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RECENZJA  
SIMON JONES, WOJNA POD ZIEMIĄ 1914–1918

Krzysztof DOMAGAŁA 
domagala.k.a@gmail.com 

Działania wojenne prowadzone pod ziemią towarzyszyły różnego typu konflik-
tom od czasów starożytnych. Ewoluując na przestrzeni dziejów najbardziej rozwi-
niętą formę przybrały w okresie Wielkiej Wojny 1914–1918. 

Książka Simona Jones’a opisuje podziemną wojnę prowadzoną na froncie za-
chodnim, między państwami ententy a państwami centralnymi. Jest to jedna z nie-
wielu pozycji literatury, które przedstawiają nam sposoby prowadzenia działań 
przez obie strony konfliktu, ze szczegółową ich analizą. Znajdujemy w niej liczne
wspomnienia żołnierzy biorących udział w tych działaniach, co znacznie przybliża 
nam realia życia w podziemnym świecie tuneli, korytarzy, schronów i kwater. Poza 
przedstawieniem warunków w których przyszło im żyć i walczyć, książka opisuje 
także codzienne życie żołnierzy, ich wspomnienia i przeżycia. 

Z górniczo-geologicznego punktu widzenia książka ta stanowi bogatą „kopalnię 
wiedzy” na temat technicznych aspektów prowadzenia działań podziemnych. Znaj-
dujemy w niej wyczerpujące opisy stosowanych technik drążenia, od „kopania gliny” 
łopatami po wykorzystanie najnowocześniejszych na owe czasy maszyn drążenio-
wych. Przedstawione mamy tu także sposoby zabezpieczania wyrobisk obudową oraz 
ich wymiarowania, opisy stosowanych narzędzi, technik podkładania min, wentylacji, 
odwadniania, prowadzenia nasłuchu itp. Aspekty te są opisane w bardzo szczegółowy  
i wyczerpujący sposób. Precyzyjnie są także przedstawione warunki geologiczne 
na linii frontu, wraz ze sposobami radzenia sobie z problemami tej natury przez 
minerów. Opisy te są wzbogacone licznymi ilustracjami, schematami i fotografiami
pozwalającymi na lepsze zapoznanie się z tematem. 

Wydana w 2010 roku w Wielkiej Brytanii przez Pan & Sword Books Ltd., prze-
tłumaczona na język polski przez Juliusza Tomczaka i wydana przez Wydawnictwo 
Replika w 2011, książka liczy sobie 353 strony i ponad 100 ilustracji. Zakres tema-
tyczny można podzielić na trzy główne części. Pierwsza, stanowiąca wstęp do za-
gadnienia działań podziemnych, to skrócone przedstawienie sposobu prowadzenia 
tego typu operacji na przestrzeni dziejów – do wybuchu I wojny światowej. Druga 
część to szerokie omówienie działań prowadzonych na linii frontu w czasie wojny, 
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opisujące przebieg bitew, stosowane strategie oraz ich analizy. Na 185 stronach 
w wyczerpujący sposób scharakteryzowano tam przebieg działań podziemnych, 
co poparto licznymi mapami, planami i schematami. Trzecia część publikacji jest, 
z górniczego punktu widzenia, najciekawszym elementem opracowania. Wszech-
stronnie opisane techniczne zagadnienia dają nam szeroki wgląd w tematykę działań 
wojennych prowadzonych pod ziemią oraz wykorzystywanych w tym celu narzędzi 
i maszyn. 

Książka ta stanowi bardzo ciekawą lekturę, pozwalającą na szerokie poznanie 
tej często pomijanej formy działań wojennych. 

REVIEW  
SIMON JONES “UNDERGROUND WARFARE 1914–1918” (POLISH EDITION) 

Underground military acts accompanied many conflicts since ancient times. Evolving throughout
history, they took the most advanced form during the Great War 1914–1918.

Simons Jones’ book describes the underground warfare carried out on the western front between 
Entente and Central Powers. It is one of very few publications about underground war methods 
conducted by both sides of the conflict, including a detailed analysis. It contains many memories of
soldiers taking part in war actions who introduce the reader to the world of underground tunnels, 
galleries, shelters and dugouts. Apart from describing the living and fighting conditions, the book
discusses the daily life of the soldiers, their memories and experiences.

From the mining and geological points of view this publication is a real mine of information about 
the various aspects of underground warfare. It includes an exhaustive description of drilling tech-
niques that were used underground, from clay-kicking to the most modern machines. On top of that 
the book discusses the tools applied, dimensioning and shoring up excavations, mining, ventilation, 
drainage, and listening techniques in a detailed and exhaustive way. The geological issues of the front
and the ways to deal with them are also very carefully presented. To help understand the idea better 
those descriptions are well furnished with many illustrations, diagrams and photographs. 

Published in 2010 in Great Britain by Pan & Sword Books Ltd., translated into Polish by Juliusz 
Tomaczak and published by Wydawnictwo Replika in 2011 the book has 353 pages and over 100 il-
lustrations. The thematic scope is divided into 3 parts. The first one in an introduction to the topic
of underground warfare and is a summary description of underground war techniques throughout 
the ages – to the outbreak of the Great War. The second part is a description of hostilities on the
western front, describing battles, strategies and their analysis. The 185 pages present an exhaustive
description of the underground war including many maps, plans and schemes. The third part seems
to be the most attractive from the mining point of view. Comprehensive description of the technical 
issues provides an insight to the underground warfare and the tools and machines used. The book
constitutes a very interesting reading aimed at acquainting us with this often overlooked method of
war games. d of war games. 
 


