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Miros∏aw Skar˝yƒski1
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa
im. Prezydenta Stanis∏awa Wojciechowskiego

CESARZ LEON VI –
bizantyjski prekursor logistyki
Cesarz Bazyli I i Leon VI

Za pierwszego twórc´ logistyki,
uznaje si´ bizantyjskiego cesarza Leona (Leontosa) VI2. Omówienie dorobku Leona VI ogranicza si´ do przedstawienia jego uj´cia logistyki i zacytowania tytu∏u dzie∏a, w którym si´ znajduje. W opracowaniach z dziedziny logistyki brak jest jednak g∏´bszej charakterystyki samej postaci cesarza Leona VI i jego rozmaitych osiàgni´ç.

˚yciorys Leona VI
Leon VI urodzi∏ si´ 19 wrzeÊnia 866
roku w Konstantynopolu. By∏ synem cesarza Bazylego I Macedoƒskiego oraz
jego drugiej ˝ony, Eudoksji Ingeriny3.
W 870 roku zosta∏ wyniesiony do godnoÊci wspó∏cesarza. Wstàpi∏ na tron 30
sierpnia 886 roku, po swym ojcu Bazylim I, który uleg∏ ci´˝kiemu wypadkowi
w czasie polowania i zmar∏.
Leon VI by∏ monarchà nabo˝nym,
przejawiajàcym wielkie zainteresowanie sprawami KoÊcio∏a i problematykà
teologii. Dzieli∏ formalnie w∏adz´ ze
swoim bratem Aleksandrem – lekkoduchem i hulakà, który nie interesowa∏ si´
w ogóle sprawami paƒstwa. Stosunki
mi´dzy braçmi by∏y napi´te, a niekiedy
wr´cz wrogie, lecz nie ma podstaw sàdziç, ˝e Leon VI pozbawi∏ go, choçby na
jakiÊ czas, godnoÊci wspó∏cesarza4.
Mimo prób reorganizacji armii bizantyjskiej i podniesienia jej sprawno-

Êci bojowej, Leon VI odniós∏ szereg
pora˝ek w wojnach z Bu∏garami (894 896 r.), Arabami (907 r.), Rusià Kijowskà (911 r.)5. Do niepowodzeƒ w polityce zagranicznej do∏àczy∏y trudnoÊci
wewn´trzne, wywo∏ane czterema ma∏˝eƒstwami Leona VI. Jego kolejne trzy
ma∏˝onki zmar∏y nie pozostawiwszy
m´skiego potomka. Dopiero Zoe Karbonopsina w 905 roku obdarzy∏a go
synem, którego ochrzczono 6 stycznia
906 roku, nadajàc mu imi´ Konstantyn. Trzy dni póêniej Leon VI poÊlubi∏
jego matk´. Czwarte ma∏˝eƒstwo, podobnie jak trzecie, wywo∏a∏o ogólne
niezadowolenie i sta∏o si´ êród∏em
konfliktu mi´dzy cesarzem a wy˝szym
duchowieƒstwem. 9 czerwca 911 roku
Konstantyn otrzyma∏ koron´ cesarskà
i w ten sposób ciàg∏oÊç dynastii zosta∏a utrzymana, gdy Leon VI umiera∏ 11
maja 912 roku w Konstantynopolu6.

Dorobek twórczy Leona VI
Jako uczeƒ patriarchy Konstantynopola, Focjusza, Leon VI by∏ cz∏owiekiem o du˝ej kulturze umys∏owej
i wszechstronnym wykszta∏ceniu – zachowywa∏ si´ bardziej jak uczony, ni˝
˝o∏nierz 7. Interesowa∏ si´ ró˝nymi
dziedzinami nauki. Tworzy∏ i inspirowa∏ dzie∏a o rozmaitej tematyce8. Jego
prace by∏y nasycone licznymi wàtkami
teologicznymi9.

Leon VI by∏ autorem poÊmiertnego
panegiryku na czeÊç swojego ojca10. Pisa∏ liturgiczne poematy, modlitwy, oracje, homilie oraz przemówienia, które
wyg∏asza∏ w dni Êwiàteczne, przeplatajàc je reminiscencjami dzie∏ klasyków
i zawi∏ymi rozwa˝aniami dogmatycznymi. Pisa∏ tak˝e poematy o treÊci Êwieckiej. Urzeczywistni∏ zamiar swojego ojca – kodyfikacj´ ustawodawstwa Justynianowego. Kodeks Leona VI dzieli∏ si´
na 60 ksiàg zawartych w 6 tomach11.
Og∏osi∏ równie˝ niema∏o w∏asnych, nowych edyktów, z których 113 zosta∏o
zebranych w osobnej ksi´dze. Dotyczy∏y one wielu problemów praktycznych,
wy∏aniajàcych si´ w toku funkcjonowania administracji paƒstwowej i koÊcielnej (korygowa∏y liczne nieprawid∏owoÊci i anachronizmy prawa wówczas
obowiàzujàcego)12.
Oprócz tego, Leon VI napisa∏ kilka
prac na tematy wojskowe13. Jego dzie∏o
Taktika jest traktatem o sztuce prowadzenia wojny, zwiàzanym ÊciÊle ze Strategikonem Pseudo-Maurycjusza, ale
wzbogaconym o ca∏e póêniejsze prawodawstwo i o doÊwiadczenie, jakiego dostarczy∏y wojny w pierwszej po∏owie jego panowania14. Wed∏ug autora Strategikonu, wodza naczelnego winna cechowaç nie tylko troska o teraêniejszoÊç,
lecz przede wszystkim przewidywanie
przysz∏oÊci, a zajmowaç go mia∏y te˝
sprawy, wÊród których na czo∏o wysuwa-
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∏o si´ zgromadzenie wystarczajàcej iloÊci broni i innego uzbrojenia oraz zapoznanie si´ z terenem, na którym prowadzona b´dzie wojna i toczone bitwy15.
Dokonania twórcze Leona VI nie by∏y
zjawiskiem odosobnionym, gdy˝ w tym
okresie gromadzeniem i porzàdkowaniem wiedzy zajmowali si´ tak˝e inni
w∏adcy16. Dzi´ki dzia∏alnoÊci literackiej
zyska∏, jak si´ domniema, jeszcze za ˝ycia zaszczytny przydomek – Filozof albo Màdry. Z biegiem czasu legenda, jaka wytworzy∏a si´ wokó∏ jego osoby,
przekszta∏ci∏a go z bezbarwnego w∏adcy w proroka, maga i astrologa17.

Logistyka w uj´ciu Leona VI
W∏aÊnie do greckiego s∏owa logos nawiàza∏ Leon VI, gdy na poczàtku X wieku pisa∏ w j´zyku greckim dzie∏o pod
tytu∏em Sumaryczne wy∏o˝enie sztuki wojennej, w którym wyró˝ni∏ po raz pierwszy, obok strategii i taktyki, trzecià nauk´ wojennà – logistyk´18. Leon VI pisa∏, ˝e jest rzeczà logistyki, „˝eby ˝o∏d
by∏ wyp∏acony, wojsko odpowiednio
uzbrojone i uszeregowane, wyposa˝one w dzia∏a i sprz´t wojenny( ˝eby potrzeby wojska by∏y dostatecznie i w odpowiednim czasie zaspokojone, a ka˝da wyprawa wojenna odpowiednio
przygotowana, to znaczy przestrzeƒ
i czas odpowiednio obliczone, obszar
oszacowany z uwzgl´dnieniem ruchów

wojsk, a tak˝e si∏y oporu przeciwnika
i zgodnie z tymi funkcjami nale˝y regulowaç i porzàdkowaç ruchy i podzia∏
w∏asnych si∏ zbrojnych”19.
Bioràc pod uwag´ sk∏ad ówczesnej
armii bizantyjskiej, zaopatrzenie
w ˝ywnoÊç oraz transport zapasów
i wyposa˝enia odgrywa∏y zasadniczà
rol´. Od czasu Taktiki kalkulowano, ˝e
jedno zwierz´ juczne do transportu zaopatrzenia powinno przypadaç na 16
˝o∏nierzy, a w ostatecznoÊci na 32, zaÊ
przewo˝one na nim zapasy powinny zaspokoiç potrzeby ludzi w okresie co
najwy˝ej 10 dni. Zwierz´ta z zaopatrzeniem powinny byç wysy∏ane na czo∏o
g∏ównej kolumny maszerujàcych wojsk.
Przyjmuje si´, ˝e stosunek koni zapasowych do wierzchowych mia∏ w przybli˝eniu wynosiç 1 : 4, a mu∏ów (przeznaczonych do transportu namiotów, przyborów kuchennych, ˝arn itd.) do ˝o∏nierzy – 1 : 32. Bioràc pod uwag´, ˝e
maksymalny ∏adunek przewo˝ony
transportem
jucznym
oscylowa∏
w przedziale 96 - 100 kg na jedno zwierz´, zatem podstawowa norma wy˝ywienia obejmowa∏a oko∏o 6 kg ˝ywnoÊci na ˝o∏nierza w ciàgu Êrednio 8 dni,
czyli dziennie 0,75 kg20. Wynika z tego,
˝e ˝o∏nierze musieli posiadaç w∏asne
zapasy ˝ywnoÊci, z których uzupe∏niali
racje dzienne, aby pokryç w pe∏ni dobowe zapotrzebowanie energetyczne
organizmu.

Podsumowanie
Wed∏ug ró˝nych poglàdów, „logistyka” w uj´ciu cesarza Leona VI:
• to szczegó∏owa nauka zajmujàca si´
przede wszystkim ró˝nymi wyliczeniami zwiàzanymi z przemarszami
wojsk21
• to sztuka zaopatrzenia armii i zarzàdzania przewozami22
• wià˝e si´ z obliczaniem ˝o∏du wojskom, ich zaopatrzeniem i uzbrojeniem23
• dotyczy obliczania ˝o∏du oraz zaopatrywania wojsk24
• zajmuje si´ zaopatrzeniem wojska,
rozpoznaniem terenu i si∏ przeciwnika oraz odpowiednim przygotowaniem przemieszczania i dyslokacji
w∏asnych si∏25
• odnosi si´ do zaopatrzenia materia∏owego wojsk oraz kalkulacji ich ruchu w przestrzeni i czasie26.
Niezwykle wa˝na w poglàdach Leona
VI jest korelacja w ramach poj´cia logistyki trzech elementów: obszaru, czasu
i zasobów27. Ponadto, du˝à rol´ odgrywajà odpowiednie wyliczenia i szacunki, odnoszàce si´ do tych trzech elementów, gdy˝ uzyskane wyniki i rezultaty sà niezb´dne do planowania i realizacji w∏asnych dzia∏aƒ, tak˝e w XXI
wieku.
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