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Kiedy opisujemy historiê wojen zbyt rzadko zwracamy uwagê
na warunki i sytuacjê, w jakiej przychodzi ¿o³nierzom znosiæ trudy
wojny. Zapominamy, ¿e to one w znacznej mierze okre�laj¹ postawy
¿o³nierzy, ich zachowania na polu walki, a wreszcie wp³ywaj¹ na ich
wolê i determinacjê, które s¹ tak wa¿ne dla ostatecznego wyniku
wojny.

Nie inaczej jest w przypadku wojny burskiej (1899�1902). Lite-
ratura dotycz¹ca wojny burskiej jest olbrzymia. Zw³aszcza w popu-
larnym ujêciu badacze i pasjonaci koncentrowali siê przede wszyst-
kim na samym przebiegu wojny, jej genezie i miêdzynarodowych
uwarunkowaniach. Wiele miejsca po�wiêcono te¿ jej skutkom dla
dziejów Afryki Po³udniowej. Pisz¹c o przebiegu wojny autorzy sta-
rali siê wskazaæ przyczyny skuteczno�ci burskiego oporu. Ca³kiem
du¿o pisano o planach wojny, ich realizacji, przebiegu bitew i zasto-
sowanych nowinkach taktycznych i technicznych. Ocenie poddawa-
no dowódców i samych ¿o³nierzy, ich przygotowanie do wojny nowe-
go rodzaju, wyposa¿enie oraz umiejêtno�æ jego wykorzystania. Wresz-
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cie analizowano przyczyny brytyjskich sukcesów w drugiej fazie wojny
regularnej.

W przypadku partyzanckiej fazy wojny analizowano, z jednej
strony, partyzanck¹ taktykê, umiejêtno�æ wykorzystania przez ko-
manda terenu i warunków naturalnych. Du¿o miejsca po�wiêcano
burskim dowódcom (Koos de la Rey, Christiaan R. de Wet czy Louis
Botha) i ich militarnym talentom, które pozwala³y im taki d³ugo
stawiaæ opór brytyjskiej machinie wojennej1.

Z drugiej strony, ocenie poddawano brytyjskie dzia³anie anty-
partyzanckie, w tym zdolno�æ brytyjskich oficerów i szeregowych do
przystosowania siê do obcego terenu. Analizowano formy adaptacji
taktyki i strategii do wymogów dzia³añ antypartyzanckich, trochê
przy okazji pojawia siê kwestia obozów koncentracyjnych, nieprofe-
sjonalnego zarz¹dzania nimi2, a wreszcie cierpienia ludno�ci cywil-
nej, zw³aszcza w regionach wiejskich, nara¿onych na zniszczenia
w ramach taktyki spalonej ziemi prowadzonej przez wojska brytyj-
skie3. Relatywnie od niedawna historiografia zwraca tak¿e uwagê
na udzia³ ludno�ci afrykañskiej w wojnie burskiej i jej do�wiadcze-
nia z t¹ wojn¹ zwi¹zane4.

Znacznie rzadziej natomiast pojawia³a siê kwestia doli i niedoli
zwyk³ych ¿o³nierzy, w tym bojowników burskich komand, szczegól-
nie podczas partyzanckiej fazy wojny5. Tymczasem warto pamiêtaæ,

1 Zob. np.: C.J. Barnard, Generaal Louis Botha op die Natalse front, 1899�
�1900, Kaapstad 1970; E. Rosenthal, General De Wet, Cape Town 1968; J. Mein-
tjes, De La Rey � Lion Of The West, A Biography, Johannesburg 1996.

2 W tym wypadku warto zwróciæ uwag¹ na tekst polskiego autora. Zob.
J. ¯ukowski, Brytyjskie obozy koncentracyjne podczas wojny burskiej w latach
1900�1902, �Przegl¹d Historyczny� 1997, t. 38, nr 1.

3 Zob. S.B. Spies, Methods of Barbarism? Roberts and Kitchener and Civi-
lians in the Boer Republics, January 1900 � May 1902, Cape Town 1977.

4 Zob. P. Warwick, Black People and the South African War, 1899�1902,
Cambridge 1983.

5 W tym wypadku niezaprzeczaln¹ zas³ug¹ prof. Fransjohana Pretoriusa
by³o zwrócenie uwagi na ten aspekt wojny burskiej. Zob. F. Pretorius, Life on
Commando Turing the Anglo-Boer War, 1899�1902, Cape Town 1999.
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¿e warunki, w jakich walcz¹ ¿o³nierze, s¹ jednym z czynników, które
determinuj¹ ich postawê na polu walki, ich wolê jej kontynuowania.
Przy czym ciê¿kie warunki nie musz¹ byæ wy³¹cznie czynnikiem
zniechêcaj¹cym, tak naprawdê, przynajmniej do pewnego momentu,
mog¹ mobilizowaæ. Ten czynnik jest w wojnie burskiej tym wa¿niej-
szy, ¿e w przypadku si³ burskich nie mamy zasadniczo do czynienia
z regularn¹ armi¹, ale z pospolitym ruszeniem, którego dyscyplina
pozostawia³a wiele do ¿yczenia. Co wiêcej w takim przypadku mo-
rale i stan nastrojów by³ o wiele istotniejszy ni¿ w regularnej armii,
w której profesjonalizm i formalne wyszkolenie buduj¹ odporno�æ na
niepowodzenia i zmienne koleje wojny.

Si³y burskie ju¿ w trakcie regularnej fazy wojny musia³y siê
borykaæ z wieloma problemami natury logistycznej. Po Rajdzie Ja-
mesona (1895�1896) pañstwo wziê³o na siebie obowi¹zek przygoto-
wania zaplecza na potrzeby wojny, w tym zapasów amunicji oraz
¿ywno�ci na d³u¿szy okres s³u¿by. Mimo trwaj¹cych niemal trzy lata
przygotowañ do wojny, mimo zasobno�ci skarbu Republiki Po³udnio-
woafrykañskiej, zaopatrzenie wojsk obu republik pozostawia³o wiele
do ¿yczenia. O ile zasadniczo nie by³o problemu z broni¹ i amunicj¹,
których wielkie ilo�ci sprowadzano od 1896 roku6, o tyle z reszt¹
potrzebnego zaopatrzenia (namiotami, odzie¿¹ i obuwiem, a nawet
regularnym zaopatrzeniem w ¿ywno�æ), by³o ewidentnie gorzej7. Tak
na marginesie, analizuj¹c stan i potrzeby si³ burskich, widaæ jak
wielkim zmianom uleg³o spo³eczeñstwo republik burskich w ci¹gu
niespe³na dwóch dekad od zakoñczenia poprzedniej wojny z Wielk¹

6 Na pocz¹tku wojny obie republiki dysponowa³y razem ponad 100 000
karabinów, 83 armatami 27 lub 37 karabinami maszynowymi oraz ok. 40-50
mln. sztuk amunicji. Zob. Artillery Armaments in Possession of South African
Republic, at the Commencement of the War, 23rd June 1900, War Office Papers,
National Archives � Pretoria, WO 32/7991; Small Arms Imported by the South
African Republic between 1891 and 1900, 26th June 1900, WOP, NA, WO 32/
7991; Amounts Expended in Purchase of Armaments during the Period 1895-
1900, as shown by the Accounts of Treasurer-General, 26th June 1900, WOP,
NA, WO 32/7991. Zob. tak¿e F. Pretorius, op. cit., s. 80�82.

7 Ibidem, s. 25�34, 40�42, 60�65, 77�79.
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Brytani¹ (w 1881 roku), kiedy to cz³onkowie komand byli w du¿o
wiêkszej mierze samowystarczalni8.

O ile niedostatki regularnej fazy wojny mo¿na uznaæ najwy¿ej
za niedogodno�ci, to sytuacja ca³kowicie siê zmieni³a w trakcie jej
partyzanckiej fazy, która rozpoczê³a siê w lecie 1900 roku9. Oddzia-
³om burskim przysz³o dzia³aæ w zupe³nie innych warunkach ni¿ do
tej pory. Zasadniczym problemem by³ fakt, i¿ w du¿ej mierze zosta³y
one pozbawione zorganizowanego zaplecza, a w efekcie nie mia³y
mo¿liwo�ci ³atwego uzupe³niania zapasów. Musia³o to w krótkim
czasie prowadziæ do istotnych problemów aprowizacyjnych. Tym
wiêkszych, ¿e pod wzglêdem liczebnym rdzeñ si³ burskich pozosta³
w du¿ej mierze nienaruszony i, licz¹c oko³o 30 000 ludzi, by³ niewie-
le mniej liczny ni¿ na pocz¹tku wojny10. Utrzymanie takich si³ nawet
dzia³aj¹cych w rozproszeniu wymaga³o znacznych ilo�ci zaopatrze-
nia. Cech¹ nowoczesnej wojny ery industrialnej jest i by³a du¿a
materia³och³onno�æ. W przypadku wojny burskiej takie stwierdzenie
mo¿e wydawaæ siê dziwne, ale warto pamiêtaæ, ¿e uzbrojenie strze-
leckie Burów nale¿a³o do najnowocze�niejszych, a tym samym wy-
maga³o wielkich ilo�ci amunicji. Tym bardziej ¿e taktyka burska
ewidentnie preferowa³a walkê na dalekich dystansach w oparciu
o intensywny ostrza³ przeciwnika.

Sytuacjê komplikowa³ fakt, ¿e strona burska nie planowa³a
dzia³añ maj¹cych na celu jedynie trwanie i przeci¹ganie konfliktu.

8 Zob. J. Laband, The Transvaal Rebellion. The First Boer War, 1880�1881,
Harlow 2005, s. 61�67.

9 Wyznaczenie wyra�nej daty, kiedy siê koñczy regularna faza wojny bur-
skiej, a kiedy zaczyna partyzancka, jest niezwykle trudne. Z jednej strony
pierwsze dzia³ania o charakterze ewidentnie partyzanckim zosta³y podjête
w marcu 1900 roku. Tymczasem ostatnie bitwy regularnej fazy wojny zosta³y
stoczone w koñcu sierpnia 1900 roku. Zob. B. Viljoen, My Reminiscences of the
Anglo-Boer War, London 1902, s. 181�184; C.R. de Wet, Trzy lata wojny o niepod-
leglo�æ, t. 1, Warszawa 1903, s. 73�76, 83�85; T, Pakenham, The Boer War,
London 1998, s. 390, 395, 455.

10 History of the War in South Africa, 1899�1902, (eds.) J.F. Maurice,
M.H. Grant, t. 3, London 1908, s. 204�225.
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Zmianê sytuacji strategicznej potraktowano jako okazjê do przegru-
powania si³ i zweryfikowania taktyki. Mimo zmiany charakteru wojny
przywódcy burscy ci¹gle wierzyli w sukces, dlatego d¹¿yli do wypra-
cowania spójnego planu dalszych dzia³añ, które zmusi³yby Angliê do
podjêcia negocjacji. Podczas spotkania wiêkszo�ci dowódców bur-
skich pod koniec pa�dziernika 1900 roku w Cyferfontein w zachod-
nim Transwalu ustalono plany dalszych poczynañ. Podjêto decyzje
o konsolidacji i koncentracji si³ oraz na poszerzeniu zasiêgu dzia³a-
nia oddzia³ów burskich. Planowano dokonanie inwazji Kolonii Przy-
l¹dkowej i Natalu11. Innym elementem nowej strategii mia³ byæ
atak na Johannesburg i zniszczenie tamtejszych kopalñ z³ota, co
mia³o wywrzeæ presjê na �magnatach górniczych�, którzy z kolei
mieli sk³oniæ rz¹d brytyjski do podjêcia negocjacji12.

Tak ambitne plany wymaga³y jednak odpowiednich si³ i zaso-
bów dla nich. Co prawda przewaga brytyjska by³a mniejsza, ni¿ to
mog³o siê wydawaæ, gdy¿ z po�ród oko³o 210 000 brytyjskich ¿o³nie-
rzy niemal 100 000 by³o zaanga¿owanych w obronê linii kolejowych
i innych szlaków komunikacyjnych13. W efekcie proporcje si³ by³y
jak 1:3 lub 1:4, co w sytuacji wiêkszej manewrowo�ci, lepszej zna-
jomo�ci terenu pozwala³o si³om burskim zachowaæ strategiczn¹ ini-
cjatywê. Nie bez znaczenia by³ te¿ fakt, ¿e ci, którzy pozostali pod
broni¹, byli ju¿ do�wiadczonymi bojownikami, a na ich czele stali
wreszcie energiczni, wypróbowani w walce i zdolni dowódcy. W tej
sytuacji jednak zaopatrzenie stawa³o siê kluczem do dalszego rozwo-
ju sytuacji w Afryce Po³udniowej. Tymczasem podstawowym proble-
mem si³ partyzanckich pod ka¿d¹ szeroko�ci¹ geograficzn¹ jest w³a-
�nie logistyka � zaopatrzenie w broñ, amunicjê, ¿ywno�æ i odzie¿.
Z tymi problemami musieli siê borykaæ tak¿e burscy dowódcy. Sto-

11 Jan Smuts Memoirs of the Boer War, w: Selections from the Smuts Pa-
pers, (eds.) W.K. Hancock, J. van der Poel, t. 1, Cambridge 1966, s. 626.

12 Ibidem, s. 623�627; W.K. Hancock, Smuts, t. 1, Cambridge 1962, s. 122.
13 E.P.C. Girouard, History of the Railways during the War in South Africa,

1899�1902, London 1902, s. 51�52.
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lice i g³ówne centra gospodarcze obu republik znajdowa³y siê
w brytyjskich rêkach, a si³y republikañskie musia³y liczyæ na lokal-
ne zasoby i w coraz wiêkszym stopniu na przeciwnika.

Brytyjski dowódca, Horatio Herbert Kitchener rozumia³, ¿e samo
zdobycie g³ównych o�rodków miejskich i centrów gospodarczych
Republiki nie wystarczy dla pokonania Burów. Wiedzia³, ¿e zasad-
niczym celem powinno byæ zniszczenie ich zdolno�ci do kontynuowa-
nia walki. Dlatego jego strategia mia³a sk³adaæ siê z trzech podsta-
wowych elementów. Pierwszym by³a taktyka �spalonej ziemi�. Nisz-
czyæ miano ca³e miasteczka i wsie, nie tylko za karê, lub dla zastra-
szenia. Celem by³o pozbawienie partyzantów zaplecza i pomocy lud-
no�ci cywilnej. Dlatego zreszt¹ nie tylko niszczono zabudowania, ale
tak¿e zbiory, wybijano ca³e stada koni i byd³a14. Z taktyk¹ �spalonej
ziemi� integralnie by³o zwi¹zane zak³adanie obozów koncentracyj-
nych, zainicjowane w grudniu 1900 roku, które mia³o umo¿liwiæ
�oczyszczenie� z ludno�ci cywilnej du¿ych po³aci republik burskich15.
Ostatnim elementem strategii H. H. Kitchenera by³y rajdy lotnych
kolumn. Wykorzystuj¹c istniej¹ce wzd³u¿ kolei linie fortów i bun-
krów, Brytyjczycy chcieli osaczaæ walcz¹ce komanda, a przynajmniej
uniemo¿liwiaæ im koncentracjê i po�cigami wyczerpywaæ ich si³y
i wolê walki16.

Taktyka ta choæ nie od razu skuteczna, to w po³¹czeniu z utrat¹
zaplecza oznacza³a stopniowe powiêkszanie trudno�ci aprowizacyj-
nych burskich komand. Zazwyczaj zwraca siê uwagê na potyczki,
udane lub nieudane ucieczki, sukcesy i pora¿ki na polu walki,
a przede wszystkim zdolno�æ do trwania przez nastêpne niemal dwa
lata. Tymczasem o wiele rzadziej siê wspomina, czemu mimo pla-
nów ustalonych w Cyferfontein, pomimo wszelkich starañ, wojna
partyzancka mia³a nabieraæ coraz bardziej chaotycznego charakte-

14 S.B. Spies, op. cit., s. 124�125.
15 Ibidem, 185�189.
16 New Dimensions in Military History, (ed.) R.F. Weigley, San Rafael

1975, s. 353.
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ru? Oraz, dlaczego jednak po tych niemal dwóch latach walki, mimo
sukcesów odnoszonych jeszcze w 1902 roku17, burskie komanda
postanowi³y w maju 1902 roku skapitulowaæ?

Tymczasem by³ to bezpo�redni skutek rosn¹cych trudno�ci za-
opatrzeniowych. Najwcze�niej, bo jeszcze w kwietniu 1900 roku,
strona burska zaczê³a do�wiadczaæ trudno�ci niedoboru odzie¿y. Wtedy
to �De Volksstem� donosi³, miêdzy innymi, ¿e najwiêkszym proble-
mem oddzia³ów burskich w zachodnim Transwalu by³ niedobór odzie-
¿y, �a ubrania noszone przez cz³onków komand bardziej przypomi-
na³y ³achmany�18 . Z czasem sytuacja wygl¹da³a tylko gorzej. Warto
tymczasem pamiêtaæ, ¿e wbrew utartym pogl¹dom, klimat Afryki
Po³udniowej, zw³aszcza tak zwanego High Veldu (p³askowy¿, na
którym le¿a³y obie burskie republiki) jest trudny i charakteryzuje
siê du¿ymi rocznymi i dobowymi wahaniami temperatury. Nawet
w okresie tamtejszej wiosny (wrzesieñ-listopad) temperatura w nocy
potrafi spadaæ do 0oC, a tamtejsze zimy (czerwiec-sierpieñ) potrafi¹
byæ bardzo dotkliwe, z du¿ymi ilo�ciami opadów i temperatur¹
w ci¹gu dnia rzadko przekraczaj¹c¹ 10oC, a w nocy czêsto spadaj¹ca
poni¿ej -5oC. Tak wiêc brak ciep³ych i chroni¹cych przed deszczem
ubrañ potrafi bardzo doskwieraæ, szczególnie w okresie od po³owy
kwietnia do polowy pa�dziernika.

W efekcie odciêci od miast i mo¿liwo�ci regularnego zdobywania
odzie¿y i obuwia partyzanci byli w coraz gorszej sytuacji. Trzeba
podkre�liæ, ¿e Burowie zawsze, nawet w okresie przedindustrial-
nym, byli uzale¿nieni od zakupu pewnych towarów, w tym czê�ci
garderoby i materia³ów do jej wykonania. Tym niemniej pewne
umiejêtno�ci, w tym wyrób tradycyjnego obuwia (tzw. velskoen) by³
czê�ci¹ tradycyjnego dziedzictwa pionierskiego spo³eczeñstwa. Tym-

17 Na pocz¹tku 1902 roku, 7 lutego, Jacobus de la Rey odniós³ pod Twe-
ebosch najwiêksze swoje zwyciêstwo i jedno z najwiêkszych zwyciêstw w ca³ej
wojnie. Zob. np.: History of the War in South Africa, 1899�1902, (eds.) F. Mauri-
ce, M.H. Grant, t. 4, London 1910, s. 417�420.

18 Zob. F. Pretorius, op. cit., s. 66.
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czasem w ci¹gu dwudziestolecia poprzedzaj¹cego wybuch wojny
burskiej powszechna niegdy� umiejêtno�æ popad³a w du¿ej mierze
w zapomnienie i tylko relatywnie nieliczni z burskich partyzantów
ci¹gle umieli samodzielnie wykonaæ to tradycyjne obuwie19. Dlatego
w miarê niszczenia infrastruktury burskich republik zdobywanie
ubrañ i obuwia stawa³o siê coraz trudniejsze. Norm¹ sta³o siê, ¿e
Burowie ca³ymi miesi¹cami nosili te same, wielokrotnie ³atane ubra-
nia. Wiele przekazów podkre�la op³akany stan odzie¿y noszonej przez
Burów: �Mój strój by³ typowy; z³achany p³aszcz i znoszone spodnie
pe³ne dziur. Nie mia³em ani koszuli, ani bielizny. Na go³ych stopach
mia³em wielokrotnie ³atane sanda³y z niewyprawionej skóry. Mia-
³em te¿ tylko jeden zu¿yty koc do przykrycia siê w nocy. Tylko kilku
w naszym oddziale mia³o ubrania i buty w lepszym stanie�20.

Zdobywano ubrania gdzie siê da³o: od ludno�ci cywilnej i Afry-
kanów. Wyrabiano je te¿ cha³upniczo praktycznie ze wszystkiego
z czego siê da³o: a wiêc ze skór zwierzêcych, koców, pledów, namio-
tów czy chocia¿by worków po zbo¿u, z tych ostatnich robiono okrycia
przeciwdeszczowe. Zdarza³o siê nawet, ¿e w akcie desperacji przy-
wdziewano stroje kobiece, w tym charakterystyczne czepki burskich
niewiast21. W miarê jednak, jak dzia³alno�æ brytyjskich lotnych
kolumn stawa³a siê coraz intensywniejsza i skuteczniejsza, a takty-
ka �spalonej ziemi� ogarnia³a coraz wiêksze po³acie kraju zdobywa-
nie zaopatrzenia, w tym odzie¿y i obuwia, stawa³o siê coraz trud-
niejsze. W nieco lepszej sytuacji zaopatrzeniowej by³y komanda na
terenie Wolnego Pañstwa, gdy¿ mog³y liczyæ na przemyt z terenu

19 W kwestii uzale¿nienia Burów z pogranicza od kontaktow zewnêtrznych
zob.: J. Barrow, An Account of Travels into the Interior of South Africa in the
Years 1797 and 1798, t. 2, London 1804, s. 409�410; H. Lichtenstein, Travels in
Southern Africa in the Years 1803, 1804, 1805 and 1806, t. 1, Cape Town 1928,
s. 57. Co do tradycyjnych umiejêtno�ci Burów z pogranicza, zob. C.K. Roodt,
�Die velskoen�, �Die Huisgenoot�, 11e Aug. 1939, s. 23, 25, 83, 85; F. Pretorius,
op. cit., s. 66.

20 D. Reitz, Commando. A Boer Journal of the Boer War, London 1929,
s. 209.

21 Ibidem, s. 213; F. Pretorius, op. cit., s. 67�71.



549Trudy ¿ycia w komandach w partyzanckim okresie wojny...

Basutolandu (obecnie Lesotho), który trwa³ a¿ do koñca wojny
w maju 1902 roku22.

Wobec tego typu trudno�ci trudno siê dziwiæ, ¿e burskie koman-
da siêgnê³y do jedynego dostêpnego �ród³a odzie¿y, jakim by³ prze-
ciwnik. Przy czym trzeba tu wyró¿niæ dwie zasadnicze metody zdo-
bywania odzie¿y. Pierwsz¹ by³o ³upienie brytyjskich konwojów
i kolumn zaopatrzeniowych. Jeszcze w regularnej fazie wojny zdo-
bywanie brytyjskich transportów s³u¿y³o nie tylko niszczeniu brytyj-
skiej logistyki, ale tak¿e uzupe³nianiu w³asnych zapasów. Chocia¿
w tamtym okresie wa¿niejsza by³a ¿ywno�æ, wyposa¿enie obozowe,
broñ i amunicja ni¿ mundury. Jednak ju¿ w pocz¹tkowej fazie wojny
partyzanckiej (w czerwcu i lipcu 1900 roku) zimowa odzie¿ by³a
wielce po¿¹danym ³upem. Tak by³o na przyk³ad po bitwie pod No-
oigadacht (13 grudnia 1900 roku), zdobyty brytyjski obóz pozwoli³
wielu Burom wymieniæ zniszczone ubrania na brytyjskie mundu-
ry23. Z czasem, w miarê jak zmienia³a siê brytyjska taktyka oraz
rós³ obszar pod brytyjsk¹ kontrol¹, przejmowanie kolumn zaopa-
trzeniowych stawa³o siê coraz trudniejsze. To oznacza³o, ¿e coraz
wa¿niejsza stawa³a siê druga metoda zdobywania odzie¿y, czyli tak
zwany uitskud (�otrz¹sanie�), obieranie brytyjskich jeñców z ubrañ,
butów a nawet bielizny. Ka¿da wygrana potyczka oznacza³a mo¿li-
wo�æ zdobycia odzie¿y. Do normy nale¿a³o, ¿e po wygranej walce byli
�obierani� z ca³ego ubrania, po czym wypuszczano ich wolno, czasa-
mi w zamian daj¹c w³asne ³achmany24.

Tak¿e zdobywanie ¿ywno�ci stanowi³o w okresie partyzanckim
powa¿ny problem. Do jesieni 1900 roku Brytyjczycy zniszczyli wiêk-
szo�æ rz¹dowych magazynów ¿ywno�ci, co oznacza³o, ¿e komanda
same musia³y zapewniæ sobie zaopatrzenie25. Pocz¹tkowo nie spowo-

22 P. Warwick, op. cit., s. 63.
23 Jan Smuts Memoirs of the Boer War, w: Selections from the Smuts Papers,

t. 1, s. 643�646; D. Reitz, op. cit., s. 132�139; F. Pretorius, op. cit., s. 71�72.
24 F. Pretorius, op. cit., s. 71�77; T. Pakenham, op. cit., s. 531.
25 B. Viljoen, op. cit., s. 496�497. F. Pretorius, op. cit., s. 34.
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dowa³o to wiêkszych problemów w zaopatrzeniu w ¿ywno�æ. Ka¿da
burska farma stawa³a siê punktem zaopatrzeniowym, a ludno�æ
cywilna zazwyczaj bez sprzeciwu dostarcza³a prowiantu. �ród³o ¿yw-
no�ci stanowi³y tak¿e stada pó³dziko hodowanego byd³a i owiec. Ale
nawet w tym okresie trudno by³o o urozmaicenie ¿ywno�ci. O ile
miêso by³o ³atwo dostêpne, o tyle chleb, m¹ka, warzywa, czy tym
bardziej owoce by³y rzadko�ci¹ lub w ogóle niedostêpne. Jeszcze
gorzej by³o z zaopatrzeniem w sól, kawê, tytoñ i cukier. Komu� mo¿e
siê wydawaæ, ¿e brak u¿ywek i towarów luksusowych trudno uznaæ
za znacz¹cy dla wysi³ku wojennego. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e tak
tytoñ, jak i kawa by³y od XVIII wieku nieodzownymi towarzysza-
mi ¿ycia Burów na pograniczu, sta³ym elementem ich diety i wa¿-
nym elementem kulturowej identyfikacji. Najdawniejsze znane racje
podkre�laj¹ znaczenie kawy i tytoniu dla codziennego ¿ycia Bu-
rów26. Ich brak by³ wiêc dotkliwie odczuwany. I chocia¿ Burowie
wykazali siê niema³¹ pomys³owo�ci¹ w wynajdywaniu erzacy dla
kawy i tytoniu, to jednak ten niedobór nale¿a³ do najbardziej bo-
lesnych27.

Z czasem jednak konsekwentnie realizowana przez Brytyjczy-
ków taktyka �spalonej ziemi� coraz bardziej utrudnia³a zdobywanie
¿ywno�ci. Przede wszystkim do pocz¹tku kwietnia 1901 roku, kiedy
pad³ Pietersburg (obecnie Polokwane), zajêto ostatnie zwarte teryto-
ria pozostaj¹ce pod kontrol¹ Burów, likwiduj¹c resztki zorganizowa-
nego zaplecza28. W ramach �oczyszczania� terenu z wszystkiego co
mog³o stanowiæ wsparcie dla partyzantów, nie tylko niszczono bur-

26 Zob. np.: J. Barrow, op. cit., s. 100�102; H. Lichtenstein, op. cit., s. 20,
47. Zob. tak¿e B.M. du Toit, The Boers in East Africa, Cape Town 1998, s. 69.

27 Poza pra¿eniem ziarna ró¿nych zbó¿ (zw³aszcza ¿yta i kukurydzy) wyko-
rzystywano tak¿e korzenie miejscowych ro�lin takich jak Pasterskie Drzewo (Bo-
scia albitrunca). Zob. B. Viljoen, op. cit., s. 500; F. Pretorius, op. cit., s. 50�52.

28 H.W. Wilson, After Pretoria. The Guerilla War, London 1902, s. 429;
C.J. Jacobs, �The Guerilla War in Northern Transvaal, 1900�1902�, referat na
konferencji, The Anglo-Boer War. A Reappraisal., University of Orange Free
State, 12�15th October 1999, s. 24.
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skie farmy (ostatecznie oko³o 30 000), ale wybijano setki tysiêcy
sztuk byd³a i owiec. Tylko podczas trzymiesiêcznej (luty-kwiecieñ
1901) operacji w po³udniowo-wschodnim Transwalu zniszczono sze-
reg farm, zagarniaj¹c lub zabijaj¹c niemal 273 000 sztuk koni, owiec
i byd³a29.

Partyzanci ratowali siê, atakuj¹c farmy hendsoppers (kapitulan-
tów i kolaborantów) i tam konfiskowali ¿ywno�æ i byd³o. Wa¿nym
wreszcie �ród³em ¿ywno�ci byli tak¿e Afrykanie, którzy czy to pod
przymusem, czy te¿ z w³asnej woli dostarczali walcz¹cym Burom
du¿ej czê�ci potrzebnej ¿ywno�ci30. W tym wypadku pojawia³y siê
jednak inne problemy utrudniaj¹ce regularne zdobywanie ¿ywno�ci.
Przede wszystkim od 1901 roku rós³ zasiêg obszarów oczyszczonych
z partyzantki oraz efektywno�æ brytyjskich dzia³añ, maj¹cych na
celu ochronê burskich kapitulantów i kolaborantów. Jeszcze wa¿-
niejsza by³a postawa afrykañskich tradycyjnych wodzów. Brytyjczy-
cy zachêcali ich do stawiania oporu burskim komandom. Afrykañscy
w³adcy zazwyczaj chêtnie wspó³pracowali z Brytyjczykami31. Liczyli,
¿e w zamian za wspó³pracê z Brytyjczykami, odzyskaj¹ czê�æ stra-
conych wcze�niej ziem lub uzyskaj¹ wiêksz¹ swobodê w polityce
wewnêtrznej. Szczególnie aktywnie wspierali Anglików BaPedi, tra-
dycyjnie wrodzy Transwalowi. Po upadku Pretorii ich wódz Sekhu-
khune II skonsolidowa³ swoj¹ w³adzê nad swoim w³adztwem, wy-
par³ ze swoich ziem burskie komanda, a nastêpnie zaj¹³ okoliczne
terytoria, które zaledwie kilkana�cie lat wcze�niej zosta³y zabrane
przez Republikê32. W pó�niejszym okresie jego dzia³alno�æ uzyska³a
wsparcie Brytyjczyków. Dziêki dzia³aniom BaPedi znaczne czê�ci
wschodniego Transwalu sta³y siê niedostêpne dla burskich party-

29 T. Pakenham, op. cit., s. 498�499.
30 Zob. P. Warwick, op. cit., s. 63, 67�68; F. Pretorius, op. cit., s. 279�282.
31 By³y w tym wzglêdzie wyj¹tki. Ju¿ wcze�niej wspominano, ¿e czê�æ przy-

wódców Basuto wspó³pracowa³a z Burami praktycznie do koñca wojny. Zob.:
P. Warwick, op. cit., s. 63�69. Podobnie by³o w przypadku AmaSwazi. Zob.:
ibidem, s. 107�109.

32 Ibidem, s. 98�99.
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zantów. A regularne ich rajdy na okoliczne terytoria wydatnie utrud-
nia³y Burom zdobywanie zaopatrzenia33.

Podobnie by³o w przypadku Zulusów, tam od po³owy 1900 roku
Dinuzulu, ówczesny w³adca Zulusów, przy brytyjskiej pomocy uczy-
ni³ podleg³e mu tereny praktycznie niedostêpnymi dla burskich
partyzantów34. W ogóle praktycznie wszêdzie, tam gdzie przetrwa³y
w miarê silne struktury tradycyjnych w³adztw afrykañskich, sytu-
acja si³ republikañskich by³a mocno utrudniona. Dziêki temu znacz-
ne tereny obu republik, a zw³aszcza Transwalu by³y faktycznie stre-
f¹ niedostêpn¹ dla partyzantów.

Problemem by³a tak¿e regularno�æ zaopatrzenia w ¿ywno�æ. Jako
¿e ka¿de komando musia³o samo dbaæ o swoje zaopatrzenie, prowa-
dzi³o to, wbrew intencjom i za³o¿eniom wyra¿onym w Cyferfontein,
do rozdrabniania oddzia³ów35. Dlatego bardzo szybko g³ównym pro-
blemem burskich komand by³a nie tyle walka z Brytyjczykami
o zwyciêstwo czy realizacja taktycznych a tym bardziej strategicz-
nych planów, ale samo przetrwanie. Wszelkiego rodzaju niedobory
bardzo szybko zaczê³y determinowaæ taktykê a nawet strategiê Burów.

Relatywnie najmniejszym problemem by³y braki w uzbrojeniu
i amunicji. To nie znaczy, ¿e ich nie odczuwano, wrêcz przeciwnie.
Wiele oddzia³ów burskich przechodzi³o przez to, przez co przesz³o
komando Jana Smutsa, kiedy uda³o mu siê przeprawiæ przez rzekê
Oranje. Oddzia³ znajdowa³ siê w op³akanym stanie. Brakowa³o prak-
tycznie wszystkiego. Ubrania by³y w strzêpach, zamiast butów, wiêk-
szo�æ z ¿o³nierzy mia³a sanda³y z niewyprawionej skóry. Tylko nie-
którzy mieli koce. Stan uzbrojenia tak¿e nie by³ lepszy. Szczególnie
brakowa³o amunicji, której wypada³o po kilka sztuk na g³owê36.

33 F. Reitz to Louis Botha, 5th Sept 1901, Colonial Office Papers, NA, CO
417/360; Director of Military Inteligence to Mr. Ommaney, 2nd May 1902, COP,
NA, CO 417/333; B. Viljoen, op. cit., s. 408�410, 413, 421, 423�424, 535�539.

34 Zob. P. Warwick, op. cit., s. 87�90.
35 Zob. np. Jan Smuts Rapport over Toestand in die Kaap Kolonie, 16e Des.

1901, w; Selections from the Smuts Papers, t. 1, s. 440.
36 Zob. D. Reitz, op. cit., s. 208�209.
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Zajêcie przez Brytyjczyków, na prze³omie maja i czerwca, Jo-
hannesburga i Pretorii, uniemo¿liwi³o kontynuacje produkcji amuni-
cji. Co prawda du¿e jej zapasy zosta³y wywiezione, ale nie mog³y
wystarczyæ do koñca wojny. Priorytetem sta³o siê wiêc przezbrojenie
oddzia³ów burskich na broñ brytyjsk¹, do której o wiele ³atwiej
mo¿na by³o zdobyæ amunicjê. To oznacza³o, ¿e tak, jak w wypadku
ubrañ, g³ównym �ród³em zaopatrzenia sta³ siê przeciwnik i jego
magazyny. Konieczna jednak sta³a siê wymiana uzbrojenia na bry-
tyjskie Lee-Metfordy i Lee-Enfieldy. Broñ tak samo jak amunicjê
zdobywano na przeciwniku. Ka¿de zwyciêskie starcie oznacza³o dla
Burów mo¿liwo�æ wymiany uzbrojenia i uzupe³nienia zapasów amu-
nicji. Tak naprawdê jeszcze w regularnej fazie wojny Burowie nie
wzbraniali siê przed uzupe³nianiem swoich arsena³ów w ten w³a�nie
sposób37. Faktycznie ju¿ od jesieni 1900 roku zdecydowana wiêk-
szo�æ burskiego uzbrojenia i amunicji pochodzi³a w³a�nie od Brytyj-
czyków.

Zapotrzebowanie na broñ i amunicjê wrêcz wp³ywa³o na taktykê
dzia³añ zbrojnych. W sytuacji gdy jaki� oddzia³ burski odczuwa³
niedobór broni i amunicji, po prostu atakowa³ przeciwnika, co naj-
czê�ciej koñczy³o siê sukcesem, a to z kolei oznacza³o odbudowê
zapasów38. Nie zawsze jednak trzeba by³o uciekaæ siê do takich
metod uzupe³niania zapasów. Deneys Reitz opisuje inn¹ metodê,
bezpieczniejsz¹, choæ bardziej czasoch³onn¹: �Zaczyna³o brakowaæ
nam amunicji. Dlatego te¿ przez nastêpne dwa dni posuwali�my siê
za brytyjsk¹ kolumn¹, zbieraj¹c zgubione pociski do Lee-Metfordów.
¯o³nierze angielscy bardzo niefrasobliwie siê z ni¹ obchodzili. Je¿eli
pocisk lub dwa wypad³y mu z ³adownicy, nie k³opota³ siê zsiadaniem

37 C.J. Barnard, Generaal Louis Botha op die Natalse front, 1899�1900,
Cape Town 1970, s. 66�67; J.H. Breytenbach, Die Geskiedenis van die Tweede
Vryheidsoorlog in Suid-Afrika, 1899�1902, t. 1, Pretoria 1969, s. 387�399.

38 Przyk³ady tego s¹ wiêcej ni¿ liczne. Zob.: Jan Smuts Memoirs, w: Selec-
tions from the Smuts Papers, t. 1, s. 637�640; D. Reitz, op. cit., s. 225�230;
F. Pretorius, op. cit., s. 89�90.



554 Micha³ Le�niewski

z konia, [�], w miejscach ich postojów amunicja le¿a³a porozrzuca-
na w trawie, niemal jak ulêga³ki. W efekcie ostatnimi czasy �ledze-
nie brytyjskich kolumn sta³o siê normaln¹ praktyk¹, podczas któ-
rej zbierali�my te okruchy z pañskiego sto³u�39. Mo¿na wiêc siê
zgodziæ z opini¹ Ray D. McDonalda, i¿ w koñcowej fazie wojny
Wielka Brytania utrzymywa³a faktycznie dwie armie: swoj¹ i prze-
ciwnika40.

Czy mo¿na jednak zgodziæ siê z tez¹ Jana Smutsa, ¿e brytyjska
taktyka prowadzenia wojny do wyczerpania przeciwnika by³a bez
sensu, gdy¿ Burów nie mo¿na by³o pozbawiæ zaopatrzenia, dopóki
armia brytyjska je otrzymywa³a41 . Przyznaj¹c, ¿e Burowie wypraco-
wali w ci¹gu partyzanckiej fazy wojny ca³kiem skuteczne metody
radzenia sobie z brakami w aprowizacji, nale¿y jednak podkre�liæ,
¿e powy¿sza teza, jest w najlepszym przypadku nadmiernie optymi-
styczna. Kiedy czytamy relacje z obrad dowódców komand, poprze-
dzaj¹cych podpisanie traktatu w Vereeniging w maju 1902, wy³ania
siê nam du¿o mniej optymistyczny obraz sytuacji.

Mimo deklaracji czê�ci burskich dowódców, sytuacja si³ burskich
wygl¹da³a �le. Brytyjska taktyka �spalonej ziemi� zaczyna³a przyno-
siæ efekty. Burom coraz trudniej by³o zdobyæ ¿ywno�æ i schronienie,
tym bardziej ¿e dzia³ania �lotnych kolumn� nabra³y intensywno�ci,
a linie zasieków i bunkrów ogranicza³y mobilno�æ, która by³a pod-
staw¹ dotychczasowych sukcesów burskich komand. Choæ pod bro-
ni¹ by³o ci¹gle jeszcze oko³o 20 000 ludzi, to niemal 1/3 z nich nie
mia³a koni. Przyk³adowo w Transwalu na 10 816 Burów bêd¹cych
w komandach, 3296 nie mia³o wierzchowców. Szczególnie z³a sytu-
acja panowa³a we wschodnim Transwalu, gdzie nie tylko brakowa³o
koni, ale coraz bardziej odczuwano te¿ braki ¿ywno�ci i paszy. Na-

39 D. Reitz, op. cit., s. 187.
40 P.H. Kritzinger, R.D. McDonald, In the Shadow of Death, London 1904,

s. 112�113.
41 F. Pretorius, op. cit., s. 95.
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wet w Orani, gdzie sytuacja by³a wyra�nie lepsza, tak¿e brakowa³o
koni i ¿ywno�ci42.

Dodatkowo sytuacjê komplikowa³a sytuacja cywili, a zw³aszcza
kobiet i dzieci. Tradycyjnie, analizuj¹c los burskich cywilów w czasie
wojny, badacze koncentruj¹ siê na kwestii obozów koncentracyjnych.
Trudno siê temu dziwiæ, bior¹c pod uwagê wielko�æ strat (siêgaj¹ca
ponad 10% burskiej populacji obu republik), oraz fakt, ¿e dla przy-
wódców burskich cierpienia kobiet i dzieci w obozach koncentracyj-
nych by³y jednym z sze�ciu g³ównych powodów przyst¹pienia do
negocjacji pokojowych z Wielk¹ Brytani¹43. Warto jednak zwróciæ
uwagê na inny, czêsto pomijany aspekt cierpienia ludno�ci cywilnej,
a zw³aszcza kobiet i dzieci. Stosowana przez Brytyjczyków taktyka
�spalonej ziemi� si³¹ rzeczy uderza³a w osoby cywilne. Przed do-
wództwem brytyjskim stawa³o pytanie � Co robiæ z kobietami
i dzieæmi ze zniszczonych farm? Lord Roberts uzna³ jednak, ¿e to
nie jego problem. Winni byli Burowie, którzy nie chcieli siê poddaæ
wobec oczywistej przewagi wojsk brytyjskich i kontynuowali bezna-
dziejn¹, jego zdaniem, walkê. To oni wiêc mieli siê zaj¹æ bezdomny-
mi44. Z jego punktu widzenia, mia³o to uzmys³owiæ burskim przy-
wódcom okropieñstwo wojny i koszty jej przeci¹gania. Konieczno�æ
zajmowania siê cywilami mia³a ograniczaæ mobilno�æ komand i stwa-
rzaæ psychologiczn¹ presjê, by szybciej poddali siê Wielkiej Brytanii.

Po przejêciu dowództwa przez Lorda Kitchenera, gdy dzia³ania
�oczyszczaj¹ce� sta³y siê bardziej systematyczne, podej�cie to uleg³o

42 Vereeniging Notes, w; Selections from the Smuts Papers, t. 1, s. 519�520;
C.R. de Wet, Trzy lata wojny o niepodleglo�æ, Warszawa 1903, t. 2, s. 148�149;
T. Pakenham, op. cit., s. 567.

43 J.D. Kestell, D.E. van Velden, The Peace Negotiations between the Go-
vernments of the South African Republic and the Orange Free State,a nd the
Representatives of the British Government, which Terminated in the Peace conc-
luded at Vereeniging on the 31st May, 1902, London 1902, s. 203�205.

44 Lord Roberts to Lord Lansdowne, 3rd Sept. 1900, Cabinet Records, NA,
CAB 37/55, nr 212; zob. te¿ �The Times�, weekly edition, 5th July 1901, Supple-
ment, s. I.
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zmianie. Dowództwo brytyjskie rozpoczê³o politykê umieszczania ich
we wspomnianych wy¿ej obozach koncentracyjnych. Paradoksalnie
wiêc, niezale¿nie od ich zas³u¿onej z³ej s³awy, obozy koncentracyjne
zdejmowa³y z komand odpowiedzialno�æ za zajmowanie siê ofiarami
brytyjskiej taktyki �spalonej ziemi�. Dlatego zreszt¹ na pocz¹tku
1902 roku Kitchener powróci³ do dawnej polityki Lorda Robertsa
i zaprzesta³ umieszczania ofiar akcji �oczyszczaj¹cych� w obozach, po-
zostawiaj¹c je na wolno�ci i ³asce burskich partyzantów. Oblicza siê, ¿e
pod koniec wojny po stepach obu republik b³¹ka³o siê 12 000�14 000
bezdomnych kobiet i dzieci, których warunki ¿ycia, mimo pomocy ze
strony komand, by³y wiêcej ni¿ bardzo ciê¿kie45. Mo¿na domniemy-
waæ, ¿e ich los te¿ by³ czynnikiem u�wiadamiaj¹cym bezsens dalsze-
go oporu.

* * *

Podsumowuj¹c nale¿y podkre�liæ, ¿e partyzancki okres wojny
stanowi³ wyzwanie tak dla ludno�ci cywilnej obu republik, jak i dla
burskich komand. Postêpuj¹cy proces modernizacji spo³eczeñstwa
burskiego oznacza³, ¿e w 1900 roku by³o ono znacznie gorzej przy-
gotowane do obywania siê bez zorganizowanego systemu zaopatrze-
nia ni¿ w roku 1880. To z kolei oznacza³o, ¿e zw³aszcza w pierwszym
okresie po za³amaniu siê logistycznej infrastruktury republik los
¿o³nierzy w komandach by³ trudny. Zbywa³o im praktycznie na
wszystkim. Jednocze�nie jednak trudne warunki prowadzi³y do se-
lekcji w komandach. W efekcie ci, którzy pozostali w szeregach w
1901 roku, stanowili du¿o lepszy materia³ ¿o³nierski ni¿ w 1899
roku, byli o wiele bardziej zdeterminowani, zdyscyplinowani i odpor-
niejsi na niepowodzenia. Lepiej te¿ sobie radzili w sytuacji braku
dostêpu do regularnego zaopatrzenia. To ewidentnie zaowocowa³o
wzrostem warto�ci bojowej ówczesnych komand.

45 S.B. Spies, op. cit., s. 290�291.
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Mimo ewidentnego wzrostu warto�ci bojowej burskich komand
i ich dowódców, w d³u¿szej perspektywie trudy i niedobory ich do-
tykaj¹ce by³y wa¿nym o ile nie decyduj¹cym czynnikiem, który
wp³yn¹³ na decyzjê o kapitulacji si³ buskich w maju 1902 roku.
Mimo optymistycznych doniesieñ, trapi¹ce je braki powodowa³y fak-
tycznie niezdolno�æ do kontynuowania walki, która stawa³a siê
w coraz wiêkszym stopniu walk¹ o codzienne przetrwanie, a nie
o zachowanie niepodleg³o�ci republik.
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THE HARDSHIPS OF THE LIFE ON COMMANDO
DURING THE GUERILLA PHASE

OF THE BOER WAR, JULY 1900 � MAY 1902

SUMMARY

When we read histories of the military conflicts only too seldom
we may find descriptions of the everyday lives of the ordinary sol-
diers. Historians too often tend to forget that a circumstances of
everyday life do determine their attitudes, their behavior under the
fire, the will to fight and their determination, which are crucial
elements of the final outcome of the war.

It is even more in the case of such armies as the military forces
of the Boer Republics during the South African war of the 1899-
1902. Those were mostly irregular forces which, due to a lack of
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a formal and regular military drill, were much less disciplined than
regular forces, and their moods were usually much stronger influ-
enced by changing turns of war and circumstances of everyday life.

During the irregular phase of war the Boer forces (still numbe-
ring c. 30.000) were faced with completely new problems. They lost
organized supply base, but they still had ambitious war-plans, to
attack main economic centres and supply lines of the republics
controlled then by the British, to destroy them and force Britain to
negotiate a truce. At the same time they were faced with new
British military strategy of destroying potential supplies for the
guerillas. The scotched earth policy, sweeps by the flying columns
and concentration camps had all its effect on commandos ability to
fight. Scortched earth meant that whole townlets and villages were
destroyed, and herds of cattle and sheep butchered, just for the sake
of limiting supplies for the guerillas.

British strategy limited it to such an extent, that there were
just few options of resupplying Bore forces. One of the main was
using British supplies, through robbery and looting. In effect it is
true, to some extent, that at the end of the war the United Kingdom
was supplying both armies: British and Boer.

Still the hardships were rising with every season in the field.
The scortched earth policy took its toll. It was, for Boers, more and
more difficult to acquire food and shelter. Supplies run thin and com-
mandos lacked everything. At the end of the war a third of them had
no horses. What�s more they had no choice but to take care of more
than 12.000 women and children, who were stranded on the Veld.

Therefore we may argue that the hardships of life on commando
during the guerilla phase of war, were eventually the main reason
for surrender of Boer forces in May 1902. The prospects of prolon-
ging the war were grim, and with the time it was for the Boer
commandos, more and more the fight for everyday survival without
hope for victory. And therefore even the most determined fighters
were forced to accept the fact that they could not fight much longer.




