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Armia z za³o¿enia jest struktur¹ hierarchi-
czn¹. Od pocz¹tku istnienia starano siê ow¹
hierarchiê wyraziæ przy pomocy charakterysty-
cznego ubioru, koloru, czy te¿ chor¹gwi. By³a
i jest ona niezbêdna do sprawnego funkcjono-
wania tak z³o¿onej organizacji. ̄ o³nierz po prostu
musi wiedzieæ, kto nim dowodzi i jak odnale�æ tê
osobê w t³umie wojowników. Zagadnienie stopni
wojskowych jest nierozerwalnie po³¹czone
z systemem organizacji wojska. O ile jednak
na ten drugi temat napisano ju¿ wiele1 , o tyle
brakuje opracowañ teoretycznych, bêd¹cych
czym� wiêcej ni¿ tylko albumem z ilustracjami
dystynkcji.

Celem niniejszego artyku³u jest przede
wszystkim zwrócenie uwagi na obszar badañ do
tej pory praktycznie nie dostrze¿ony w Polsce
i nie ujêty w sposób kompleksowy oraz wskaza-
nie kluczowych aspektów omawianego proble-
mu. Uwa¿am te¿, ¿e dobrym przyk³adem opra-
cowania podobnego zagadnienia, z którego war-
to czerpaæ inspiracjê, jest rozprawa Jana Pru-
szyñskiego dotycz¹ca stopni naukowych2 .

Aspekt definicyjny

Zanim bêdzie mo¿na zag³êbiæ siê w roz-
wa¿aniach nad problematyk¹ stopni wojsko-
wych, nale¿y okre�liæ, co rozumiemy przez to

pojêcie. Mówi¹c o stopniu wojskowym (³ac.
gradus, ang. rank, niem. Dienstgrad), mam na
my�li odwo³anie do pewnej pionowej struktury,
w której wystêpuj¹ stopnie wy¿sze i ni¿sze.
Struktura ta jest zamkniêtym, hierarchicznie
uporz¹dkowanym  katalogiem, ograniczonym
przez stopieñ najni¿szy oraz najwy¿szy. W obec-
nych czasach katalog stopni zosta³ skodyfiko-
wany. W przypadku Polski znajduje siê on
w dziale III rozdziale 2. Ustawy z dnia 21
listopada o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U.
z 2004 r. Nr 241 poz. 2416). Ustawodawca
w art. 75. ust. 2 definiuje stopieñ jako tytu³
¿o³nierza. Natomiast s³ownikowe znaczenie
stopnia to: �szczebel w hierarchii urzêdniczej,
spo³ecznej, wojskowej, naukowej itp.;
stanowisko, godno�æ; tak¿e szczebel w klasy-
fikacji czego��3 . Uwa¿am, ¿e pierwsza czê�æ tej
definicji, to znaczy ujêcie stopnia jako szczebla
w hierarchicznym, zamkniêtym katalogu jest
jasne i wystarczaj¹ce4 , zwa¿ywszy na fakt, ¿e
definicje tytu³u i godno�ci zawieraj¹ w sobie
pojêcie stopnia i pewnym zakresie � s¹
bliskoznaczne5. Zwracaæ nale¿y jedynie uwagê,
by nie uto¿samiaæ go z pojêciem stanowiska
s³u¿bowego, czyli pe³nionej przez ¿o³nierza
funkcji. Strona definicyjna zagadnienia stopni
wojskowych jest ci¹gle oczywi�cie mo¿liwa do
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1A. Bzowiecki, Organizacja Armji, Warszawa 1920. Szczegó³owe omówienia zagadnienia mo¿na odnale�æ w opracowaniach
dotycz¹cych armii danego pañstwa. Przyk³adowa bibliografia dostêpna pod adresem: http://www.wso.wroc.pl/BG/Zestawienia/
struktura_armie.htm, stan na 29 marca 2008 r.
2J. Pruszyñski, Stopnie naukowe. Studium z prawa administracyjnego, Wroc³aw � Warszawa � Kraków � Gdañsk � £ód�
1983. Mimo podtytu³u, autor omawia historiê i porównuje stopnie naukowe w ró¿nych krajach, nie ograniczaj¹c siê wy³¹cznie
do zagadnieñ prawnoadministracyjnych.
3S³ownik Jêzyka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 2, Warszawa 1995, s. 316.
4Oznaki hierarchicznego podporz¹dkowania ¿o³nierzy za: Leksykon wiedzy wojskowej, oprac. pod kierownictwem
M. Laprusa, red. A. Kowalska, Warszawa 1979, s. 413-414. Por. Encyklopedia Wojskowa: dowódcy i ich armie, historia
wojen i bitew, technika wojskowa, red. A. Krupa, t. 2, Warszawa 2007, s. 333-334.
5Definicja tytu³u: �zdobyta, uzyskana godno�æ, stopieñ naukowy, zawodowy, tak¿e zajmowane stanowisko, pe³niona funkcja,
pe³niony urz¹d�, S³ownik Jêzyka Polskiego, t. 2, s. 526.
Definicja godno�ci: �zaszczytne stanowisko, zaszczytny urz¹d, tytu³, zaszczytna funkcja�, tam¿e, t. 1, s. 631.
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zg³êbienia. Poda³em tu jedynie dwa przyk³ady.
Osobi�cie przychylam siê do rozumienia terminu
w sposób wyra¿ony powy¿ej, k³ad¹c jednak
nacisk na badania historyczno-jêzykowe.

Aspekt historyczny

Tak jak wspomnia³em od pocz¹tku
istnienia organizacji wojskowej zak³ada³a ona
jak¹� hierarchiê; kto� musia³ dowodziæ i kto�
musia³ byæ dowodzony. Tak te¿, wysuwaj¹c
na pierwsze miejsce funkcjê pe³nion¹ na polu
bitwy, zorganizowane by³y najdawniejsze armie.
W miarê rozrostu staro¿ytnych imperiów
struktura wojska komplikowa³a siê, a wraz z ni¹
� system zale¿no�ci pomiêdzy wojownikami.
Z jednej wielkiej grupy okre�lanej wojskiem
wy³oni³y siê jej jednostki organizacyjne. Wódz
mniejszej jednostki zacz¹³ podlegaæ wodzowi
wiêkszej, tworz¹c swoista drabinê hierarchii
osobowej obok drabiny organizacyjnej. Dosko-
na³ym przyk³adem jest armia rzymska. Nie
mo¿emy mówiæ jednak w jej wypadku o stop-
niach, tylko o funkcjach, jak chocia¿by signifer6 .
To samo dotyczy centurionów, legatów i trybu-
nów wojskowych, bo choæ zauwa¿amy w�ród
nich pewn¹ hierarchiê, to o istnieniu stopni d³ugo
jeszcze nie mo¿emy mówiæ. W Rzeczypospolitej
nazwy stopni, jakie obecnie znamy, w ich
militarnym kontek�cie zaczê³y funkcjonowaæ na
prze³omie XVI i XVII wieku. Okre�lenia te ci¹gle
odwo³ywa³y siê do zadañ danego ¿o³nierza7, nie
by³y umiejscowione w sztywnej strukturze,
z któr¹ mamy do czynienia dzi�. Niemniej hierar-
chia funkcyjna istnieje nadal we wspó³czesnym
Wojsku Polskim, gdzie � obok systemu stopni �
istnieje system zale¿no�ci s³u¿bowo-funkcyjnej,
opieraj¹cy siê na relacji prze³o¿ony � podw³adny.

Czas rozwoju i petryfikacji katalogu min¹³,
gdy Polska znajdowa³a siê pod zaborami. W tej
sytuacji odrodzone wojsko polskie czerpa³o
z przyk³adów pañstw zaborczych oraz wzorców
francuskich8 . Wiele dzisiejszy katalog stopni
zawdziêcza rewolucji francuskiej i dzia³alno�ci
Napoleona Bonaparte. To wtedy armie musia³y
przystosowaæ siê do prowadzenia dzia³añ
w nowoczesny sposób, a ich rozrost wymusi³
now¹ strukturê organizacyjn¹, m.in. uczynienie
dywizji podstawow¹ wielk¹ jednostk¹ taktyczn¹,
a korpusu � podstawow¹ jednostk¹ zdoln¹ do
samodzielnych dzia³añ operacyjnych. W³a�nie
w ówczesnej Francji powi¹zano stopnie z etata-
mi dowódczymi danych jednostek organi-
zacyjnych armii. System ewoluowa³, walczono
o nazwy danych stopni. Ostatecznie ukszta³towa³
siê dopiero w 1936 roku. Widaæ to najlepiej na
przyk³adzie nazw stopni generalskich: dowódc¹
brygady by³ genera³ brygady (Général de
Brigade, 2 gwiazdki), dowódc¹ dywizji � genera³
dywizji (Général de Division, 3 gwiazdki),
dowódc¹ korpusu � genera³ korpusu (Général de
Corps d�Armée, 4 gwiazdki), dowódc¹ armii �
genera³ armii (Général d�Armée, 5 gwiazdek),
najwiêkszymi zgrupowaniami, frontem czy
ca³o�ci¹ si³ kierowa³ marsza³ek Francji (Maréchal
de France, 7 gwiazdek). System ten przejê³o
wiele pañstw, jak chocia¿by W³ochy, wiele
z niego czerpa³o, w tym Polska. Nie miano
jednak �wiadomo�ci, ¿e sytuacja jest bardziej
skomplikowana. We Francji najwy¿szym
stopniem generalskim (grade) jest Général
de Division. Wszystkie ponad nim to funkcje
oficjalnie (rang et appelation), a stopieñ
marsza³ka jest tytu³em honorowym, godno�ci¹
pañstwow¹ (dignité dans l�État)9 . Ubiegaæ siê
o nie mog¹ jedynie oficerowie posiadaj¹cy ów

6W czasach Republiki ¿o³nierz nios¹cy signum, czyli znak rozpoznawczy jednostki (kohorty, centurii), bêd¹cy odpowiednikiem
pó�niejszych chor¹gwi i sztandarów. W czasach Cesarstwa  mianem tym okre�lano ¿o³nierzy nosz¹cych znaki legionowe.
W�ród nich byli m. in. aquilifer (¿o³nierz nios¹cy z³otego or³a legionowego), imaginifer (¿o³nierz nios¹cy wizerunek cesarza),
vexillarius  (¿o³nierz nios¹cy oznakê jednostki, wykonan¹ z tkaniny na kszta³t dzisiejszej chor¹gwi. Mimo nasuwaj¹cej siê
analogii nie mo¿na ¿o³nierzy tych nazwaæ chor¹¿ymi w dzisiejszym znaczeniu stopnia wojskowego. Mo¿na za to porównywaæ
ich z chor¹¿ymi armii europejskich do koñca XVIII w., poniewa¿ zarówno wtedy, jak i w czasach rzymskich by³a to funkcja
sprawowana przez ¿o³nierza.
7Przyk³adowo: porucznik husarii Jan Skrzetuski, pu³kownik dragonów Micha³ Jerzy Wo³odyjowski, major szkockiego regimentu
Ketling, regimentarz ksi¹¿ê Jarema Wi�niowiecki, hetman polny Stefan ̄ ó³kiewski, hetman wielki koronny Jan Sobieski,
hetman inflancki Jan Karol Chodkiewicz. Jak widaæ istnia³y ró¿nice w nomenklaturze tytu³ów pomiêdzy wojskami autoramentu
krajowego i cudzoziemskiego.
8Problem stanowi³o ujednolicenie stopni, ich nomenklatury oraz hierarchii.
9Mo¿na doszukiwaæ siê analogii z tytu³em profesora, który mo¿e otrzymaæ jedynie osoba, która osi¹gnie odpowiednio wysoki
stopieñ naukowy (doktora habilitowanego) i bêdzie odpowiednio zas³u¿ona.
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stopieñ genera³a dywizji. Funkcje te posiadaj¹
swoje dystynkcje i w praktyce s¹ uznawane za
stopnie, zw³aszcza w relacjach sojuszniczych.

Przez bardzo d³ugi czas (w Stanach
Zjednoczonych do lat 20. XX wieku, a we Francji
formalnie do dzi�) istnia³y jedynie dwa stopnie
generalskie oraz � w du¿ych armiach � ponad
nimi tytu³ marsza³ka10 . Ich korzenie siêgaj¹
�redniowiecza. Chodzi tu o stopnie genera³a
majora i genera³a porucznika. Ten drugi by³
g³ównym dowódc¹ na polu bitwy, genera³ major
zastêpowa³ go, dowodzi³ jednym ze skrzyde³.
Zastanawiaj¹ce, i¿ w hierarchii generalskiej
porucznik jest ponad majorem � przypuszcza
siê, ¿e do sytuacji takiej dosz³o wskutek analogii,
a nastêpnie ewolucji nomenklatury. Porucznikowi
(ang. lieutenant, w³. tenente), podlega³
najstarszy nie-oficer, czyli starszy sier¿ant (ang.
sergeant major, w³. sergente maggiore).
Pocz¹tkowo istnia³ stopieñ sergeant major
general podlegaj¹cy lieutenant general (w³.
tenente generale). W miarê stosowania nazwa
zosta³a skrócona i tak te¿ powsta³ stopieñ major
general (w³. maggiore generale). Istnia³ te¿
stopieñ genera³a kapitana, bêd¹cy bezpo�rednio
ponad genera³em porucznikiem, spotykany
jedynie w Hiszpanii, Portugalii i Zjednoczonym
Królestwie. W Hiszpanii od czasów imperialnych
przys³ugiwa³ królowi, nosi³ go te¿ Francisco
Franco w czasie swej dyktatury, do dzi� jest
najwy¿szym stopniem w hiszpañskiej armii. Jak
pokazuje jego geneza by³ i do dzi� jest tytu³em
honorowym. Podobnie w Zjednoczonym
Królestwie � zwierzchnik Korpusu Królewskiej
Piechoty Morskiej pos³uguje siê tytu³em genera³a
kapitana, a przys³uguj¹ mu dystynkcje marsza³ka
polnego. Mo¿e nim byæ jedynie cz³onek rodziny
królewskiej.

Genera³  w Rzeczypospolitej pojawi³ siê
pocz¹tkowo jako dowódca wojsk zaciê¿nych, a
nastêpnie jako zwierzchnik artylerii podleg³y
hetmanowi wielkiemu11 . Do jego kompetencji
nale¿a³y: nadzór nad zbrojowniami, arsena³ami,
prochowniami i odlewniami dzia³; zaopatrzenie

armii i arsena³ów w armaty, proch, amunicjê,
rejestry zaopatrzenia; organizowanie zaprzêgów
i taboru artylerii oraz szkolenie artylerzystów.
Zakres dzia³alno�ci genera³a artylerii ogranicza³
siê do jednego typu broni, wówczas pomocni-
czego, co równie¿ �wiadczy o jego funkcyjnym
charakterze. Nazwa ta sta³a siê popularna w XVII
wieku wraz z pojawieniem siê innych funkcji
generalskich � genera³a piechoty, genera³a
audytora, genera³a prowiantmagistra, genera³ów
inspektorów. W czasach stanis³awowskich
istnia³y ju¿ stopnie genera³a lejtnata (porucznika)
i genera³a majora. Okres napoleoñski zerwa³
z tak¹ nomenklatur¹ i wprowadzi³ na jej miejsce
genera³ów dywizji i brygady. W czasach Króles-
twa Polskiego, wzorem rosyjskim, powsta³y
stopnie genera³ów najwa¿niejszych ówczesnych
broni: jazdy i artylerii. Czterogwiazdkowi
genera³owie w armii polskiej pojawili siê w okre-
sie PRL. Jako ¿e by³a to prosta kalka z systemu
radzieckiego, nie zmieniaj¹c nawet nazwy,
wprowadzono stopieñ genera³a armii. Zanim to
nast¹pi³o, pos³ugiwa³ siê nim delegowany do
Wojska Polskiego genera³ Stanis³aw Pop³awski,
mianowany genera³em armii ZSRR w roku
195512 . Powróci³ on do Zwi¹zku Radzieckiego
w roku nastêpnym. Po nim stopieñ genera³a
armii nosili Wojciech Jaruzelski (od 1973 r.)
i Florian Siwicki (od 1984 r.). W III RP zosta³ on
zniesiony. Nowelizacja ustawy w 2001 r. utworzy-
³a nowy stopieñ czterogwiazdkowego genera³a,
okre�laj¹c go nazw¹ genera³13 . Od tamtej pory
otrzymali go oficerowie sprawuj¹cy urz¹d szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
Czes³aw Pi¹tas (w 2002 r.) oraz Franciszek
G¹gor (w 2006 r.).

Powy¿sze przyk³ady maj¹ jedynie sygnali-
zowaæ jak g³êboki jest aspekt historyczny
zagadnienia stopni wojskowych. Podkre�lam,
¿e nie mo¿na siê ograniczaæ jedynie do analizy
problemu w danym pañstwie, wymaga on
szerokiego ujêcia ze wzglêdu na wspólne
korzenie systemu stopni wojskowych w Europie.
Pamiêtaæ te¿ trzeba, ¿e rozprzestrzeni³ siê on

10Encyklopedia Wojskowa , t. 1, s. 594. Por. Leksykon, s. 214.
11 Tytu³ wprowadzony dla urzêdu starszego nad armat¹. Encyklopedia Wojskowa, t. 1, s. 279. Por. Leksykon, s. 124.
12Leksykon,  tam¿e: �w Wojsku Polskim najwy¿szy stopieñ generalski w latach 1954-1957, wprowadzony ponownie w 1973
r. Oznaki w kolorze srebrnym: wê¿yk generalski i cztery gwiazdki na naramiennikach i otoku czapki; dwa galony na daszku
czapki; orze³ki na ko³nierzach kurtek od mundurów oraz p³aszczy.�
13Art. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie
dzia³ania ministrów, ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 154 poz.
1800). Zmiany obowi¹zuj¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
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wraz z ekspansj¹ Europejczyków na inne
kontynenty. Nieod³¹cznym elementem owej
analizy musi byæ tak¿e badanie historyczno-
jêzykowe.

Aspekt etymologiczny

W takim ujêciu podstawowym pytaniem
jest: dlaczego stopnie nosz¹ takie nazwy, a nie
inne? Przyk³adowo: jaki jest rodowód stopnia
genera³a? Prawdopodobnie powsta³ z czysto
praktycznego powodu � okre�lano w ten sposób
g³ównego oficera dowodz¹cego w polu, dodaj¹c
tê nazwê do jego tytu³u14 . Samo s³owo �genera³�,
jako rzeczownik odprzymiotnikowy, jest skrótem
od �dowódca generalny�, �kapitan generalny�15 .

Nawi¹zuj¹c do wcze�niejszego w¹tku,
warto przyjrzeæ siê tak¿e etymologii s³owa
lieutenant polskiego �porucznik�. Cz¹stka lieu
pochodzi od ³aciñskiego locus oznaczaj¹cego
�miejsce�. Tenant natomiast � od tenere (równie¿
³aciñskiego), czyli �trzymaæ�. St¹d lieutenantto
�trzymaj¹cy miejsce, utrzymuj¹cy pozycjê�
(locum tenens). S³owo �porucznik� wywodzi siê
od czasownika �poruczaæ�, czyli zlecaæ, polecaæ,
powierzaæ (komu� co�)16 . Mianem porucznika
okre�lano osobê, która otrzyma³a pe³nomocnic-
two na zwerbowanie chor¹gwi jazdy i by³a jej
nominalnym dowódc¹. W kawalerii narodowej za
Stanis³awa Augusta by³a to ranga oficerska
ni¿sza od rotmistrza � faktycznego dowódcy
jednostki. Ciekawa jest równie¿ etymologia innej
nazwy stopnia, wymienionego ju¿ tutaj, czyli
�kapitana�. Najprawdopodobniej wyraz ten
pochodzi od w³oskiego wyrazu capitano, który
w jêzyku staroweneckim oznacza³ dowódcê
ufortyfikowanego portu. Grecko-bizantyñskie
kapetános prawdopodobnie pochodzi od
greckiego kápetos, to jest nazwy okopu, fosy
obronnej17 . Mo¿na siê tak¿e doszukiwaæ korzeni
tej nazwy w ³aciñskich s³owach caput � g³owa
oraz capitalis � g³ówny, krytykuje to jednak

Andrzej Bañkowski18 . £aciñskie korzenie ma
równie¿ nazwa stopnia �majora�: maior oznacza
�wiêkszy, starszy�19 . Natomiast jego dzisiejsze
umiejscowienie w hierarchii stopni pozwala nam
odkryæ jego hiszpañski rodowód, gdy¿ capitán
mayor to �starszy kapitan�20 . Nazwa uleg³a
skróceniu do samego s³owa mayor, major
(franc., ang., niem.) przyjêtego we Francji,
Rzeszy oraz w Polsce. St¹d major znajduje siê
bezpo�rednio ponad stopniem kapitana.

Rozwa¿ania jêzykowe potwierdzaj¹
wspólne pochodzenie nazw stopni woskowych
w ró¿nych krajach. Jednak, jako ¿e istniej¹ te¿
pewne ró¿nice, warto porównaæ katalogi stopni
wojskowych poszczególnych pañstw.

Studia porównawcze

Pos³uguj¹c siê tabel¹21  prezentuj¹c¹
katalog najwy¿szych stopni wojskowych w czte-
rech wybranych pañstwach uczestnicz¹cych w II
wojnie �wiatowej, pragnê zwróciæ uwagê na kilka
zagadnieñ, wokó³ których koncentrowaæ siê
mog¹ badania porównawcze w tej dziedzinie.

£atwo zauwa¿yæ, ¿e niemiecki Generall-
eutnantjest ni¿szym stopniem, ni¿ maj¹ce niemal
identyczn¹ nazwê rangi w armiach koalicji anty-
hitlerowskiej. Koreluje to z rozmiarami zwi¹zków
taktycznych, jakimi dowodzili oficerowie
o podobnie brzmi¹cych stopniach w ró¿nych
armiach. Niemiecki oficer najczê�ciej sta³ na
czele dywizji lub korpusu, natomiast jego
alianccy �koledzy� kierowali jednostkami na
poziomie o szczebel wy¿szym: korpusem b¹d�
armi¹. Co ciekawe, w analizowanych pañstwach
ró¿na by³a relacja pomiêdzy posiadanym przez
oficera stopniem, a jego szczeblem dowodzenia.
O ile armiami anglosaskimi i niemieck¹ dowodzili
oficerowie rangi, w oznaczeniu NATO, OF-8,
o tyle w czasie wojny obronnej Polski w 1939 r.
na czele armii stali oficerowie w stopniach
genera³ów dywizji i brygady. Nie istnia³ wówczas

14 Zobacz tytu³y wymienione w przypisie 6.
15 A. Bañkowski, Etymologiczny S³ownik Jêzyka Polskiego, t. 1, Warszawa 2000, s. 418.
16 Tam¿e, t. 2, s. 706-707. Encyklopedia Wojskowa, t. 2, s. 175: �oficer któremu czasowo b¹d� na stale poruczono pewn¹
funkcjê�. Por. Leksykon, s. 321.
17 A. Bañkowski, dz. cyt., t. 1, s. 624.
18 Tam¿e. Natomiast Encyklopedia Wojskowa, t. 1, s. 408: �kapitan � od capitaneus (³ac.) � naczelny�. Por. Leksykon,
s. 158.
19 Encyklopedia Wojskowa , t. 1, s. 573. Por. Leksykon, s. 207.
20 A. Bañkowski, dz. cyt., t. 2, s. 127.
21 Tabela porównawcza oficerskich stopni wojskowych pañstw � cz³onków NATO dostêpna pod adresem:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ranks_and_insignia_of_NATO_armies_officers, stan na 30 marca 2008 r.
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stopieñ genera³a, a Naczelny Wódz Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie posiada³ rangê genera³a
broni. Mo¿na zatem wysnuæ wniosek o bardzo
ostro¿nej polityce awansowania na najwy¿sze
stopnie w II RP. W wielu zreszt¹ pañstwach nie
szafowano opisanymi godno�ciami, dbaj¹c, by
nie zosta³y one zdeprecjonowane. Przez d³ugi
czas troszczono siê o to w Prusach, a nastêpnie
w II Rzeszy i Republice Weimarskiej. Na stopieñ
feldmarsza³ka22  mianowanym mo¿na by³o zo-
staæ jedynie za zas³ugi na wojnie23 . Tradycyjnie
cz³onkowie rodziny cesarskiej nie mogli byæ
mianowani na ten stopieñ. Cesarz Wilhelm I
w 1854 roku utworzy³ stopieñ Generaloberst
w celu wyró¿nienia ich. T³umaczenie tej nazwy
jest dwuznaczne, gdy¿ Oberst po niemiecku
oznacza �pu³kownik�, ale tak¿e �najwy¿szy�.
Najczê�ciej przek³ada siê go na �genera³a
pu³kownika�. Stopieñ o takiej nazwie istnia³ te¿
w armii radzieckiej i nadal istnieje w rosyjskiej.
Nie jest równowa¿ny stopniom rangi OF-9
w oznaczeniu NATO, lecz OF-8, gdy¿ zajmuje
miejsce w hierarchii pomiêdzy stopniami
genera³a lejtnanta a genera³a armii. Ten i wcze�-
niejszy przyk³ad pokazuj¹, ¿e w ustalaniu rang

równowa¿nych nale¿y braæ pod uwagê ca³e
katalogi stopni wojskowych danych pañstw, a nie
kierowaæ siê wy³¹cznie nomenklatur¹.

Przy porównywaniu najwy¿szych rang
w tabeli zwraca uwagê amerykañski general of
the army, bêd¹cy w otoczeniu �marsza³ków�.
Stopieñ ten jest w grupie najm³odszy, zosta³
ustanowiony w 1944 r. Powodem, dla którego
powsta³, by³o objêcie g³ównego dowództwa nad
alianckimi si³ami ekspedycyjnymi przez genera³a
Dwighta Eisenhowera, nosz¹cego na naramien-
nikach cztery gwiazdki w³a�ciwe randze general.
Podlega³ mu g³ówny dowódca ekspedycyjnych
si³ l¹dowych, mianowany na stopieñ Field
MarshalBernard Montgomery. Dosz³o wiêc do
sytuacji, w której prze³o¿ony by³ ni¿szej rangi ni¿
podw³adny. Pojawi³a siê potrzeba utworzenia
w armii amerykañskiej stopnia równowa¿nego
brytyjskiemu marsza³kowi polnemu. Ponoæ nie
zdecydowano siê okre�liæ nowej rangi jako
marshal, gdy¿ ówczesny szef sztabu armii USA,
George C. Marshall, który z racji piastowanego
urzêdu otrzyma³by ów stopieñ, nie chcia³ byæ
tytu³owany marshal . Wobec tego, nawi¹zuj¹c do
tradycji okresu po wojnie secesyjnej, Kongres

22Encyklopedia Wojskowa , t. 1, s. 235.
23Z tego powodu do 1940 r. funkcjonowa³ specjalny stopieñ Generaloberst im Range eines Generalfeldmarschalls, który w
czasie pokoju móg³ byæ nadawany oficerom typowanym do mianowania na stopieñ Generalfeldmarschall. Takiemu oficerowi
przys³ugiwa³ ¿o³d jak dla stopnia Generaloberst, jednak¿e jego rozkaz mia³ moc rozkazu feldmarsza³ka. W hierarchii zajmowa³
miejsce pomiêdzy Generaloberst a Generalfeldmarschall.
Zasadê z³ama³ Adolf Hitler, mianuj¹c w 1936 na stopieñ feldmarsza³ka Wernera von Blomberga, a w roku 1938 Hermanna
Göringa. Ciosem dla elitarno�ci stopnia Generalfeldmarschall by³a masowa nominacja dwunastu oficerów 19 lipca 1940 r.,
po zwyciêskiej kampanii we Francji, Belgii i Holandii.
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USA ustanowi³ stopieñ general of the army24 ,
którego dystynkcj¹ uczyniono piêæ gwiazdek
(st¹d znany jest te¿ pod nieformalna nazw¹ five-
star general). Nadawany jest wy³¹cznie w czasie
wojny, do tej pory otrzyma³o go jedynie piêciu
oficerów25 , a jego odpowiednik w marynarce
wojennej � czterech.

W ostatniej kolumnie tabeli umie�ci³em
oznaczenia rangowe NATO. System ten jest
elementem polityki standaryzacji Sojuszu
Pó³nocnoatlantyckiego. Obowi¹zuje od przyjêcia
umowy STANAG 2116 (edition 5)26  w1992 r. Ce-
lem ich stosowania jest ustalanie stopni równo-
wa¿nych w pañstwach cz³onkowskich, co jest
konieczne ze wzglêdu na fakt, ¿e w strukturach
wojskowych Sojuszu pracuj¹ ze sob¹ oficerowie
z dwudziestu sze�ciu pañstw. Kody literowe
obejmuj¹ trzy kategorie ¿o³nierzy: oficerów � kod
OF (od ang. officer) z liczb¹ od 1 do 10,
chor¹¿ych (ang. warrant officer) � kod WO
z liczb¹ od 1 do 5 oraz pozosta³e stopnie (ang.
other ranks) � kod OR z liczb¹ od 1 do 9.

Stosowanie oznaczeñ liczbowych zwraca
uwagê na kwestiê ilo�ci szczebli w katalogu
stopni wojskowych danego pañstwa. Pojawia siê
pytanie, czy zale¿y ona od wielko�ci armii?
W Islandii i Luksemburgu najwy¿szym stopniem
jest pu³kownik, nie ma stopni generalskich.
W porównywalnych z nimi wielko�ci¹ S³owenii
i Estonii hierarchia koñczy siê �a¿� na randze
czterogwiadkowego genera³a. Pobie¿ny przeg-
l¹d pozwala stwierdziæ, ¿e stopni oficerskich27

w zdecydowanej wiêkszo�ci armii �wiata jest
dziesiêæ, jedena�cie. W ZSRR by³o ich dwana�-
cie ze wzglêdu na istnienie stopnia starszego
porucznika pomiêdzy porucznikiem a kapitanem.
Ta liczba mo¿e siê jeszcze zwiêkszyæ, je�li
uznamy marsza³ka broni (artylerii, lotnictwa,
wojsk pancernych) za stopieñ, choæ on jest trak-

towany jako tytu³ równy randze genera³a armii,
ni¿szy od marsza³ka Zwi¹zku Radzieckiego.
W III Rzeszy Waffen-SS mia³o w³asny katalog
stopni skorelowany ze stopniami w Wehrmach-
cie. Jednak¿e SS-Oberführer starszy od SS-
Standartenführera28  a m³odszy od SS-
Brigadeführera29  nie mia³ swego odpowiednika
w armii. Pu³kownikiem by³ wówczas Oberst,
a genera³em brygady � Generalmajor. SS-
Oberführera traktowano jak nadpu³kownika,
choæ przys³ugiwa³y mu dystynkcje w³a�ciwe
randze Obersta. Jest to ciekawy przyk³ad tego,
¿e w jednym pañstwie mog¹ istnieæ dwa równo-
leg³e katalogi stopni, w dodatku o innej objêto�ci.
Przy czym traktowaæ nale¿y go jako wyj¹tek,
w³a�ciwy strukturze militarnej nazistowskich
Niemiec.

Wcze�niej pisa³em równie¿ o rozró¿nianiu
funkcji, stopni i tytu³ów honorowych na przyk³a-
dzie Francji. W Polsce wszystkie wymienione
w cytowanej ustawie o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej rangi s¹
stopniami wojskowymi sensu stricto. Równie¿ to
zagadnienie, zamarkowane jedynie przeze mnie,
ale szerzej nie rozwiniête, uwa¿am za ciekawe
do badañ porównawczych.

Aspekt symboliczny

Ostatnim aspektem kompleksowej anali-
zy zagadnienia stopni wojskowych jest sprawa
symboliki ich oznaczeñ. Jak wspomnia³em we
wstêpie, w armii starano siê wyró¿niæ ¿o³nierzy
pe³ni¹cych na placu boju istotne dla przebiegu
walki funkcje, by podw³adni mogli ich bez proble-
mu dostrzec. W tym celu u¿ywano przede wszy-
stkim jaskrawych kolorów oraz charakterystycz-
nego ubioru, np. wspomniany wy¿ej vexillarius
nosi³ nied�wiedzi¹ albo wilcz¹ skórê, z ³bem

24An Act To establish the grade of Fleet Admiral for the United States Navy; to establish the grade of General of the Army,
and for other purposes by United States Congress, Public Law 78-482 z dnia 14 grudnia 1944 r.
25George C. Marshall, Douglas MacArthur, Dwight D. Eisenhower, Henry H. Arnold, Omar Bradley.
26STANAG � NATO Standarization Agreement � okre�lenie umów pomiêdzy pañstwami � cz³onkami NATO w ramach
programu ujednolicania i standaryzacji procedur, nazewnictwa, wyposa¿enia. Ma na celu przede wszystkim zapewnienie
wspólnych procedur logistycznych, umo¿liwiaj¹ce korzystanie z takich samych materia³ów przez pañstwa cz³onkowskie
oraz interoperacyjno�æ w zakresie komunikacji i informacji. Obecnie obowi¹zuje oko³o 1300 takich umów obejmuj¹cych
swym zakresem sprawy takie jak np. amunicja, magazynki, czê�ci zamienne, jednolite oznaczenia na mapach, klasyfikacjê
jednostek taktycznych.
27Od podporucznika (w polskiej nomenklaturze) w górê.
28Niem. Standarte oznacza pu³k, wobec czego Standartenführer to dowódca pu³ku, pu³kownik.
29Odpowiednio dowódca brygady.
30Encyklopedia Wojskowa , t. 2, s. 352. Por. Leksykon, s.  431.
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zwierzêcia narzuconym jak kaptur. Do dzi� po-
zosta³y ró¿nice miêdzy mundurami szeregowych
a oficerskimi. Trudno jednak wy³¹cznie na tej
podstawie okre�liæ stopieñ danego ¿o³nierza.
Oznaczenia dystynkcji najczê�ciej umieszcza siê
na naramiennikach, czapkach, ko³nierzach
(bezpo�rednio, jak w armii USA, lub na patkach
ko³nierzowych, jak w Waffen-SS), rêkawach
kurtek mundurowych (typowe dla marynarki
wojennej). Najczê�ciej u¿ywane do oznaczania
poszczególnych rang znaki to gwiazdki, krokiew-
ki (szewrony), belki (poprzeczki). Gwiazdki s¹ tak
rozpowszechnione, i¿ uwa¿a siê je powszechnie
za oznakê godno�ci oficerskiej. Najbardziej
popularna jest wersja piêcioramienna, wystêpuj¹
te¿ sze�cioramienne (nazywane rozetkami)
i czteroramienne. Szewron30  jest obecnie sym-
bolem charakterystycznym dla stopni sier¿antów,
dawniej za�, umieszczaj¹c go na rêkawie,
oznaczano wys³ugê lat (jeden oznacza³ piêæ lat,
szewron ma bowiem kszta³t rzymskiej cyfry 5).
Oznak¹ godno�ci marsza³kowskiej jest bu³awa,
która (a zwyczajowo dwie skrzy¿owane)
umieszczana jest na dystynkcjach. Jej nazwa
pochodzi od broni obuchowej wywodz¹cej siê ze
Wschodu, bêd¹cej oznak¹ najwy¿szej w³adzy
wojskowej, znanej ju¿ w Egipcie i Mezopotamii,
a w �redniowieczu popularnej w Indiach, Persji,
Turcji. W Polsce natomiast od XVI wieku by³a

ona oznak¹ hetmañsk¹31 . W celu podkre�lenia
znaczenia tego znaku wykonywano go ze srebra,
z³ota, bogato dekorowano i wysadzano szlachet-
nymi kamieniami. Ponoæ bu³awa Reichsmar-
schalla Hermann Göringa warta by³a milion
dolarów.

Wa¿n¹ rolê odgrywa tak¿e kolorystyka.
W wielu armiach, w tym i w polskiej, kolorami
oznacza siê ró¿ne rodzaje broni i s³u¿b32 . Ich
przypisanie opiera siê na tradycji i ró¿ni siê
w zale¿no�ci od pañstwa. Wspomniane wy¿ej
oznaki stopni najczê�ciej wykonywane s¹
w kolorze srebrnym lub z³otym. W armii USA
kolor srebrny ma pierwszeñstwo przed z³otym.

Wagê zarówno symboliki, jak i samej
instytucji stopnia w wojsku, podkre�la fakt wzo-
rowania siê na nich przez inne s³u¿by mundurowe,
takie jak Stra¿ Graniczna, Policja, Stra¿ Po¿arna
czy Biuro Ochrony Rz¹du, a czasem wrêcz
bezpo�redniego przejmowania ich.

Uwa¿am zagadnienie stopni wojskowych
za bardzo ciekawy problem badawczy, którego
zg³êbianie powinno pój�æ w kierunku historyczno-
etymologicznym, definicyjnym, porównawczym,
z uwzglêdnieniem symboliki i recepcji systemu
stopni w innych ni¿ wojskowe strukturach
organizacyjnych. Mam nadziejê, ¿e przytoczone
przyk³ady potwierdzaj¹ moje stanowisko.

31Encyklopedia Wojskowa , t. 1, s. 120. Por. Leksykon, s. 59.
32Przyk³adowo obecnie w Polsce: granatowy � noszony przez: genera³ów, ¿o³nierzy jednostek zmechanizowanych i
zmotoryzowanych, jednostek zabezpieczenia materia³owego, ¿o³nierzy korpusu sprawiedliwo�ci i obs³ugi prawnej, ¿o³nierzy
Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego; ciemnozielony � noszony przez: ¿o³nierzy wojsk rakietowych i artylerii,
jednostek wojsk obrony przeciwlotniczej; szkar³atny � noszony przez: ¿o³nierzy jednostek ̄ andarmerii Wojskowej.


