielu naukowców. Odkrycie 
tego związku chemicznego stanowiło zaledwie wstęp do oceny jego metabo-
lizmu i wpływu na stan zdrowia człowieka. Współczesne badania pozwoliły 
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na zbadanie jego związku z dysfunkcją i starzeniem śródbłonka naczyń, a tym 
samym z rozwojem choroby cywilizacyjnej, jaką jest nadciśnienie tętnicze. 
Przez wiele lat nieznany i niedoceniany, dziś jeden z istotnych, niezależnych 
i modyfikowalnych czynników ryzyka towarzyszący chorobom sercowo-naczy-
niowym. Celem pracy było przedstawienie zwięzłego rysu historycznego tego 
ciekawego związku chemicznego.

Abstract
The history of uric acid goes back to ancient Egypt. This seemingly innocu-

ous substance was the cause of a painful, then incurable disease - gout, called 
by historians the disease of the rich. Over time, uric acid has become the ob-
ject of interest and research of many scientists. The discovery of this chemical 
compound was only an introduction to the assessment of its metabolism and 
impact on human health. Contemporary research has allowed to investigate its 
relationship with the dysfunction and senescence of the vascular endothelium, 
and thus with the development of a civilization disease such as arterial hyper-
tension. For many years unknown and underestimated, today it is one of the 
important, independent and modifiable risk factors accompanying cardiovas-
cular diseases. The aim of the work was to present a concise historical outline of 
this interesting chemical compound.

Słowa kluczowe: kwas moczowy, nadciśnienie tętnicze, stres oksydacyjny, hi-
storia medycyny, dysfunkcja śródbłonka
Keywords: uric acid, hypertension, oxidative stress, medical history, endothe-
lial dysfunction

1. Wstęp

Kwas moczowy, dokładniej skutki jego podwyższonego stężenia w surowicy, 
stanowią istotny problem zdrowotny ludzi już od setek lat. Stan związany 

z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego w surowicy ludzkiej powy-
żej 6-7 mg/dl definiowany jest jako hiperurykemia. Długo sądzono, że głów-
nym jego objawem jest odkładanie się kryształów kwasu moczowego przede 
wszystkim w stawach, ale również w układzie moczowym czy w ścianie naczyń 
krwionośnych. Najczęściej dochodzi do zajęcia stawu śródstopno-paliczko- 
wego palucha. Staw jest obrzęknięty, zaczerwieniony, ucieplony i niezwykle bo-
lesny. Dolegliwości te pojawiają się napadowo. Z uwagi na fakt, że większość 
napadów występuje po tłustym posiłku z dodatkiem alkoholu, na który mogli 
sobie pozwolić tylko zamożni ludzie, choroba ta była różnie nazywana: choro-
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ba królów, choroba bogaczy, podagra, skaza moczanowa, artretyzm. W końcu 
zaś pojawiła się nazwa współcześnie stosowana – dna moczanowa. Początkowo 
nie znano przyczyny tych dolegliwości, dopiero pod koniec XVII w. odkryto 
związek, który nazwano kwasem moczowym i w XIX w. połączono go z wy-
stępowaniem dny moczanowej. Kolejne lata badań i rozwój nauki pozwoliły 
zaobserwować niewidoczne skutki działania kwasu moczowego w organizmie 
człowieka, związane z jego negatywnym wpływem również na układ sercowo-
-naczyniowy, w tym na rozwój i postęp nadciśnienia tętniczego. Podwyższone 
stężenia kwasu moczowego w surowicy zostały uznane przez Europejskie To-
warzystwo Nadciśnienia Tętniczego w 2018 r. jako niezależny, modyfikowalny 
czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Wyniki badań z ostatnich kilkudziesię-
ciu lat wykazały, że redukcja stężenia kwasu moczowego poprawia rokowanie 
i zmniejsza śmiertelność u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczy-
niowego.

Celem pracy było przedstawienie historii kwasu moczowego i związku jego 
nasilonego metabolizmu z dysfunkcją śródbłonka naczyń oraz występowaniem 
chorób sercowo-naczyniowych, w tym nadciśnienia tętniczego.

2. Materiał i metody
2.1.Kryteria włączenia:

Do przeglądu włączono artykuły oryginalne, poglądowe oraz książki, opu-
blikowane i wydane do grudnia 2021 r. w języku polskim oraz angielskim. Ar-
tykuły omawiały treści dotyczące historii kwasu moczowego, dny moczanowej, 
kamicy moczanowej oraz historii wpływu kwasu moczowego i jego przemian 
na rozwój chorób sercowo-naczyniowych, w tym nadciśnienia tętniczego. Po-
nadto włączono badania z udziałem dorosłych pacjentów chorujących na cho-
roby układu sercowo-naczyniowego, u których oceniano wpływ kwasu moczo-
wego oraz udział leków obniżających poziom kwasu moczowego w surowicy 
krwi ludzkiej na całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe.

2.2. Kryteria wyłączenia:
Odrzucono streszczenia z materiałów konferencyjnych, opisy przypadków 

oraz badania na organizmach zwierzęcych.

2.3. Strategia wyszukiwania artykułów:
Do wyszukiwania artykułów wykorzystano bazę danych PubMed. Prze-

gląd literatury został przeprowadzony pomiędzy sierpniem a grudniem 2021 r. 
Posłużono się następującymi hasłami MeSH: Cardiovascular risk factor [MeSH 
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Terms] OR History of medicine [MeSH Terms] OR Hypertension [MeSH 
Terms] OR Uric acid [MeSH Terms], uzyskując 27 019 wyników. Ograniczo-
no wyszukiwanie do badań z udziałem ludzi powyżej 18 roku życia, badań kli-
nicznych, prac poglądowych, prac historycznych, książek w języku angielskim 
lub języku polskim. Duplikujące się prace odrzucono. Tytuły i abstrakty były 
analizowane przez dwóch odrębnych badaczy. Po zapoznaniu się z pełną treścią 
artykułu podejmowano decyzję o włączeniu artykułu do przeglądu. W przy-
padku wątpliwości i odrębności zdań badaczy, decyzję o włączeniu artykułu 
do przeglądu podejmował trzeci odrębny badacz. Ostateczna pula artykułów 
wyniosła: 47.

3. Historyczny przegląd kwasu moczowego
3.1. Doniesienia o dnie moczanowej i kamicy moczowej

Pierwsze informacje dotyczące kwasu moczowego można znaleźć już w sta- 
rożytnym Egipcie. Archeologom udało się wyizolować kamień moczowy, po-
chodzący z egipskiej mumii, żyjącej ponad 7 tysięcy lat temu, którego jądro 
zbudowane było ze związku kwasu moczowego. Jest to prawdopodobnie naj-
starszy kamień zawierający ten związek1. Ponadto w Raporcie Archeologicznym 
z 1907-1908 r. analiza składu stawu palucha u starszego mężczyzny pochowa-
nego na cmentarzu w starożytnym Egipcie wykazała nagromadzenie się krysz-
tałów kwasu moczowego2.

Dopiero w starożytnej Grecji wybitny lekarz tamtych czasów, Hipokrates, 
około 400 lat przed naszą erą, opisał objawy kliniczne związane z odkładaniem 
się kwasu moczowego w stawach, jednak nie znał przyczyny tego stanu. W swo-
ich Aforyzmach nazwał dnę chorobą nieuleczalną, występującą w grupie do-
rosłych aktywnych seksualnie mężczyzn, spożywających tłuste pokarmy. Jako 
pierwszy nazwał ją podagrą, ale również artretyzmem bogaczy, ponieważ tylko 
najbogatsze grupy społeczne mogły sobie pozwolić na tłustą dietę. Lekarz za-
obserwował, że schorzenie nie dotyka kobiet przed menopauzą czy osób bied-
nych. Napady dny według Hipokratesa występowały głównie wiosną i jesienią, 
trwały średnio czterdzieści dni3. Areteusz z Kapadocji żyjący około II w. na-

1  W.E. Kittredge, R. Downs, The role of gout in the formation of urinary calculi, „The Journal 
of Urology” 1952, t. 67, nr 6, s. 841-7.

2  G.W. Reisner, The Archeological Survey of Nubia. Report for 1907-1908, t. 1, 1910.
3  D.L. Aleman, Aforismos De Hipocrates, Madrid 1818.
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zwał nieznaną przyczynę dny specjalną toksyną krążącą we krwi4. Pochodzący 
z tego samego okresu grecki lekarz i filozof Galen pierwszy opisał tzw. thophi, 
czyli skałę-wytrącone kryształy soli kwasu moczowego w stawach jako skutek 
przewlekłej hiperurykemii. Zaobserwowane przez niego czynniki ryzyka wy-
stąpienia dny były zgodne z jego poprzednikami. Dodatkowo zasugerował 
możliwość dziedzicznego występowania choroby5. Sugestia ta była już wcze-
śniej proponowana przez rzymskiego senatora Senekę. Sugerował on również, 
że dna może współistnieć z chorobą nerek oraz może występować wśród kobiet, 
co zaprzeczało dotychczasowej teorii męskiej choroby6.

Część badaczy uważa, że pierwszy raz terminu dna (gout) użył historyk 
francuskiego pochodzenia Godfryd de Villehardouin. Nazwał chorobę tak 
w swoim dziele Zdobycie Konstantynopola (La Conquête de Constantinople), 
w którym opisuje losy hrabiego Hugo de Saint Paul, chorującego na dnę mo-
czanową7. Inni uważają z kolei, że pierwszy raz tego terminu użył dominikański 
mnich Randolphus z Bocking (1197-1258). Słowo gutta z łacińskiego oznacza 
kropla, a jednym z objawów obserwowanych w dnie są owrzodzenia przypomi-
nające krople w okolicy zajętych stawów8.

3.2. Doniesienia o kwasie moczowym
Przełomowym okresem, w drodze do odkrycia przyczyny nieuleczalnej do 

tej pory choroby, jest wiek XVII. W 1679 r., holenderski biolog, a dokładniej 
mikrobiolog Antoni van Leeuwenhoek z Delft (1632-1723) uwidocznił pod 
mikroskopem spiczaste cząsteczki pochodzące ze stawów osób chorujących na 
dnę9. Dopiero sto lat później (1776), szwedzki chemik i aptekarz Carl Scheele 
odkrył kwas moczowy w kamieniu nerkowym i uznał za odrębną substancję, 
ustalając jej skład chemiczny10. W 1797 r. William Hyde Wollaston stwierdził 
występowanie soli kwasu moczowego w guzkach dnawych, łącząc substancję 

4  C.R. MacKenzie, Gout and Hyperuricemia: an Historical Perspective, „Current Treatment 
Options in Rheumatology” 2015, t. 1(2), s. 119-130.

5  Claudii Galeni Opera Omnia, ed. C.G. Kühn, Leipzig 2011.
6  F.H. Garrison, An Introduction to the History of Medicine, Saunders 1929.
7  E. Neuwirth, Milestones in the diagnosis and treatment of gout, „Archives of Internal 

Medicine” 1943, t. 72, s. 377-387.
8  W.S.C. Copeman, A Short History of the Gout and the Rheumatic Diseases, Los Angeles 1964.
9  D.J. Mccarty, A historical note: Leeuwenhoek’s description of crystals from a gouty tophus, 

„Arthritis & Rheumatology” 1970, t. 13(4), s. 414-418.
10  K.W. Scheele, Examen chemicum calculi urinarii. Opusula II, Leipzig 1776.
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kwasu moczowego z popularną chorobą – dną moczanową11. Kolejną przeło-
mową postacią w historii kwasu moczowego jest brytyjski lekarz Alfred Baring 
Garrod (1819-1909), który wykazał w swoich badaniach, że pacjenci chorujący 
na dnę mają wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi. Opracował on prostą 
metodę pomiaru stężenia tej substancji z użyciem lnianej nitki zanurzanej w za-
kwaszonej krwi, na której wytrącały się kryształy kwasu moczowego. Przedsta-
wił on również dziesięć hipotez dotyczących dny moczanowej. Garrod zakładał 
w nich m.in. związek pomiędzy kwasem moczowym a dną moczanową; współ-
udział nerek w rozwoju dny poprzez zmniejszone wydalanie z moczem kwasu 
moczowego; zdefiniował kryształy kwasu moczowego jako przyczynę napadów 
dny, nie zaś jego konsekwencję. Zasugerował też, że odkładanie kryształów 
wywołuje miejscowy stan zapalny12. W 1907 r. Emil Fischer (1852-1919) wy-
kazał, że kwas moczowy należy do grupy związków purynowych13. Natomiast 
w roku1913 dwóch badaczy: Folin i Denis opisali kolorymetryczną metodę 
oznaczania kwasu moczowego we krwi14.

3.3. Doniesienia o kwasie moczowym 
i związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym

Przez wiele lat naukowcy uważali, że kwas moczowy ma związek tylko 
z kamicą lub dną moczanową. Kolejne lata badań pozwoliły zaobserwować 
zależność pomiędzy wysokim stężeniem kwasu moczowego w surowicy krwi 
a częstszym występowaniem chorób sercowo-naczyniowych (takich jak m.in. 
choroba niedokrwienna serca, miażdżyca naczyń mózgowych czy nadciśnienie 
tętnicze) oraz incydentów i zgonów z tych przyczyn. Badanie obserwacyjne 
rodzin chorujących na dnę moczanową lub hiperurykemię, opublikowane 
w 1964 r. w The American Journal of Medicine potwierdziło dotychczaso-
we informacje dotyczące dziedzicznego występowania hiperurykemii, ale 
przede wszystkim dostarczyło danych dotyczących powikłań i zgonów z przy-
czyn sercowo-naczyniowych w tej grupie. Łącznie w badaniu uzyskano in-
formację o 17 mężczyznach z potwierdzoną dną moczanową, którzy zmarli 
w okresie obserwacji. Przyczyną aż dziesięciu zgonów była choroba niedo-

11  W.H. Wollaston, On gouty and urinary concretions, „Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London” 1797, t. 87, s. 386-400.

12  Garrod A.B., The nature and treatment of gout and rheumatic gout, London 1859.
13  E. Fischer, Untersuchungen in der puringruppe, New York 1907.
14  O. Folin, W. Dennis, A new (calorimetric) method for the determination of uric acid in the 

blood, „Journal of Biological Chemistry” 1913, t. 13, s. 469.
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krwienna serca, cztery osoby zmarły z powodu incydentów naczyniowo-mó-
zgowych, dwie w przebiegu nowotworu i jedna z powodu krwawienia z prze-
wodu pokarmowego. Autorzy badania uważali, że wysoka częstość zgonów 
z przyczyn sercowo-naczyniowych w tej grupie mogła wynikać ze znacznej czę-
stości występowania podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego w tych ro-
dzinach (skurczowe ciśnienie tętnicze> 150 mmHg i/lub rozkurczowe ciśnie-
nie tętnicze> 100 mmHg)15.

W 1979 r. Persky i wspólnicy opublikowali wyniki swoich 5-letnich ba-
dań obserwacyjnych. Wykazali w nich związek kwasu moczowego z występo-
waniem nieprawidłowości w badaniu elektrokardiograficznych oraz że wystę-
powanie choroby niedokrwiennej serca z towarzyszącym wysokim stężeniem 
kwasu moczowego w grupie białych kobiet (45-64 lat) jest wtórne do przyj-
mowania diuretyków, podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego krwi czy 
masy ciała. Uznali oni na tej podstawie, że kwas moczowy jest niezależnym 
czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i zgonu ze wszystkich przy-
czyn wśród kobiet16.

W kolejnych latach przeprowadzano liczne badania obserwacyjne badające 
te zależności. W badaniu Social Insurance Institution Finland (1982) hiperury-
kemia występowała w grupie osób chorujących już na otyłość, mających stan 
przedcukrzycowy, nadciśnienie tętnicze czy chorobę serca. Śmiertelność całko-
wita u mężczyzn i kobiet z hiperurykemią (w ciągu 5 lat obserwacji) była istot-
nie wyższa niż u osób z prawidłowymi stężeniami kwasu moczowego w surowi-
cy. W grupie kobiet bez chorób serca śmiertelność całkowita była zwiększona 
dopiero w okresie 5-12 lat obserwacji. Autorzy na tej podstawie wnioskowali, 
że wysokie stężenie kwasu moczowego mogło być wtórne do już istniejącej za-
awansowanej miażdżycy17.

Publikowano liczne wyniki potwierdzające związek kwasu moczowego 
z chorobami sercowo-naczyniowymi z podobnymi wnioskami m. in. NHA-
NES I (1995) brak związku u mężczyzn, predyktor śmiertelności z powodu 

15  M.T. Rakic, H.A. Valkenburg, R.T. Davidson, J.P. Engels, W.M. Mikkelsen, J.V. Neel, 
Observations on the natural history of hyperuricemia and gout. I. An eighteen tear follow-up of 
nineteen gouty families, „The American Journal of Medicine” 1964, t. 37(6), s. 862-871.

16  V.W. Persky, A.R. Dyer, E. Idris-Soven, J. Stamler, R.B. Shekelle, J.A. Schoenberger, Uric 
acid: a risk factor for coronary heart disease, „Circulation” 1979, t. 59(5), s. 969-977.

17  A. Reunanen, H. Takkunen, P. Knekt, A. Aromaa, Hyperuricemia as a Risk Factor for 
Cardiovascular Mortality, „Acta Medica Scandinavica” 1982, t. 212, s. 49-59.



Katarzyna Lewandowska et alii114

choroby niedokrwiennej serca w grupie kobiet18; SHEP (1996) związek z in-
cydentami sercowo-naczyniowymi, w tym z zawałem serca niepowikłanym 
zgonem19; MONICA Augsburg (1999) silny związek podwyższonego stęże-
nia kwasu moczowego a śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny wśród 
mężczyzn20; WORKSITE Study (1999) związek ze zwiększonym ryzykiem 
sercowo-naczyniowym w innych rasach niż biała, istnienie korelacji między 
stężeniem kwasu moczowego a występowaniem innych czynników ryzyka cho-
rób sercowo-naczyniowych21; NHANES I Study (2000) istnieje różnica w po-
ziomie kwasu moczowego względem płci i jest on wyższy u mężczyzn, czarnej 
rasy, osób starszych, poziom kwasu moczowego jest związany z występowaniem 
innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i śmiertelnością z powodu 
chorób sercowo-naczyniowych22; LIFE Study (2004) wyjściowe stężenie kwa-
su moczowego istotnie zwiększa występowanie incydentów sercowo-naczy-
niowych u kobiet, nie zaobserwowano tej zależności w przypadku mężczyzn23; 
GREACE Study (2004) poziom kwasu moczowego w grupie nieleczonych 
pacjentów z zaburzeniami lipidowymi i chorobą niedokrwienną serca są nieza-
leżnym predyktorem niepożądanych zdarzeń w chorobie niedokrwiennej serca 
u obu płci24; LURIC Study (2015) związek stężenia kwasu moczowego z prze-

18  D.S. Freedman, D.F. Williamson, E.W. Gunter, T. Byers, Relation of Serum Uric Acid to 
Mortality and Ischemic Heart Disease, „American Journal of Epidemiology” 1995, t. 141(7), 
s. 637-644.

19  P.H. Frost, B.R. Davis, A.J. Burlando, J.D. Curb, G.P. Guthrie, J.L. Isaacsohn, Serum Lipids 
and Incidence of Coronary Heart Disease, „Circulation” 1996, t. 94, s. 2381-2388.

20  A.D. Liese, H.W. Hense, H. Löwel, A. Döring, M.K.U. Tietze, Association of serum uric 
acid with all-cause and cardiovascular disease mortality and incident myocardial infarction in the 
MONICA Augsburg cohort. World Health Organization Monitoring Trends and Determinants 
in Cardiovascular Diseases, „Epidemiology” 1999.

21  M.H. Alderman, H. Cohen, S. Madhavan, S. Kivlighn, Serum uric acid and cardiovascular 
events in successfully treated hypertensive patients, „Hypertension” 1999, t. 34(1), s. 144-150.

22  J. Fang, M.H. Alderman, Serum uric acid and cardiovascular mortality: The NHANES 
I Epidemiologic Follow-up Study, 1971-1992, „Journal of the American Medical Association” 
2000, t. 283(18), s. 2404-2410.

23  A. Høieggen, M.H. Alderman, S.E. Kjeldsen, S. Julius, R.B. Devereux, U. De Faire, The 
impact of serum uric acid on cardiovascular outcomes in the LIFE study, „Kidney International” 
2004, t. 65(3), s. 1041-1049.

24  V.G. Athyros, D.P. Mikhailidis, A.A. Papageorgiou, A.N. Symeonidis, S.S. Daskalopoulou, 
A.I. Kakafika, Relationship between LDL-C and non-HDL-C levels and clinical outcome in the 
GREek Atorvastatin and Coronary-heart-disease Evaluation (GREACE) study, „Current Medical 
Research and Opinion” 2004, t. 20(9), s. 1385-1392.
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rostem lewego przedsionka25; ELSA Brasil (2016) związek kwasu moczowego 
z występowaniem stanu przednadciśnieniowego26.

3.4. Doniesienia o związku kwasu moczowego 
i występowaniu nadciśnieniu tętniczym

Związek wpływu podwyższonego stężenia kwasu moczowego w surowicy 
z występowaniem nadciśnienia tętniczego nie jest nową informacją. Lekarze 
obserwowali podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi w grupie pa-
cjentów chorujących na dnę moczanową. Jednak prawdopodobnie pierwsza 
hipoteza na ten temat została postawiona przez Fredericka Akbara Mohame-
da w artykule opublikowanym w 1879 r. w The Lancet, w którym kwas mo-
czowy został przedstawiony jako integralny element w rozwoju i patofizjologii 
pierwotnego nadciśnienia tętniczego27. W 1890 r. Haig opisał związek kwasu 
moczowego ze współistnieniem innych chorób, w tej grupie znalazło się rów-
nież nadciśnienie tętnicze28. Przez kolejne lata z uwagi na brak wystarczających 
dowodów w wynikach badań na bezpośredni związek kwasu moczowego na 
rozwój współistniejących chorób substancję tę traktowano jako tzw. zastępczy 
marker m.in. dla cukrzycy, choroby nerek lub nadwagi i otyłości. W tym okre-
sie kwas moczowy nie był traktowany w środowisku medycznym jako istotny 
klinicznie parametr laboratoryjny. Temat kwasu moczowego i nadciśnienia tęt-
niczego powrócił, gdy w 1961 r. Kinsey i współautorzy opublikowali artykuł 
dotyczący występowania hiperurykemii w grupie 400 pacjentów chorujących 
na nadciśnienie tętnicze. W badaniu jako podwyższone stężenie kwasu moczo-
wego uznano wartości powyżej 6 mg/dl w grupie mężczyzn i powyżej 5 mg/dl 
w grupie kobiet. Ponad 40%, co stanowi 183 osoby z 400, miało podwyższo-
ne stężenie kwasu moczowego we krwi. Hiperurykemia występowała częściej 
wśród mężczyzn (52%) niż wśród kobiet (43%) chorujących na nadciśnienie. 
Kliniczne objawy dny moczanowej zaprezentowało zaledwie 3,5% chorych. 

25  M.E. Kleber, G. Delgado, T.B. Grammer, G. Silbernagel, J. Huang, B.K. Krämer, Uric acid 
and cardiovascular events: A Mendelian randomization study, „Journal of the American Society 
of Nephrology” 2015, t. 26(11), s. 2831-2838.

26  P.A. Lotufo, C.P. Baena, I.S. Santos, I.M. Bensenor, Serum uric acid and prehypertension 
among adults free of cardiovascular diseases and diabetes: Baseline of the Brazilian Longitudinal 
Study of Adult Health (ELSA-Brasil), „Angiology” 2016, t. 67(2), s. 180-186.

27  F.A. Mahomed, On chronic bright’s disease and its essential symptoms, „Lancet” 1879, 
t. 113(2890), s. 76-78.

28  A. Haig, The Connecting Link between the High-Tension Pulse and Albuminuria, „The 
British Medical Journal” 1890.
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Badacze podkreślili w pracy istotność związku kwasu moczowego z nadciśnie-
niem tętniczym. Zwracali uwagę również na fakt, że w grupie pacjentów przyj-
mujących diuretyki tiazydowe lub z upośledzoną filtracją nerek wartości kwasu 
moczowego mogą być wyższe29. Badanie opublikowane w 1966 r. wykazało, że 
w grupie pacjentów ze złośliwym nadciśnieniem tętniczym hiperurykemia wy-
stępowała aż u 75%30. Artykuł American Heart Journal z 1972 r. przedstawia 
wyniki badania, gdzie 5-letni wskaźnik zachorowalności na nadciśnienie tętni-
cze, w grupie izraelskich mężczyzn (17-25 lat) rósł wraz z wiekiem i był wyższy 
w grupie osób urodzonych w Europie. Co ważne, wśród jednego z wielu ocenia-
nych czynników ryzyka występowania nadciśnienia tętniczego znalazł się kwas 
moczowy, którego stężenie istotnie korelowało z występowaniem tej choroby. 
Ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego w grupie mężczyzn z najwyższego 
percentyla stężenia kwasu moczowego w okresie 5-letniej obserwacji wzrosło 
prawie dwukrotnie31.

W kolejnych latach opublikowano wyniki licznych badań, które potwier-
dzały sugerowane do tej pory przypuszczenia o związku kwasu moczowego 
w nadciśnieniu tętniczym. W CARDIA Study (1999) niższy status społecz-
no-ekonomiczny, oceniany na podstawie poziomu wykształcenia i jednej lub 
więcej zmiennych takich jak podwyższone stężenie insuliny na czczo, trójgli-
cerydów, kwasu moczowego, wiązał się z rozwojem podwyższonego ciśnienia 
tętniczego u młodych dorosłych32.

Wyniki danych Hawaii-Los Angeles-Hiroshima Study wykazały, że hi-
perinsulinemia, otyłość, hiperurykemia i hipertriglicerydemia były związane 
z nadciśnieniem tętniczym u Amerykanów pochodzenia japońskiego. Hiper-
insulinemia i hiperurykemia były niezależnymi predyktorami rozwoju nadci-

29  D. Kinsey, R. Walther, H. Sise, G.S.R. Whitelaw, Incidence of hyperuricemia in 400 hyper-
tensive subjects, „Circulation” 1961, t. 24, s. 972-973.

30  P.J. Cannon, W.B. Stason, F.E. Demartini, S.C. Sommers, J.H. Laragh, Hyperuricemia 
in Primary and Renal Hypertension, „The New England Journal of Medicine” 1966, t. 275(9), 
s. 457-464.

31  H.A. Kahn, J.H. Medalie, H.N. Neufeld, E. Riss, U. Goldbourt, The incidence of hyper-
tension and associated factors: The Israel ischemic heart disease study, „American Heart Journal” 
1972, t. 84(2), s. 171-182.

32  A.R. Dyer, K. Liu, M. Walsh, C. Kiefe, D.R. Jacobs, D.E. Bild, Ten-year incidence of 
elevated blood pressure and its predictors: The CARDIA Study, „Journal of Human Hypertension” 
1999, t. 13(1), s. 13-21.
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śnienia33. W kolejnym badaniu Masuo i współautorzy (2003) analiza regresji 
wielokrotnej średnich ciśnień krwi, noradrenaliny i kwasu moczowy wykazała, 
że były one istotnymi czynnikami determinującymi zmiany średniego ciśnienia 
krwi w ciągu 5 lat. Wyniki badania dostarczyły informacji nie tylko o wpływie 
stężenia kwasu moczowego w surowicy na możliwość wzrostu ciśnienia tętni-
czego, ale również na przewidzenie przyrostu masy ciała w przyszłości34.

Wyniki wyżej przytoczonych badań oraz wielu innych przeprowadzonych 
po 2000 r. bez wątpienia zwróciły uwagę lekarzy na istotny czynnik ryzyka, 
towarzyszący nadciśnieniu tętniczemu, jakim jest kwas moczowy.

Badacze próbując zrozumieć, skąd wynikają te zależności, musieli skupić 
się na szczegółowej analizie metabolizmu kwasu moczowego. Dzięki Fische-
rowi (1907) wiedzieli już, że kwas moczowy jest produktem przemian puryn 
w organizmie człowieka. Dlatego jako jedną z możliwości leczenia hiperuryke-
mii zalecaną i wciąż aktualną jest stosowanie diety ubogopurynowej. Wiedzieli 
również już, że niedostateczne wydalanie kwasu moczowego przez nerki może 
powodować hiperurykemię35.

Ames i współautorzy w 1981 r. przedstawili hipotezę dotyczącą korzyści 
z wysokich stężeń kwasu moczowego w surowicy człowieka, jednak zupełnie 
odbiegającą od rozwiązania przyczyny obserwowanych wyżej zależności. Ich 
badania in vitro wykazały, że kwas moczowy jest silnym zmiataczem wolnych 
rodników. Ames uważał, że kwas moczowy w podwyższonych stężeniach jest 
jednym z głównych przeciwutleniaczy osocza, który chroni komórki przed 
uszkodzeniem z powodu stresu oksydacyjnego. Naukowcy uważali, że w ewo-
lucji naczelnych doskonalenie mechanizmów chroniących komórki przed tok-
sycznym efektem wolnych rodników były jedną z przyczyn zapobieganiu sta-
rzenia i chorób serca, a zatem wydłużenia życia Homo sapiens i zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia nowotworów. W swojej pracy zaproponowali hipotezę, że 
występowanie wysokiego poziom kwasu moczowego jest jednym z możliwych 
mechanizmów ochrony komórek. Swoje rozważania opierali o teorię ewo-
lucji związaną z wyciszeniem genu urykazy u Homo sapiens. Enzym ten 

33  M. Imazu, H. Yamamoto, M. Toyofuku, K. Sumii, M. Okubo, G. Egusa, Hyperinsulinemia 
for the development of hypertension: Data from the Hawaii-Los Angeles-Hiroshima study, 
„Hypertension Research” 2001, t. 24(5), s. 531-536.

34  K. Masuo, H. Kawaguchi, H. Mikami, T. Ogihara, M.L. Tuck, Serum uric acid and 
plasma norepinephrine concentrations predict subsequent weight gain and blood pressure elevation, 
„Hypertension” 2003, t. 42(4 I), s. 474-480.

35  E. Fischer, Untersuchungen in der puringruppe, New York 1907.
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odpowiedzialny jest za dalszy metabolizm kwasu moczowego do allantoiny – 
metabolitu lepiej rozpuszczalnego w wodzie i przez to również lepiej wydalane-
go przez nerki. Ludzie, orangutany i psy (dalmatyńczyki) nie posiadają urykazy, 
natomiast inne ssaki i niższe naczelne posiadają. Jego brak zdaniem autorów 
powoduje wzrost stężenia kwasu moczowego w organizmie i wtórny do tego 
mechanizm ochronny przed reaktywnymi formami tlenu36. Nie poruszają jed-
nak kwestii związanej z toksycznym odkładaniem się, w różnych lokalizacjach, 
kryształów kwasu moczowego w organizmie człowieka.

Inni naukowcy zauważają, że wyciszenie genu urykazy początkowo rze-
czywiście mogło być korzystne. Niedobór soli w diecie hominidów w epoce 
kamienia łupanego skutkował niedostatecznym jej poziomem w organizmie 
i mógł być przyczyną zagrażających życiu spadkom ciśnienia tętniczego krwi. 
Brak urykazy odpowiadał za występowanie hiperurykemii i wtórnie do niej 
wzrost ciśnienia tętniczego. Jednak zmiana trybu życia z koczowniczego na 
osiadły, zmiana diety z roślinnej na obfitszą w mięso i alkohol spowodowały, 
że korzystny wcześniej efekt kwasu moczowego obecnie nie gwarantuje zacho-
wania prawidłowego ciśnienia krwi, a nawet jest wręcz czynnikiem ryzyka jego 
nadmiernego wzrostu37.

Ważnym kamieniem milowym w zrozumieniu związku kwasu moczowe-
go i nadciśnienia tętniczego było dokładniejsze zbadanie metabolizmu kwasu 
moczowego, w tym przede wszystkim enzymu odpowiedzialnego za syntezę 
kwasu moczowego: oksydoreduktazy ksantynowej. Enzym występuje w dwóch 
izoformach: dehydrogenaza i oksydaza ksantynowa38. Okazuje się, że w warun-
kach niedotlenienia, jakimi są stany związane z miażdżycą, czyli towarzyszące 
chorobom układu sercowo-naczyniowego czy w warunkach reperfuzji, domi-
nującym enzymem w procesie syntezy kwasu moczowego staje się oksydaza 
ksantynowa39. Reakcji tej towarzyszy produkcja reaktywnych form tlenu, które 
uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych prowadzą do jego dysfunkcji, 

36  B.N. Ames, R. Cathcart, E. Schwiers, P. Hochstein, Uric acid provides an antioxidant 
defense in humans against oxidant- and radical-caused aging and cancer: A hypothesis, „Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of America” 1981, t. 78, s. 6858-6862.

37  S. Watanabe, D-H. Kang, L. Feng, T. Nakagawa, J. Kanellis, H. Lan, M. Mazzali, R.J. 
Johnson. Uric Acid, Hominoid Evolution, and the Pathogenesis of Salt-Sensitivity, „Hypertension” 
2002, t. 40(3), s. 355-360.

38  J. Maiuolo, F. Oppedisano, S. Gratteri, C. Muscoli, V. Mollace, Regulation of uric acid 
metabolism and excretion, „International Journal of Cardiology” 2016, t. 213, s. 8-14.

39  M. Saksela, R. Lapatto, K.O. Raivio, Irreversible conversion of xanthine dehydrogenase 
into xanthine oxidase by a mitochondrial protease, „FEBS Letters” 1999, t. 443(2), s. 117-120; 
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starzenia (senescence), zaburzeń autoregulacji, a także rozwoju i postępu miaż-
dżycy, która zajmuje istotne miejsce w procesie patologii chorób układu serco-
wo-naczyniowego, w tym nadciśnienia tętniczego. Produktami reakcji są jedna 
cząsteczka kwasu moczowego oraz cztery cząsteczki reaktywnych form tlenu. 
Kwas moczowy jest w stanie zneutralizować dwie cząsteczki wolnych rodni-
ków, pozostałe dwa biorą udział w zwiększeniu stresu oksydacyjnego i uszko-
dzeniu naczyń40. Rozwój nadciśnienia tętniczego, jak również jego postęp, wy-
nika prawdopodobnie z uszkodzenia i wtórnej do tego dysfunkcji śródbłonka 
i starzenia komórkowego (senescence), wywołanej przez reaktywne formy tlenu, 
powstałe podczas nasilonej syntezy kwasu moczowego przy współudziale oksy-
dazy ksantynowej.

Obserwacje in vitro zostały potwierdzone w badaniach klinicznych oce-
nianych między innymi metodą pletyzmografii okluzyjnej tętnic (VOP, ve-
nous occlusion plethysmography) czy wazodylatacją tętnicy ramiennej po 
niedokrwieniu (FMD, flow-mediated dilatation), gdzie wykazano poprawę 
funkcji śródbłonka po zastosowaniu leków obniżających stężenie kwasu mo-
czowego w surowicy41.

Pomimo że związek kwasu moczowego i nadciśnienia tętniczego jest ba-
dany już od ponad stu lat, kwas moczowy jako niezależny czynnik ryzyka ser-
cowo-naczyniowego został uwzględniony dopiero w 2018 r. w Wytycznych 
Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH)42. W tym samym 
roku został opublikowany międzynarodowy konsensus ekspertów dotyczący 
diagnozowania i leczenia pacjentów z hiperurykemią oraz wysokim ryzykiem 
sercowo-naczyniowym. Eksperci zalecili obniżanie stężenia kwasu moczowego 

T. Nishino, The conversion of xanthine dehydrogenase to xanthine oxidase and the role of the enzyme 
in reperfusion injury, „Journal of Biochemistry” 1994, s. 1-6.

40  H.U. Hink, N. Santanam, S. Dikalov, L. McCann, A.D. Nguyen, S. Parthasarathy, 
Peroxidase properties of extracellular superoxide dismutase: role of uric acid in modulating in vivo 
activity, „Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology” 2002, t. 22(9), s. 1402-1408.

41  J. George, E. Carr, J. Davies, J.J.F. Belch, A. Struthers, High-dose allopurinol improves 
endothelial function by profoundly reducing vascular oxidative stress and not by lowering uric 
acid, „Circulation” 2006, t. 114(23), s. 2508-2516; A.F.G. Cicero, M. Pirro, G.F. Watts, D.P. 
Mikhailidis, M. Banach, A. Sahebkar, Effects of Allopurinol on Endothelial Function: A Systematic 
Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials, „Drugs” 2017, t. 8(1), 
s. 99-109; M.M. Alem, Allopurinol and endothelial function: A systematic review with meta-analysis 
of randomized controlled trials, „Cardiovascular Therapeutics” 2018, t. 36(4).

42  B. Williams, G. Mancia, 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hyper-
tension, „European Heart Journal” 2018.
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lekiem z grupy inhibitorów oksydazy ksantynowej – allopurinolem w gru-
pie pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym i stężeniem kwasu 
moczowego już powyżej 5 md/dl, którzy mają co najmniej dwa spośród czyn-
ników: nadciśnienie, cukrzycę, dyslipidemię, niedawny udar lub zawał serca, 
przewlekłą chorobę nerek43. W 2019 r. Wytyczne Polskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego w ślad za stanowiskiem europejskim zalecili kontrolę 
i w razie konieczności również terapię obniżającą stężenie kwasu moczowego 
w surowicy u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem serco-
wo-naczyniowym44.

4. Podsumowanie
Problem nasilonego metabolizmu kwasu moczowego w stanach niedotle-

nienia, związanych m.in. z miażdżycą naczyń przez długi okres czasu nie był 
dostrzegany. Rozwój medycyny pozwolił na opracowanie leków mogących 
hamować oksydazę ksantynową, natomiast ich zastosowanie, jak już wiemy, 
zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe i całkowite ryzyko zgonu45. Odkrycia 
te są niezwykle istotne dla współczesnych ludzi, przede wszystkim z uwagi na 
powszechność nadciśnienia tętniczego na świecie. Redukcja stężenia jednego 
z istotnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego – kwasu moczowego – 
wpływa nie tylko na zmniejszenie śmiertelności, ale również na poprawę stanu 
zdrowia i tym samym lepszą jakość życia.

5. Wnioski
Kwas moczowy, przez wiele lat nieznany i niedoceniany, to dziś jeden 

z istotnych, niezależnych i modyfikowalnych czynników ryzyka towarzyszący 
chorobom sercowo-naczyniowym, w tym nadciśnieniu tętniczemu.

43  C. Borghi, J. Domienik-Karłowicz, A. Tykarski, K. Widecka, K.J. Filipiak, J.M. Jaguszewski, 
Expert consensus for the diagnosis and treatment of patient with hyperuricemia and high cardiovas-
cular risk: 2021 update, „Cardiology Journal” 2021, t. 28(1), s. 1-14.

44  A. Tykarski, K.J. Filipiak, A. Januszewicz, M. Litwin, K. Narkiewicz, A. Prejbisz, Zasady 
postępowania w nadciśnieniu tętniczym-2019 rok, Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego, 2019.

45  C. Borghi, J. Domienik-Karłowicz, A. Tykarski, K. Widecka, K.J. Filipiak, J.M. Jaguszewski, 
Expert consensus for the diagnosis and treatment of patient with hyperuricemia and high cardiovas-
cular risk: 2021 update, „Cardiology Journal” 2021, t. 28(1), s. 1-14.
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Między Rzymem a Bizancjum – wątki marynistyczne 
związane z historią Numenoru i jego państw 

sukcesyjnych w twórczości Tolkiena

Between Rome and Byzantium - Nautical Threads Related to the 
History of Númenor and its Succession States in Tolkien’s Works

Abstrakt
J.R.R. Tolkien był jednym z najsłynniejszych autorów klasyki gatunku 

fantasy, a także bardzo utalentowanym badaczem języków europejskich. 
Tolkien znał doskonale historię naszego kontynentu od czasów starożytnych 
i średniowiecznych, dzięki czemu w jego Śródziemiu istnieje niezwykle duża 
liczba odniesień do rzeczywistych wydarzeń i faktów. Jest to najbardziej 
widoczne w bitwie na polach Pelennoru, lecz nie jest to jedyne takie świadectwo. 
Ów autor doskonale posługiwał się historią Cesarstwa Rzymskiego, jak i jego 
spadkobiercy Cesarstwa Bizantyńskiego, dlatego to właśnie   na nich oparł 
swoją wizję Numenoru oraz jego państw sukcesyjnych, Arnoru i Gondoru. 
Wraz z nimi pojawiają się w jego pracach także wątki nawiązujące do historii 
marynistycznej Imperium Romanum i Bizancjum, co jest głównym źródłem 
naszych rozważań w tym artykule. Wnioski i uwagi oprzemy na jego listach 
i dziełach – trylogii Władca Pierścieni, Silmarillionie i Niedokończonych Opo- 
wieściach.

Abstract
J. R. R. Tolkien was one of the most famous authors of the classics of the 

fantasy genre, and also a very talented researcher of European languages. Tolkien 
also perfectly knew the history of our continent from the Ancient and Medieval 
times, thanks to which in his Middle-earth there is an unusually large number of 
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references to real events and facts. This is most evident in the battle of Pelennor 
Fields, but this is not the only such testimonial. Our author is perfectly familiar 
with the history of the Roman Empire, as well as his heir the Byzantine Empire, 
that’s why he used them to  based his vision of Númenor, and also Arnor and 
Gondor on this states. Along with them, there appear in his works also threads 
referring to the history of ancient Rome’s seafaring, which is the main source of 
reflection in this speech. The main subject of our deliberations will be the Lord 
of the Rings trilogy, Silmarillion, and Unfinished Tales.

Słowa kluczowe: Tolkien, Rzym, Bizancjum, Arnor, Gondor, bizantyńska i 
arabska marynarka wojenna
Keywords: Tolkien, Rome, Byzantium, Arnor, Gondor, Byzantine and Arab 
Navy

Fikcyjny oraz fantastyczny świat stworzony przez J.R.R. Tolkiena i nazwany 
przez niego Śródziemiem od wiele lat jest źródłem różnego rodzaju rozważań 

dla fanów, jak i szeregu naukowców – filologów, etnografów, teologów, 
geografów czy historyków1. Dzieje się tak, ponieważ ten skromny człowiek 
spopularyzował i wzbogacił gatunek literatury fantasy swoimi dziełami, takimi 
jak Hobbit, Władca Pierścieni, a także wydanymi po jego śmierci: Silmarillion, 
Upadek Gondolinu i Niedokończone Opowieści. W dzisiejszych czasach zainte- 
resowanie Tolkienem, jego twórczością oraz zawartą w niej filozofią życia, 
wciąż nie maleje, co w pewnym stopniu wynika z popularności ekranizacji jego 
dzieł dokonanych przez Petera Jacksona, jak również z kontrowersji związanej 
z serialem produkowanym przez Amazon. Jego książki są dzisiaj interpretowane 
w duchu biblijnym, jako historia o walce dobra ze złem. Jednak sam Tolkien 
unikał alegorii w swoich nienaukowych pracach2. Jako wybitny badacz 
języków germańskich był głęboko zafascynowany historią Anglosasów i ich 
mitologią, także tą powiązaną z ludnością celtycką, zamieszkującą Brytanię 

1  Tolkien Modern Middle Ages, ed. J. Chance, A. K. Siewers, Basingstoke 2009; M. Dickerson, 
J. Evans, Ents, Elves and Eriador: The Environmental Vision of J. R. R. Tolkien, Lexington 2006; 
M. N. Stanton, Hobbits, Elves, and Wizards, Basingstoke 2001; J. R. R. Tolkien Encyclopedia, ed. 
M. Drout, London-New York 2007; P.H. Kocher, Master of Middle-Earth: The Fiction of J. R. 
R. Tolkien, ebook version; Reconsiderng Tolkien, ed. T. Honegger, Zollikofen 2005; G. Beham, 
The essential J. R. R. Tolkien Sourcebook, Newburyport 2004; St.D. Lee, E. Solopova, The Keys of 
Middle-earth Discovering Medieval Literature through the Fiction of J.R.R. Tolkien, Basingstoke 
2005; Tolkien the Medievalist, ed. J. Chance, London-New York 2003.

2  A.C. Petty, Allegory, [w:] J. R. R. Tolkien Encyclopedia, s. 6-7.
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przed ich przybyciem. W jego twórczości pojawiają się wątki z tego kręgu 
kulturowego, w tym związane z żeglarstwem. Tolkien nie odcinał się również 
od dziedzictwa Cesarstwa Rzymskiego, szczególnie silnego w jego ojczyźnie. 
Dlatego w niniejszym artykule chciałbym ukazać historyczne źródła inspiracji 
Tolkiena, wykorzystane przez niego w wątkach marynistycznych związanych 
z Númenorem i jego państwami sukcesyjnymi, Arnorem i Gondorem3, które 
możemy powiązać z dziejami Rzymu i Bizancjum. Nim jednak poszukamy 
tych zagadnień, warto w tym miejscu przytoczyć nieco informacji o owych 
królestwach stworzonych przez Tolkiena.

Pierwsze z nich Númenor, najwspanialsza i najważniejsza z krain Ludzi, 
powstałych we wszechświecie Tolkiena, opierała swoją genezę na mitach o Atlan- 
tydzie, które ten autor znał doskonale4. Tolkien był  zresztą miłośnikiem języka 
greckiego, greckiej historii i kultury, którą znał równie dobrze, jak kulturę 
Germanów i Celtów. Szukał w tych mitologiach analogii do sytuacji w Europie 
podczas II wojny światowej, a także do wydarzeń, które wydarzyły się po jej 
zakończeniu5. Atlantyda stała się wzorem dla Númenoru, królestwa przodków 
ludu Dunedainów, którzy przybyli tam ze Śródziemia. Owe królestwo leżało na 
wyspie, które przypominało swoim ukształtowaniem pięcioramienną gwiazdę. 
Númenor został zasiedlony przez Elrosa, syna Earendila, który mocno wpisał 
się w historię Drugiej Ery Świata Tolkiena6. Mieszkańcy Númenoru przez 
kilka stuleci na swojej wyspie rośli w siłę i uczyli się nowych umiejętności od 
elfów z Amanu. Jednym z nich było szkutnictwo i żegluga7. Zainteresowanie 
tym ostatnim wzrosło dzięki postaci zwanej Aldarionem, który był jednym 
z następców tronu Númenoru. Dzięki dziadkowi ze strony matki, Vëanturowi, 
od najmłodszych lat poznawał Aldarion znaczenie i wagę żeglarstwa, a później 
stał się jednym z najważniejszych podróżników w historii swojej wyspy8. Jeszcze 
zanim został królem, stworzył on także Gildię Podróżników, która zrzeszała 
marynarzy i sam został nazwany Wielkim Kapitanem9. Ten książę Númenoru 

3  S.B. Traubhaar,  Gondor, [w:] J. R. R. Tolkien Encyclopedia, s. 248-249.
4  The Letters of J. R. R. Tolkien, ed. H. Carpenter, Boston 1981, nr 131, 144, 151, 154, 156, 

227, 267, s. 171-172, 194, 204, 213, 218, 322, 386 (dalej: Letters).
5  Letters, nr 52, 75, 94, 96, 131, 144, 255, s. 74, 99-100, 122, 124, 171-172, 194, 362.
6  A. Bolintineanu, Earendil, [w:] J. R. R. Tolkien Encyclopedia, s.137-138.
7  J.R.R. Tolkien, Ch. Tolkien (ed.), Silmarilion,  tłuma. M. Skibniewska, Warszawa 1996, 

s. 311-312. 
8  J.R.R. Tolkien, Ch. Tolkien (ed.), Niedokończone opowieści, Aldarion i Erendis: Żona 

Marynarza, tłum. R. Kot, Warszawa 2016, s. 210-211, (dalej: Żona Marynarza).
9  Żona Marynarza, s. 213.
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był odpowiedzialny według Tolkiena za wycinanie na dużą skalę lasów na owej 
wyspie w celu budowy łodzi i statków, co w końcu spotkało się z oporem ze 
strony jego ojca, dlatego Aldarion postanowił zdobyć potrzebne mu drewno 
z lasów Śródziemia10. W związku z tym wyruszył na wschód na czele floty liczącej 
od 3 do 9 statków, z którymi na kilka lat opuścił Númenor11. To mu jednak 
nie wystarczyło i mimo oporu ojca nadal eksplorował lasy swojej wyspy, silnie 
przyczyniając się do ich wykarczowania12. W ten sposób powstała podstawa 
morskiej potęgi Númenoru, a Tolkien opisał konsekwencje tego procesu dla 
stworzonego przez siebie świata w jednym z listów:

In the first stage, being men of peace, their courage is devoted to sea-voyages. 
As descendants of Earendil, they became the supreme mariners, and being barred 
from the West, they sail to the uttermost north, and south, and east. Mostly they 
come to the west-shores of Middle-earth, where they aid the Elves and Men against 
Sauron, and incur his undying hatred. In those days they would come amongst 
Wild Men as almost divine benefactors, bringing gifts of ans and knowledge, and 
passing away again – leaving many legends behind of kings and gods out of the 
sunset13.

Wielkie podróże odkrywcze Númenorejczyków, za którymi nastąpiły 
późniejsze podboje i osadnictwo, zmieniły znacznie Śródziemie14. Númenor, 
podobnie jak legendarna Atlantyda, stał się najpotężniejszym z królestw ludzi 
dla jednych i tyranem dla innych. Jego mieszkańcy uczynili się także władcami 
niewolników, ponieważ ich statki oraz okręty napędzane były siłą wioseł, 
poruszanych przez tych ludzi15. Dlatego łatwo rozprawili się z Sauronem, który 
bez oporu uległ ostatniemu królowi tej wyspy Ar-Pharazônowi16. Wydarzenie 
to stało się później przyczyną ich upadku i zatonięcia Númenoru, który przeżyli 
tylko Wierni17. Tolkien wspomina tę historię w jednym ze swoich listów:

Elendil the Fair, chief of the Faithful (his name means Elffriend), and his 
sons Isildur and Anarion. Elendil, a Noachian figure, who has held off from the 
rebellion, and kept ships manned and furnished off the east coast of Númenor, flees 

10  Ibidem, s. 213-214. 
11  Żona Marynarza, s. 218. 
12  Ibidem, s. 224, 223.
13  Letters, nr 131, s. 174. 
14  J.R.R. Tolkien, Ch. Tolkien (ed.), Niedokończone opowieści, Dynastia Elrosa, tłum. R. Kot, 

Warszawa 2016, s. 262-263, 266; Silmarilion, s. 314-315.
15  Silmarilion, s. 329. 
16  Ibidem, s. 320-321; J.R.R. Tolkien, Powrót króla, tłum. J. Łoziński, Poznań 1997, s. 457.
17  Silmarilion, s. 322-330.



129Między Rzymem a Bizancjum...

before the overwhelming storm of the wrath of the West, and is borne high upon the 
towering waves that brin ruin to the west of the Middle-earth. He and his folk are 
cast away as exiles upon the shores. There they establish the Númenórean kingdoms 
of Arnor in the north close to the realm of Gilgalad, and Gondor about the mouths 
of Anduin further south. Sauron, being an immortal, hardly escapes the ruin 
of Númenor and returns to Mordor, where after a while he is strong enough to 
challenge the exiles of Númenor18.

Ta flota Wiernych składała się z dziewięciu statków: czterech Elendila, 
trzech Isildura i dwóch Anariona, które bezpiecznie dotarły do brzegów 
Śródziemia19. Sam upadek Númenoru jest jak koniec Atlantydy w ujęciu Pla- 
tona, który Tolkien wzbogacił o pewne odniesienia do chrześcijaństwa. Zanim 
przejdziemy dalej do królestw założonych przez Wiernych w Śródziemiu, warto 
się na chwilę zatrzymać na ową kwestią. Numenor swoimi działaniami, swoją 
potęgą morską, talassokracją, przypominał skrzyżowanie starożytnego Egiptu 
z ekspansywnymi Grekami, którzy byli od zawsze związani z morzem. Sam 
Tolkien utożsamia potomków Númenoryjczyków z Gondoru i Arnoru z kul- 
turą egipską:

The Númenóreans of Gondor were proud, peculiar, and archaic, and I think 
are best pictured in (say) Egyptian terms. In many ways they resembled ‚Egyptians’ 
– the love of, and power to construct, the gigantic and massive. And in their great 
interest in ancestry and in tombs. (But not of course in ‚theology’: in which respect 
they were Hebraic and even more puritan – but this would take long to set out: 
to explain indeed why there is practically no oven ‚religion’, or rather religious 
acts or places or ceremonies among the ‚good’ or anti-Sauron peoples in The Lord 
of the Rings.) I think the crown of Gondor (the S. Kingdom) was very tall, like 
that of Egypt, but with wings attached, not set straight back but at an angle. The 
N. Kingdom had only a diadem (III 323). Cf. the difference between the N. and 
S. kingdoms of Egypt.20

Dlaczego ta informacja jest istotna, mimo że nie jest związana z nautologią? 
Egipt był jednym z pierwszych imperiów w dziejach ludzkości, posiadających 
własną flotę wojenną, która zresztą została wykorzystywana do stoczenia 
szeregu bitew morskich z tak zwanymi Ludami Morza. Notabene wśród 

18  Letters, nr 131, s. 175.
19  Silmarilion, s. 331, 343.
20  Letters, nr 211, s. 297; J. Walsh, Egypt: relationship to Numenoreans, [w:] J. R. R. Tolkien 

Encyclopedia, s. 145.
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nich pojawiali się Achajowie-Grecy, związani z upadłą kulturą mykeńską21. 
Egipcjanie zamieszkujący ziemię faraonów, jak i Grecy stali jednym z pierw- 
szych czynników odpowiedzialnych za wycinanie lasów znajdujących się na 
wybrzeżach w całym basenie Morza Śródziemnego, ponieważ drewno było 
niezbędne do budowy statków oraz okrętów wojennych. W starożytności 
łupem rabunkowej gospodarki padły dęby, cedry i szereg innych odmian 
drzew liściastych oraz iglastych. Cesarstwo Rzymskie było kontynuatorem 
takiego rabunkowego wykorzystania lasów, a jak pamiętamy, powstało ono 
na barkach spuścizny zarówno Greków, jak i Egipcjan. Tolkienowi ta wiedza 
o rabunkowym traktowaniu lasów nie była obca i nieznana. Sam doświadczał 
takiego traktowania drzew w latach młodości w Anglii, dlatego wykorzystał 
z swoim uniwersum wątek z prawdziwej historii, dając mu kształt trzebienia 
lasów w Númenorze i budowy statków z drewna pochodzącego ze Śródziemia. 
Wielkie państwo egipskie, podobnie jak Rzym, posiadało floty galer, których 
główną napędową oprócz żagla byli niewolnicy na stałe przywiązani do 
swoich ławek. To kolejny związek z historią Númenoru, w szczególności z je- 
go upadkiem, pokazujący rozległą wiedzę Tolkiena także na tym polu. Status 
niewolników-galerników był bardzo niski i często ginęli oni wraz z jednostkami, 
dla których stanowili podstawowy napęd, bowiem na stale przykuci do ławek, 
w chwili tragedii morskiej bądź w czasie przegranej bitwy nie byli się w stanie 
uratować. Dla Tolkiena ich obecność we flocie Númenoru była zatem dowodem 
na upadek moralny sił morskich tego państwa, które nie miały wrogów i god- 
nych przeciwników na morzach.

Wędrówce uchodźców z Númenoru do Śródziemia towarzyszyła wielka 
fala, która zgodnie z opisem Tolkiena przypomina tsunami22. Wpłynęło to na 
spójność tej floty i losowość miejsca lądowania jej poszczególnych części na 
Wschodzie. Elendil wylądował w Lindonie, gdzie przyjął go król elfów Gil-
galad, a następnie założył królestwo za Górami Ered Luin, w regionie zwanym 
Eriador23. Isildur i Anarion wylądowali u ujścia rzeki Anduiny w regionie 
Belfalas i założyli tam państwo, które później stanie się Gondorem. Tutaj 
była już wcześniej forteca i port zbudowane przez Wiernych, więc mieli oni 
gdzie bezpiecznie zacumować swoje statki. Osgiliath, będące jednocześnie 

21  S. Wachsman, Paddled and oared ships before the Iron Age, [w:] The Age of the Galley, ed. 
R. Gardiner, London 2004, s. 28-34.

22  Silmarilion, s. 343.
23  Ibidem; Powrót króla, s. 458.
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stolicą, stanowiło największe miasto w tym królestwie24. Owa stolica leżała nad 
brzegami rzeki, która zapewniała komunikację z regionami przybrzeżnymi. 
Potwierdza nam to Tolkien, wspominając w jednym ze swoich dzieł zniszczenie 
Minas Ithil przez Saurona, a następnie ucieczkę Isildura, który wraz z żona 
i synami popłynęli Anduiną do jej ujścia, a następnie drogą morską udali się 
na północ, by szukać pomocy u ojca25. Tej historii towarzyszy wielka wojna 
z Sauronem, w czasie której bitwy oraz potyczki toczyły się głównie na lądzie 
i miały katastrofalny wpływ na królestwa przybyszów, które według opowieści 
Tolkiena w znaczący sposób ucierpiały demograficznie, tracąc znaczną część 
swojej mocy militarnej26.

Jak zatem mogły wyglądać okręty przybyszy z Númenoru, w ujęciu 
Tolkiena? Jeżeli przyjmiemy, że dziewięć statków Wiernych odpowiada 
galerom rzymskim lub egipskim, nieco ułatwi to nasze dalsze rozważania. 
Najpopularniejszą jednostką tego typu była galera jednorzędową, z 50 wioś- 
larzami na każdej z burt, która oprócz nich używała też żagla w okresie 
sprzyjających warunków pogodowych oraz silnego wiatru27. Możemy się nawet 
tutaj pokusić o założenie, jak liczne mogły mieć załogi te okręty. Zakładając, 
że te dziewięć galer było identyczne oraz że załoga każdego statku składała się 
ze 100 wioślarzy i do 150 pasażerów, wizja stworzona prze Tolkiena nabiera 
pewnego realizmu, pokazuje bowiem raz kolejny jego znajomość historii 
zarówno starożytności, jak też średniowiecza28. Bowiem pomimo postępu w bu- 
downictwie okrętowym w średniowieczu na Morzu Śródziemnym dalej 
używano galer, które w Cesarstwie Rzymskim, a następnie Bizancjum miały 
rozmiary jednostek pochodzących z okresu starożytnego, ale były od nich 
znacznie lżejsze, ponieważ były pozbawione tarana używanego do przebijania 
boków wrogich okrętów. Zresztą sam Tolkien stworzył Gondor, więc państwo 
sukcesyjne Numenoru, na podobieństwo Bizancjum i Wenecji, dwóch wielkich 
potęg morskich doby średniowiecza:

In the south Gondor rises to a peak of power, almost reflecting Númenor, 
and then fades slowly to decayed Middle Age, a kind of proud, venerable, but 

24  Silmarilion, s. 344; Powrót króla, s. 458. 
25  Silmarilion, s. 347.
26  Silmarilion, s. 350.
27  L. Casson, Ships and Seafaring in ancient times, London 1994, s.50-58.
28  J.H. Pryor, E.M.Jeffreys, The Age of Dromon, Leiden-New York 2006, s. 486-487; 

J. H. Pryor, Types of ships and their performance capabilites, [w:] Travel in Byzantine world, ed. 
R. Macrides, Birmingham 2000, s. 40.
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increasingly impotent Byzantium29.[...] It came while I was away, in Gondor (sc. 
Venice), as a change from the North Kingdom, or I would have answered before30.

To porównanie Wenecji do Gondoru jest także bardzo ciekawym pomysłem 
Tolkiena. Żył on przecież w okresie, w którym angielska Royal Navy straciła 
swoją pozycje na korzyść Amerykanów. Nie inaczej było z Bizancjum, które 
w niespełna dwa wieki było już całkowicie zależnym na morzu od państw 
północnowłoskich, wśród których prym wiedli przecież Wenecjanie, dawni 
klienci Konstantynopola. Tam też nastąpiła taka transmisja władzy nad 
morzem, jak to miało miejsce po drugiej wojnie światowej w wypadku Wielkiej 
Brytanii i USA.

Dalsze losy Gondoru stały się przede wszystkim walką ze złem i jego 
sojusznikami na południowych, północnych oraz przede wszystkim wschodnich 
granicach tego królestwa. Jest to bardzo podobne do historii Bizancjum. Tolkien 
zresztą nie ukrywa się przed wykorzystaniem wątków z historii tego kraju, 
o czym świadczy forma zarazy ze wschodu, którą przyniósł czarny wiatr. Zabiła 
ona króla Gondoru Telemnara oraz wielu mieszkańców tego kraju31. Jakże 
podobne jest to do dżumy Justyniana, która pokrzyżowała jego plany odbudowy 
chwały Romanii. Skupiony na lądzie Gondor nie miał zbyt wiele możliwości, 
aby zwracać uwagę na granicą morską lub poprowadzić ekspedycję morską 
w kierunku Umbaru i Haradu, które wcześniej były strefą wpływów Númenoru 
w Śródziemiu32. Władcą, który zbudował potęgę morską Gondoru, był 
Tarannon, bowiem narzucił on swoją władzę na wybrzeżach wschodnich i po- 
łudniowych Anduiny, a nawet był admirałem swojej własnej floty33. Inny król 
Gondoru, Earnil I odbudował port Pelargir, a następnie z pomocą swojej floty 
zdobył Umbar. Długo nie cieszył się ze zwycięstwa, ponieważ utonął wraz ze 
swoją flotą podczas sztormu u wybrzeży Umbaru34. Umbar był kluczem do potęgi 
morskiej Gondoru i tak było do czasu króla Hyarmendakila, ostatniego władcy- 

29  Letters, nr 131, s. 176; S.B. Straubhaar, Gondor, [w:] J. R. R. Tolkien Encyclopedia, s. 249; 
S. B. Straubhaar, Myth, Late Roman History and Multiculturalism in Tolkien’s Middle-earth, 
[w:] Tolkien and the Invention of Myth: A Reader, ed. J. Chance, Lexington 2004, s. 101-118; 
J.A. Ford, The White City: The Lord of the Rings as an Early Medieval Myth of the Restoration of 
the Roman Empire, „Tolkien Studies” 2005, t. 2, s. 53-73.

30  Letters, nr 168, s. 237.
31  Silmarilion, s. 350.
32  Powrót króla, s. 457. 
33  Ibidem, s. 469. 
34  Ibidem.
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-żeglarza35. Kolejny raz wątek morski pojawia się podczas wojny domowej między 
królem Gondoru-Eldakarem a admirałem jego floty i krewnym-Kastamirem, 
którzy rządził Pelargirem i Umbarem. Kastamir przegrał zarówno ten konflikt, 
a także swoje życie, ale jego synowie wytrwali i utrzymywali Pelargir i Umbar, 
czyniąc te miejsca zaciekłymi wrogami Gondoru, który zresztą traci później 
całą swoją flotę36. Chociaż królowie Gondoru w końcu pokonali potomków 
Kastimira w 1810 r. (według chronologii Tolkiena), to odzyskanie Umbaru 
nie powiodło się i został on utracony na rzecz władców Haradu37. Sam Umbar 
stał się wylęgarnią piratów, czemu zaradzić miał dopiero Aragorn, nowy król 
połaczonego Arnoru i Gondoru.

Bitwy Gondoru z Umbarem w niezwykły sposób przypominają starcia 
Bizancjum z Arabami w dobie ich ekspansji morskiej na Morzu Śródziemnym38. 
Historie związane z piratami z Umbaru są również nawiązaniem do mu- 
zułmańskich piratów, którzy między IX a XII w. byli niebezpieczną siłą na Morzu 
Śródziemnym, zagrażającą chrześcijanom39. Sam Umbar to skrzyżowanie Egiptu 
i Krety, dwóch niezwykle ważnych regionów związanych z bizantyńskimi bazami 
flot wojennej, które zostały utracone na rzecz muzułmanów, a potem stały się 
także gniazdami morskich rozbójników. Samo miasto Pelargir przypomina 
Tesalonikę, miasto zajęte i splądrowane przez piratów muzułmańskich i sze- 
reg chrześcijańskich odstępców40. Pelargir to miejsce, które Gondorczycy 
chcą odzyskać, podobnie jak Bizantyńczycy próbują zdobyć Tesalonikę. Tym 
ostatnim się to udaje, podczas gdy pod murami Pelargira ginie Minardil, zabity 
przez prawnuka Kastamira41. Te konflikty wśród potomków Númenrończyków 
są kolejnym nawiązaniem do historii Bizancjum, w którym przecież wielu 

35  Ibidem, s. 470.
36  Ibidem, s. 473.
37  Powrót króla, s. 475; S.B. Straubhaar, Men, Middle Earth, [w:] J. R. R. Tolkien Encyclopedia, 

s. 416. 
38  S.B. Straubhaar,  Saracens and Moors, [w:] J. R. R. Tolkien Encyclopedia, p. 588-589. 
39  G.C. Miles, A provisional reconstruction of the genealogy of the Arab amirs of Crete, [w:] 

„Κρητικά Χρονικά” 1963, t. 15-16, s. 59-73; G.C. Miles, Byzantium and the Arabs: Relations in 
Crete and the Aegean Area, „Dumbarton Oaks Papers” 1964, t. 18, s. 10; C.G. Makrypoulias, 
Byzantine Expeditions against the Emirate of Crete c. 825–949, „Graeco-Arabica” 2000, t. 7/8, 
s. 348–351.

40  W.A. Farag, Some Remarks on Leo of Tripoli’s Attack on Thessaloniki in 904 A.D., 
„Byzantinische Zeitschrift” 1989, 82, s. 133-139; V. Christides, Once again Caminiates’ „Capture 
of Thessaloniki”, „Byzantinische Zeitschrift” 1981, 74, s. 7-10.

41  Powrót króla, s. 474.
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dawnych mieszkańców tego państwa przeszło na stronę muzułmańską. Dawni 
chrześcijanie jak Leon z Trypolisu i Damian z Tarsu dowodzili flotami piratów, 
które w straszliwy sposób pustoszyły wybrzeża i wyspy Cesarstwa.

Północne królestwo Arnor, według Tolkiena, znacznie szybciej odrzuciło 
tradycje żeglarskie swoich przodków, opierając się na sojuszu z elfami, które 
zaopatrywały ich w statki w razie potrzeby42. Z biegiem czasu to królestwo 
podupadło, podzielone na trzy nowe państwa, objęte bratobójczymi wojnami, 
które otworzyły drogę do podboju i przejęcia nad nimi władzy przez sługi 
Saurona43. Podobnie jak w przypadku Gondoru mamy tu do czynienia z wątkiem 
zarazy, która niszczy osłabione wojną ziemie potomków Númenorończyków, 
co również przekłada się na ostateczny upadek Arnoru44. W tym miejscu 
dopiero pojawia się nam ostatni wątek nautologiczny związany z Arnorem. Jest 
to opowieść o jego ostatnim królu Arvedui, który stracił królestwo po ciężkich 
walkach z siłami Angmaru i uciekł z garstką swoich rycerzy na daleką północ 
Śródziemia do Forochel, na ziemie śnieżnych ludzi. Tam król i jego świta 
głodowali, dopóki nie przybył z Szarej Przystani elficki statek, aby ich uratować. 
Był środek zimy, a łączność była ograniczana przez góry lodowe, co oznaczało, że 
statek nie mógł przybić bezpośrednio na brzegu, dlatego miejscowi przewieźli 
po lodzie króla Arnoru i jego ludzi, dowożąc go do łodzi elfów. Nie postępując 
zgodnie z radą śnieżnych ludzi, król i cała załoga jego statku zatonęli45.

Arvedui został później pomszczony, gdy nowy władca Gondoru Earnur, 
również admirał, przybył na północ z flotą wiozącą jego wojska, które wspierane 
przez niedobitki miejscowej ludności i elfów zniszczyły siły Angmaru46. Earnur 
był ostatnim królem Gondoru, który prowadził statki i floty do ofensywnych 
operacji poza jego domeną. Dopiero później Tolkien powraca w swojej narracji 
i chronologii do marynistyki Gondoru. Przytacza bowiem historię pochodzącego 
z Północy, jednego z dowódców ostatnich włodarzy Gondoru, Torongila, który 
na czele małej floty zaatakował Umbar i spalił tam okręty pirackie, jak również 
zabił kapitana tego portu47. Wspomniany powyżej Torongil, to oczywiście 
przydomek późniejszego króla Gondoru, Aragorna.

42  Ibidem, s. 461
43  Ibidem, s. 462-464. 
44  Ibidem, s. 463.
45  Ibidem, s. 465-466; Letters, nr 154, s. 213.
46  Powrót króla, s. 478-479. 
47  Ibidem, s. 485.
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J.R.R. Tolkien w niezwykle interesujący sposób wplatał morską historię 
Rzymu i Bizancjum w historię Númenoru, Arnoru i Gondoru. W genialny 
sposób wykorzystał mitologię Greków i Egipcjan, która stała się prócz 
historii Cesarstwa także źródłem jego morskich inspiracji. Świadomie 
lub nie przedstawił także w swojej pracy wątek zmagań dwóch światów: 
chrześcijaństwa, które reprezentował Gondor, tolkienowski odpowiednik 
Bizancjum, ze światem południa, który krył się za Umbarem i Haradem, które 
uosabiały średniowieczny Bliskiego Wschód. Słowa Tolkiena zawarte w jego 
listach pozwalają nam na taką interpretacje, natomiast inspiracje płynące z walk 
Bizancjum z piratami są najsilniejszym dowodem na poparcie tej tezy.
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Historyk i jego dzieło, Byzantina Lodziensia XLV, Wydawnictwo Uniwersytetu 
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Z radością i nadzieją należy przyjąć fakt, że po wydaniu prac Jana Diakri-
nomenosa i Teodora Lektora1 otrzymujemy kolejne tłumaczenie na język pol-
ski dzieła późnoantycznego z obszaru wschodniorzymskiego, dokonane przez 
rodzimych specjalistów. Jednocześnie jest to następna publikacja translatorska 
przygotowana przez łódzkie środowisko bizantynologiczne w ostatnim czasie2. 
Można zauważyć, że w polskiej bizantynologii, po anglo- i rosyjskojęzycznej, 
pojawiła się tendencja udostępniania pomników historiografii bizantyńskiej 
szerszemu gronu odbiorców. Co więcej, prezentowana praca została skonstru-
owana w taki sposób, że spełnia zadania samodzielnej monografii badawczej, 
poprzedzono ją bowiem obszernym studium dotyczącym zarówno postaci au-
tora, jak i samego dzieła. Warto też podkreślić, że to kolejna praca translatorska 
polskiej bizantynistyki wykonana dzięki finansowaniu z grantów Naukowego 
Centrum Nauki3, co wydaje się bardzo dobrym prognostykiem względem roz-
woju polskich badań w tym zakresie.

Omawiana książka została podzielona na trzy części. Pierwszą Autorzy po-
święcili osobie Komesa Marcellina. Mirosław J. Leszka przedstawił dostępne 
nauce informacje na temat życiorysu interesującego nas bizantyńskiego history-
ka. Uzupełnione zostały rozważaniami obydwu Autorów monografii na temat 
poglądów Marcellina na różne aspekty życia cesarstwa bizantyńskiego, przede 
wszystkim z perspektywy konstantynopolitańskiej, m.in.: wizerunku władców 

1  Historie Kościoła Jana Diakrinomenosa i Teodora Lektora, przekład, wstęp i komentarz 
R. Kosiński, A. Szopa, K. Twardowska, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kra-
ków 2019.

2  M. Cyrulski, Michał Panaretos. Kronika trapezuncka. Przekład, komentarz historyczny 
i filologiczny, „Series Ceranea”, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

3  Książka powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2018/31/B/HS3/03038.
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wschodniorzymskich, stolicy cesarstwa, sposobu przedstawienia obcych lu-
dów w kronice, a także przemyśleń Komesa dotyczących metod prowadzenia 
wojen przez Bizantyńczyków. Część druga została poświęcona samej kronice, 
z tekstem łacińskim i tłumaczeniem na język polski (w wykonaniu Szymona 
Wierzbińskiego, komentarze natomiast autorstwa M.J. Leszki). Krótkie wpro-
wadzenie tyczy przede wszystkim informacji technicznych, traktujących m.in. 
o dostępnych rękopisach oraz edycjach i tłumaczeniach (angielskim, rosyjskim 
i chorwackim), ale także o historii samego gatunku kronikarskiego, jakim była 
chronografia – w tradycjach greckich, rzymskich, wreszcie chrześcijańskich. 
M.J. Leszka odwołał się tu również, pamiętając o konstantynopolitańskim cha-
rakterze omawianego dzieła, do zagadnień związanych z historią powstania 
takiego gatunku, jak kronika miejska. W dalszej części tekstu podane zostały 
informacje na temat przyjętej metody datowania wydarzeń, zarówno w zgodzie 
z latami konsularnymi, jak i indykcjami. Nie brakuje uwag językoznawczych, 
np. na temat naleciałości bałkańskich w używanej przez Komesa łacinie, zwią-
zanych z miejscem jego pochodzenia, jak i grecyzmów, których nie uniknął 
ze względu na długi pobyt w greckojęzycznym środowisku stolicy cesarstwa. 
W kontekście źródłoznawczym Autor wstępu do tłumaczenia omówił domnie-
mane źródła Komesa, takie jak Historia przeciw poganom Pawła Orozjusza czy 
O sławnych mężach Genadiusza. Wspomniano również o autorach, którzy zna-
li pracę Komesa i prawdopodobnie z niej korzystali, takich jak Jordanes bądź 
Kasjodor. W ostatniej części recenzowanej publikacji przedstawiono tłumacze-
nie jedynej zachowanej Kontynuacji Kroniki Komesa Marcellina, poprzedzone 
krótkim wstępem dotyczącym zarówno pochodzenia dzieła, jak i jego tematyki.

W kontekście uwag znajdujących się na stronie 20, gdzie M.L. Leszka za-
uważył iż znamienne jest, że [Komes – B.C.] nie atakuje imiennie Walensa za 
jego politykę wspierania arianizmu, należy zastrzec, że trudno zgodzić się z tak 
przedstawioną opinią. Nie wydaje się bowiem zasadnym wyciąganie jakichkol-
wiek wniosków z tak krótkiego fragmentu, dotyczącego zmarłego tragicznie 
cesarza (pojawia się też pytanie, czy na pewno post Valentis interitum należy 
tłumaczyć jako „po tragicznej śmierci Walensa”, czy nie jest to lekka nadinter-
pretacja?), gdyż jest to raczej proste stwierdzenie faktu i nic poza tym. Podobne 
rozumowanie zaprezentował drugi z Autorów w tekście poświęconym wize-
runkowi obcych ludów w kronice Komesa (s. 44-45). Chciałbym zauważyć, że 
spójną z resztą wywodów nie wydaje się uwaga, iż Marcellin nie napisał o przy-
czynach klęski pod Adrianopolem z jakiegoś konkretnego powodu, tzn. chciał 
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np. chronić dobrą pamięć o rzymskich przywódcach (jak rozumiem). Przecież 
kronikarz w ogóle nie odnosi się do panowania Walensa, oprócz cytowanego 
już powyżej krótkiego fragmentu o jego śmierci. Sugestie takie S. Wierzbiński 
powtórzył dwukrotnie (także w przypisie 7 na s. 45, gdzie uznał brak odniesień 
do Walensa i jego wyznania za ciekawy4), co oznacza, że jest to istotny element 
sposobu myślenia Autora na temat narracji Komesa. Rzecz w tym, że nie jest 
to tak zastanawiające, jak próbuje wskazać, albowiem wystarczy zauważyć, co 
sam Marcellin przecież podkreślił, że interesujące nas dzieło jest kontynuacją 
pracy Hieronima – skoro ten odniósł się do Walensa, Komes już nie musiał. 
Zwykle najprostsze wytłumaczenia są też tymi najbardziej prawdopodobnymi. 
Najistotniejszym w tym kontekście nieporozumieniem zawartym w omawia-
nej monografii jest znajdująca się w przypisie nr 18 (s. 47) informacja, zgodnie 
z którą szczątki Walensa miały zostać w 382 r. sprowadzone z Italii i złożone 
do grobowca z odpowiednim ceremoniałem cesarskim. Jest to oczywista po-
myłka, być może wyłącznie techniczna, tym bardziej, że w przypisie nr 20 na 
stronie 146 wyraźnie wskazano (przypis ten jednak jest autorstwa M.J. Leszki, 
a nie S. Wierzbińskiego), podobnie jak w samym tekście kroniki w 382.1, iż 
rzecz dotyczyła szczątków Walentyniana I, który zmarł w listopadzie 375 r. Być 
może nie byłoby to aż tak istotne i moglibyśmy to potraktować jako zdarzają-
cą się przecież niekiedy w procesie redakcyjnym pomyłkę podstawienia nieod-
powiedniego wyrażenia, gdyby nie to, że S. Wierzbiński powtórzył informację 
o pogrzebie Walensa na stronie 48 i próbował budować na tej podstawie dale-
ko idące hipotezy względem narracji Komesa Marcellina. W tekstach sygno-
wanych nazwiskiem drugiego spośród Autorów możemy spotkać jeszcze jeden 
przykład tendencji do przydawania fragmentom znaczenia, które nie zostało 
w nich wyrażone bezpośrednio. Mam tu na myśli passus poświęcony Aecjuszo-
wi (s. 65-66). Trudno przyjąć bez zastrzeżeń argumentację, iż Komes pisząc: 
spustoszyła ona [wojna] niemal całą Europę, miał na myśli bitwę na Polach 
Katalaunijskich i rolę Aecjusza w tej bitwie. Może to być jednak niefortunne 
sformułowanie czy też popularnie rzecz ujmując – skrót myślowy. Podobnie 
wątpliwa wydaje się konstatacja ze strony 70, gdzie S. Wierzbiński stwierdził 
w kontekście Gotów, że ochrzczeni (w wierze ariańskiej, ale zawsze) nie zostali 

4  Na marginesie warto wspomnieć w kontekście tego samego przypisu nr 7 na stronach 45-
46, że trudno zrozumieć związek pomiędzy nawiązaniem do wizerunku Teodozjusza u Zosyma 
a wcześniejszym omówieniem obrazu postaci Walensa u Jordanesa i braku wzmianek na temat 
cesarza-arianina u Komesa.
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uznani przez Komesa za bardziej godnych zaufania od pogan pomimo swo-
jego chrześcijaństwa, co, jak zasugerował, miałoby dowodzić pewnego obiek-
tywizmu historyka, oceniającego działania gockich wodzów pod względem 
pozytywnych reperkusji ich działań dla cesarstwa, a nie w kontekście wyznania. 
Być może było wręcz odwrotnie, biorąc pod uwagę omawiane przecież w mo-
nografii podejście Komesa do zagadnień ortodoksji i herezji. Należy pamiętać, 
że dla niektórych spośród ortodoksyjnych historyków bizantyńskich wyznaw-
cy herezji chrześcijańskich byli bardziej godni potępienia niż poganie.

Nieco wątpliwości budzi podrozdział traktujący o Komesie Marcellinie 
jako historyku wojskowości. Po pierwsze – nie do końca zrozumiałe wydaje się 
podstawowe założenie tego tekstu – większość treści w podrozdziale nie doty-
czy tematów stricte militarnych, ale raczej okoliczności poszczególnych, wspo-
mnianych w kronice wojen, także tych politycznych. Po drugie – materiał ten 
(stanowiący de facto porównanie informacji pochodzących od Komesa z tymi 
znanymi z innych źródeł) wraz z literaturą przedmiotu to raczej podsumowanie 
pozwalające poznać kontekst opisywanych przez kronikarza wydarzeń, nie na-
tomiast analiza przekazów Marcellina pod kątem wojskowości. Tych ostatnich 
nie jest zresztą tak wiele, co Autor niniejszego fragmentu książki – S. Wierz-
biński – zauważył w podsumowaniu podrozdziału, konkludując, że Kronika 
nie jest źródłem dedykowanym do prowadzenia badań nad historią wojskowości 
późnego antyku.

Warto wspomnieć, że część pracy poświęcona Konstantynopolowi jako 
miastu bliskiemu sercu Komesa Marcellina to efekt wcześniejszych badań 
Mirosława J. Leszki, realizowanych podczas grantu Konstantynopol – Nowy 
Rzym i jego mieszkańcy IV–pocz. VII w. (NN 108 2693 33), który zakończył 
się wydaniem przez ośrodek bizantynologiczny w Łodzi kilku obszernych mo-
nografii5. Pozostaje wyrazić uznanie, że kierunki badań nie zostały zarzucone, 
ale są cały czas kontynuowane w nowych formułach. Niestety, na marginesie 

5  Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstanty-
nopol jako miasto portowe, red. M.J. Leszka, K. Marinow, Byzantina Lodziensia XXIII, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016; A. Kompa, M.J. Leszka, T. Wolińska, Miesz-
kańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, Byzantina 
Lodziensia XVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014; Konstantynopol-Nowy 
Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011; Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopo-
lem, red. M.J. Leszka, K. Marinow, A. Kompa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 
2011, t. 87.
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należy zauważyć, że podrozdział poświęcony wątkom konstantynopolitańskim 
w kronice zdominowany został przez omówienia fragmentów dotyczących za-
mieszek i wystąpień ludowych, natomiast inne ekstraordynaryjne wydarzenia, 
o zdecydowanie spokojniejszym charakterze (takie jak zaćmienia słońca, wyści-
gi, przedstawienia), zostały nieco zmarginalizowane, odnajdując swoje miejsce 
jedynie w przypisach recenzowanej monografii. Nie jest to do końca zrozu-
miała praktyka i wymagałaby słowa wyjaśnienia. Warto dodać tu jeszcze jedną 
uwagę, wynikającą z lektury powyżej wspomnianych fragmentów dotyczących 
zamieszek (s. 41-42). Być może Komes Marcellin był faktycznie zmartwiony 
wystąpieniami, które narażały na ewentualne nieprzyjemności spokojnych 
mieszkańców miasta. Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, że optyka 
Komesa zmieniała się w zależności od tego, w jakiej sprawie dochodziło do za-
mieszek – jeżeli była ona bliska jego sercu, to nie lud był winny, ale cesarz i jego 
otoczenie (np. Anastazjusz). Działania pospólstwa zaś jak najbardziej uspra-
wiedliwiał w podobnych sytuacjach.

Zagadnienia szczegółowe dotyczące zaprezentowanych w monografii tłu-
maczeń tekstów pojawią się z pewnością w opracowaniach naukowych, których 
autorzy będą korzystać z nowego wydania kroniki. W przypadku konieczności 
odniesienia się do poszczególnych fragmentów zaprezentowanej pracy trans-
latorskiej trudno nie uwzględnić za każdym razem kontekstu historycznego, 
dlatego też nie jest to możliwe w tak krótkim tekście recenzyjnym, jak niniejszy. 
Chciałbym jednak nawiązać do zagadnienia przypisów do tekstu kroniki au-
torstwa M.J. Leszki. Zostały one przygotowane tak, by nie obciążać zbyt moc-
no przekazu kroniki dodatkowymi interpretacjami, jednocześnie wskazując na 
elementy obecne wyłącznie w tłumaczonym tekście, niewystępujące w żadnych 
innych źródłach epoki6. Autor dodał również wiele przypisów wyjaśniających 
tak, żeby przygotowane tłumaczenie było czytelne dla młodszych adeptów 
nauk historycznych, przede wszystkim studentów. Dlatego też recenzowane 

6  W tym kontekście warto jednak zwrócić uwagę, że takie podejście ogranicza wartość 
komentarza względem rozwiązania niektórych istotnych problemów badawczych. Dla przy-
kładu można wymienić brak odniesienia do zagadnienia Getae equites, o których wzmiankach 
znajduje się w opisie roku 517 (s. 138 tekstu łacińskiego). W tłumaczeniu zaproponowano, by 
była to kawaleria gocka (s. 202-203 tłumaczenia na język polski), natomiast w literaturze poja-
wiają się sugestie, że można w tym miejscu domniemywać wspomnienia o Gepidach jeźdźcach, 
a całość odnoszona bywa do ewentualnego pierwszego najazdu Słowian lub Antów na ziemie 
bizantyńskie, por. A. Sarantis, Justinian’s Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Develop-
ment in Illyricum, Thrace and the Northern World A.D. 527-565, Prenton 2016, s. 65.
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tłumaczenie i opracowanie kroniki można polecić wszystkim prowadzącym 
kursy historii późnej starożytności i wczesnego średniowiecza.

Na zakończenie drobna uwaga odnosząca się do zastosowania przez jednego 
z Autorów, S. Wierzbińskiego, metody wprowadzenia po każdym podrozdziale 
pewnego podsumowania treści w nim zawartych. Cieszy, że Szanowni Kole-
dzy z innych ośrodków, którzy oddali tyle zasług w poszerzaniu wiedzy polskiej 
(i nie tylko) bizantynologii, uwzględniają niektóre z uwag recenzentów ich 
monografii i wprowadzają je w swoich kolejnych publikacjach7. Dzięki temu 
możemy poczuć, że te kolejne osiągnięcia są w pewien sposób efektem naszych 
wspólnych wysiłków. Dziękuję.
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