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Abstract 

In the history of the mankind, regardless of the period, swimmining abilities of 

individual people or whole groups (cultures, societies), on many occasions created 

a fundament of their functioning or slings or arrows of the their fortune.  

Kings, knights, samurais, pearl divers, gold diggers - can be an inspiration for those 

who are keen on swimming, both from profesional as well as recreational 

perspective.  

Exceptional achievements and swiming ability described by many researchers, 

sometimes seem to be incredible deeds. For example, swimming the Danube, in full 

armour by a knight called Sviatoslav, Lada coat of arms called Puppy. Stories 

similar to his one, can be a motivation, enhancement or a means for fun or at least 

an interesting break in coach's work.  
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Streszczenie  

W historii człowieka, niezależnie od okresu, umiejętności pływackie pojedynczych 

osób lub całych grup (kultur, społeczeństw), niejednokrotnie stanowiły podstawę ich 

codziennego funkcjonowania lub kolei losów.  

Królowie, rycerze, samuraje, poławiacze pereł, poszukiwacze złota – mogą być 

inspiracją dla osób, zajmujących się zarówno zawodowo jak i rekreacyjnie – 

pływaniem. 

Niezwykłe dokonania i pływacka sprawność, opisane przez wielu badaczy, czasem 

wydaje się niewiarygodnym wyczynem. Jak na przykład przepłynięcie Dunaju 

wpław, w pełnej zbroi, przez rycerza Świętosława herbu Łada zwanego Szczenię. 

Opowiadania podobne temu, mogą być motywacją, zachętą, sposobem na zabawę 

lub choćby ciekawym przerywnikiem w trenerskiej pracy. 
 

Słowa kluczowe: Pływanie, historia  
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Wstęp 

Wszystkie kultury mają swoje (często niezwykłe) historie i swoich 

bohaterów. Niektóre są piękne, wzniosłe i dobre, inne zaś tragiczne, okupione 

bólem i cierpieniem całych plemion czy narodów. Część z nich ma baśniowy lub 

mityczny wymiar, inne starają się rzetelnie przekazywać realne sytuacje, czyny czy 

opisy postaci.  

W niniejszym materiale autorzy przybliżają kilka wybranych miejsc, 

historii i postaci, które związane są z umiejętnością pływania. Czasem losy całego 

kraju czy ważnych bitew / wojen zależały od tego, jak w wodzie radzili sobie 

bohaterowie tych wydarzeń.  

O starożytnych legendach traktował wcześniejszy artykuł [16], gdzie 

prezentowane były wybrane, najwcześniejsze ślady opisujące / prezentujące, 

związek człowieka ze środowiskiem wodnym. Konieczność nabycia umiejętności 

pływackich jest zazwyczaj wymuszona, choć przecież w pełni naturalna. Ludy 

zamieszkujące tereny położone nad wodą, od zarania dziejów zależne były od tego 

życiodajnego środowiska.  

Dobrzy pływacy podziwiani byli w każdym czasie, a ich zdolności do 

radzenia sobie w wodzie stawały się ogromnymi przymiotami – w rycerstwie była to 

jedna z cnót. Śmiałkowie i herosi, niezależnie od zasług i mocy, jakie posiadali, 

rozpalali wyobraźnię kolejnych pokoleń. Historie o nich, motywowały do 

morderczego wysiłku w drodze do doskonałości, poszukiwania czy podejmowania 

ryzykownych wypraw. Zagrzewały do heroicznej walki, inspirowały władców, 

podnosiły na duchu całe nagrody czy wreszcie rozbudzały namiętności kochanków.  

Wiele z tych postaci stało się wręcz synonimami pewnych wartości. 

Czasem nawet ich nazwiska na stałe wpisywano do pieśni, hymnów (np. Jan 

Henryk Dąbrowski, Stefan Czarniecki i Napoleon Bonaparte – w polskim hymnie 

narodowym), przysłów, powiedzeń czy składni językowych. Na przykład – polegać 

na kimś jak na Zawiszy – oznacza nic innego, jak mieć absolutną pewność, że ta 

osoba nie zawiedzie.  

Wielu takich bohaterów, poza całym spektrum ponadprzeciętnych 

umiejętności i niezwykłych cech, charakteryzowało się niespotykaną u innych 

sprawnością pływacką. Niniejszy artykuł przybliża wybrane historie, związane z 

umiejętnością pływania i sylwetki ciekawych postaci historycznych, które wsławiły 

się między innymi takim właśnie wybitnym talentem. 

 

Karaiby 

Według odkrywców Ameryki, rdzenni mieszkańcy Karaibów byli 

doskonałymi pływakami. Wielokrotnie podkreślana jest ta umiejętność w literaturze 

[1]. Aborygeni, którzy egzystowali nad wodą, w wodzie i wokół wody, równocześnie                  

z umiejętnością chodzenia, uczyli się pływać. Za naukę pływania dzieci 

odpowiedzialne były matki.  
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Ryc. 1. Indiańskie kobiety pływają jak ryby w morzu, The Drake Manuscript  1586 [10] 

 

 

Wenezuela 

Po wyprawach odkrywców Ameryki Północnej, zdziesiątkowano 

pierwotną ludność. Kolonizatorzy dopuszczali się na tubylcach ludobójstwa i 

zarażali własnymi szczepami chorób, na które rdzenni mieszkańcy byli zupełnie 

nieodporni. Wenezuela słynęła z połowisk pereł, które były uwielbiane przez 

Europejczyków. Indianie wenezuelscy byli także doskonałymi pływakami. Od 

początku wykorzystywano ich do poszukiwania pereł. Gdy z powodu 

dramatycznego zmniejszenia populacji rdzennych mieszkańców zmniejszały się 

dochody kolonizatorów, zaczęto sprowadzać niewolników z Afryki, do wyławiania 

pereł.  

Hiszpańscy poszukiwacze przygód, zarobili na tym procederze ogromne 

fortuny. 
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Ryc. 2. Zniewoleni afrykańscy pływacy zbierający perły na łowiskach Wenezueli [17] 

 

Niewolników z Afryki wykorzystywano pierwotnie także do wyławiania 

złota gromadzonego u podnóży wodospadów.  

 
Ryc. 3. Afrykańscy niewolnicy nurkujący po złoto [1] 

 

Beowulf  

Beowulf to epicki poemat anglosaski, którego autor nie jest znany. 

Ułożony prawdopodobnie na początku VIII wieku (jedyny rękopis pochodzi z około 

1000 roku), jest najstarszym znanym tekstem literatury anglosaskiej. Ten najdłuższy 

poemat ze wszystkich znanych w dawnym języku angielskim, stanowi w 

przybliżeniu dziesiątą część całej literatury anglosaskiej. Rękopis nie posiada 

żadnego tytułu, ale od początku XIX wieku jest on znany jako Beowulf.  

Tocząca się w VI wieku w Skandynawii akcja, zawiera wiele aluzji do 

innych germańskich legend i bohaterów. Nie ma dowodów, aby kiedykolwiek żył 

szwedzki książę Beowulf, chociaż niektóre fakty z poematu zostały potwierdzone 

przez badaczy historii. Poemat posiada ponad trzy tysiące wierszy. Pierwsza część 

mówi o tym, jak Beowulf przybywa do Danii, aby pomóc tamtejszemu królowi, 

którego kraj od dwunastu lat jest nękany przez ogra Grendela. Beowulf,                               
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z czternastoma towarzyszami, pokonuje potwora, a później również jego matkę, 

która stara się pomścić syna. W drugiej części, po pięćdziesięciu latach rządów 

Beowulfa w jego rodzinnym kraju, toczy on swoją ostatnią bitwę, tym razem ze 

smokiem, który sieje przerażenie wśród jego ludu. Chociaż zdołał go pokonać, to 

jednak Beowulf sam ginie w walce. Poemat kończy się pogrzebem króla-bohatera. 

Poemat posłużył za źródło do inspiracji dla wielu książek i filmów, takich jak 

chociażby Władcy pierścieni Tolkiena, oraz dla filmów Trzynasty wojownik czy 

Beowulf [22]. 

Poemat zawiera fragment pt. O czynie, którego dokonał Béowulf – 

według słów Hunferða, brzmiący: 

Czyś ty jest Béowulfem, co chciał się w wodach zmierzyć z Brecą w 

owym pojedynku, w którym obaj, zuchwale przemierzaliście morze i w głębokich 

nurtach dla błahostki narażaliście życie, kierowani głupotą i niczym więcej? 

Podobno daremne były rozsądne rady: nie chcieliście zrezygnować z szaleństwa. 

Rzuciliście się w morze, by płynąć bez ustanku przez siedem długich zimowych dni. 

Zwyciężyłeś, bo miałeś więcej sił [22]. 

oraz 

O czynie, którego dokonał Béowulf – według słów jego samego: 

Ja dokonałem o wiele większych czynów i nikt na morzu nie może się ze 

mną równać. Gdy obaj byliśmy bardzo młodzi, przysięgliśmy na honor dokonać 

wielkich czynów, ryzykując życiem w odmętach morza. Tak też zrobiliśmy, 

spełniając złożoną obietnicę. Rzuciliśmy się w morze, ściskając w dłoniach 

obnażone miecze, które miały nas bronić przed wielorybami. Breca na falach nie 

potrafił zdobyć nade mną żadnej przewagi, a ja nie dopuszczałem, aby pozostawał 

w tyle. Pięć dni w ten sposób pływaliśmy w wodach. Potem rozdzielił nas przypływ                  

i odpływ morza, wściekłość fal rozjuszonych i sztorm lodowaty, przyniesiony przez 

północny wiatr [22]. 

 

Wegecjusz 

Publius Flavius Vegetius Renatus, czyli Wegecjusz – pisarz i historyk 

rzymski żyjący w drugiej połowie IV wieku n.e. Pełnił funkcję zarządcy skarbu, 

interesował się wojskowością i hodowlą koni. Autor ponadczasowego, 

dedykowanego cesarzowi traktatu De re militari (zamiennie: Epitoma rei militaris)                

w tłumaczeniu Zarys wojskowości. Spisane przez niego 4 księgi traktowane były 

jako przewodniki po średniowiecznej sztuce wojennej, przez oficerów i sztaby 

wojenne. To jedyny, zachowany podręcznik wojskowości rzymskiej. Jego myślą 

przewodnią było przekonanie, że przywrócenie dyscypliny w armii rzymskiej                       

w oparciu o wzory z przeszłości przywróci potęgę Rzymu. 

Pierwszy tom, zatytułowany Primus liber electionem edocet iuniorum, ex 

quibus locis uel quales milites probandi sint aut quibus armorum exercitiis imbuendi, 

opisuje zasady doboru i treningu żołnierzy.  

Jednym z najbardziej znanych cytatów Wegecjusza zawartych w jego 

dziele jest ten o brzmieniu: 
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„(…) kto pragnie żyć w pokoju, musi być przygotowany na wojnę; kto 

chce zwyciężać musi pilnie ćwiczyć swych żołnierzy, kto dąży do szczęśliwej 

przyszłości, niech nie liczy na przypadek, ale na własne umiejętności. Nigdy jedna 

strona nie odważy się zaatakować drugiej, jeśli wie, że jej nie dorówna w walce” [7]. 

Wegecjusz w X rozdziale, zatytułowanym Trzeba ćwiczyć rekrutów                     

w pływaniu [6] twierdzi, że: 

Każdy młody żołnierz, bez wyjątku, powinien w miesiącach letnich 

nauczyć się pływać, jako, że czasem niemożliwe jest pokonywanie rzek za pomocą 

mostów, ale atakująca i ścigająca armia często musi przez nie po prostu 

przepływać. Nagłe topnienie śniegu, czy gwałtowne deszcze często powodują 

wylewanie się rzeki ze swych brzegów; w takich sytuacjach zagrożenie  wynikające 

z nieznajomości pływania jest równie wielkie, co od wroga. Dlatego to starożytni 

Rzymianie, doskonali w każdej dziedzinie sztuki wojskowej przez ciągłe wojny i inne 

niebezpieczeństwa, wybrali Pola Marsowe, jako najobszerniejsze do dokonywania 

ćwiczeń i również ze względu na ich sąsiedztwo z Tybrem, gdzie młodzież mogła 

zmyć pot i kurz i odświeżyć się po trudach właśnie dzięki pływaniu. Również jazda, 

tak samo jak i piechota, a nawet konie i służba w armii powinna być poddawana 

takim ćwiczeniom, jako że wszyscy oni narażeni są na takie same 

nieprzewidywalne okoliczności [5]. (…) Pisząc w skrócie, zarówno oddziały 

legionowe, jak i jednostki pomocnicze powinny być nieustannie ćwiczone w ścinaniu 

drewna, noszeniu ciężarów, kopaniu rowów, pływaniu w rzekach lub morzu, 

maszerowaniu w pełnym rynsztunku pełnym marszowym krokiem lub nawet 

biegiem, aby zaś, przyzwyczajeni do pracy w czas pokoju, nie znajdowali żadnych 

trudności w okresie wojny. Ponieważ jak wiadomo, tak jak dobrze wyćwiczony 

żołnierz pali się do boju, tak niewyuczony boi się go [5]. (…) Ćwiczyć ich należy w 

bieganiu i skakaniu, aby łatwiej było im przekraczać rowy. A jeśli ich rodzinne strony 

leżą w pobliżu rzeki czy morza należy wszystkim, bez wyjątku, nakazać latem 

częstą praktykę w pływaniu [5]. 

 
Ryc. 4. Strój rzymskiego żołnierza, w którym miał prowadzić walkę również w wodzie  

(według Wegecjusza) [23] 
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Karol Wielki 

Wybitny władca Franków, pochodzącym z dynastii Karolingów. Od 768 

roku był królem a od 800 roku cesarzem. Przydomek „Wielki” zyskał nie tylko 

dokonaniom, ale i posturze – przeprowadzone w 1861 roku pomiary szkieletu 

władcy sugerowały, że miał on 192 cm wzrostu, jednak przeprowadzone w 2010 

badania rentgenowskie i tomograficzne szkieletu wykazały, że w rzeczywistości 

miał 184 cm (jak na swoje czasy był jednak bardzo wysoki, takim wzrostem mogło 

się pochwalić tylko ok. 1% męskiej populacji) [9]. Był to człowiek o masywnym, 

niemal byczym karku, z głową o okrągłej czaszce osadzonej na krótkiej szyi, z 

czołem  wysokim, wydatnym nosem i ustami znamionującymi siłę woli [25]. 

 

 
Ryc. 5. Podobizna Karola Wielkiego [13] 

 

Karol Wielki bardzo lubił kąpiele w gorących naturalnych źródłach, lub             

w swoich basenach z ciepłą wodą w Akwizgranie. Często ćwiczył się w pływaniu,               

w czym był prawdziwym mistrzem [4]. 

W dobie średniowiecza wytworzył się nowy system wychowania 

młodzieży szlacheckiej. Było to wychowanie rycerskie, które obejmowało dwa 

stopnie. Od 7. Do 14. roku życia młody szlachcic przygotowywał się do roli pazia                

i pachołka, od 15. do 21. roku życia pełnił funkcję giermka. Każdy z tych okresów 

wypełniony był bogatym programem ćwiczeń fizycznych, wymagających dużej siły             

i sprawności. Młodzi paziowie uprawiali skoki, biegi, rzuty kijem. Ćwiczyli się także 

w dźwiganiu dużych ciężarów, w biegach na dużą odległość, pływaniu oraz jeździe 

konnej w pełnym uzbrojeniu [2]. 

 

Zawisza Czarny 

Zawisza herbu Sulima swój przydomek zawdzięczał kruczoczarnym 

włosom i ciemnej karnacji (myślenie, że nazwa wzięła się jakoby od czarnej zbroi 

było błędne). Urodził się w 1370 roku, jako trzeci syn Doroty i Mikołaja z Garbowa – 

kasztelana sieradzkiego. W wieku około 27 lat poślubił młodszą od siebie bratanicę 

biskupa krakowskiego, Barbarę. Jak głosi jedna z opowieści – podobno kiedy miała 
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osiem lat, uratował ją przed niechybną śmiercią. Silny młodzieniec zatrzymał 

galopującego w jej stronę, spłoszonego wierzchowca. 

Jak wyglądał każdy dzień treningu? 

Młody Zawisza wstawał wczesnym rankiem. Zaczynał od skoków przez 

rowy i skoków wzwyż. Następnie przeciągał liny oraz ćwiczył, biegał i pływał                  

z obciążeniem (przywiązane do pleców worki wypełnione ziemią). Nawet 

szermierka odbywała się z zastosowaniem obciążenia. Najpierw walczył drągami               

o ciężarze aż dwukrotnie przekraczającym ciężar miecza (dzięki temu wzmacniały 

się nadgarstki i przedramiona, a prawdziwy miecz wydawał się o wiele lżejszy niż 

był w rzeczywistości) [12].  

Wszyscy kronikarze zgodnie twierdzą, że rycerz ten uczestniczył                      

w prawie setce międzynarodowych turniejów! Był przy tym niezwykle 

wszechstronny: startował w każdej konkurencji, jaka była mu proponowana. Przez 

25 lat nie podniósł żadnej porażki!   

 

 
Ryc. 6. Portret Zawiszy Czarnego autorstwa Jana Matejki. Fragment obrazu Bitwa pod 

Grunwaldem 

 

Zawisza Czarny był bez wątpienia wcieleniem wszelakich moralnych 

ideałów średniowiecznego rycerza. Legendą za życia, i jeszcze większą po śmierci. 

Nic dziwnego, że do dziś używamy powiedzenia:  "polegać na kimś jak na Zawiszy". 

Bowiem słowa te przywracają pamięć o honorze i wielkim męstwie człowieka, który 

budził podziw wszędzie tam, gdzie się pojawiał. Tylko jemu, jako jedynemu 

Polakowi, udało się uzyskać taką sławę i uwielbienie, stając się pierwszym 

rycerzem Europy [18]. 

 

Giovanni da Verrazzano lub Verrazano 

Urodzony ok. 1485 w Val di Greve w Toskanii, zm. 1528 na Gwadelupie 

– włoski żeglarz, podróżnik i odkrywca.  
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Ryc. 7. Giovanni da Verrazzano [11] 

 

Sławę przyniosła mu podróż do Ameryki w celu znalezienia Przejścia 

Północno-Zachodniego na zlecenie króla Francji Franciszka I. 

Verrazano opuścił Maderę 17 stycznia 1524 roku i dotarł do Przylądka 

Strachu odkrytego rok wcześniej przez Lucasa Vazqueza de Ayllona.  

Po 49 dniach dostrzegł ziemię (prawdopodobnie wybrzeże Karoliny 

Północnej). Marynarze potrzebowali wody pitnej, jednak dobicie do brzegu okazało 

się niemożliwe z uwagi na rafę koralową. Kapitan wysłał małą łódź na brzeg, która 

jednak rozbiła się na ostrej rafie. Załogantów uratowali tubylcy, przyglądający się 

statkowi i łodzi z brzegu [1]. 

 

 
Ryc. 8. Wizualizacja historii (Edward, 1900) 

 

Stamtąd skierował się na północ i płynąc wzdłuż wybrzeża dotarł aż do 

Nowej Fundlandii. W czasie swej podróży dokonał kilku przystanków, między innymi 

w miejscu, gdzie dziś znajduje się miasto Nowy Jork. Cieśnina, w której zarzucił 
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kotwicę została nazwana jego imieniem. Także współcześnie, jeden z mostów w 

Nowym Jorku nosi jego imię: Verrazzano-Narrows Bridge. 

Przejście Północno – Zachodnie (NW Passage) – morska droga z 

Europy do wschodniej Azji, prowadząca drogami wodnymi wewnątrz Archipelagu 

Arktycznego. Istnienie tego szlaku zostało teoretycznie udowodnione przez 

angielskich geografów w końcu XV wieku. 

Od 1984 roku Przejściem Północno-Zachodnim pływają statki 

wycieczkowe. Pierwszym był Explorer z 98 pasażerami. W pierwszej dekadzie XXI 

wieku roczna liczba rejsów przekroczyła 20. W 2016 roku przepłynął tą trasą 

wycieczkowiec Crystal Serenity z około 1000 pasażerów na pokładzie. 

W wyniku narastającego efektu cieplarnianego i cofania się lodów na 

Oceanie Arktycznym, szlak ten może okazać się bardziej atrakcyjny w przyszłości. 

W porównaniu do trasy przez Kanał Sueski, Przejściem Północno-Zachodnim 

można skrócić drogę z Europy na Daleki Wschód o 4000 km. [15]. 

 

 
Ryc. 9. Przejście Północno – Zachodnie odkryte przez Varrazzano 

 

Verrazzano w czasie swej kolejnej wyprawy, wiosną 1528 roku na 

Karaiby, został pojmany na Gwadelupie przez miejscowych Indian Arawaków, 

zabity i zjedzony [14]. 

 

Bitwa pod Nikopolis 

To była zapewne ostatnia krucjata, która mogła ocalić południe Europy 

przed ekspansją turecką, a może nawet uchronić przed nią Konstantynopol. Padł on 

57 lat później, niespełna dekadę po tragicznej bitwie pod Warną. O ile Władysław, 

król Węgier i Polski, miał już znikome szanse na zwycięstwo, o tyle Zygmunt 

Luksemburski wiódł w 1396 roku, silną armię z najznakomitszymi rycerzami Europy. 

Jego klęska zadecydowała o trwałym umocnieniu się Turków osmańskich na 

Bałkanach i ostatecznym upadku Bizancjum. Kres chrześcijańskiego panowania we 

„wschodnim Rzymie" wyznacza zaś koniec jego tysiącletniej epoki. Z pewnością 

więc bitwę pod Nikopolis należy uznać za jedną z tych, które zadecydowały             

o losach świata [19]. 

Długosz opisał bitwę pod Nikopolis, nie szczędząc gorzkich słów 

niedołęstwu, pysze i opieszałości Zygmunta Luksemburskiego. Krytykował też 

niebywale mężnych, acz wyjątkowo głupich rycerzy chrześcijańskich. Kwiat 

rycerstwa Europy, przekonany o swojej sile, pewny zwycięstwa, podważający 
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polecenia Króla Węgier (dowodzącego bitwą), wychodzący z założenia, że „z 

marszu” podbije wojska sułtana tureckiego – został po prostu zmiażdżony [21]. 

Jan Długosz wspomina Świętosława herbu Łada zwanego Szczenię, jako 

rycerza polskiego, ocalałego w bitwie (rzezi) pod Nikopolis. Niektórzy uznają wręcz, 

że to jego umiejętnościom pływackim zawdzięczamy zwycięstwo przyszłe pod 

Grunwaldem.  

Tak brzmi fragment kroniki, opisujący pływacki wyczyn Świętosława: 

„[...] nie mogąc dostać się na statek, na którym król Zygmunt z 

przedniejszymi rycerzami przeprawiał się za Dunaj, gdy tym, którzy się wdzierali na 

statek, ręce ucinano, z obawy, aby statek przepełniony ludami nie zatonął, zaufany 

w swej sile i odwadze, rzucił się w nurty Dunaju, tak jak był uzbrojony i obciążony 

żelazem, i przez wrzące wiry bystrej i szerokiej w tym miejscu rzeki przepłynąwszy, 

życie swoje ocalił" [8]. 

Bitwa ta miała miejsce zaledwie 14 lat przed ostateczną rozprawą                      

z Krzyżakami, pod Grunwaldem. Władysław Jagiełło był wówczas królem polskim 

od 10 lat. Maciej Rosalak uważa [19], iż jest prawdopodobne, że rycerz Świętosław 

zwany Szczenię, niezwłocznie po cudownym ocaleniu i powrocie do ojczyzny, udał 

się przed oblicze królewskie i  zdał relację z tego, co stało się pod Nikopolis.   

Opowiedział o zakutych w stal rycerzach zachodnioeuropejskich, którzy 

pierwsi ruszyli na przeciwnika, uszeregowani „w płot", na czele swych pocztów. Być 

może dzięki niemu właśnie, król dowiedział się o całkowitej bezradności rycerzy, 

gdy ich konie były zabijane z łuków i kusz. O rycerzach wpadających w sprytnie 

zamaskowane wilcze doły i dobijanych przez nieprzyjacielską piechotę. Historia 

opowiedziana przez Świętosława to projekcja skutecznego ataku ze skrzydeł                      

i korzyściach z cierpliwego trzymania doborowych odwodów, do rozstrzygającego 

uderzenia. Jagiełło usłyszał opowieść o rozwadze i strategii dowódcy, potrafiącego 

wyczekać właściwej chwili, nieustannie panując nad sytuacją, którego rozkazów 

(jako jedynych) słuchają bez najmniejszych wątpliwości – podległe zastępy.  

Jeśli Świętosław herbu Łada zwany Szczenię rzeczywiście dotarł na 

Wawel – a powinien był dotrzeć – to tak właśnie mógł opisać rzeź, zgotowaną  

zachodniemu rycerstwu. W każdym razie 14 lat później Jagiełło walczył tak, jakby to 

usłyszał. 

Jan Długosz tak opisuje sytuację armii europejskiej po przegranej bitwie: 

Król Węgierski Zygmunt, widząc wszystko w rozproszeniu i popłochu, i 

obawiając się, żeby żywo nie wpadł w ręce Turków, w trwodze i rozpaczy morzu się 

powierzył, i przebywszy rzekę, kiedy Węgrzy o jego ocaleniu zupełnie zwątpili, i gdy 

nigdzie nie widział się bezpiecznym, udał się do Konstantynopola, gdzie rok cały 

przesiedział, i dopiero przy pomocy Wenecjan i na podstawionym przez nich 

okręcie odwieziony do Dalmacji, wrócił do Węgier. Ta straszna i tak sromotna 

klęska wielce podniosła siły Turków i ożywiła w nich męstwo, tak iż nowym zagrzani 

duchem, śmielsze poczęli roić zamiary [8]. 
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Ryc. 10. Zygmunt Luksemburski ucieka spod Nikopolis – litografia według obrazu 

Hermanna Knackfussa, XIX wiek 

 

Czyny te, jak wiemy, doprowadziły Turków w ciągu następnych trzech 

stuleci do serca Europy i dopiero wiedeńska wiktoria powstrzymała ich ekspansję. 

 

Samuraje 

Na znaczą, odrębną uwagę zasługuje sztuka wojenna i cnoty 

samurajskie, gdyż wydaje się, że to właśnie ci rycerze opanowali umiejętność 

pływania i walki w wodzie do absolutnej perfekcji.  

Wśród sztuk wojennych ważną rolę w dawnych czasach odgrywało 

pływanie (suici) w pełnym rynsztunku i z bronią. Rozwojowi pływania sprzyjała duża 

liczba wodnych przeszkód, które wojownicy musieli pokonywać w czasie działań 

bojowych. Ich forsowanie przez samurajów często służyło jako temat dzieł artystów 

i rzemieślników. Na drzeworytach przedstawiano rycerzy przepływających rzeki 

albo jeziora wierzchem na koniu albo obok konia, trzymających łuk i strzały, miecz, 

a czasem i sztandar.  

W czasach feudalnych w wielu księstwach powstawały szkoły uczące 

samurajów – w zależności od warunków topograficznych – różnych sposobów 

pływania, które wchodziły w skład systemu wojennego kształcenia rycerzy klanów 

feudalnych.  

Decydujące znaczenie w nauce pływania miało wypracowanie siły ducha, 

gotowości stawienia czoła żywiołowi, moralnego przygotowania do spotkania i walki 

z niebezpieczeństwem. Fizyczna zdolność do działania była również uważana za 

niezbędną, niemniej jednak stawiano ją na drugim miejscu.  

Średniowieczne szkoły klanowe różniły się między sobą jedynie 

metodami nauki pływania, natomiast pozycja pływaka w wodzie była zawsze 

jednakowa: pozioma, boczna lub pionowa.  

Nauka pływania w stylu samurajskim była swoista i charakterystyczna 

jedynie dla Japonii; pływanie suiei wyraźnie różniło się od sposobów pływania 

innych narodów. Celem wszystkich tych szkół było wpojenie pływakom męstwa               
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i umiejętności pokonywania bez wahania dowolnych przeszkód w czasie pościgu za 

przeciwnikiem.  

Nauczyciele szkoły Kobori (księstwo Kumamoto na południowo-

zachodnim Kyushu) uczyli samurajów pływania w pełnym rynsztunku, przy czym 

pływacy musieli unosić górną cześć tułowia jak najwyżej nad wodą, aby mogli do 

tego jeszcze strzelać z łuku. Wszystkich czynności dokonywano z powagą i 

spokojem. Szkoła Yamanouchi (księstwo Usuki-óita z północnego Kyushu) uczyła 

pływania z wielkimi flagami. Dwu- i trzymetrowe flagi, które służyły do 

przekazywania rozkazów w bitwach na wodzie albo przy przekraczaniu zbiorników 

wodnych, trzymano w rękach, umocowywano na ramionach lub na głowie. Im 

cięższe były flagi, tym większy był wysiłek pływaka. Oprócz tego samuraj musiał 

jeszcze przenosić przez wodę zbroję końską i broń, a trębacz – muszlę używaną do 

przekazywania sygnałów. W szkole Suito (południowo-wschodnie Shikoku) 

praktykowano skoki do wody, której głębokość zwykle nie przekraczała jednego 

metra, z dużej wysokości.  

Szczególnie wyróżniała się szkoła Shinden (wybrzeże Morza 

Wewnętrznego). Uczono w niej przede wszystkim pływania i nurkowania ze 

związanymi rękami i nogami, a także walki z przeciwnikiem po zdobyciu jego łodzi. 

Jako trening służyły ćwiczenia nazywane ikadazumo – „walka na (kołyszącej się) 

tratwie”. Strącony w wodę uważany był za pokonanego. Oprócz tego szkoła 

Shinden uczyła długiego przebywania pod wodą (z bronią lub bez broni).  

W szkole Iwakura (półwysep Kii) uczono pokonywania silnej fali 

przypływu, wirów oraz uwalniania nóg i rąk z okręconych wokół nich wodorostów. 

Podstawowy styl tej szkoły nazywał się „pływaniem na stojąco”. Jego główną 

zasadą było utrzymywanie tułowia w takim położeniu, żeby ręce pozostawały ponad 

powierzchnią wody. W nich rycerz trzymał miecz, który zawsze musiał być suchy             

i wolny od rdzy, ponieważ był uważany za „duszę samuraja”.  

Podstawą stylu szkoły Nojima (rejon Wakayama) było utrzymywanie 

górnej części ciała jak najwyżej nad wodą w wyniku energicznych ruchów nóg. 

Pływak tej szkoły musiał ustrzec przed zamoczeniem przeprawiany przez wodną 

przeszkodę ładunek; przygotowaniem do tego było ćwiczenie, w którym uczeń 

próbował pisać znaki tak, aby nie zmoczyć deseczki, tuszu ani pędzla. (...)  

Szkoła Kankai (w Ise) wymagała od wojowników długiego przebywania      

w morskiej wodzie, to jest pływania w morzu na dalekie dystanse.  

Celem nauki w szkole Mukai (Edo) było przygotowanie samuraja do walki 

z przeciwnikiem w wodzie: uwalniania się z jego uchwytu i atakowania. Szkołę tę 

nazywano szkołą „wodnego jujutsu”.  

W szkole Suifu (Mito) uczono strzelania z wody. Odbywało się to 

zazwyczaj przy przepływaniu fos opasujących oblegane zamki feudałów; uczono 

również pływania w oceanie podczas sztormu i pokonywania wielkiej fali.  

Na zakończenie można powiedzieć, że sztuki wojenne samurajów miały 

bardzo szczególny charakter. Ukształtowały się zarówno pod wpływem środowiska 

naturalnego, właściwego dla japońskiego etosu, a także pod wpływem warunków 

historycznych, w jakich dokonywał się stopniowy rozwój stanu samurajskiego.  
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Niezwykły charakter wszystkich opisanych wyżej wojennych dyscyplin 

polega także i na tym, że zawierają w sobie elementy religijne. Medytacja systemu 

zen, kult shintói, konfucjańska ideologia w większym lub w mniejszym stopniu 

odegrały ważną rolę i wywarły istotny wpływ na wszystkie rodzaje i formy bojowego 

i fizycznego przygotowania bushi. Przez lata treningu rycerze stawali się 

opanowani, silni fizycznie i wytrzymali – tacy, jakich było potrzeba do prowadzenia 

krwawych feudalnych wojen domowych [24].   

 
Ryc. 11. Wywiadowca japoński przeprawia się przez rzekę w czasie wojny chińsko-

japońskiej [24] 

 

Inne źródło podaje:  

Jak wyglądały pływackie techniki samurajów? Jak pisze Amerykanin 

William Durbin, w Japonii istniały dwie sztuki walki związane z pływaniem.         

W pierwszej, dość elitarnej, bo ograniczonej do tych wojowników, których 

stać było na kupno konia, chodziło o umiejętność przepłynięcia wraz ze 

zwierzęciem rzeki bądź jeziora. W drugiej – pisze Durbin – „chodziło o pływanie            

w jego najbardziej potocznym znaczeniu, choć uprawiane w szczególnej manierze, 

którą można by scharakteryzować jako pływanie siłowe, ponieważ należało 

pokonać dystans tak szybko, jak to tylko możliwe, i zarazem bezszelestne, 

ponieważ dystans ten trzeba było przepłynąć jak najciszej.  

Samuraj, który cały czas musiał być przygotowany do odparcia ataku, 

kiedy mógł, brodził raczej niż płynął. Popis pływackich umiejętności zaczynał się 

wówczas, gdy woda była już za głęboka, by dosięgnąć stopami dna. 

Pierwszą zasadą suieijutsu było niezanurzanie głowy i trzymanego                 

w prawej dłoni miecza. Wojownik przenosił cały ciężar na lewą nogę, którą 

wykonywał krótkie kopnięcia, używając lewej ręki do utrzymania równowagi, prawej 

zaś nogi do stabilizacji ciała. Nogi w żadnym wypadku nie mogły wychodzić ponad 

powierzchnię wody. Wszystko po to, by nie narobić niepotrzebnego hałasu. Inną 

ćwiczoną podczas pływania umiejętnością była sztuka uważnej obserwacji 

otoczenia bez zbędnego mrugania oczami. Płynący wojownik miał być czujny, 

dyskretny i precyzyjny w każdym ruchu [3]. 
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Pasjonatem pływania był sam Ieyasu Tokugawa (1543 – 1616), 

założyciel słynnej dynastii siogunów. Jak wielu współczesnych Japończyków – 

pisze w biografii pierwszego Tokugawy A. L. Sadler – Ieyasu uwielbiał pływanie i w 

miesiącach letnich zawsze udawał się nad rzekę niedaleko Okazaki [20]. 

Jak pokazuje XIX-wieczny drzeworyt autorstwa Yoshu Chikanobu, 

siogun potrafił też docenić osiągnięcia swoich poddanych. W Okazaki mieszkała 

piękna i silna Oai no kata. Podczas jednej z pływackich przepraw przez rzekę, 

brutalnie zaczepił ją w wodzie młody mężczyzna. Oai no kata rozprawiła się ze 

śmiałkiem, o czym doniesiono Ieyasu. Był zachwycony jej wyczynem [1]. 

 

 
Ryc. 12. Pływanie wpław niedaleko Okazaki”, Yoschu Chikanobu, koniec XIX w. [1] 

 

Podsumowanie 

Historyczne przekazy mogą być niezwykle inspirujące i motywujące.            

W przekonaniu autorów, treści te można wykorzystywać / prezentować zarówno na 

szkoleniach ratowników wodnych i instruktorów ratownictwa, jak również 

instruktorów pływania, nauczycieli wychowania fizycznego, czy wreszcie osób 

uczących się pływać.  

Wybrane postaci i wydarzenia, godne są pamięci, z uwagi na ich 

niezwykłe umiejętności – w tym pływackie – a także na losy wielu osób i krajów.  

Rycerze, samuraje, kodeksy, cnoty, siła, honor, waleczność i inne 

przymioty, którymi musieli się charakteryzować opisywani bohaterowie, stanowić 

mogą również dzisiaj zachętę do uprawiania tej dyscypliny, jej doskonalenia czy 

wreszcie wykorzystywania do pokonywania własnych słabości (choćby w okresie 

rekonwalescencji).  
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