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Drodzy Czytelnicy,
Dziś kolejny numer „Lublina” poświęcony pamiętnemu
latu 1915 roku, powitaniu polskich ułanów na lubelskich ulicach, stuleciu walk Legionów na Lubelszczyźnie. Przypominamy batalię pod Jastkowem, poetyckie i prozatorskie relacje
uczestników, historyczne fotografie, refleksje i komentarze
naukowców. Na jastkowskich polach walczyli młodzi poeci:
Józef Relidzyński, Feliks Gwiżdż, Tadeusz Dalewski, Władysław Broniewski. Siwy strzelecki mundur legionisty nosił
Ludwik Hieronim Morstin. Sztukę tego 18-letniego żołnierza
Szlakiem Legionów wystawiono w lubelskim teatrze miesiąc
po bitwie, bo 5 sierpnia. Do Rosjan pod Jastkowem strzelał
Karol Bunsch, kolegom poległym w trzydniowych zmaganiach poświęcił powieść Bracia. Józef Czechowicz pamięć
i trud zmagań uczcił w wierszu Jastków, utwór ten – pisze
profesor Jan Konefał – zdobył niebywałą popularność i na
różne sposoby trafiał „pod strzechy”. Polecam pasjonujący
esej profesora Konefała Przygoda z wierszem Józefa Czechowicza pt. Jastków.
Z tomu wspomnień Władysława Orkana, wybitnego prozaika, liryka, dramaturga, także chorążego Legionów, zaczerpnęliśmy rozdziały poświęcone walkom czwartaków na ziemi
lubelskiej. To znakomita proza, niezrównany – jeden z pierwszych w literaturze światowej – reportaż z pola walki. Rzecz
obszerna, dramatyczna ale i poetycka, liryczna. Orkan sprawnie i przejmująco przedstawił doznania żołnierzy i cywilów,
strzelających do siebie żołdaków i bezbronnych mieszkańców
polskich miasteczek i wsi bestialsko grabionych, palonych
przez Rosjan stosujących taktykę spalonej ziemi.
Palenie wsi przez rosyjskie wojska miało na celu doprowadzenie do ruiny gospodarczej opuszczanych terenów,
z drugiej uniemożliwiało nadciągającej armii austriackiej
zakwaterowanie i ekwipunek. Polscy chłopi brali surową
lekcję historii. Biedni, często niepiśmienni, niezorientowani
w świecie polityki, w planach Rosjan i Austriaków, uczyli
się nie tyle na własnych błędach, co na krzywdach, bólach
i cierpieniach. Wielu z nich uważało Rosjan za „swoich”.
Bywało więc, że wśród legionistów zdarzali się i tacy, którzy
nie żałowali spalonych wsi. – Pogorzelcy – głosili – już nie
odważą się nazwać Rosjan swoimi.
Przypominamy piękny szkic profesora Krzysztofa Stępnika Wymiar religijny poezji niepodległościowej zaczerpnięty z tomu Legenda Legionów i obszerną rozprawę profesora Jana Konefała Działania militarne Legionów na ziemi lubelskiej z tomu Do Ciebie, Polsko... Legiony Polskie
w Lubelskiem1914 – 1918. Prace profesorów były niezwykle
życzliwe przyjęte, recenzowane i szeroko komentowane.
Zamieszczamy list bpa Tadeusza Płoskiego (poległego pod
Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku) do profesora Jana Konefała z gratulacjami i słowami uznania dla ogromu wykonanej pracy przy odtwarzaniu dziejów Legionów Polskich.
Bogaty materiał ilustracyjny prezentowany w numerze
„Lublina” pochodzi z omawianego tomu.
Szlak bojowy Legionów wiódł od Annopola przez Urzędów, Jastków, Samoklęski, Kamionkę... Na terenie majątku
Ożarów koło Samoklęsk Józef Piłsudski w rocznicę wy-

marszu z krakowskich Oleandrów wydał Odezwę do swych
żołnierzy Tekst Odezwy przypomnieliśmy w 4 numerze
„Lublina” z roku 2015. W dniu 6 października 2015 roku
w Samoklęskach, przed miejscową szkołą, odbyło się uroczyste odsłonięcie Pomnika Pamięci Poległych Legionistów w bitwie pod Samoklęskami i Kamionką w 1915 roku.
Zbliżały się wybory do Sejmu RP, w uroczystościach wzięli
udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych,
liczna grupa posłów i senatorów licząca na reelekcję, a także
nowa grupa kandydatów do Sejmu i Senatu RP. Nie zabrakło
przedstawicieli lokalnej społeczności. Odsłonięcia dokonali:
Wójt Gminy – Krzysztof Ługowski, Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Samoklęskach – Beata Małyska, Członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika – Janusz Cyfrowicz.
Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa garnizonu Lublina. Żołnierze złożyli także uroczysty apel pamięci i oddali
salwę honorową. Wspomnieć należy o interesującym wystąpieniu Magdaleny Kabały, miejscowej nauczycielki, która
zaprezentowała rys historyczny wydarzeń sprzed stu laty,
odczytaniu historycznej odezwy przez Sławomira Struskiego – Przewodniczącego Rady Gminy, wystawie autorstwa
Bogusławy i Andrzeja Madejskich poświęconej Józefowi
Piłsudskiemu, wreszcie płomiennemu przemówieniu Józefa Zięby o planach lubelskiego środowiska literackiego zamierzającego serią pomników uwiecznić szlak zwycięstwa.
– Pierwszy z serii tych pomników – brzmiały słowa wybitnego pisarza z Lublina – stanie w nieodległym Ożarowie,
w miejscu wydania historycznej odezwy.
Nie były to słowa rzucane na wiatr, kilka dni pod odsłonięciu pomnika, grupa pasjonatów upamiętniania polskich
wiktorii w składzie: Józef Zięba, Kazimierz Stasz – artysta
rzeźbiarz, autor projektowanych pomników oraz niżej podpisany, wspierani przez Ryszarda Boreczka z Samoklęsk –
regionalistę i znawcę lokalnej historii, złożyła wizytę pani
Marii Filipiak, właścicielce gospodarstwa rybnego w Samoklęskach, na terenie którego znajduje się historyczne miejsce
wydania odezwy. Uzyskano zapewnienie, że skrawka ziemi
pod tak szczytny cel żaden Polak nie poskąpi. I czyż może
być bardziej optymistyczny finał?
W Samoklęskach przed wojną wzniesiono kopiec poświęcony Piłsudskiemu, rozsypała go w latach pięćdziesiątych
władza ludowa. Podobny los spotkał kopiec lubelski, który
– na szczęście – został odbudowany. O kopcach poświęconych Legionom i Piłsudskiemu na Podlasiu, odbudowanych
w ostatnich latach, relacjonuje Szczepan Kalinowski. Ze
swej strony dodam, że odbudowano je także dzięki wysiłkom, pasji i poświęceniu Szczepana Kalinowskiego. Gratuluję i podziwiam.
Podziwiam również archiwalne pasje Jana Sęka, to dzięki
międzynarodowym kontaktom naszego Autora i jego kwerendom bibliotecznym możemy zaprezentować poruszający
artykuł Najsłynniejszy legionista lubelski i przypomnieć poemat Kazimierza Wierzyńskiego o zapomnianym w Lublinie
legioniście.
I do spotkania za dwa miesiące – redaktor
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Jan Konefał

Przygoda z wierszem Józefa Czechowicza pt. Jastków
Czy historyk jest uprawniony, by
pisać o poecie i jego twórczości? Czy
nie wystarczy mu, że czyta jego wiersze? Przez poetów przemawiają Muzy.
Podobnie jak jedna z nich; Clio – historykom patronująca – powinna być
twórcom wierszy znana i przychylna
tak i poezja, w której historia jest zawarta przez historyków powinna być
rozpoznawana. Jakże wielu poetów
naszych słowem wierszowanym historię Ojczyzny utrwalało i przekazywało
przyszłości.
O Józefie Czechowiczu – wybitnym
lubelskim poecie, napisano już wiele
i na temat jego twórczości wiele zapewne jeszcze dzieł w przyszłości powstanie. Jeżeli zabieram głos i „dotykam” poezji Czechowicza, czy jak kto
woli kolejny raz zabieram się z nim na
spacer, to tylko przez wzgląd na pewne
„odkrycie”. Otóż od dłuższego czasu
„tropiłem” pewien wiersz zaczynający
się od słów Jasne słońce nad polami
(w oryginale „nad wioskami”), który
w swoim opracowaniu przytoczyłem
i nie znając jego twórcy opatrzyłem inicjałami NN1. To nie dawało mi spokoju.
Latem 2013 roku, zupełnie przez przypadek, przeglądając w Bibliotece Narodowej Czytanki do szkół powszechnych
Dwudziestolecia odnalazłem autora interesującego mnie utworu zatytułowanego Jastków. Udając się do Biblioteki
interesowało mnie raczej zagadnienie,
co też ta wielce pożyteczna i bardzo
użytkowa literatura zawierała w sobie,
skoro wychowane na niej (i nie tylko na
niej) pokolenie okresu międzywojennego z takim oddaniem służyło Ojczyźnie
w czasach szalejącego terroru dwóch
totalitaryzmów, a ci, co ocaleli swoim
życiem i działaniem z tego skarbca jeszcze innym wiele przekazali. Osobiście
tego doświadczyłem. Utwór, o którym
wspomniałem dotyczy największego
boju Legionów Polskich stoczonego na
ziemiach zaboru rosyjskiego na przełomie lipca i sierpnia 1915 r. nieopodal
Jastków 1915. Historia i pamięć, Lublin
2003, s. 230
1

Lublina – pod Jastkowem. O tym boju,
w którym poległo ponad stu żołnierzy
Legionów, w okresie Dwudziestolecia
pamiętało wielu. Jastków był miejscem
centralnych na Lubelszczyźnie obchodów rocznic legionowych i niepodległościowych, które inicjowali podkomendni Józefa Piłsudskiego. Na placu
cmentarnym, przy grobach poległych
stawała niepodległościowa młodzież;
harcerze, strzelcy, sokoły. Tak było aż
do 1939 r. Okres po II wojnie światowej nie sprzyjał kultywowaniu pamięci
o tym wydarzeniu. Tradycja przypominania kolejnych rocznic boju i czynu
legionowego w Lubelskiem zrodziła
się ponownie z nastaniem „ wolnościowych” miesięcy 1980/81 r., a na
dobre weszła do kalendarza lokalnego
u genezy III RP. Od 1990 r. rokrocznie
3 sierpnia na wojennej legionowej nekropolii odbywają się znów rocznicowe
obchody. U stóp pomnika sprawowana
jest Msza św. polowa. Gromadzą się
wokół ołtarza przedstawiciele władz
wojewódzkich, powiatowych, samorządowych Lublina i Kielc, wojsko,
uczniowie. Odbywa się apel poległych,
jest część artystyczna, często z udziałem wojskowej orkiestry i kompani honorowej wojska, która salwą honorową
salutuje poległych bohaterów. Dobrze
się też stało, że miejscowemu gimnazjum przywrócono (11.11.2005 r.) imię
Marszałka J. Piłsudskiego, które to
szkoła – „Pomnik Czynu Legionowego” nosiła od 1934 r., do wybuchu II
wojny światowej2.
Wśród utworów recytowanych
w dniu święta narodowego 11 listopada
w obu szkołach: podstawowej a później i w gimnazjum, nie brakowało i nie
brakuje wspomnianego już utworu. Do
repertuaru poezji okolicznościowej
włączyli go pracujący w jastkowskich
szkołach nauczyciele języka ojczyste-

Redakcja; Jak świętowaliśmy 90. Rocznicę
bitwy pod Jastkowem, RVII (2005), „Gazeta
Jastkowska”, (grudzień), s. 24
2

go3. Na uroczystościach rocznicowych
utwór został wykonany m. in. i w 80.
rocznicę trzydniowych walk pod Jastkowem 3 sierpnia 1995. Wtedy to słowa utworu Jasne słońce nad wioskami...
dostarczył osobom przygotowującym
część artystyczną Marian Dobrzyński,
syn Adama i Feliksy z d. Palucińskiej,
która 4 czerwca 1931 r. witała Prezydenta naszego Państwa przybyłego do
Jastkowa na święto oddania do użytku
budynku szkoły powszechnej i odsłonięcia okazałego pomnika na płycie
cmentarza4.
Szkołę wzniesiono na pamiątkę
czynu legionowego z 1915 r., korespondował z nią odsłonięty wówczas
wzniesiony na legionowym cmentarzu
pomnik5. Prezenterka czuwająca nad
przebiegiem uroczystości rocznicowych w dniu 3 sierpnia 1995 r. wymieniła nawet Mariana Dobrzyńskiego
jako autora recytowanego przez jedną
z miejscowych uczennic wspomnianego utworu. Obecny na cmentarzu
z niedowierzaniem przyjąłem tę informację. Na obchodach obecny był też
Marian Dobrzyński, który indagowany
przeze mnie w tej sprawie osobiście
„na gorąco’’ zdementował tę informację. Ale czy patriotyczne obchody
służą ku temu, by publicznie dementować drobne potknięcia? A tak na dobrą
sprawę to z obecnych zapewne tylko ja
zwróciłem na to uwagę, a później postanowiłem odnaleźć właściwego autora utworu. Marian Dobrzyński słowa
wiersza pozyskał od swojego przyjaciela – nieżyjącego już obecnie lubelskiego kolejarza, który kiedyś przypad3
T. Kot, Jak obchodziliśmy 85. Rocznicę
bitwy pod Jastkowem, R II (2000) „Gazeta
Jastkowska”, (grudzień), s. 5
4
F. Palucińska, Słowa powitania prezydenta RP j. Mościckiego. Zapiski pamiętnikarskie M. Dobrzyńskiego, (w posiadaniu
autora); zob. też Archiwum Państwowe
w Lublinie, Akta szkół. Syg.2, Kronika publicznej Szkoły Powszechnej w Jastkowie,
k.18 – 20
5
J. Konefał, Jastków 1915. Historia i pamięć, Lublin 2003, s.184–186

Lublin. Kultura i społeczeństwo 7(70)/2015

kowo mu go zarecytował. Dobrzyński
zapisał słowa na podręcznym skrawku
papieru i przechowywał w domowej
„skarbnicy’’. Wszak dom Dobrzyńskich był i jest wciąż patriotycznym
domem. Feliksa witała J. Mościckiego
i innych dostojnych gości. Jako uczennica miejscowej szkoły powszechnej
brała udział w rocznicowych obchodach, koleżeńskich zjazdach. Mąż jej,
Adam, zginął 11 września 1943 z rąk
gestapowca Karla Koeninga nieopodal
rodzinnego domu w Panieńszczyźnie.
Miejsce mordu upamiętnia mała murowana kapliczka postawiona przez syna
zamordowanego – Mariana.
Utwór na różne sposoby trafiał
pod „strzechy’’ i był przechowywany w zbiorowej pamięci wielu rodzin,
choć informacja o autorze utworu niejako „po drodze” została pominięta
i zapomniana6.
Słowa wiersza zapisane przez M. Dobrzyńskiego, Zapiski pamiętnikarskie, j.w;
M. Dobrzyński, Historia (msps) w posiadaniu autora. Historię tę tu przytaczam:
11 września 1943 r. Adama Dobrzyńskiego
zaskoczyło w pobliżu domu 3 żandarmów i 3
policjantów.
Podczas przeszukania znaleziono broń
krótką, płaszcz wojskowy, mundur i koc
wojskowy.
Komendant posterunku żandarmerii w Jastkowie Karl Koening odczytał wyrok: Skazany na śmierć za udział w ruchu oporu (bandzie), za wciąganie innych, za posiadanie
broni itd. Powiadomiony został, że za próbę
oporu zginie cała rodzina. Karl Koening wyprowadził Adama Dobrzyńskiego za budynki
i tam zastrzelił. Nie był to jednak strzał w tył
głowy ponieważ ojciec w ostatniej chwili odwrócił się.
Zawołany z pola mężczyzna zakopał ciało
w obrysowanym miejscu, gdzie spoczywało
do lata 1944 r. W tym roku nastąpiła ekshumacja ciała (w obecności rosyjskiego lekarza) i pochowanie na cmentarzu w Jastkowie.
Adam Dobrzyński ur. 14.III. 1911 r. po
ucieczce z robót w Niemczech ok. 1941 r.
wstąpił do oddziału partyzanckiego AK
(Specjalny Odział Lotny „Szarugi” – A. Sarkisowa w okręgu lubelskim, gdzie pod pseudonimem „Felek” w stopniu sierżanta służył
do śmierci.
Rodzina znalazła w zaroślach worek
a w nim min. karabin snajperski (zaradka)
10-strzałowy, amunicję, mapy, dokumenty.
W obawie przed Niemcami wszystko wrzucono do nieczynnej studni.
Żonaty z Feliksą Palucińską, 4 dzieci
(w chwili jego śmierci najstarszy miał 8 lat,
najmłodszy – Marian 3 miesiące). Mama,
często wymieniana w kronikach szkolnych
w Jastkowie, 4.VI.1931 r. podczas uroczy6

W wydanej u genezy bieżącego stulecia monografii boju pod Jastkowem,
w rozdziale Pamięć o bitwie w strofach
wierszy zawarta napisałem: „przeprowadzona żmudna kwerenda (mam na
myśli najważniejsze antologie poezji
legionowej, wojennej, patriotycznej,
okolicznościowej czasu pierwszej wojny i Dwudziestolecia) historyczno-literacka nie przyniosła odpowiedzi kto
jest autorem poetyckiego utworu…”.
Nic też dziwnego, że – jak pisze o tym
wytrawny znawca poezji J. Czechowicza – uznałem go za utwór anonimowy.
Należy dodać, że już w 2003 roku podejrzewałem Czechowicza o autorstwo
utworu. Podejrzeń tych nie rozwiała
ani też nie potwierdziła indagowana
wówczas przeze mnie w tej kwestii
pani Ewa Łoś – kierownik Muzeum J.
Czechowicza w Lublinie oraz prof. J. F.
Fert. Oboje skłonni byli również utwór
lubelskiemu poecie przypisać, ale pewności nie mieli. Wypadało mi więc
w wysiłkach nad ustaleniem autorstwa
zamieszczonego w książce wiersza
nie ustawać, co też i czyniłem. Sukces
przyszedł latem 2013 roku.
Wiersz o tytule Jastków opatrzony
nazwiskiem J. Czechowicza występuje w trzech wydaniach podręcznika
Czytanka dla IV klasy miejskich i wiejskich szkół powszechnych. Redaktorastego poświęcenia Pomnika – Szkoły Czynu Legionowego, witała prezydenta Polski
Ignacego Mościckiego wielkim bukietem
kwiatów i pięknymi słowami: „Witaj nam
Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Przy powitaniu składamy Ci hołd
i dumę z naszych serc dziecięcych, które
płoną miłością do naszej Ojczyzny i chęcią
pracy ofiarnej choćby z poświęceniem życia
dla Jej chwały. W dniu dzisiejszym składamy
hołd na ręce twe tym wszystkim, którzy porzuciwszy żony siostry i matki ruszyli na zew
bojowy wodza narodu Józefa Piłsudskiego,
ażeby skruszyli kajdany nałożone nam przez
najeźdźców. Skruszyli je płacąc za wolność narodu własnym życiem. Za dzielność
swą otrzymali szary cmentarny krzyż, który
tchnie aureolą w cudne noce rozpościerające ciszę i błogość na pobojowiskach naszych
rodzinnych pól. Tutaj postanawiamy czerpać niestrudzenie szlachetne światło wiedzy
ucząc się jak miłować naród, Polskę aby z nas
wyrośli obywatele na chwałę Bogu i pożytek
Ojczyźnie. Niesiemy podziękowanie tym,
którzy przyczynili się do wzniesienia tego
potężnego pomnika – szkoły”. Deklamująca otrzymała od Prezydenta w podzięce ilustrowane wydanie książki H. Sienkiewicza
w Pustyni i w puszczy. Zob. też APL, Akta
szkół, sygn.2, kronika szkolna, k. 18–20

7

mi wszystkich jej wydań były te same
osoby: Benedykt Kubski, Mieczysław
Kotarbiński, Ewa Zarembina. Wydawcą książki zarówno w 1935 (dwa wydania) i w 1939 r. była znana lwowska
oficyna K.S. Jakubowski. Treść i układ
wszystkich trzech wydań jest identyczny. W podręczniku oprócz wiersza
Jastków zamieszczony został też inny
utwór tego poety (z ustaleniem jego autorstwa były podobne co z Jastkowem
trudności), a mianowicie wiersz Ostra
Brama. Tak więc ponad wszelką wątpliwość stwierdzić należy, że prawa
autorskie obu wymienionych wierszy
należą do znanego lubelskiego poety
okresu Dwudziestolecia, Józefa Czechowicza. W tej samej Czytance dla
klasy IV odnajdujemy także jeszcze
jeden z utworów z J. Czechowicza pt.
Marzenie:
O tym sekrecie nie mówię z nikim:
chcę być rycerzem niebios, lotnikiem!
Srebrną maszyną, ile w niej mocy,
będę ku niebu wzlatywał w nocy
Będę się w ciemne chmury przekradał,
szybował, gonił we mgle przepadał!
Gdy mój samolot w przestworza skoczy,
księżyc ze strachu zamruży oczy!
Ale do domu wrócę raniuchno
byś się nie bała o mnie, matuchno...
J. Czechowicz
Sam Czechowicz wspólnie z B.
Kubskim, F. A. Ossendowskim, M.
Kotarbińskim był redaktorem wydanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich podręcznika pt. Wypisy polskie
dla VI klasy szkół powszechnych, Lwów
1938. W podręczniku tym odnajdujemy
kolejne dwa utwory poety: czytankę
Zaduszki (s. 27–32) oraz wiersz 14 lipca w Paryżu (s. 193).
Więcej utworów Czechowicza adresowanych do szkolnych odbiorców
znajdujemy w podręczniku zredagowanym przez Kubskiego, Kotarbińskiego,
Zarembinę pt. Czytanka dla III klasy
szkół powszechnych, wydanej we Lwowie 1934 r. (wyd. II) przez oficynę K.S.
Jakubowskiego.
Oto tytuły czytanek jego autorstwa:
1) Po wakacjach (s. 3–4)
2) Półkolonie (s. 4–5)
3) 11 listopada (s. 46–48 )
4) O trzech braciach (s. 78–79)
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5) O smoku i Kraku (s. 79–80)
6) O Wandzie co nie chciała Niemca (s.
80–81)
7) Dlaczego Popiela myszy zjadły (s.
81–82 )
8) Dlaczego Piast Kołodziej księciem
został (s. 82–83)
Te same osoby zredagowały Wypisy dla V klasy szkół powszechnych 2
i 3 stopnia. Wydał je Zakład Narodowy Ossolineum w 1937 r. Do Wypisów
włączono wiersze Czechowicza: Na
Podolu (s. 123–124), „Śląsk śpiewa”
(s. 133–134) oraz czytankę Przygody
Franka (s. 264–271), którą autor podpisał jednym ze swoich pseudonimów
– Henryk Zasławski. Dlaczego tak postąpił? – trudno powiedzieć. Wybitni
twórcy nie zawsze godzili się na opatrywanie mniej poważnych „czytankowych” utworów własnym nazwiskiem.
Obawiali się, by potencjalni czytelnicy
ich „poważnych” dzieł nie kojarzyli ich
nazwisk z utworami „literatury użytkowej”, do której niewątpliwie Czytanki czy Wypisy należały7. Tym samym
względem mógł się kierować również
Czechowicz. Wiadomo przecież, że
używał kilku pseudonimów i swoje
utwory nimi opatrywał. Wiadomo też
powszechnie, że literaci na nadmiar
gotówki nigdy nie narzekali. Podobnie
było z Czechowiczem. Nic też dziwnego, że korzystali z każdej „oferty,” by
swój budżet osobisty podreperować.
Dotyczyło to także poety pomawianego
niekiedy o „niemoralne prowadzenie”,
bywalca kawiarni, skorego do uciech
rozmaitych.
Skonstatować tu należy, że podręczniki, zwłaszcza do języka polskiego i historii, były w latach 1926–1939
w znacznym stopniu podporządkowane polityce oświatowej państwa. Były
doskonałym narzędziem służącym do
zapoznania ucznia z bardzo szeroką
gamą problemów z przeszłości i teraźniejszości. Stanowiły doskonały rodzaj
przewodnika po historii i regionach
kraju cementującego się w jeden organizm państwowy po okresie zaborów.
Tego rodzaju „literatura użytkowa”
była tak dobierana, by łączyła w sobie
walory poznawcze i wychowawcze.
Zmuszała do wysiłku intelektualnego
Z. Budrewicz, Czytanka literacka w gimnazjum międzywojennym. Geneza, struktura,
funkcje, Kraków 2003, s. 13–14.
7

ucznia i nauczyciela, od którego siłą
rzeczy, wymagane było posiadanie
choćby minimum wiedzy z różnych
dyscyplin naukowych: historii, geografii, historii literatury, sztuki czy przyrody. O dopuszczeniu podręcznika do
użytku szkolnego decydowało MWR
i OP, a jego autorzy i wydawnictwo
musieli uwzględnić wszystkie zastrzeżenia centralnych władz oświatowych.
Świadczy o tym dobitnie korespondencja nadsyłana z Ministerstwa do Ossolineum. W jednym z pism czytamy:
„Wyrażam zgodę na przedłożenie do
oceny ostatecznej nadesłanego w maszynopisie podręcznika pt. „B. Kubski,
F.A. Ossendowski, M. Kotarbiński, J.
Czechowicz. Wypisy polskie dla klasy
VI szkół powszechnych 3 stopnia’’ uzależniając dozwolenie tego podręcznika do użytku szkolnego od dokonania
w nim zmian i uzupełnień wskazanych
w załączniku”8.
Powróćmy jednak do wiersza Czechowicza Jastków. Przytoczę tu jego
wersję „czytankową” (A) i tę, która
w odpisach była w posiadaniu (w latach 80 i 90) nauczycieli języka polskiego w SP i gimnazjum w Jastkowie
(B), oraz wersję zapisaną przez M. Dobrzyńskiego (C).

Pole, pole, czy pamiętasz
dni czwartaków krwawe?
……………………………………..
Brzezin szumem dziś im cmentarz
wyśpiewuje sławę…
Józef Czechowicz
B
Jasne słońce nad polami
toczy krąg swój złoty.
A tu słychać gdzieś stronami
grzmoty i rozgrzmoty.
To nie burza przemawiała
w polu pod Jastkowem,
to raz po raz biły działa
słońcem piorunowym.
Wyrastały z pszennej niwy
promieniste kwiaty,
rozrywały się straszliwie
miny i granaty.
Hej, ginęli tam w atakach
nasi legioniści,
zostało ich w zbożu, w krzakach
jak opadłych liści.
Pole, pole, czy pamiętasz
dni czwartaków krwawe?
Topól szumem dziś im cmentarz
przyśpiewuje sławę.
Autor anonimowy (NN)

A Jastków.
Jasne słońce nad wioskami
toczy krąg swój złoty,
ale słychać gdzieś, stronami,
grzmoty i rozgrzmoty.

C
Jasne słońce nad wioskami
Toczy krąg swój złoty
Ale słychać gdzieś w oddali
Grzmoty i rozgrzmoty.

To nie burza przemawiała
w polu, pod Jastkowem,
to raz po raz biły działa
słowem piorunowem.

To nie pole przemawiało
W polu pod Jastkowem
To raz po raz biły działa
Słowem piorunowem.

Wybuchały w pszennej niwie
płomieniste kwiaty –
rozrywały się straszliwie
miny i granaty.

Pole, pole czy pamiętasz
Dni czwartaków chwały
Dzisiaj im śpiewa
Brzezin szum i sławę.

Hej, ginęli tam w atakach
nasi legioniści!
zostało ich w zbożu, w krzakach,
jak opadłych liści…
8
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie sygn. 1900, Pismo MWR
i OP do wydawnictwa Zakładu Narodowego
Ossolineum z kwietnia 1938 r., k. 25 . tamże, Uwagi (załącznik), k.26; tamże, Pismo
Wydawnictwa Zakładu Narodowego Ossolineum do J. Wielmożnego Pana … Antoniego
Ossendowskiego, Lwów, 4 lipca 1938, k. 28.

Dobrzyński Marian
Panieńszczyzna
Nie będę charakteryzował różnic
w zapisie tego utworu. Wersję oryginalną (rękopis poety) porównał z wersją B
już uprzednio prof. J. F. Fert9. Wypada jednak, choćby bardzo skrótowo,
scharakteryzować ten utwór. Wiersz
9
J.F. Fert, Poezja i publicystyka, Lublin
2010, s. 221–224.
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Jastków jest więc utworem stroficznym
o dokładnych rymach krzyżowych, sylabotonicznym (8 zgłosek dłuższych, 6
zgłosek krótszych). Jest on także bardzo
„melodyjny’’, (są nawet informacje, że
był w wersji śpiewno – muzycznej wykonywany w programie I PR).
Już w pierwszej strofie Czechowicz
użył wyrazów dźwiękonaśladowczych
charakteryzujących wojenną bitwę
(grzmoty i rozgrzmoty) odgłosy te zakłócają uprzedni spokój, metaforycznie
odmalowany przy pomocy jasno świecącego słońca nad wioskami. Wprowadził też poeta elementy ludyczne.
Metafory są powtarzane w następnych
strofach. Nastrój wiersza i grozę sytuacji dynamicznie się zmieniającej
odzwierciedlają onomatopeje zastosowane w 2 i 3 strofie – grzmoty, bicie
dział artyleryjskich, piorunowe słowo.
Kolorystyka w utworze zastosowana posłużyła poecie do uwypuklenia
charakteru wojny, boju, a płomieniste
kwiaty są tu symbolem ginącego świata, jego zagłady. A więc jest tu obecny, tak charakterystyczny dla twórców
Dwudziestolecia (W. Sebyła, S. Piętak,
M. Czuchnowski i inni), katastrofizm.
Losy legionistów walczących i ginących pod Jastkowem poeta porównał do
losów żołnierzy poległych już uprzednio w walkach o wolność. Pod Jastkowem, podobnie jak i na innych historycznych pobojowiskach, pozostało ich
w zbożu, krzakach wielu – jak opadłych
liści. A więc miejscem ich pierwotnego
doczesnego spoczynku nie jest urządzona już w Dwudziestoleciu wojenna nekropolia lecz raczej bezimienna,
przypadkowa mogiła. Nastrój wiersza
uwypuklony jest przez samą przyrodę.
Niektóre jej elementy w utworze ulegają personifikacji: brzezina – symbol
życia, ale i śmierci (brzozowy krzyż);
pole (czy pamiętasz?), opadły liść –
kres życia człowieka, żołnierza. Obok
akcentów fatalistycznych poeta uciekł
się do pewnej gloryfikacji legionowego trudu. Krainą „wiecznej szczęśliwości”, arkadią jest u poety cmentarz
śpiewający szumem drzew o sławie herosów tu spoczywających.
Okoliczności powstania utworu (jak
dotąd) nie są znane. Fakt że pojawił
się on w Czytance wydanej w 1935
roku sugerować może, że mógł powstać w związku ze śmiercią Marszałka, któremu pod Jastkowem podlegały

wszystkie legionowe oddziały. Zważywszy jednak na długi proces powstawania i zatwierdzenia treści podręcznika nie jest to takie oczywiste. Trudno
też jednoznacznie orzec, czy wiersz
powstał spontanicznie, pod wpływem
jakiegoś impulsu czy poeta napisał go
niejako „na zamówienie” – choćby autorów Czytanki bądź wydawcy. I jedno
i drugie jest wysoce prawdopodobne.
Wierzę, że niedaleka przyszłość da odpowiedź na te pytania. Stwierdzić należy, że J. Czechowicz był „uprawniony”
do napisania tego melodyjnego utworu. Jego brat Stanisław jako 15-letni
dzieciak zaciągnął się do legionowych
oddziałów I Brygady J. Piłsudskiego,
skoro tylko te przybyły latem 1915
w Lubelskie. On sam, brał czynny
udział w wojnie polsko-bolszewickiej
1920 roku i przez cały czas pozostawał
w kręgu ludzi fascynujących się niepodległościowym czynem Marszałka.
Brak jest informacji czy Józef Czechowicz brał np. udział w uroczystościach
rocznicowych, czy patriotycznych na
terenie wojennej nekropolii w Jastkowie. Nie odnalazłem też jego wpisu
do Księgi pamiątkowej szkoły. O tym,
że bywali w niej inni twórcy literatury
świadczą choćby wpisy S. Młodożeńca,W. Skuzy, W. Burka.10
Miejsce legionowej bitwy; Jastków
było – jak już wspomniałem – w okresie międzywojennym wykorzystywane
do organizowania uroczystości patriotycznych podkomendnych J. Piłsudskiego. W Jastkowie urządzono legionową nekropolię, postawiono cmentarny krzyż i pomnik czynu legionowego,
opodal cmentarza stanęła szkoła, której działalność łączyła w sobie aspekt
oświatowy, patriotyczny i wychowawczy. Świadczą o tym dobitnie wpisy do
księgi pamiątkowej szkoły i kronikarskie przekazy. Jastków był miejscem
spotkania żołnierzy legionowych ze
wszystkich trzech brygad uczestniczących w III Zjeździe Związku Legionistów Polskich 9–10 sierpnia 1924 r.
Oprócz nich przybyły tu 9 sierpnia niezliczone rzesze ludzi, wojsko, strzelcy,
10
APL, Akta szkół, sygn. 1, Księga pamiątkowa Publicznej Szkoły Powszechnej
w 	 Jastkowie, k. 64; tamże, sygn. 1 Kronika
szkolna, Wycinki prasowe („ Dziennik Poranny”, nr 62 z 3. 03. 1937, „Wieczór Warszawski”, nr 61 z 2. 03. 1937, mówiące o pobycie twórców chłopskich w Jastkowie, k.
131–132

9

Cmentarz w Jastkowie (rok 1924) Rys. K. Wiszniewski

sokoły, harcerze, związki zawodowe,
liczne grono osób duchownych z rządcą kościoła lubelskiego bp. M. L. Fulmanem. Piłsudskiego nie było. Słabował na zdrowiu i zbierał siły przed
wieczornym wystąpieniem w Sali kina-teatru „Corso”. Po pamiętnym wykładzie zasłabł i w asyście osobistego
lekarza oraz adiutantów udał się do hotelu Victoria. Świta i znamienici goście
pozostali w „Corso”, bądź przenieśli się
do pobliskich lokali gastronomicznych
bankietując i wiwatując na cześć Marszałka do późnych godzin nocnych11.
Począwszy od 1935 r. w Warszawie
rozpoczął działalność Naczelny Komitet
Uczczenia Pamięci Marszałka J. Piłsudskiego. Powstały jego ekspozytury: wojewódzkie, powiatowe, gminne – także
w Lubelskiem. Lubelszczyzna niejednokrotnie w latach 1901–1924 (konspiracyjnie i oficjalnie) gościła na swej ziemi
wodza Legionów. W prace Komitetów,
tak Naczelnego jak i lokalnych, włączyli
się artyści, poeci, pisarze. Sypano kopce,
budowano pomniki, ba, sanktuaria nawet,
ustawiano głazy pamiątkowe, fundowano
tablice12. Być może, że jakąś cegiełkę do
tego narodowego przedsięwzięcia chciał
11
J. Konefał, III Zjazd Związku Legionistów
Polskich 9–10 sierpnia 1924 roku w Lublinie, R.L (2004) „ Roczniki Humanistyczne”,
z. 2, s 204 – 208; A. Sadowski, Zb. Zaporowski, Józef Piłsudski w Lublinie w dniach
9–10 sierpnia 1924, R. 2002 „Res Historica”.
Lublin w dziejach najnowszych, z. 15, s. 54.
12
J. Konefał, Formy upamiętnienia pobytu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jastkowie,
(w:) Z przeszłości Jastkowa. Wybrane problemy lokalnej historii, (red. C. Taracha),
Lublin 2013, s. 103–127.
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Fotografia z „Przeglądu Lubelsko-Kresowego”, r. 1925, nr 10, s.5

dorzucić i poeta Czechowicz. Poświęcił
on także Marszałkowi krótkie opowiadanie Chwila dawna (1936), w którym
przywołał okoliczności i nastrój osobliwego, pierwszego spotkania z Piłsudskim, jadącego dorożką ulicą lubelskiego
grodu. Czechowicz był wówczas małym
13-letnim chłopcem z „czarną grzywą”.
A po latach pisze, że brygadiera poznałby nawet, gdyby ten był w „najlichszym
odzieniu człowieka z tłumu”. Musiał
mieć młodociany poeta już wówczas
dobry wzrok, skoro z cienia bryły kościoła panien wizytek takie szczegóły
w sylwetce wodza dostrzegł i zapamiętał.
Zauważył np., że pasażer palił papierosa, a sącząca się stróżka siwego dymu
unosiła się ponad krzaczaste jego brwi
i zwiewnym floresem omijała orzełka na
maciejówce. Wszystko to odbywało się
w scenerii upalnego dnia: „I słońce trwało w górze nad rozpalonym do białości
obłokiem”. Tę „dawną chwilę” wspomnień Czechowicz opatrzył datą 3 maja,
a więc nie żadną inną z obozem lewicy
niepodległościowej związanej: 11 listopada, 7 listopada, 6 sierpnia czy nawet 19
marca. 3 maja był dniem niekwestionowanego przez nikogo w Polsce święta narodowego i zdaniem poety zapewne tylko
ten dzień był najodpowiedniejszym na
wprowadzenie Marszałka do narodowego panteonu13. Osoba Piłsudskiego i czyn
J. Czechowicz, Pisane zebrane, 4, Proza,
(red. T. Kłak), Lublin 2005, s. 80–81; tamże,
Komentarze i odmiany tekstu, s. 245–246
13

zbrojny jego podkomendnych zainspirował J. Czechowicza i „patriotyczny”
Lublin do wystawienia w 1932 r. w kinie
„Corso” obrazów z życia legionowego pt.
19 marca 1915. O innym utworze poety,
będącego pod urokiem człowieka, którego „nie zmierzyć” interesujący esej napisał przywoływany już tu kilkakrotnie J.F.
Fert14. Przytoczył on inny utwór Czechowicza Jego cień, w którym poeta niejako
rozstawał się w swojej twórczości z wielkością i osobą J. Piłsudskiego. Wiersz ten
opatrzył datą 12 maja 1938 r., czym oddał
hołd pamięci Marszałka, który trzy lata
wcześniej 12 maja 1935 r. swoje pracowite życie dla Polski zakończył.
Czechowicz zginął w pierwszych
dniach września 1939 r. w bombardowanym przez Luftwaffe Lublinie. Pozostała jego twórczość na nowo wciąż
odkrywana.
Sądzę, że i w roku bieżącym, w 100.
rocznicę boju pod Jastkowem, warto
przypomnieć znów wiersz Czechowicza poświęcony temu ważnemu w historii walk o wolność epizodowi i poległym tu podkomendnym brygadiera
Józefa Piłsudskiego i ppłk. Jerzego B.
Roi. Warto przypomnieć też utwory
innych poetów – Legionistów walczących w 1915 pod Jastkowem: Józefa
Relidzyńskiego, Feliksa Gwiżdża, TaJ.F. Fert, Śnieżne konie…, Józef Czechowicz w kręgu Marszałka, R. X(2013)
„Lublin. Kultura i Społeczeństwo”, nr 7, s.
21–22; tamże, J. Czechowicz, Piłsudski, s. 20
14

deusza Dalewskiego, Władysława Broniewskiego. W wierszach tych, poeci
zapisali i to ważne w naszych zmaganiach o wolność historyczne ogniwo.
Pamiętajmy, że pod Jastkowem walczył
Karol Bunsch a poległym tam kolegom
z 4 pp Legionów Polskich zadedykował
powieść Bracia.15
Wszystkie utwory J. Czechowicza,
które napotkałem na kartach podręczników szkolnych Dwudziestolecia udostępniła już czytelnikom Ewa Łoś.16
Brakuje tam Jastkowa. Dlaczego? Wyjaśnienie znajdujemy w przypisie 14
Uwag Wydawcy, str. 275 tego tomu.
Przy kompletowaniu utworów J.
Czechowicza dla najmłodszych wykonano ogrom pracy. Wertowano
Czytanki, Wypisy, czasopisma. Tylko
w małym stopniu dane mi było podążać
tymi samymi śladami, co opracowująca ten tom Redaktorka. Kroki jakie i ja
podejmowałem doprowadziły nas do
wspólnego celu czyli do wierszy Jastków, Ostra Brama i innych utworów do
dzieci i młodzieży kierowanych.
Jan Konefał
15
K. Bunsch, Brałem udział w bitwie pod
Jastkowem, R39 (1985) „Tygodnik Powszechny”, nr 5, s. 6
16
J. Czechowicz, Pisma zebrane, t. 7, Utwory dla dzieci, oprac. Ewa Łoś, Lublin 2013
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JÓZEF RELIDZYŃSKI
OKWIECIŁA SIĘ DZIŚ
ZIEMIA WIOSNĄ
Okwieciła się dziś ziemia wiosną
I sen spełnia się dzisiaj wyśniony,
Gdy wieść echo nam niesie radosną:
Idą Polskie, w bój z Moskwą Legiony.
Idą chłopcy, mężowie i dzieci,
Każdy w dłoni karabin zaciska,
Grają trąbki, bagnetów las świeci —
Czyżby chwila wyzwolin już bliska?
Idą polscy żołnierze-Mściciele —
Prowadźże ich Zwycięstwa Aniele!
Marsz, marsz Legiony
Na bój wyśniony,
W mury Warszawy,
Kijowa, Wilna!
Kto Polak prawy,
Czyja dłoń silna —
Ten naprzód, z nami,
Marsz z Legionami…
Marsz! marsz! marsz!
Wypiszemy wrogowi na skórze
Dziś bagnetem swym imię Polaka,
A w krwi wroga dymiącej purpurze
Utopimy swe krzywdy odwieczne:
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Za łzy gorzkie sióstr naszych i matek
Skąpiem w wroga łzach sztandar nasz krwawy
I gnać będziem, aż wrogów ostatek
Wypędzimy precz z wolnej Warszawy.
Nie spoczniemy, póki jedna wraża
Stopa ziemie nam znieważa!
Marsz, marsz Legiony…
Niesiem Wolność Wam, bracia i sobie!
Zmartwychwstanie niesiemy Ojczyźnie!
Odwalimy precz kamień na grobie,
Na słoneczne wywiedziem Ją szlaki.
Niby orły, zlecim w ciche sioła,
Bunt zażegniem wśród cichych ustroni,
Aż krzyk gromki rozebrzmi dokoła,
Jak przed laty: do broni! do broni!
I aż Polska powstanie, jak zorza,
I aż wskrześnie od morza do morza.
Marsz, marsz Legiony…
Hej! Do broni dziś plemię junacze!
Kto polegnie, śmierć będzie miał piękną
I niech nad nim nikt, bracia, nie płacze!
Kto nie legnie, ten wróci zwycięzcą!
Okwieciła się dziś ziemia wiosną
I sen spełnia się dzisiaj wyśniony,
Gdy wieść echo nam niesie radosną:
Idą polskie, w bój z Moskwą, Legiony.
Idziem, polscy żołnierze-Mściciele —
Prowadźże ich, Zwycięstwa Aniele!
Marsz, marsz Legiony…
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Władysław Orkan

Drogą czwartaków i inne wspomnienia wojenne
(Fragmenty: rozdział czwarty)
Wkroczył pułk w ziemię lubelską,
ziemię rodzajną, wysoką, od wyniesionych brzegów Wisły rozciągłymi płaskowyżami, płatami lasów, przestrzenią pól – jak morze wzdęte o leniwych
falach, pod zarząd słońca układzioną.
Krótki postój na czas obiadowy w lesie, a potem żmudny marsz piaszczystą
drogą w kierunku wciąż wschodnim
o wychyleniu na północ.
Często zachodziły po drodze przed
oczy groby, samotne lub po kilka razem, o krzyżach prostych, drewnianych. Są to już odtąd powszednie zjawiska, te krzyże jedno– albo dwuramienne w świeże wetknięte kopce.
Jasny dzień zachmurzył się o śródwieczerz. – Z deszczem już zdążyliśmy
pod wieczór do Księżomiesza. Batalionom znaczono miejsca w różnych odnogach rozległej wsi. Komenda pułku
stanęła na plebanii postronnej.
Wieś przedstawiła się jako zamożna
dziedzina, ludzie przyjaźnie nam życzliwi, kilku parobczaków – z niewielu,
jacy we wsi pozostali – od razu do nas
„przystało”.
Księżomiesz uszedł zniszczenia z tej
tylko przyczyny, iż Moskale za szybko
musieli się cofać. Bawiący na plebanii
proboszcz z sąsiednich Dzierzkowic
mówił, że uszedł ledwo, a wieś jego
w zgliszczach. To samo wsie okoliczne.
– Ludzi zajmują, strasząc ich Niemcami, a potem palą. Tak wszędy, gdzie
jeno czas mają. Gdy naród strachów ich
nie słucha, to gwałtem zagarniają.
– W jakim celu to czynią?
– Trudno cel jaki dojrzeć. Dzicz
i koniec. Dochodził nas grzmot armat
od strony północnego wschodu. Długo
w noc trwało owe pogłośne dudnienie.
Rano dnia następnego (19) zaczęło
się ulewą. Armat nile słychać. Rozkazem wczesnym na godz. 6 min. 40
naznaczony jest przegląd pułku przed
komendą korpuśną. Przegląd wypadł
mimo ulewnego deszczu zadawalniająco. Po czym rozkaz wymarszu (na
godz. 11), w którym powiedziano, że
„Moskale cofają się na całej linii” i że

idziemy do Urzędowa, gdzie spotkamy
się z Brygadą Pierwszą.
Deszcz ustał, lecz pochmurnie. Wyruszywszy z Księżomiesza drogą błotnistą pod górę, dążymy dalej przez
działy, rozłogi w kierunku oznaczonym, północno-wschodnim. Pułkownik
z adiutantem swym i paru ordynansowymi pojechał naprzód. Zastępstwo
objął kpt. Galica.
Pochmurność nieba, osęp pól po
deszczu i ciężkość drogi nie usposabia weselnie. Dążą szeregi w milczeniu. Nic też szczególniejszego oczom
błądzącym nie podpada. Dopiero
w połowie drogi, gdy przechodzimy
koło ściany lasu, mamy sposobność
podziwiać kunsztownie sporządzone
wille z cienkich okrąglaków i gałęzi,
w różnym, lecz głównie we wietrznym
– można nazwać – lub przewiewnym
stylu; stajnie palowe o dachach chrustowych – cały willowy zakład leśny,
godny wystawy wojennej. Niby zabawa dzieci. Czyj to pomysł, nie wiada.
Artyzm pewien, zbytek w urządzeniu
schronisk wskazywałyby na robotę
Niemców.
Zarządzono odpoczynek na skraju
lasu, a że kuchnie nadjechały – i obiad.
Humory się poprawiły. Przy wymarszu
zagrała orkiestra pułkowa. Ruszono
ochoczo dalej.
Przy końcu w lesie, wzdłuż którego
pułk maszerował, oglądaliśmy przemyślnie maskowane rowy strzeleckie
Moskali, kryte pomostami pochyłymi,
zarzuconymi ziemią, chrustem, trudne nawet z bliska do odróżnienia od
podłoża lasu. Przed nimi w przerwach
zdradziecki1e zasieki z drzew... Niektóre sosny stoją nadpiłowane – nie
mieli czasu ich zwalić.
Po drodze najdują się często porzucone naboje rosyjskie: wie1e trafia
się kul spiłowanych przemyślnie lub
ponacinanych na końcu, aby działały
w skutku jak kule „dum–dum”.
Nadjechał oficer ordynansowy z rozkazem, że pułk ma iść przez Urzędów,
Ludwinów, do Ratoszyna, marszem

ubezpieczonym, od Urzędowa w wojennym pogotowiu.
Wysłano więc naprzód kompanię
ubezpieczającą, wysunięto łączniki –
bataliony ścieśnione ruszyły.
O śródwieczerz dojeżdżamy do
Urzędowa. Dowiadujemy się, że sztab
Brygady I stoi w Ludwinowie; że tu
przedwczoraj była bitwa, w której brała
udział znaczny Brygada I. Na wstępie,
tuż po lewej stronie błotnistej ulicy
wzdłuż płotu, widać okopy naprędce
zrobione, to zasłony z darni; tak samo
i w rogu cmentarza, który ku drodze
wychodzi. Zacięte były tu walki.
Urzędów – obszerna wieś, wzdłuż
po obu stronach łąki rozłożona, jeszcze
przykrzejszy, chociaż mniej upiorny,
przedstawia widok niż Ożarów.
Wieś zupełnie po barbarzyńsku
przez cofających się Moskali spalona.
Ludność z dziećmi i dobytkiem zagarnięta przez nich. Tu, ówdzie snuje się
po zgliszcz ach jakiś człek szary, ostały
przypadkiem, jakaś obłędna kobieta.
Z domów zostały tylko okopcone
kominy i piece. Na jednym z takich pod
niebem otwartych pieców widzimy,
gdy przejeżdżamy mimo, dwa garnki stoją na blasze, ogień pod blachami
się pali: kolo pieca, na kupie gruzów,
przykucnięta siedzi z podpartą głową
na dłoni stara kobieta: warzy sobie wieczerzę. Jak w domu. Tylko brak ścian
i powały.
Kościół również spalony. Mury tylko ostały.
We wsi stoi – nie pozazdrościć kwatery – wcześniej tu przed nami przybyła, Komenda Legionów. Mieści się
szpital polowy i kręci trochę legionistów z Pierwszej Brygady.
Mijamy zgliszcza domostw. Słyszymy, że był do podpalań odkomenderowany oddział cały pod dowództwem
oficera.
Spotykamy pobok ulicy na podwyższeniu mały domek nietknięty. Dziwno
nam, że ostał się cało.
– Dał dziesięć rubli – tłumaczy nam
jakiś nawinięty sąsiad – i podpalacz
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wyminął. Lecz było, że pieniądze brali
i palili. Jednego z takich podpalaczy –
słyszymy – baby tej wsi, gdzieś wśród
opłotków dopadłszy, kijami i widłami
zatłukły.
Za wsią na pagórku pięć krzyży
świeżych, świeże, żółte kopce. Dwaj
legioniści tam leżą, trzej Moskale.
Minąwszy Urzędów, bataliony dostają zlecenie naładować broń. Krótkie
zatrzymanie dla wypełnienia rozkazu–
po czym marsz dalej w pogotowiu.
Deszcz zaczyna rosić. Mimo to,
mimo utrudzenia długim marszem
i zgnębienia ócz przeraźnymi obrazami
zniszczenia, ochotność w szeregach nie
gaśnie. Krzepi utrudzonych świadomość spotkania się niezadługo z Brygadą Pierwszą.
Zwłaszcza wśród Karpatczyków,
którzy rok cały tej chwili czekali, marzyli o niej na przełęczach bukowińskich i w chatach huculskich, dzień ten
ma wyjątkowo uroczystą barwę, choć
tak schmurzony i dżdżysty. Oto spotkają się z tymi braćmi broni, którzy na
swoim dziedzictwie dawali odpór wrogowi, gdy oni po obcych horach–dolinach, w tęsknocie... – Z tymi, którzy
pierwsi wkroczyli na ziemię Królestwa,
których pierwsze śmiałe czyny dały pobudkę innym, a którzy od Wodza swego wzięli oblicze, iż są jak jeden mąż.
Jak ich też powitają, jak przyjmą? Jakim sercem wyjdą im naprzeciw?
To spodziewanie było w pułku całym – u oficerów, jak i szeregowców.
Późnym już wieczorem wśród deszczu dobijamy do Ludwinowa. Na wstępie kolo lasku spotykamy artylerzystów
Brygady. Znajomi witają się. Przychodzi zmiana rozkazu: Pułk zatrzyma się
na noc w Ludwinowie, zajmując 10
chałup w południowej części wsi (resztę zajmuje Brygada).
Wieś ocalała z powodu szybkiej
ucieczki Moskali nocą wśród deszczu.
Pułk przechodzi batalionami na wyznaczone kwatery. Z trenem nieco zamieszania, gdyż noc ciemna, „że oko
wykol”, lecz to się jakoś uładza.
Idąc w głąb ciemnej ulicy, zalanej błotem, spotykam przed chałupą,
w której stoi sztab brygady, lekarza
pułku kpt. dra E. Bobrowskiego i kpt.
Galicę, który zdał raport Brygadierowi,
jako zastępca komendanta pułku. Czekają na odprawę. Wyszedł z izby major
Fabrycy. Rozmawiamy.

Nie mogąc się doczekać odprawy
i nie mając wieści od pułkownika, który pojechał do Ratoszyna, kpt. Galica
udaje się ku swojej kwaterze, ja z nim.
Brniemy ciemną ulicą wsi. Po sadach, wśród na pól rozebranych opłotków: fury trenowe okryte płachtami,
ludzie, konie, ogniska. Koło kuchni polowych – gromady. Warzą wieczerzę,
gwarzą, spierają się o lepsze, tj. suchsze
miejsca.
Naraz z mroku nocy od wschodu
rozlega się dziwne, skłócone pranie,
niby bezładna młocka w stu bliskich
stodołach. – Co to?
Skręcamy w bok i stajemy za opłotkiem sadu, gdzie przestrzeń pól się
zaczyna, by lepiej objąć słuchem te
dziwne odgłosy. Rozróżniamy teraz
wyraźnie: Zmieszane, gorączkowe
strzały karabinów, jak bicie setek cepów w drewniane boisko. Coraz to prędzej, nerwowiej...
Zdaje się: tuż za ścianą mroku.
Czyżby atak.
Dziwnie osobliwe, niepokojące wrażenie. Jak wobec czegoś nieznanego
a groźnego, co się w mroku zaczaja.
I trwoży, i pociąga razem.
Na moment pranie wydycha – wtedy
zaświecają się rakiety w ciemni. I znów
kotłowanie strzałów bezładne, prędkie
rośnie w gorączkę zaciekłą – do czego
dołącza się przegroźnie obojętne trajkotanie karabinu maszynowego. Różaniec śmierci.
Powiada Galica:
– Widzisz, chłopie, to tak wygląda...
Ale młócą!
– Zdaje się, tuż zaraz za wsią.
– Tak się wydaje. Będzie 10 wiorst
lub więcej. W każdym razie trzeba pluton ubezpieczający na noc postawić.
Wracamy w ulicę, objętą życiem
obozu. Koło ognisk kręcą się sylwety,
koczują gromadki zbite w okolu światła. Już sen niektóre na ziemię mokrą
powalił. Przy wozach swary o wymarzone miejsce pod dachem płóciennym.
Konie parskają, chrupiąc jakiś porzucony barłóg.
Wchodzimy do chałupy: kwatera komendy pierwszego batalionu. Zaduch,
brud. Na ziemi, na garści słomy śpi
kilku półrozebranych oficerów. Łóżka dwa, słomą i jakimiś łachmanami
pokryte, wolne. Proponują kapitanowi
jedno – mnie, jako gościowi, drugie.
Wieczerzy nie ma. Przemęczeni, mimo
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odrazy do pościeli, rzucamy się, jak
jesteśmy, w płaszczach na one łóżka,
w momencie usypiając.
Rano wstawszy, dowiadujemy się,
że dzień poprzód gościli tu Moskale –
jeszcze na blachach pieca stoją garnki –
jeden z kawą, drugi z herbatą – których
nie zdążyli opróżnić.
Słychać od strony wschodu armatni
bój. Spoza chałup ze wzgórza obserwujemy kierunek i działa nie strzałów –
widać stanowiska austriackich bateryj,
linię tyralierską i linie rezerw. Pozycyj
rosyjskich nie widać – przesłania je
grzbiet przeciwległego wzniesienia –
można tylko miarkować ich położenie
z dymów i ogni pękających nad nimi
szrapneli.
I około południa nadjechał pułkownik. Sztab zajął chałupę przy końcu
wsi. Znalazła się i słoma czysta, najbardziej zaiste upragniona rzecz.
ROZDZIAŁ PIĄTY
Wczesnym ranem, nazajutrz, 21 lipca wyruszył pułk z Ludwinowa. Również miała opuścić Ludwinów Brygada
i posunąć się naprzód. Moskale cofnęli
swoje pozycje.
Przy deszczu roszącym zdążały oddziały rozmiękłymi polnymi drogami
w kierunku naprzód południowym,
później z nagła wschodnim.
Przed południem stanął pułk w Kazimierzowie, wsi niedużej, na płaskowyżu ładnie położonej. Tu naznaczono
kwatery. Komenda pułku zajęła izbę
w domu schludnym, murowanym, jakoby sołtysim.
–––––––––––––––––––––
Gospodyni domu, która warzyła
mleko na blasze, gdyśmy weszli, na
propozycję, by nam je odstąpiła, odrzekła, krasząc uśmiechem odmowę:
– To dla babuśki. Ale mogę panom
zwarzyć jeszcze.
Poniosła garnek przez sień do drugiej izby. Rozumieliśmy, że ta „babuśka” to najważniejsza tu osoba w domu,
ważniejsza od wszystkich sztabów.
Rozgościliśmy się w izbie. Naniesiono słomy żytniej, roztoczono pod
ścianami – miejsca było dość, mimo że
piec duży zajął cały kąt. Izba obszerna
o trzech oknach – ławy, stół, stołki –
ściany i sufit bielone.
W jakiś czas później – mleko, drugi
raz warzone, dostaliśmy – gdy każdy
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oddał się zajęciu swemu lub wypoczynkowi, drzwi z sieni ustąpiły, weszła kobieta stareńka, stuletnia może, chuda
jak skrzydełko.
Weszła, stanęła, wsparta na kosturku, i wzrokiem dziwnym potoczyła wokoło po izbie.
Co było w tym wzroku? Przychodził
jakby z dala, z innego świata. Rozświetlał się powoli świadomością zobaczonych rzeczy i stanęło w nim zdumienie.
Słoma na ziemi, nieład – jacyś skądś
nieznani ludzie siedzą, leżą na ziem!,
na słomie – w tej izbie, której ona była
przez lata jedyną władną gazdynią. Co
to takiego?
Poruszyła bezdźwięcznie ustami. Jakieś słowa sobie samej rzeczone I wyszła. – Jak widmo.
To ta „babuśka”, dla której mleko
gospodyni warzyła, gdyśmy weszli.
Wytrąciła i ją wojna z normalnego trybu życia, rzuciła w niedogodę. Kąta
swojego spokojnego nie ma – ktoś
wchodzi w jej prawa – jakieś się rzeczy
dzieją, których nie może zrozumieć.
–––––––––––––––––––––
Rozpogodziło się. Bój armat się
wzmógł. Pułkownik z adiutantem pojechał ku pozycji. Z otwartej przed wsią
płaskowyżnej przestrzeni obserwujemy
ruchy rezerw wśród zbóż na opodalnym zboczu wyniesienia (linie pierwsze zachylenie skrywa) – przemykanie
różańcem, miedzami kawaleryjskich
oddziałów – i groźną czynność armat.
Tuż pod grzbietem wzniesienia, pod
laskiem, przyczaiła się ruchliwa bateria
polna, sześć, raz po razu, dając w odstępach wystrzałów. Szukają jej szrapnele
rosyjskie, co chwila wykwitają dymki
rdzawe nad laskiem i pobok. Na dole,
skryta za chałupą w osłonie drzew,
pracuje ciężko bateria haubic. Błyski
uprzednie wybuchów zdradzają tylko
oczom źródło grzmotu
Nie widząc skutków tych niszczących działań, mogło się odnieść wrażenie, że się jest w obliczu manewrów
Lecz i skutki dość rychło dały się nam
widzieć.
Przejeżdżają wozy z rannymi – sznur
długi. We wsi w dole mieści się stacja
opatrunkowa. Stamtąd odwożą ich dalej, na tyły.
Na jednym z wozów znajduje się
ranny legionista z naszego pułku.
Skąd? jak? co? Gromada otoczyła wóz.
Dowiadujemy się, że siedmiu ich, nie

mogąc się doczekać walki, gorącością
porwanych, wymknęło się nocy ubiegłej na linię, i z tych oto ten ranny; kilku poległo.
Bo południu przeprowadzają koło
nas partię jeńców, z 750 ludzi. Warto
przytoczyć okoliczności, w jakich tych
jeńców dostano, a jakie nam odprowadzający ich landszturmiści z pułku 40
(rzeszowskiego) z tryumfem opowiadają.
Stali owi Rzeszowiacy, jako rezerwa, w lesie. Oficerowie poszli na obiad
do wsi. Im się poczęło przykrzyć. Tedy
przyszło im na myśl, że tam za górą pod
lasem stoi tren rosyjski. Dobrać się do
tego trenu opłaciłoby się. Zanim oficerowie powrócą z obiadu, oni już mogą
być z powrotem na stanowiskach. Nie
długo radząc, bo przeciwników tej myśli nie było, pod dowództwem podoficera ruszyli. I byłaby się im sztuka udała, gdy niespodzianie naszli rosyjskie
rezerwy. Zgniewani, rzucili się na nie
i prawie bez walki pojmali. Ale o trenie już gadki nie było, przestrzeżony
strzałami, nie czekał. Wracali z jeńcami, już nie kołując, lecz na wprost brzegiem lasu. Na grzbiecie trafili akurat na
skrzydło pozycyj rosyjskich, o las się
opierające. Wywiązała się bitwa krótka. Moskale, z tyłu napadnięci, bronili
się mimo to zaciekle.
– Twarde to chłopy przy bitce. Taki
oficer od maszynowego karabinu... Ja
go kolbą po łbie, a ten nic, ino strzela
... taki zbój – opowiada nam, zgorszony
takim oporem, Rzeszowiak.
Dobrali jeszcze jeńca i do wsi na dół
przywiedli: razem 750 ludzi, oficerów
kilku i karabin maszynowy. Tymczasem, zanim ich oficerowie obiad jedli.
Nie wiedziała komenda, czy ich sądzić,
czy im ma dziękować. Dostali naganę
za to, że bez rozkazu poszli, a pochwałę, że jeńców przyprowadzili. „Wyprawa jednak nie udała się: do trenu nie
dotarli”.
Popołudnie wśród zajęć obozowych
przeszło. Oddziały rozmieściły się wygodnie, po chatach i stodołach, w nadziei dłuższego postoju.
Komenda pułku zaprosiła dowódców batalionowych z adiutantami ich
na kolację, podaną w sporządzonej prowizorycznie altanie. Jakiś oficer Polak
z sąsiadujących austriackich oddziałów
przyniósł krakowskiej kiełbasy, likieru
– więc uczta. Humory niemal weselne.

Kazano grać orkiestrze pułkowej, która dźwiękami zapełniła wieś, ściągając
gromady żołnierskie na plac koncertowy. W przerwach wesołe pogwary,
śpiewy, beztroski nastrój. „Jak na majówce” – mówią chłopcy.
Na raz – depesza. Alarm.
Pułk dostaje rozkaz udania się na
pozycje. Niezwłocznie zarządzony wymarsz.
–––––––––––––––––––––
Zmierzch zapadł. Bataliony wyszły,
wsiąkły w mrok.
Za nimi, coraz przyostając, podąża
tren bojowy. Ciężko toczą się wozy po
błotnych, zepsutych drogach Wśród
pustaci pól, niewidnych, to wśród majaków drzew, ogrodzeń, środkiem jakiejś wsi.
Noc ciemna. Jakiś zakręt, ledwie rozeznać tor drogi.
Zdążają wozy pod górę. Wjazd jakiś
szeroki, niby do obejścia dworskiego.
A oto czarne ściany parku.
Droga przez park prowadzi. Przez
park groźny, surowy, milczeniem objęty. Poprzed plac jasny, oświetlony jarzącymi oknami pałacu. Sztab dywizji
podobno tu stoi.
Za parkiem przestrzeń – noc, rdzawym odblaskiem przeszyta.
Na wprost – olbrzymi pożar. Jakieś
miasteczko płonące. Borzechów?
Tam tren ma jechać – droga tam prowadzi. Czy nie pomyłka?
Na lewo i na prawo od tego skupiska
płomienie wybłyskują nad ziemią bezgłośne rakiety, zaświecają się w ciemności i gasną. Oczy pozycji w noc
ciemną, szukające wroga, baczące, czy
nie knuje jakiegoś podejścia.
Cisza wielka, cisza niezwykła, jak
przed czymś strasznym, co się zaczaja
w ciemnościach, potęguje grozę nastroju.
Wybłyskujące co chwila rakiety –
wyznaczają pozycje nasze i wroga. Są
one, jak widać, tuż blisko, o wiorstę.
Sunie tren milczącą karawaną wprost
w to niewiadome. Podnoszą się niespokojne pytania. Tak, na pewno omyłka.
Łącznik stracony. – Lecz – rozkaz.
Zjeżdżają wozy z góry, w świetle
pożaru widoczne. Zajaśniał, wykwitł ze
środka ogniska olbrzymi stos płomienia
białego z niewiadomego źródła.
Podjeżdża tren pod bramy onego
miasta pożaru. Rakiety zaświecają się
tuż przed oczyma. Dalej trudno jechać.
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Oto na lewo droga boczna, równoległa do pozycji. Zjeżdża tren na nią. Za
jakieś chaty, drzewa. Staje.
Chwila jeszcze ciszy – i zaczynają
w pobliżu trzaskać, grzechotać karabiny. Zaczynają kule prze noszące świstać w powietrzu.
Zajeżdżają przez zboże – słychać –
armaty polne. Ustawiają się w pobliżu.
Będzie tu wnet gorąco. Do świtu
godzin dwie. Tren musi zawrócić, nim
brzask wstanie.
Rzecz niełatwa na wąskiej drodze –
sto fur. Szczęśliwie jednak się udaje.
Gdy tren staje z powrotem przed parkiem, który przed godziną minął, nadjeżdża posłaniec z pułku. ze wskazaniem, w jakim kierunku tren ma jechać.
–––––––––––––––––––––
Brzask.
Zamazane jeszcze mrokiem obszary
sinością trupią występują oczom.
Jakieś pustkowie wzniesione. Wyznaczają się na nim wzdłuż pogrzbiecia, linie ciemne, przypadłe ku ziemi.
Myśl o batalionach, kompaniach naszych, płaszczem półsnu – w czuwaniu
– i chłodem poranku owiniętych.
Czy to linie rezerw naszych, czy
krzewy–majaki? Wszystko spowite
w szarą tajemnicę, przypadłe oddechem
do ziemi. A czuje się poza tym czuwanie, okrutny pozór snu. Serca nawet nie
uderzają, przywalone skałą nakazu.
Na prawo: las i równy pola płach –
w mgle rannej.
Szare mundury patrolu...
– Gdzie pułk?
– Tam, w lesie.
Piach drogi wilgotny – stajanie owsa
– łąka w kąpieli rosy. A oto już las. Tu
nasi. Karabin warty...
– Komenda pułku? –
– Tam, w kraju lasu.
Bataliony, zaszyte w lesie, śpią. Śpi
wszystko. Nie domyślić się śladu, gdyby nie sylweta warty.
Chłód dojmujący poranku.
Oto wreszcie kwatera komendy.
W koce owinięci śpią na rośnej ziemi:
pułkownik, adiutant, lekarz pułkowy,
kancelaria i inni.
Czuwa tylko telefonista przy aparacie. Szare druty przędą się po drzewach, idą w kierunkach kilku.
Podnosi się pułkownik. Idzie do telefonu, by mówić z komendą brygady,
która znajduje się w sąsiedztwie za lasem. Aparat nie funkcjonuje. Kłopot.

Budzą, dźwigają się inni. Obóz ożywa. świt wstaje, roznosi się światło.
Naraz – zbiorowy tętent. Nadjeżdża
spoza lasu brygadier Piłsudski ze świtą. Chwila rozmowy z pułkownikiem,
po czym jeźdźcy popędzili na przełaj
przez pole. Wizja: grupa sztabu ze sztychów powstańczych, żywo przeniesiona w rzeczywistość.
Rozkaz do batalionów: mają się cofnąć do lasu sąsiedniego o pół wiorsty
i tam zająć stanowiska.
Słońce wychodzi.
Z nagła wstrząsa powietrzem młot
armatniego wystrzału – drugi – trzeci
– czwarty... Za czym świsty przeraźne.
Jakby się piekło rozwarło...
Z pobliża, z lasu, do którego pułk
nasz ma się przenieść, wypadają raz po
razu pociski armatnie i łukiem przelatują ponad nami w stronę południa, ku
pozycjom moskiewskim.
Dwanaście bateryj – 54 dział pracuje.
Nie sposób wyrazić słowem wrażenia tej kanonady. bo to już nie huk, nie
grzmoty, zwyczajnie strzałom armatnim przydawane, lecz spójnie mózgu
rozszarpujące wybuchy – i wraz z czeluści wypadłe szatany, z przeraźliwym
chichotem nad ziemią ścierpłą pędzące
– stalowe żórawie – jak je nazwał Roja
– z podźwiękiem ścinającym krew,
szybują górą – sępy–rarogi ogniste
w świście lotu – psy–grozy, z łańcucha
piekieł w otchłań powietrzną z wyciem,
skowytem puszczone – i jeszcze inne
– Straszliwa, nie do zniesienia orkiestra. Zdaje się okrąg powietrzny, niebo
i ziemię napełniać, iż nie ma przed nią
schronu, nawet w śmierci.
Pod tą kopułą przyśmigujących pocisków przechodzi pułk oddziałami do
wskazanego lasu.
Bataliony zajmują rowy gotowe przy
kraju. Pokryte w lesie baterie wybuchają raz po raz, miotając straszne pociski.
Rozróżnić można ich kaliber w wygłosie armat. Te szczekają jak brytany, uwiązane u bram piekieł – te biją
z hukiem – te metalicznie wydzwaniają
pociski śmierci.
Cały las huczy tą orkiestrą.
Tak trwa przez godzin kilka, do
przedpołudnia. Baterie szukane rosyjskimi szrapnelami, które pękają ze
rzadka nad lasem, przesuwają się gdzie
indziej.
Ucisza się las. Pułk rozpoczyna życie obozowe, choć w pogotowiu. Po-
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dobno jest tu wraz z Brygadą osłoną
flanki na wypadek spodziewanego ataku od południa pułków grenadierskich
i ma zostać tu dłużej.
Zajeżdżają kuchnie do swych kompanij. Śniadanie i obiad razem. Ściągają treny. Donoszą ordynansi wodę
z pobliskiej wsi, Kłodnicy. Ludzie się
myją, biorą kąpiele słoneczne. Używanie, rozkosz.
„Las pod Kłodnicą”, jak w raportach oznaczono, mimo że już przeszły
krajem jego depcące stopy wojny, zachował swój leśny urok. Wspaniale
grupy sosen o rozłożonych gałęziach,
zagaje młode zadrzewia różnoliściastego, przerzedzia widne o wyścieli mchu, polanki słońcu otwarte –
wszystko to zapraszająco wyglądało.
Toteż wdzięcznie przyjęto pogłoskę,
że pułk ma pozostać tu dłużej. W takim razie trzeba się zakwaterować.
Wybór i zajmowanie kwater pod drzewami albo na placach otwartych, zależnie od upodobania.
Wieczór się zbliża. Poczynają w lesie wyrastać namioty. Stawiane z całą
premedytacją, z fosami w koło na wypadek deszczu i innymi ubezpieczeniami. Widać też pomysłowość w stylach,
w których uderza przede wszystkim humor architektów.
Stanął namiot pułkownika o kształcie indyjskiej pagody. Napis: „Willa
Niemaboja, bo tu mieszka Roja”. Stanęło pobok skromniejsze „Podhale”.
– A że na wieczerzy gościć ma w komendzie naszej brygadier Piłsudski,
więc pionierzy według planu ich komendanta małego, ale groźnego „Giewonta”, budują altanę z brzóz ściętych
pomiędzy kolumnami sosen, sporządzają ławki i stoły na ucztę; orkiestra
się gotuje...
Nagle – rozkaz wymarszu. Zwijanie prędkie namiotów. Wieczerzać nie
ma czasu. Pułk wyrusza już z mrokiem
w stronę Borzechowa.
ROZDZIAŁ SZÓSTY
Tren bojowy pozostaje w lesie w pogotowiu. Zostaję z komendantem Czechowskim przy trenie. Zapada noc.
Gwarzymy, czuwając: może nadjechać
z pułku posłaniec z rozkazem.
Jakieś dziwne dzieją się sprawy poza
ścianą mroku. Tajemnicze przemarsze,
przesuwanie jakoby walców żelaznych


16

Lublin. Kultura i społeczeństwo 7(70)/2015

po zbożu – ściszone wgnioty kół po roli
piaszczystej – liczne, zgłuszone tętenty.
Dochodzi nas daleki łomot karabinów. Wzmaga się, przechodzi w gorączkową, znaną już słuchowi młockę.
Naraz – z pobliskiej wsi, Kłodnicy,
gdzie kwateruje pułk Brygady, rozlegają się dźwięki orkiestry – mnogie
okrzyki: hurra!...
Zwycięstwo? Może zajęcie Dęblina?!
Nie, to bataliony, żegnane, wychodzą na pozycję. Widać przez mroczną
szreń majaki kolumn na zakręcie, jak
wsiąkają w tajń nocy.
Dalekie łuny pożarów.
Nad ranem ordynans przyprowadza
rannego konia pułkownika i wystraszony, opowiada, że pułk był w walce,
że dużo jest zabitych i rannych; mówi
jednak tak troisto, że widno, nic prócz
strachu własnego nie widział. O świcie otrzymuję rozkaz, bym się udał
do pułku. Tren jeszcze ma pozostać.
Jadę z jeźdźcem meldunkowym, który
wskazuje drogę. Podążają też kuchnie
polowe za nami.
Jedziemy naprzód polnymi szlakami, później trafiamy na drogę z jakiejś
wsi wiodącą, wreszcie dostajemy się na
szosę.
Słońce już wyszło. Widać po ożywionym, wczesnym ruchu dnia, iż noc
ta ważne jakieś spełniła zadanie. Przerwała jakąś tamę, ległą w poprzek drogi, i oto się ruszyły wstrzymywane fale.
Walą szosą oddziały różnej broni. Turkoczą ciężkie skrzynie artyleryjskie,
przemyka bokiem kawaleria. Dążą treny. Wszystko na wschód.
Mijamy spalony Borzechów, który
nocy wczorajszej tak jasno płonął. Spotkany doktór nasz pułkowy, kpt. Bobrowski, który tu ma stację opatrunkową objaśnia nas, że pułk ma jedenastu
lekko rannych; zabitych wcale nie ma.
Za Borzechowem przejeżdżamy
przez linię okopów rosyjskich, idącą
grzbietem wzniesienia w obie strony
szosy. Już samym położeniem panująca nad doliną, umocniona jest jeszcze
przedpolami drutów, jak widać: przez
ataki porozrywanymi.
Z dziwnym uczuciem patrzę na to
pole zryte. Tu się tej nocy rozgrywał
bój. Tu nasz pułk po raz pierwszy przyszedł na linię.
Za przechyleniem odsłania się pole
równe z łęgami zbóż po obu stronach

drogi, dalej na prawo i lewo niskie
ścienia lasu. Szosa zmierza prosto i ginie gdzieś w schyleniu. Na tej szosie
spotkaliśmy po raz pierwszy jadącą
przeciw nas kawalkadę dziwną, którą
odtąd już często mieliśmy za każdym
odwrotem Moskali spotykać. Długi
rząd wozów chłopskich, ciągnionych
z wysiłkiem przez chude, wybrakowane koniska. Pobok konia woźnica
stary, ledwo wlokący nogi. Na wozie
wąskim spiętrzony wszystek majątek: skrzynia, tłomoki różne, worków
wypchanych parę, graty – na tym siedząca kobieta, dzierżąca na ręku niemowlę, indziej gęś lub kojec z kurami
– albo zaś kobieta idąca pobok fury,
prowadząca krowę lub cielę na powrozie, na furze zasię dzieci kilkoro
drobnych jak w gnieździe – albo pomiędzy spiętrzonymi na wozie gratami
dziecko śpiące, przy nim małe prosię,
pod wozem na powrózku piesek. I tak
z małymi przemianami jeden wóz za
drugim. A sznur tego długi – nieskończony, rzeka niedoli.
Skąd ci ludzie? Dokąd ta wędrówka?
Oto przez Moskali z miejscowości
różnych zagarnięci, przyostali, przypadli w schronach lasu podczas ich
odwrotu i teraz, dostawszy się na tę
stronę ruchomej linii, wracają do swoich siedzib. – Ludzie szarzy, półmartwi
z przebytych udręczeń, zdają się świata
nie spostrzegać, w głąb swojej nędzy
zapatrzeni. Wloką się, wloką – już im
nic nie dziwne – wszystko widzieli:
i pobranie synów, i pohańbienie córek, i spalenie w ich oczach dobytku.
Wracają, wiedzą – na zgliszcza. Ale na
swoje. Mniejsza to już niedola, niż być
gnanymi w świat bez jutra.
Młodzieży wśród nich nie ma. Jeno
starzy i dzieci.
Zapytuję pierwszego woźnicę:
– Skąd wyście, gospodarzu?
Pojrzał na mnie, na mundur, oczy
mu się przygasłe jakby ożywiły.
– Z Urzędowa – mówi. – Ale wieś
naszą spaliły.
– Wiem, przejeżdżaliśmy.
– I kościół, mówią, spalony.
– A czemuście nie stali? czy was
gwałtem zagarnęli?
– Straszyły Niemcami, że będą palić,
rabować, a potem i gwałtem nas pędziły. Naród nie wiedział, czego się trzymać. To był popłoch, panie.
Po czym dodał:

– Ale dziś wiemy, kto wróg. Pokazały nam dowodnie. Już i ten mały, co
na furze siedzi, zapamięta – wskazał
biczyskiem na chłopczynę, może lat
pięciu.
Zbliżyli się dalsi przejeżdżający.
– A czy też Kazimierzów nie spalony? – pyta kobieta jakaś.
– Nie, stoi cało.
– Bogu dzięki i wojsku waszemu.
Nie miały już widać czasu spalić.
Mamy ruszać, gdy zwraca się do
mnie jakiś stary:
– Wyście z polskiego wojska?
– Tak, ojcze.
– Niech wam Bóg szczęści!
– Bóg zapłać za dobre życzenie.
Mijamy ten pochód nędzy, a fura za
furą odciska się w oczach niestartą nigdy pieczęcią.
Nie wszyscy jednak są tak szczęśliwi, by mieć konia i wóz. Ci idą pieszo,
dźwigając na plecach dobytek swój,
przy nich drepcą dzieci. – Są z różnych
stron, ze wsi i z miasteczek, spoleni
jedną niedolą; są z bliska, są od Annopola, a nawet z tamtej· strony Wisły,
z Radomskiego.
Na prawo z gościńca w lesie biwakuje nasz pułk. Skręcamy przez pole
i stajemy w obozie. Rano jasne. Widać
zmianę pewną w nastroju ludzi: odbicie dziejów krwawych nocy. A nawet
czuć tę krwawość świeżą – odór bitwy
– w okolnej atmosferze.
Udział pułku w bitwie minionej nocy
tak się z relacyj przedstawia: Późnym
wieczorem przyszedł pułk na pozycje
pod Majdan Borzechowski i rozwinął
się jako pierwsza rezerwa austriackich
stanowisk. Batalion pierwszy kapitana
Galicy na przedzie, za nim bataliony
drugi i trzeci, pod dowództwem kpt.
Sikorskiego i kpt. Szerauca. Bój wrzał
niezwykle zaciekły. Rozwinięte w tyraliery, podsuwały się bataliony ku górze
po świeżym ściernisku. Kule gęsto latały. Ze rzadka stojące kapki snopów
dawały tym owym osłonę. Dużą potuchą dla chłopców, a ośmieleniem dla
nowicjuszów było, iż widzieli, jak pułkownik przejeżdżał konno wśród kul
pomiędzy tyraliery, nie dbając zgoła
na bezpieczeństwo własne. Równie nie
„dekowali się” oficerowie komendanci.
Kpt. Galica podprowadził śmiało swój
batalion pod linię ostatnią okopów i do
ataku nie doszedł tylko przez to, że już
wojska austriackie linię nieprzyjaciel-
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ską przełamały. Bój przesunął się za
przechylenie ku lasowi, gdzie zażarte
walki wręcz dokończyły dzieła. Wróg
cofnął się w popłochu.
W komunikatach urzędowych bój
pod Borzechowem zaznaczono jako
najkrwawszy na tym odcinku.
Mieliśmy sposobność bezpośrednią
oglądać część pobojowiska borzechowskiego pod Majdanem. W sąsiedztwie
lasu, gdzie pułk stał obozem, przechodząc przez pole owsa poza gościńcem,
co krok napotykało się jakieś przedmioty porzucone przez Moskali: koce brudne, ziemiste szynele, czapki, tornistry,
kociołki, łyżki, ówdzie karabin, bagnet,
ładownice i moc rozsypanych naboi.
Przy kraju lasu kilka sosen wysokich,
czapistych – jak widać z drabin pozostałych: gniazda obserwacyjne. – Las
świadczy o charakterze walki, jaka się
tu rozgrywała. Co chwila dołki, zarycia, często dopiero zapoczęte. Żołnierz
biegł od drzewa do drzewa, przypadał
do ziemi, czynił łopatką dołek–osłonę,
strzelał, podrywał się i znowu naprzód.
Oto trup żołnierza. Łopatkę jeszcze trzyma w dłoni. Dwa razy zdążył
szczyptę ziemi podjąć, okopując się,
i padł, rażony kulą.
A oto telefonista... Jak, skulony za
drzewem, trzymał przy uchu słuchawkę, tak został w ruchu tym – telefonuje.
Trzech rannych sołdatów pod drzewem. Jeden ciężko. Twarz straszna,
obrzękła, cała w skrzepie krwi. Prosi
wody oczami. Ktoś schylił się z manierką. Jeden oparty o pień, o nieprzyjemnym wyrazie: ryżej brodzie i małych,
złych oczach. Ci są z pułku aleksiejewskiego. Ktoś mówi: twierdził lekarz
austriacki sztabowy, że biorący w walkach tych udział symbirski pułk dobijał
rannych. Uwierzyć trudno, a jednak nie
ma nic niepodobnego.
Najduje się porzucone przez Moskali opatrunki z japońskim stemplem.
Sanitariusze austriaccy pracują od
świtu.
Za lasem na niedużym płacie setki trupów Moskali. Istne pole śmierci.
Grzebią od rana, a końca nie widać.
Stamtąd zawiewa czasem powietrze
słodkawe, które o mdłość przyprawia.
Dzień upalny.
Las, w którym pułk biwakuje, poryty
rowami – widać ślady walk – lecz Moskale tu musieli ustępować szybko, do
walki wręcz nie doszło.

W obozie, jak w obozie – życie
normalne wstaje. Namioty wyrosły.
Sprowadzono tren. Nadjechały wozy
z prowiantami – sierżanci kompanijni
odbierają przypadające im części. Pracują warsztaty: szewski i krawiecki.
Lecz największy ruch koło warsztatu
zbrojmistrza pułkowego. Chłopcy powymieniali na pobojowisku karabiny
swoje – przerabiane rosyjskie – na pozostawione przez Moskali manlichery.
Uciecha stąd niemała.
Patrzymy na przemarsz Brygady I,
odbywający się poprzed las gościńcem.
Sprawnie to wygląda. Zwłaszcza artyleria wzbudza podziw swoją solidną
obsadą.
W tenże dzień przed południem odwiedził nasz pułk ekscelencja Durski.
Przyjechał z adiutantem por. hr. Krasickim. Przyjmował ich przed lasem na
koniu pułkownik Roja.
Ku wieczorowi sanitariusze nasi pod
wodzą lekarzy pułku idą na poszukiwanie. Donoszą: rannych w lesie za gościńcem wciąż jeszcze się spotyka.
Otrzymałem rozkaz, by odwieźć karabiny pozostałe do Komendy Legionów w Borzechowie i przywieźć dla
pułku z Komendy odprawę.
Korzystając z tego, że wozy prowiantowe miały wracać późno przez
Borzechów – by podwód umyślnie nie
zamawiać – poleciłem na dwa z nich
naładować przygotowaną broń i wieczorem, gdy oddział rzeczony trenu
z powrotem wyruszył, wsiadłszy na
koń, poprowadziłem wozy z ładunkiem
do miejsca przeznaczenia.
Komenda mieściła się w południowej stronie Borzechowa, w domku,
który z niewieloma sąsiednimi ocalał
od pożaru.
Po wyładowaniu karabinów wozy
odjechały.
Nim tę sprawę w Komendzie załatwiłem, nim otrzymałem odprawę,
godzina była już późna, jedenasta lub
dalej w noc.
Wsiadłem na konia i ruszyłem z powrotem.
Gdy mijałem, jadąc środkiem wsi,
zgliszcza świeże i popieliska domów,
przyszło mi na uwagę, że akurat o tym
czasem przed dwiema dobami znajdowałem się u wrót tej samej wsi wobec
słupów ognia. Wydawała się miastem
płonącym – tak ją pożar wzniósł. Dachy świeciły jako kopuły ogniste.
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Gdzie właściciele tych domostw zanikłych? Ni żywej duszy. Czarna straż
kominów...
Skręciłem na szosę, która przecina
wieś, i jechałem stępa pod górę.
Po obu stronach drogi szło pole –
przebijało zgasłym światłem ścierni
przez ciemność nocy.
Na pewnej wysokości zobaczyłem stojącego koło drogi jeźdźca. Stal
zwrócony koniem do gościńca.
Zapewne patrol. Wyglądał jak posąg
odziany w mrok.
Przejeżdżając poprzedeń, sądziłem,
że zapyta mię o hasło.
Milczenie.
Jechałem wolno dalej.
Myślę: wczorajszej nocy było tu
hucznie diabelnie. Tu się rozgrywała
bitwa, na tym stoczu. Powyżej, w czole wzniesienia ciągną się w obie strony
drogi okopy rosyjskie. Teraz opuszczone pustkowie. l głusza. Jedynie chrzęst
siodła w ciszy nocy. Zapewne w pułku
już śpią. Północ będzie.
I nie wiem, skąd przyszła mi na
pamięć dawno zapomniana, słyszana
w latach chłopięctwa opowieść wuja
mojego, który gdzieś na Węgrzech
osiadł i słuch o nim zaginął.
Służąc w roku 1870 przy ułanach,
stal ze szwadronem swym kolo Szegiedyna na Węgrzech. Dnia pewnego pojechał do sąsiedniego miasteczka i tam
do późna się zabawił. Wracał w noc do
oddziału swego. Padło mu jechać przez
pusty dział. Ujechał kawal drogi – naraz słyszy za sobą turkot, niby jadącego wózka. Obziera się: – turkot ustaje
i nikogo na szosie nie widać. Rusza koniem – turkot znów się przywraca. I tak
po kilkakroć. Odprowadziło go aż do
wioski, w której stal kwaterą. Na drugi
dzień usłyszał, że na drodze tej zastrzelony został ręką niewiadomą ułan, który za nim z miasteczka powracał. Tedy
– powiada – zrozumiał, że to śmierć za
nim jechała, nie dojechawszy.
Myśląc o tej opowieści, dojeżdżam
pod wierzch wzniesienia – mijam właśnie okopy rosyjskie, które się z obu
stron drogi ciemną wyznaczają smugą...
Raptem – – koń mój gwałtownie rzuca się w bok. O włos, żem nie spadł.
Opanowałem go ledwie.
Jadąc dalej, myślę, co mogło być
w rowie, iż się zląkł. Czyby trup jaki
pozostał? Przejeżdżając tędy rano, nic
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Tabory 4 pp oczekujące na przeprawę przez Wisłę pod Annopolem, lipiec 1915 roku

Przeprawa 4 pp przez Wisłę pod Annopolem, lipiec 1915 rok

Przeprawa 4 pp przez Wisłę pod Annopolem, lipiec
1915 rok; na czele kpt E. Szerauc
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Przejście piechoty Legionów Polskich przez Popów nad Wisłą, lipiec 1915 roku

Sztab I Brygady w jednej z nadwiślańskich miejscowości, lipiec 1915 roku
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podobnego nie zauważyłem. Widziałem okopy puste.
Tedy – nie wiada przez jakąś analogię – wyobraziło mi się, iż na lewo od
szosy we zbożu czai się ranny Moskal
z karabinem. Nawet domyślam się, który. Ten, pod drzewem spotkany, o ryżej
brodzie, o niskim, zarośniętym czole
i małych złych oczkach. Wyczołgał się
z lasu o zmierzchu i tu się przywlókł...
Karabin w dłoni ściska, słysząc tętent. Na tle nieba koń i jeździec widoczni: cel dobry.
A teraz właśnie podniósł do oka karabin i mierzy...
– Padnie – myślę – strzał.
Schyliłem się odruchem na grzbiet
konia.
– Dlaczego strzał nie pada?
Wszystko to naraz wydało mi się
bardzo śmieszne.
– Ciekawym, czy nie usłyszę jeszcze
owego turkotu.
Z dala zobaczyłem wyznaczający
się w mroku majak lasu, jakby ściany
gościnne domu. Światła dawno pogasły. Gdym przybył do obozu, pułk spal
snem głębokim.
Nazajutrz dzień wstał jeszcze upalniejszy. Powietrze, które już wczora
dawało się przykro znosić, stawało się
z godziny na godzinę coraz uciążliwsze. Rozkład szybko postępował. Z południa – to już było tak jak w odrzwiach
trupiarni. Z pola śmierci szły fale trujące i roznosiły się nad. ziemią. Odór
zabijający przeciągał w bezwietrzu parnym pomiędzy ścianami lasu.
Z tej przyczyny każe pułkownik
przenieść obóz na drugą stronę lasu, od
południa, gdzie nie dochodziły zawiewy trujące.
Pod wieczór się ma, gdy zaczynają
ściągać grupy oddziałów na upatrzone
wprzód miejsca. Najdują się tu miłe
partie leśne z młodzieżą sośnianą i wysokimi brzózkami. Teren kwaterunkowy zapowiada się dość zachęcająco.
Koło lasu biegnie droga, mało jeżdżona. Napotykane koło niej zaczątki rowów, doły i pojedyńcze zakopy, tak od
strony lasu, jak i po kraju stłoczonego
żyta, mówią o szybkim posuwaniu się
tu walk ku stronie wschodniej.
Przy drodze zatrzymuje wzrok mogiłka samotna żołnierza. Widać wykopał sobie dół w gliniastej ziemi – po
kraju żyta – może nie zdążył jeszcze
zeń wystrzelić – i padł, rażony kulą.

Koledzy nie mieli czasu kopać grobu –
przysypali go w tym dole ziemią, którą on wyrzucił: – jeszcze część kopca
została, świadcząc, jako to było. Na
mogiłce zatknęli krzyż, naprędce z dwu
prostych deszczułek zbity – imienia nie
wypisali – na krzyżu zawiesili czapkę
infanterzysty. Niewypowiedziany wyraz ma ta czapka zrudziała, zatknięta na
krzyżu, z uszami na nierówne ramiona
krzyża smętnie opadłymi. Bezimienny
infanterzysta – milion, chodzący ·od
krańca do krańca Europy, gdzieś na obcych drogach w dół, własną ręką wygrzebion, stoczony. Oto los jego. Jak ta
czapka.
Stanął już w kraju lasu namiot pułkownika. Wyrosło parę innych. Pionierzy, ściąwszy brzózki z liśćmi, sporządzają altanę dla sztabu na wieczerzę.
Spieszą się, bo zmierzch już zachodzi.
Orkiestra próbuje instrumentów, poczyna jakiś kawałek – –
Naraz: jeździec z rozkazem Komendy. Rozkaz brzmi: Wymarsz niezwłoczny pod Czołnę. Mamy zluzować
z pozycji pułk 31.
Altany nie dokończono. Zebrano
szybko namioty. Bataliony już się szykują na drodze za lasem. Tren w pogotowiu.
ROZDZIAŁ SIÓDMY
O zmroku wyruszył pułk w kierunku wschodnim. Adiutant posłany naprzód dla wyznaczenia miejsca i zbadania warunków terenu. Mijamy wioskę Polówek, rozłożoną kolo szosy,
gdzie stoi część Brygady Pierwszej.
Po czym droga wynosi się na dział.
Skręcamy z szosy na prawo, na rozbież pól, między zboża zżęte i stojące.
Spotkany chłop spod Majdanu wskazuje kierunek drogi przez obszary zagonne – do Czołny.
Noc cicha, księżycem, dogasającym
na zachodzie, słabo prześwietlana. Cicho też suną długie majaczne kolumny,
skręcają się u wylotów miedz, jako wąż
pełzną pomiędzy zboża szelestne z wyniosłego, półwidnego działu.
Naraz uderzą w powietrze, jak grom
jasny, huczne dźwięki orkiestry pułkowej. Marsz Czwartaków...
Odegną się, wyprostują przytrwożone tajnią nocy serca żołnierskie. Pewność, otucha w nie wstąpi. Tak pułk
czwarty hucznie podchodzi na pozycję.

W tę noc księżyca cichą wybuchające z wysokiego działu dźwięki orkiestry czwartackiej są jak wyzwanie
śmiałe. Donosi je też zapewne cisza
nocna do niewidnych pozycyj wroga.
Mówił nam później znajomy oficer Polak z 31 pułku obrony krajowej:
– Siedzimy w okopach w nocy, czekając na zmianę. Cicho, nudnie. Naraz słyszymy: muzyka. Znane dźwięki
marsza... Niemcy, zdziwieni pytają:
„Was ist das? Was fur eine Musik?”
A my, co nas Polaków było, słuchamy
wzruszeni. „Bartoszu...” – „Jeszcze
Polska”... Łzy nam się do oczu cisną.
Poznaliśmy, że to Legionów pułk jakiś
przychodzi.
–––––––––––––––––––––
Zstępujemy do wsi Czołny.
Domy jak zamarłe. Po sadach poza
opłotkami jakieś przyczajone treny.
Wszystko ściszone. Czuje się niedalekość wroga.
Drogą pomiędzy rzędami chałup
bataliony w milczeniu przechodzą.
Księżyc zaszedł. Na ziemię zsunęła się
ciemność.
Skręcamy drogą na pola. Jakaś łąka,
jakieś dźwigające się wzniesienia.
Oszlaki zboża i majaki kóp. Na lewo
wyżej mrocznia lasu.
Bataliony rozwijają się w kolumny.
Idą rozkazy ściszone. Podchodzimy ku
lasowi dla upatrzenia miejsca na kwaterę noclegową sztabu. Prowadząc konie za uzdy, wchodzimy w ciemności
wnętrza. Słyszymy przechodzące koło
ściany lasu oddziały wojsk: wracają
pod osłoną nocy z pozycji. Zasię inne
przychodzą na zmianę.
W lesie, jak w lochach więziennych:
odór powietrzny, odraza. Wiążemy konie do drzew na jakimś przestrzeńszym
placu – a oto coś się w ciemności łomota. Trzask gałęzi, potknięcia. Pojrzenie
latarki...
To nasz batalion pierwszy. Przechodzi przez oćmę lasu.
Namiot komendy pułku stanął na
otwartym polu, na ścierni, ścianą snopów. Od południowej strony maskowany. Tuż obok przy skraju leśnym usadowiło się ucho pułku, telefon.
Noc przeszła na czujnym spoczynku. Gdy świt rozwidnił ziemię, ujrzeliśmy się na przechyłości rozległego
wzgórza, którego polać wschodnią las
objął. Schylenie południowe schodziło
ku jakiejś wsi, rzeczce, za czym wy-
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nosiło się znów płatami pól przeciwleglych ku leśnym grzebieniom, wieńczącym oddalne, górujące nad okolicą
wzniesienie.
Pod onymi grzebieniami lasu dały
się nawet gołym okiem dostrzec, niby
miedze w zbożu, linie pozycyj nieprzyjacielskich.
W dole, we wsi, za rzeczką, niewidne przez osłoń sadów, były pozycje nasze, obsadzone tej nocy przez Brygadę
Pierwszą.
Bataliony trzy naszego pułku stały,
jako rezerwa brygady, w lesie wyżej
wspomnianym, który w raportach nazwano „pod Czołną”.
Tam przebyliśmy pięć dni całych, od
25 do 30 lipca.
Treny pod las ściągnięto. Bataliony
z oddziałami karabinów maszynowych
rozmieściły się oddzielnie w różnych
częściach lasu, każdy w swoim niejako
rewirze.
Las był obszerny, lecz nie zachęcający wnętrzem, bo zanieczyszczony srodze postojami wojsk, zdeptany, znieważony w swojej świątynności.
Już odtąd w drodze dalszej nie spotkamy lasu – chyba dopiero za Bugiem
– którego wnętrze nie byłoby sprofanowane. Ów opiewany bór polski, pełen
osobliwego uroku i życia, stal się przez
przechód wojny wydeptaną stajnią. Życie z jego zakątków uciekło: zwierzyny
ni ptaka nie upatrzyć.
Toteż pułkownik, zwolennik piękna pierwotnego ziemi i przestronnego oddechu, omijał, jeśli mógł jeno,
cuchnące taborem ludzkim i skażone,
choćby wygodne, kwatery, a wybierał
na postój, krótszy czy dłuższy, miejsca
nietknięte, poza wsiami, na wzgórzach,
za lasem. Przy czym mniej cenił nieraz
bezpieczeństwo własne niż dar świeżego oddechu.
I tu namioty komendy pozostały
na otwartym polu, na wzniesieniu,
choć, z pozycyj nieprzyjacielskich widoczne, mogły ściągnąć na się deszcz
szrapneli. Lasek maskujący, który
z zatkniętych w ziemię gałęzi wyrósł
o wschodzie wokoło namiotów, nie
złudziłby obserwatora bystrego. Takich Moskale na szczęście nie mieli, nie mieli też amunicji dostatka.
Ośm armatnich strzałów wypuszczali
dziennie, kierowanych na baterie nasze, które im szkody niemałe zrządzały, lub do wsi na dół, gdzie stała Bry-

gada Pierwsza. Tam zdołali pociskami
zapalić parę domów.
Przez pierwsze dwa dni naszego w lesie pod Czołną postoju padał
deszcz. Wysiłek też obozu całego skierowany był ku temu, by się od wilgoci
zabezpieczyć. Rozpinano celty, otaczano je rowkami, któryś z oficerów batalionu trzeciego sporządził sobie nawet
przemyślne schronisko ziemne. – Las
namiotów stożkowych wyrósł w przerzedziach leśnych.
W sąsiedztwie naszym stał jeszcze
pułk 31 obrony krajowej, wstrzymany
od wymarszu deszczem. Dowiedziawszy się wraz z kpt. Galicą i chor. Gwiżdżem, że jest w pułku tym por. Jakub
Zachemski, nasz krajan–Podhalanin,
odwiedziliśmy go w jego ociekłym
namiocie i tam w lesie „pod Czołną”
odbyliśmy – członkowie Komitetu Wykonawczego Podhalan – posiedzenie,
gwarząc o dziwnym losie, który nas tu
przyniósł, radując serce wspominaniem
naszej wysokiej ojczyzny i tym, że
Podhale tak godnie stanęło, najwięcej
z ziem polskich, ho prawie półtora tysiąca, dając chłopców–ochotników do
Legionów.
W drugi dzień przyrzekł obecność
swą w Komendzie pułku naszego na
wieczerzy ekscelencja Durski. Mimo
że deszcz lał jak z cebra, zjawił się
u nas o zmroku z adiutantem swym por.
hr. Krasickim. W altanie, z olchowych
kijów sporządzonej, której dach, pomimo pokrycia celtami, przeciekał, odbyła się skromna kolacja z przeszkodami.
Ekscelencja przyjmował te niedogody
z humorem, pokrywając wszystko swoją wytworną prostotą. Orkiestra grała
wśród ulewy, popisywał się też chór
legionistów w mroczni lasu. Przy stole, ociekłym deszczem, wywinęły się
anegdoty wesołe, opowieści. Późno we
wieczór opuścił ekscelencja naszą kwaterę leśną.
Życie w obozie, gdy deszcz ustał,
roznieciło się na dobre. Warsztaty, jak
bazary, porozkładały u wejścia namiotów swoje liche stoły. Kancelaria pułkowa, kryjąca się przed deszczem z aktami w zachronie celt, rozpoczęła urzędowanie na słońcu pod baldachimem
konarów. W kompaniach, niby w poodłączanych kureniach, swoiste życie
rozdniało. Przejść wśród namiotów: –
ten się wczasuje, ów czyści broń –ówdzie kółko przyjaciół wesołe – tamten
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naprawia garderobę, inny kompot sobie
w menażce nad ogieńkiem warzy – jakiś opieka gęś. A oto węch ściągające,
spreparowane, nad ogniem rozpięte
całe prosię. Z odpowiednią powagą siedzą przed nim wyczekująco właściciele
spółki.
Ukazały się dwa pisma obozowe:
jedno satyryczno-humorystyczne, „Reluton” i drugie poważne, „Czwartak”.
Usiłowania, by połączyć obie redakcje,
skutku nie odniosły.
Nadeszła do pułku poczta, pierwsza od wyruszenia. Z nią przyszły też
z Piotrkowa wieści hiobowe, że „podobno połowa pułku czwartego zginęła”, że nas już nie ma itp. Wielce nas
to ubawiło. Do kroniki pułku przybyła
jedna humorystyczna rubryka: wieści
zza frontu.
Tymczasem życie w obozie beztroskliwie szło.
Chłopcy, zwiedziawszy się o miodzie w osiedlu pobliskim, o wiśniach
poniżej we wsi i innych pokusach
smaku, wyprawiali się po nie pojedynką lub grupami, niewiele sobie
robiąc z wart przyleśnych, które miały
przykaz niepuszczania żołnierzy przez
pole otwarte, aby nie ściągnąć kręceniem się ludzi uwagi obserwatora nieprzyjacielskiego.
Ze nie gorzej się działo i w Brygadzie Pierwszej, zajmującej przed nami
pozycje we wsi, mieliśmy sposobność
stwierdzić choćby z następującego
przydarzenia. Przeprowadzono koło
nas kilku jeńców–Moskali, wziętych
w takich okolicznościach: poszli oni
do chałup w pasie między pozycjami
na kury; w tym samym celu wyprawiło się do tychże chałup kilku relutonów
z Brygady – jeno z tą różnicą, że ci
mieli z sobą karabiny, a Moskale nie.
Wzięli ich przeto jak swoich.
Poczta nadniosła gazety. Czytaliśmy
też co dnia komunikaty urzędowe, załączone w rozkazach Komendy. Dowiedzieliśmy się z nich, że ki1ka fortów
Dęblina zdobyto, że z lewego brzegu
Wisły wygarnują Moskali.
Stało przed nami w onym lesie pod
Czołną marzenie: Lublin–miasto. Zapewne: – i dochodziły nas słuchy o tym
– Moskale utwierdzają się na wzgórzach przed Lublinem, lecz ostatecznie
tam, wierzyliśmy; po dwóch – trzech
tygodniach walk dojdziemy. Kierunek
czoła naszego: na Lublin.
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ROZDZIAŁ ÓSMY
Dyspozycja na dzień 29 lipca
brzmiała:
Czwarta armia rozpocznie dalszą
ofensywę. Silne oddziały Pierwszej
Brygady, w ścisłej łączności z sześćdziesiątą brygadą, przekroczą zagłębienie Radawczyk – Babin o świcie 29
lipca. – Jako rezerwa pułk 4. – Wszystkie oddziały Legionów Polskich stać
będą w pogotowiu, aby przejść w danej
chwili natychmiast do ataku względnie – gdyby nieprzyjaciel natarł – powstrzymać go.
Za czym jeszcze z wieczora na 29
nakazano w pułku ostre pogotowie.
Wydano dyspozycję komendantom
batalionów i komendantom oddziałów
karabinów maszynowych.
O 3 godzinie w nocy – alarm. Słyszymy: atak na obu skrzydłach. Posunięto bataliony. Pułk jednak nie wszedł
w działanie.
Przez cały dzień 29 stały oddziały
pułku w pogotowiu. Wieczorem zanieciły się na skłonie pólnocno-wschodnim łuny dalekie pożarów. Olbrzymia
łuna z wyjawem – zdało się – płomieni
wykwitła w stronie Lublina. Mówią:
to Lublin się pali... Gniew nas ogarnia
bezsilny. Miasto pragnione... Nie zdążymy.
Dnia 30 lipca wczas rano zarządzono
wymarsz. Już dnia poprzedniego dane
były dyspozycje odnośne, toteż pułk
zwinął się szybko. Godzina nie uszła,
jak wszystko spakowane – porządkiem
unormowanym pułk wyruszył.
Mija nas sznur konnicy Beliny.
Gdzieś spieszą. Słyszymy, że por.
Ostoja ze swym oddziałem przejechał.
Czyżby już do Lublina? Nie wskazują
na to dyspozycje wydane batalionowym, iżby marsz odbywał się w bojowym pogotowiu.
Wkraczamy do wsi, gdzie stała Brygada Pierwsza. Witać odcinki rowów
wzdłuż rzeczki i rzadkie doły okopań
tyralierskich. Łączki, moczary, z których dźwiga się połogie zbocze pól.
W połowie wsi bataliony otrzymują
rozkaz rozwinięcia się w kolumny rezerwowe, co gdy wykonały z precyzją,
nadchodzi zmiana: maszerować dalej,
na Radawczyk.
Ruszamy więc pod górę, mijamy wozy trenowe Brygady – u czoła

wzniesienia napotykamy znakomicie
urządzone pozycje rosyjskie. Dalej
za przechyleniem cmentarz, z na poły
porozbijanymi nagrobkami. Stała tu,
widać, bateria nieprzyjacielska, i nasza
artyleria ostrzeliwała to miejsce.– Słyszymy, że patrole wyłapują po lasach –
na prawo – Moskali.
W drodze otrzymuje komenda pułku
odpis rozkazu – do Brygady I:
„Nieprzyjaciel na całym froncie
czwartej armii w odwrocie. Komenda
armii nakazuje bezwzględny pościg
aż do linii potoku Ciemięga. Brygada
I starać się ma dojść jednym ciągiem do
linii Dąbrowice–Płonszowice. Czwarty
puk podejdzie do Uniszowic. Komenda
Legionów do folwarku Motycz”.
Dążymy dalej, mijając rzadkie osady. W Teresinie zarządzono krótki
spoczynek obiadowy. Komenda pułku
staje przy jakiejś chacie kolo sadu. Dostajemy garnek mleka kwaśnego, chleb
razowy, masło. Migiem się to minęło. –
Kuchnie pułkowe nadciągnęły, wydają
kompaniom obiad.
Odwiedza komendę pułku ekscelencja Durski w przejeździe do Motycza.
Z południa ruszamy dalej wskazaną
drogą na Motycz. Bataliony maszerują
w pewnych odstępach za nami.
Dobijamy do toru kolejowego. Komenda pułku wysyła meldunek:
„Godz. 3 po południu 4 pułk przekracza linię kolejową Iwangród–Lublin”.
Mijamy tor, na prawo zostaje stacja
Konopnica i wyjeżdżamy na szosę idącą z zachodu do Lublina.
Jakżeż nam przykro, że będąc tak
blisko upragnionego miasta, musimy
– podług wskazanego kierunku pościgu – wyminąć je i dziesięć wiorst jeno
oddaleni, przejść dalej na północ.
Widzimy już ze wzniesienia wizję
białych i różowych wież, niby zjawę
podkrakowskich Bielan.
– Lublin...
Mijamy, jadąc szosą, drogę do Motycza – aż zatrzymujemy się u wylotu
drogi bocznej, obsadzonej drzewami,
wiodącej do Uniszowic. Tam naznaczono na dzisiejszą noc kwaterę pułku.
Nadjeżdża właśnie paru jeźdźców od
strony Lublina. Porucznik Kleeberg, zastępca szefa sztabu Komendy Legionów:

– To od lublinianek – mówi, podając
różę pułkownikowi. Opowiada z zachwytem o mieście, o powitaniu entuzjastycznym, jakie spotkało pierwszych
wjeżdżających do miasta: ułanów Ostoi
i ułanów Beliny.
– Kto chce jechać do Lublina? – rzecze pułkownik. – Ja, niestety, nie mogę.
Orkan? Bobrowski?
– Rozkaz.
Nie ociągając się, ruszamy z kopyta. Z nami por. Rawnikar. Pędzimy bez
wytchnienia, aż konie pot oblał.
Zwalniamy. Wyłania się miasto
w blaskach zórz zachodu. Różowe wieże i mury nad złotym polem zbóż...
–––––––––––––––––––––
Nie będę opisywał szczegółowo
przyjęcia, jakiego w Lublinie doznaliśmy.
Na zawsze w pamięci serc zostaną te
chwile tym z legionistów, którzy mieli
szczęście stanąć w Lublinie w pierwszy
dzień po wyjściu Moskali.
Czuło się po martwocie ziem Zawiśla, po oziębłej rezerwie Piotrkowa, że
się do Polski wjechało.
Ulice rojne, tętniące ruchem oswobodzenia, twarze radosne, okrzyki witające – życzliwość oczu spotykanych
– gościnność otwarta serc – entuzjazm
wolności. Młodzież, z piwnic wywarta na ulicę – już w szeregach ochotniczych, w szarych mundurach strzeleckich... Wszystko to w obliczu walki,
przy bliskim huku dział.
Wchodzimy do składu aptecznego.·
Subiekt prosi nas do pokoju obok. Zastajemy tam grono osób: kilku księży
uciekinierów z okolicy, kilku miejscowych obywateli.
– Prosimy! prosimy!
– My was tu już, panowie, od rana
czekamy. Porywano nas w ramiona.
Wiwaty, „zdrowia” tokajem – przemowy gęste.
– Dzięki Bogu i wam miasto ocalało.
Ledwie pocztę zdołali podpalić.
Doktorowi zaofiarowano na odchodnym kilkanaście flaszek koniaku i starego tokaja dla chorych.
Jesteśmy w składzie wędlin. Po poczynionych dla pułku zakupach, gospodarz zwraca się do nas, że „żona prosi,
byśmy im tę laskę uczynili i wstąpili
na górę na herbatę”. Herbata owa – to
wspaniale przyjęcie. Cala rodzina, panny sklepowe, ksiądz z siostrą z okolicy
tu schroniony. A najciekawsze nas dwa
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dziewczątka, jeżeli pamiętam dobrze:
Stefka i Janka. Opatrują nas ze wszystkich stron.
– Ona chce o coś prosić – mówi Janka.
– Żeby mi pan dał tego orzełka, co
pan ma na czapce – mówi odważnie
Stefka.
Ależ Stefciu! – wola matka.
– Ja chcę orzełka.
– One, proszę pana, ze strychu przez
okienko na zmianę od świtu wyglądały,
kiedy legioniści wejdą.
– Mam już orzełka! mam!
Wieczór spotykamy kolegów z pułku. Pułkownik uwolnił po kilku z batalionu oficerów na wieczór do Lublina.
Całą piersią chłoną entuzjazm miasta, nim przed świtaniem wrócą.
ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
– Pułk czwarty w ogniu!
Taką wiadomość przywiózł ktoś do
Lublina dnia następnego z południa.
Konie odesłane do pułku – czekamy
na powóz przyrzeczony. Doktór niecierpliwi się, przeżywa niepokój, jako
lekarz pułkowy, podwójnie.
Huk armat z północnej strony miasta. Na ulicach tłok. Ludzie z niepokojem patrzą na wracające treny.
Nareszcie powóz przybył – ruszamy. Niestety, nie mogąc jechać drogą
wprost, która nadto ku pozycjom zbliżona – czy też mylnie poinformowani
– musimy uczynić koło, jadąc drogą nie
znaną na zachód.
Ciemno już, gdy dojeżdżamy do wsi
Konopnicy.
W stronie północnej pożarów kilkanaście.
Huk armat, przez całą drogę grzmiący okrutnie, przycicha. Natomiast wyrywa się klekot karabinów.
Skręcamy w stronę Motycza. Pułk
nasz ma być w Płonszowicach.
Błądzimy. Ciemność, potęgowana
łunami pożarów, oślepiając, kładzie
się, jak tajemnica nieodgadniona pod
stopami.
I ta straszna, nerwowa młocka karabinów. Wybłyski rakiet. Zmieszane
okrzyki: „Hurra”!... Nagle momenty
ciszy.
– Coś się tam strasznego dzieje...
Pułk nasz... Byle prędzej!
Mijamy Motycz–dwór – okna
oświetlone jak w szpitalu. Krótszą drogą przez pola... Już blisko...

Fury jakieś... Kto jedzie? Ranni
z czwartego pułku. Kto? Kto? – zeskakujemy.
Porucznik Bończa–Uzdowski, podchorąży Otto, chorąży Krajewski...
Pytania prędkie:
– Jak? co?
– Pułk atakował. Bataliony pierwszy
i trzeci. Strat sporo.
– A jużem był z kompanią – mówi
Bończa – coś 60 do 80 kroków od drutów, kiedy „psiakość”, „cholera” dostałem kulką dwa razy.
– Gdzie?
– Szczęśliwie, w nogę – mówi ze
zwykłym humorem i ucisza jęczącego
na furze towarzysza.
Żegnamy się, życząc rychłego powrotu do zdrowia. Doktór naspiesza,
nagli.
Po omacku, z przeszkodami, dobijamy wreszcie do Płonszowic, do chałup
w kotlinie pod lasem, gdzie mieści się
stacja opatrunkowa czwartego pułku.
Pracuje tu por. dr Kołłątaj z paru sanitariuszami. – Rannych znoszą a znoszą. Co partię opatrzoną; odprawią na
wozach do Motycza, nowa nadpływa.
Dr Bobrowski zakasał rękawy, zabrał
się do roboty. – Zostawiamy go, ruszamy w górę przez las do komendy
pułku.
–––––––––––––––––––––
Wzeszedł świt 1 sierpnia.
Odkrył, wyjawił się oczom: od
wczoraj wsławiony krwawo teren „pod
Jastkowem”.
Namiot komendy pułku mieści się
pod dębem u samego czoła wzniesienia, od południa. Wokół ścierń. Korona dębu rozłożysta przenosi grzbiet.
Na wschód i zachód rzucone ramiona
płaskowyżu. To na wschód prawie
równe, o szerokim pogrzbieciu, na którym golizny ścierni, płaty owsa, czub
lasku i poza światłem zbóż dalsze ścienia lasu. – Namiot od strony północnej
osłoniony jest snopami ·zboża.
Tuż poniżej namiotu batalion drugi
kapitana Sikorskiego, okopany, w rezerwie.
Ludzie śpią, prócz wart i telefonistów. Sen ciężki po przeżyciach dnia
wczorajszego i nocy ubiegłej.
Świt jasny wstał. Mimo to czuje się
przygniot minionych wydarzeń – jak
w domu po nieszczęściu. Idzie z pobladłych twarzy, z oczu przymierzchłych,
z tajemnicy pól.
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Leniwe pogłosy strzałów, jak krople
po burzy przeszłej, donoszą się z bliskich pozycyj.
Przechodzę grzbietem wzniesienia
ku przechyleniu północnemu, skąd roztwiera się widok na teren boju.
Falą długą, przegiętą, staczają się
połogim spadem ku północy odsłonione pola, na których calizna ścierni z potraconymi snopami i przyostały w przegięciu łan zboża. Nierówne stocza
przejmuje długa, wąska łąka, nad którą
lasek brzozowy. A z prawa i z lewa łąki
wydźwigują się opadłe pola, wychodząc płatami zbóż, koniczyn w podobnie naprzeciwległe, jeno na oko wyższe, wyniesienie.
Na obrzeżu onego wyniesienia, od
strony lewej, a prawie w promieniu północy, większe skupisko drzew, wychodzących czołami na światło nieba: Jastków. A zasię z prawej wkraczająca na
horyzont linia szosy Lublin–Jastków,
znaczona pochodem drzew.
Na wyniesieniu tym dominującym,
od Jastkowa wzdłuż szosy, przechodzące przez nią w ukos, ledwie dla oka
znaczne pozycje rosyjskie.
Poniżej tych pozycyj, naprzeciw
Jastkowa, na lewo od lasku brzozowego, okopał się nasz batalion trzeci.
Na prawo od tegoż lasku, na pochyłości wśród zbóż, u straży samotnej gruszy, przypadł ku ziemi batalion
pierwszy.
Wyznaczają się rdzawo rwane linie
zakopów, w pośpiechu poczynione.
Idę po ściernisku w stronę wschodu,
rozważając scenerię przypuszczalną
dnia wczorajszego. Kule bzykają, jak
muchy w dzień upalny.
Przejeżdża mimo na koniu pułkownik, jako zazwyczaj w osępie chmurnym zamyślenia, którego treści nie
przeznać.
–––––––––––––––––––––
Akcja dnia poprzedniego tak się
w świetle relacyj i meldunków pułkowych przedstawia:
Pułk czwarty, jak było naznaczone,
stał kwaterą jako rezerwa w nocy z 30
na 31 lipca w Uniszowicach.
Dyspozycja ogólna na dzień 31 lipca
opiewała:
„IX korpus rozpocznie o godz. 7
przed południem dalsze posuwanie się
i o ile na linii Garbów–Kurów znajdują
się tylko tylne straże nieprzyjacielskie,
zaatakuje je i odrzuci. Jest przeto rze
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czą najwyższej wagi wywiedzieć się,
czy na stanowisku tym znajdują się
główne siły nieprzyjacielskie, czy tylko tylne oddziały. Wywiady te zarządzi
Brygada I i pułk 4 Legionów Polskich.
Przestrzeń ataku Legionów Polskich
na wschód: Barak – wylot zachodni
Snopkowa, na zachód: wylot zachodni
Jastkowa. Na lewo Legionów Polskich
brygada sześćdziesiąta, na prawo 41
dywizja.
Kwatera Komendy Legionów: Płonszowice, Brygady I: Barak, pułku 4:
Lasek na południe od Jastkowa. Zakład
sanitarny: w Motyczu na folwarku”.
Dnia 31 o godz. 6 rano komenda pułku 4 otrzymała rozkaz:
„Na południe od potoku Ciemięga,
na wzgórzach, znajdują się nieprzyjacielskie punkta obrony, odrutowane
i prawdopodobnie przez tylne straże
obsadzone. Atak na te pozycje rozpocznie się o godz. 7 przed południem. Pułk
4 wraz z Brygadą I, w ścisłej ze sobą
łączności, wezmą udział w tym ataku”.
Już o świcie tegoż dnia podprowadził pułkownik Roja oddziały swoje na
wzniesienie między Aleksandrawską
Stawką a Barakiem. Tu, założywszy
na wyniosłości pod dębem kwaterę komendy pułku, skąd łatwo można było
objąć okiem teren boju, zarządził dalszą akcję. Batalion pierwszy skierował
na prawe skrzydło, batalion trzeci na
lewe, zaś batalion drugi zatrzymał jako
rezerwę pułkową.
Komendant batalionu trzeciego,
kpt. Szerauc, rozwinął od razu swoje
kompanie cztery – które wiedli por.
Nowakowski, Rutkowski, Baczyński
i ppor. Kamiński – i począł posuwać
je po falistym, opadającym na północ
terenie, z dyrekcją na Jastków. Miał
przed sobą szeroki obszar do przebycia, grunt odsłonięty i ku wyniesionym
pozycjom rosyjskim schylony. Zmalałe
płaty zbóż na caliznach ścierni, jako też
nielicznie natrafiane snopy nieznaczną
tylko mogły dać osłonę przed gęstym
ogniem nieprzyjacielskim, który siał ze
wzgórz jastkowskich. Mimo to w przebiegu krótkim zesunęły się kompanie
nasze daleko po grzbietach gruntu i zetknęły się od lewa z oddziałami pierwszego pułku brygady, który również na
Jastków miał rzucone czoło.

Zaś kpt. Galica, przesunąwszy batalion swój na wschodnią połać wzniesienia, na północny kraj lasu, który miał
być podstawą operacyjną skrzydła
prawego, pozostawił tam dwie kompanie, pierwszą i drugą – por. Bończy
i Grzybowskiego – w rezerwie, a dwie
– z por. Udałowiczem i ppor. Grefnerem – pchnął naprzód. Tu naprzeciw
wzdłuż szosy lubelskiej idące rosyjskie
pozycje znacznie były przybliżone,
a że szły w ukos z nachyleniem południowo-wschodnim, mogła zachodzić
obawa flankowego ognia. Mający zająć
odcinek łączący nasze prawe skrzydło
z 41 dywizją, pułk 3 Brygady I jeszcze
nie był nadszedł.
Dzielił pozycje nieprzyjacielskie od
stanowisk pierwszego batalionu teren
o kształcie rozwartego siodła. Grunt
staczał się z wyniesienia 1asu; po czym
po załamaniu łagodnym wynosił się
rozległą pochylnią ku drzewami wyznaczanej szosie. Wyścielała go jaśnia
zbóż i ściernisk. Na środku w załamaniu stała samotna grusza. – Przeznaczone do wstępnej akcji, trzecia i czwarta,
kompanie zbiegły z pagórka spod lasu
i ostrzeliwane gęsto, przypadły w zagłębieniu. Weszły też niebawem w akcję bojową dwie kompanie rezerwowe.
Wszczął się gwałtowny ogień.
A oto meldunki, które w tym dniu
pułkownik do Komendy Legionów
w Płonszowicach wysłał:
„Dnia 31 lipca, godz. 8 przed południem. Nieprzyjaciel wzdłuż szosy
Garbów–Lublin silnie obwarowany.
Na pozycje te prowadzę atak już od
godz. 7. Prawym skrzydłem zbliżony
jestem do okopów nieprzyjacielskich
na 500 i 300 x, natomiast lewe skrzydło, pomieszane z l pułkiem Brygady
I, znajduje się na 800–1000 x od linii
nieprzyjacielskiej. Dalsze posuwanie
się ze względu na silny ogień, także
artyleryjski, i liczne straty jest utrudnione. – Na moim prawym skrzydle
jest ciągle luka, którą silnymi patrolami
uzupełniam, utrzymując w ten sposób
łączność z 41 dywizją. – Roja”.
„Dnia 31 lipca godz. 9 min. 45 przed
południem. Moje prawe skrzydło jest
silnie ostrzeliwane od strony Józefowa.
Daje się tutaj zauważyć wzmocnienie
linii bojowej. Przesuwam tam część rezerw pułkowych. – Roja”

Kompania por. Zulaufa z drugiego
baonu zostaje przesunięta ku skrzydłu
prawemu. Dwie kompanie rezerwowe
baonu pierwszego, przechodząc w linię, podsunęły się tuż natenczas ku gruszy.
„Dnia 31 lipca, godz. 11 przed południem. 3 pułk Brygady I wchodzi w odcinek pomiędzy mną a 41 dywizją, jednakowoż nieco w tył za moim prawym
skrzydłem. Moje prawe skrzydło znajduje się obecnie na 200 kroków przed
Okopami nieprzyjacielskimi. – Roja”
„Dnia 31 lipca, godz. 5 po południu.
Posunąłem także mój środek ku okopom nieprzyjacielskim na odległość
500 m. W nocy będę usiłował przełamać linię nieprzyjacielską. Dotychczas
4 zabitych i 18 rannych, w tym l oficer
ciężko ranny. – Roja”
Dyspozycja ataku (Angriffsdispositionen) wydana przez brygadiera Piłsudskiego na wieczór tegoż dnia:
„Dąbrowice, dnia 31 lipca, godz. 5
min. 30 po południu.
1) O godz. 7 wieczór rozpocznie się
ogólny atak na froncie I Brygady Legionów Polskich.
2) Atakują:
3 pułk piechoty z silną rezerwą na
prawym skrzydle. Kierunek ataku na
prawo: spalona szopa na wschód od Józefowa + 309.
4 pułk piechoty wszystkimi siłami
zaatakuje nieprzyjacielskie stanowisko
(Stiltzpunkt) pod Józefowem i okopy
na północny zachód stamtąd, wzdłuż
szosy. Lewe skrzydło pułku ma mieć
kierunek na Jastków dwór.
l pułk piechoty na lewym skrzydle
zaatakuje Jastków.
3) 2 pułk piechoty stać będzie
w pogotowiu jako rezerwa odcinka na
północnym skraju lasu, na północny
wschód od Płonszowic.
4) Przygotowanie artylerii rozpocznie się o godz. 6 min. 40 po południu
i trwać będzie do godz. 7 min. 10 po
południu.
O godz. 7 wysłane będą z całego
frontu patrole dla przecinania przeszkód drutowych. O godz. 7 ruszy linia
tyralierska (Schwarmlinie) przeciw stanowiskom nieprzyjacielskim pod Józefowem i Jastkowem.
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Polskie baterie: 4 i 5, będą trzymały
część okopów, które na wschód Józefowa przebiegają szosę, pod flankowym
ogniem. – J. Piłsudski”
W oznaczonym czasie artyleria zaczęła swoją introdukcję grzmotową.
Mimo piekielnego huku – bo i ze strony
nieprzyjaciela wzmógł się ogień działowy – przygotowanie artyleryjskie do
ataku, podług zdania doświadczonych
oficerów, nie było takie gruntowne,
jakby – wobec widnej jeszcze godziny
(siódma, lipiec) – mogło i powinno być.
O godzinie 7 – poprzedzane patrolami – ruszyły dwa bataliony pułku
czwartego, pierwszego i trzeciego do
ataku.
Teren, jak się już wspomniało, był
od dominujących, silnie na wyniesieniu odrutowanych, nieprzyjacielskich
stanowisk ku naszym następującym oddziałom schylony i do ataku od czoła
wielce niedogodny. Zwłaszcza batalion
pierwszy miał niefortunny płach terenu, bo oczom wroga otwarty i na ogień
skrzydłowy od wschodniego przebiegu
szosy narażony.
Naprzeciw, w dali, wśród drzew Józefowa umieszczona nieprzyjacielska
silna bateria miała teren obstrzału widoczny – mogła zasypać szrapnelami
podbiegające szeregi.
Mimo to – i chociaż więcej niż polowa żołnierzy pułku było pierwszy raz
w obliczu podobnej przeraźni – wiara
szła odważnie naprzód. Podbiegała
plutonami na rozkaz swoich dowódców
i przypadała na moment niedługi ku
ziemi, by się zerwać znów, gdy ogień
zdawał się przygasać.
Z pozycyj rosyjskich lały salwy gęste – grały z wydechami krótkimi karabiny maszynowe – kosiły kosy śmierci.
Już niektóre kompanie nasze wydarły się naprzód – już niektóre plutony
podbiegły w momencie krótkim pod
same druty rosyjskie. Ogień straszny –
rażący – śmierć i ranienie dowódców –
wstrzymały pęd.:.
Padł Roliński, chorąży, pluton
czwarty pierwszej kompanii prowadzący. Padł młodziutki Bereski u samych
wrót piekieł: u zajazi drutów – ręką
jeszcze skrzepłą, wyciągniętą z rewolwerem w zaciśniętej dłoni, wskazując
drogę swemu plutonowi...
Upadł, raniony podwójnie, dzielny
oficer Bończa, kompanię pierwszą ba-

talionu pierwszego wiodący. Zastąpił
go chorąży de Lavaux.
W tejże drodze ataku na prawym
skrzydle ranieni: chor. Krajewski, Gruber, Wyczałkowski, pchor., Otto, Majkuciński i Polakiewicz. Raniony też
por. Pieracki, z siódmą kompanią batalionu drugiego dla wzmocnienia ataku
na skrzydło prawe przysłany.
To samo w trzecim batalionie. Ranieni oficerowie: por. Rutkowski, ppor.
Jamróg, chor. Gutek i ppor. Krzysik.
W tymże stosunku ubyło w kompanii szarż i szeregowców. Oczywistą byłoby zatratą – wobec ulewy ognia – iść
naprzód. Nastąpiło silą rzeczy wstrzymanie ataku – i tyle jeno wahnienia
wstecznego wysforowanych zanadto
oddziałów, aby wyrównać linię.
Wieczór nadal pułkownik Roja depeszę telefoniczną do Komendy Legionów tej treści:
„Sądząc po silnym ogniu i ilości karabinów maszynowych, skoncentrował
nieprzyjaciel naprzeciw frontu 4 pułku
znaczne siły, i dlatego obecnie mógłby się udać łatwiej atak 41 dywizji lub
sześćdziesiątej brygady. – 4 pułk po
ustaleniu linii okopie się i będzie usiłował jeszcze raz w nocy dostać się do
nieprzyjacielskich okopów’’.
Tak więc kompanie nasze, przerzedzone, ustaliwszy linię czoła, przywarowały ku ziemi – wgryzły, wkopały
się w grunt, zdobyty krwawo – wysyłając czujne macki patroli w tajń mroku,
rozwidniałą zdradliwie rakietami, ku
niedalekim pozycjom wroga.
Około godziny 10 w nocy przedsięwziął nieprzyjaciel ruchy kontrataku na
nasze prawe skrzydło i na lewe 3 pułku
I Brygady, próbował też wedrzeć się
klinem między pierwszy a trzeci nasz
batalion, co udaremniły pchnięte tam
kompanie rezerwowe szósta i siódma
batalionu drugiego pod komendą por.
Witorzeńca, zaś nie rozwinięty zaczyn
kontrataku sczezł u progu rozmachu
pod ogniem naszych pozycyj. Dużą
usługę oddał tu na prawym skrzydle
komendant oddziału karabinów maszynowych, chor. Ajdukiewicz, który
pozostawszy po ustaleniu linii na poprzednim, wysuniętym daleko stanowisku, w dużej mierze przyczynił się
do podcięcia zamierzonego kontrataku.
Dopiero o godz. 3 min. 30 nad ranem
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cofnął się do najbliższych okopów pod
gruszą.
Dyspozycja Komendy Legionów na
dzień następny (l sierpnia):
1) Dywizja utrzyma w nocy osiągnięte stanowiska.
2) Armia przeprowadzi jutro atak
dalej. X korpus naciera najpierw.
3) Gdyby nieprzyjaciel do świtu nie
opuścił swych stanowisk, to zaatakują
go Legiony Polskie oraz 41 dywizja.
(Dalsze odnośne do ewentualnego
pościgu).
Depesza telefoniczna komendy 4
pułku do Komendy Legionów nadana l
sierpnia o godz. 3 min. 15 rano:
„4 pułk zajmuje pozycje, zajęte
wczoraj w nocy, na przestrzeni: od zachodniego wylotu Paniensznej do zachodniego wylotu Jastkowa. Rezerwa
pułkowa: trzy kompanie. Linia boju
w środku naprzeciw. «Gut» jest oddalona od szosy na Lublin około 100 kroków. Na wschód od 4 pułku znajduje
się w łączności 3 pułk I Brygady, na
zachód l pułk I Brygady. Patrole wysłane nocą ku okopom nieprzyjacielskim
zostały odrzucone. – Pułk poniósł przy
wczorajszym ataku znaczne straty”.
–––––––––––––––––––––
I oto świt, wzeszły nad zroszonym
krwią polem „pod Jastkowem”, zastał
szeregi nasze dał ko na terenie niewdzięcznym przypadłe i po przesiłku
nocy zbiegłej czujnie wypoczywające.
Linie batalionów – na lewo i na prawo
lasku brzozowego – znaczyły się rdzawymi wyrzutami ziemi, jak pozaczynane zakopy drenowe.
Przechodzę grzbietem wzniesienia
na wschód ku lasowi, stamtąd pod kątem prostym przez stocze pól, ku samotnej na przestrzeni gruszy, ku okopom batalionu pierwszego.
Zaraz na wstępie spotykam komendanta batalionu, Galicę, i adiutanta Relidzyńskiego. Twarze ich przyszarzałe
tchną jakąś surową powagą, która pozostała w nich po momentach przeżytych ostatnio.– Piekło tu było, bracie...
– mówi Relidzyński. – Człowiek nie
wierzy, że to mógł przeżyć i że słońce
wstało... A ta ręka, wiesz, ta ręka wciąż
widna – oszaleć!
– Jaka, czyja ręka?
– Bereskiego. Znałeś go, wiesz, ten,
jak: panienka. Jak padł w ataku pod
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drutami, z ręką wyciągniętą, wskazującą, tak został. Ręka sterczy ku niebu,
jakby pomocy przyzywał. Widać przez
szkła z pozycji bliższej. Słaliśmy patrole – podpełzały, żeby go wyjąć stamtąd,
ale odkrywane, wobec ognia silnego,
nie mogły dojść. Teraz w dzień niepodobna. Z nastaniem zmroku będziemy
próbować. Mam sposób jeden... może
się uda. Ach, bracie!
– Siedmiu mi oficerów brak – mówi
Galica.
– Kompanie stopniały... Ale jak wiara szła! żebyś widział!... I kieby nie
ogień z flanki... bylibyśmy już tam! –
wskazał ku pozycjom rosyjskim.
Wracając tą samą drogą, naszedłem
w skraju lasu rezerwę skrzydła naszego: batalion drugiego pułku I Brygady
w okopach. Ludzie wstawali właśnie
ze swoich gliniastych grobów. – Tam
śpi major Berbecki... – wskazano mi
u skrzydła rowu dół, zarzucony słomą.
–––––––––––––––––––––
W kwaterze komendy pułku – pod
dębem. Przed namiotem stół ustawiony: śniadanie. Naprzykrza się nieustannie nierówny klekot strzałów. Kule
przenoszą grzbiet i bzykaniem lub świstem przecinają ze rzadka powietrze,
niektóre, osłabłe lotem, padają w snopy leżące lub zarywają się w szczecinę
ścierni.
Poniżej namiotu w zagłębieniu –
kuchnia polowa sztabu. Jedna z kul
przelatujących zraniła ponoć kuchcika
– drugiemu znów kula wytrąciła talerz
z ręki. Tedy jeden z kucharzy melduje
się do raportu: że chciałby iść „na linię,
bo w kuchni niebezpieczno”.
Przy stole siedzi z nami porucznik
Pieracki. Rozmawia, nawet z humorem. Nagle pułkownik zwraca się doń:
– Skąd pan tu? Przecież pan ranny!
Teraz dopiero widzimy jego bladość
i cały wysiłek woli. Pierś ma przestrzeloną. Pierwszy opatrunek założony.
Czeka, mówi, na rachunkowego oficera
pułku, by z nim załatwić kasę kompanijną, nim do szpitala pojedzie.
Odwiedza pułkownika sąsiadujący
z nami kapitan artylerii, Polak, komendant baterii, przeznaczonej dla popierania akcji naszych walczących oddziałów.
Zaproszony na śniadanie, opowiada o ważniejszych swych na wojnie
przeżyciach, przechodzi do wrażenia
z wczorajszego dnia i mówi, że „tylko

pod Gorlicami był widzem podobnie
gwałtownego ognia”.
Gdy siedzimy jeszcze przy stole,
przychodzi rozkaz:
„O godz. 11 przed południem rozpocznie się atak. Podsunąć się i przygotować. Artyleria rozpocznie ogień o 10
przed południem.
Komenda Legionów. (Z rozkazu
XIX korpusu)”.
Patrzymy na zegarki: godz. 9 min.
45.
– To na mnie już czas – podnosi się
kapitan. Żegnając się, dodaje: – Będę
czynił, co się da.
Pułkownik też niezwłocznie – po
zakomunikowaniu rozkazu komendantom – udaje się na pozycję.
–––––––––––––––––––––
W kwaterze „pod dębem”.
Armaty poczynają grzmieć. Z pobliskiej baterii wypadają raz po raz
wybuchy – dzwonią hukiem, jak młoty spiżowe. Śmiercionośne chichoty
przelatują po łukach powietrznych ku
przeciwległym jastkowskim wzniesieniom. – Z przestankami krótkimi trwa
to chwile spore.
Depesza telefoniczna z pozycji (500
m na półn.–wschód Jastkowa) do Komendy Legionów w Płonszowicach:
„Dnia l sierpnia. Godz. 10 min. 50
przed poł.
4 pułk dotarł tuż pod okopy nieprzyjacielskie na wschód od Jastkowa. –
Roja”.
Chwile natężonego oczekiwania
uchodzą. Grzmot armat po przestanku
ozywa się ze wzmożoną silą. Czuje się
jednak, że przygotowanie artyleryjskie ataku za słabe. Myśl liczy minuty
w trwodze.
Godzina jedenasta... Mija. Armaty
ucichają. Atak nie doszedł do skutku.
–––––––––––––––––––––
Po południu tegoż dnia, pod pozycją
batalionu trzeciego.
Siedzimy, półleżąc, we zbożu pod
zachylą wzgórza przy kraju lasku brzozowego. Pułkownik kończy opóźniony
obiad. – Nadchodzi komendant batalionu, kpt. Szerauc, później komendant
oddziału karabinów maszynowych,
por. Klisiewicz. Mówią o sprawach
dnia. A dzień jasny, słońce łagodnie
przyświeca – wierzyć się nie chce, że
oto bitwa się toczy.

Kule gęsto przelatują. Ucho łowi je,
jak różne tony orkiestry, w szaleństwie
skomponowanej. Dziwnie bogata skala
ich wygłosu, jako i skala uczuć – jeśli
tak rzec można. Są różnego gatunku,
wziąwszy przyrodniczo, i przy tym
mocno zindywidualizowane. Jedne
brzęczą w przelocie, jak muchy o niepewnym, niejasnym zamiarze: drugie
bzykają, jak bąki nadąsane: inne jak
osy złe, kąśliwe. Są znowu kule–węże,
które grzechocą w powietrzu albo
świszczą, mijając ofiarę – te znane
w tonie powszechniej – lub które z sykiem zdradliwym mkną nad ziemią.
Są kule–ptaszki, które górą z wysokim
śpiewem się niosą, jakby błogosławiące. Są przypadkowe, jak kamyki z procy Dawida puszczane. Niektóre grają
przedziwnie jakiś sen o ukoju śmierci...
W tę – można rzec – czułą symfonię
kul miesza się i mąci ją, rozbija obojętny i suchy trzask ekrazytówek. Gęsto
trzaskają. Od czasu do czasu zaszeleści
któraś z kul we zbożu, ciapnie o snopek. Zabawa.
Z nagła wypływa koło nas ze zboża
adiutant kpt. Szerauca, chor. Brzozowski. Ma on wynalazek własny, zdobycz
tych dni. Wobec tego, że Moskale salwami witają każdą ukazującą się głowę,
nauczył się po zbożu pod wierzchnią fal
pływać. Posyłany z rozkazami do kompanii na skrzydła, daje nurka w zboże
i przy pomocy wystudiowanych rzutów
cudownie, lekko ślizga się w susach
szczupaczych – jeno we wstecznym
kierunku – po ziemi i wypływa szczęśliwie na miejscu przeznaczenia. Poleca
się przy tym Bogu w opiekę, aniołom,
a dla pewności i wschodnim bóstwom,
których kult wyniósł z Syberii – i ma
humor w tym wszystkim; nie utonie.
Melduje się do kpt. Szerauca szeregowiec z patroli, z raportem. Pułkownik zaciekawił się, wypytuje go. Ten
składa informacje ważne, zwięzłe. Widać orientację bystrą, żywą inteligencję
i coś jeszcze ponadto, oo bije światłem
z oczu niebieskich, a co można by nazwać duchem ochoczym służby.
– Dawno pan w Legionach?
– Od początku, panie pułkowniku.
Całą kampanię karpacką przeszedłem.
Czym pan w cywilu? Suplent gimnazjalny. Szeregowiec?
Tak jest, panie pułkowniku
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– Mianuję pana sierżantem. Będzie
w jutrzejszym rozkazie. Nazwisko pańskie?
– Dziękuję, panie pułkowniku, za
uznanie, lecz pragnę do końca zostać
szeregowcem.
–––––––––––––––––––––
Na tymże miejscu, nad wieczorem.
Jakaś postać żołnierska, skacząc
po zbożu na jednej nodze, zbliża się
ku nam. Poznajemy: ppor. Grefner,
z pierwszego batalionu. Przestrzeloną
ma stopę na ukos. Pierwszy opatrunek
założony. Rozpruty but pieczołowicie
dzierży w ręku. Odpoczął chwilę przy
nas i pokusztykał dalej.
Ktoś jęczy w zbożu – mówi por. Klisiewicz.
– Zdaje się tylko.
– Na pewno słyszałem jęk.
Podniósł się, przyzwał żołnierza
przechodzącego pod laskiem – poszli.
Widzimy: opodal pochylili się, coś
podnoszą. A za chwilę przenoszą koło
nas rannego. Od rana tam leżał, słabym
jękiem dając znać o sobie. Chłód nadwieczorny orzeźwił go, począł jęczeć
głośniej.
Na łączkę, pod las, znoszą sanitariusze rannych.
Cały ich pokos. Przykro pojrzeć.
Jakiś bezsens potworny staje przed
oczyma. Wojna – dobrze. Trud wojny
– jeszcze. Ale ranni? Zabici?...
–––––––––––––––––––––
Depesza telefoniczna z zakładu sanitarnego w Motyczu do Komendy Legionów: ·
„Dnia 1 sierpnia godz. 6 wieczór.
Dotychczas przybyło 232 rannych legionistów; w tych czterech umarło.–
Rogalski”
W dzień pierwszy bitwy pod Jastkowem zginęli dwaj sanitariusze z pułku
4: Rachwał i Warchałowski. Padli bohaterską śmiercią, czyniąc więcej nad
swój obowiązek.
–––––––––––––––––––––
Dzień 2 sierpnia przeszedł na zwykłej obustronnej strzelaninie. Już się
tak ucho wzwyczaiło do tego klekotu,
że stal się normalną rzeczą, jak hurkot
we młynie.
Pod wieczór zarządził pułkownik
zluzowanie batalionu pierwszego przez
batalion drugi.
Zmierzch zapadał. – Jeszcze nie
zdążył kpt. Sikorski oddziałów swych

przeprowadzić na stronę wschodnią
wzniesienia – gdy z pozycji, z lewego
skrzydła naszego, doniosły się zmieszane okrzyki: „hurra!” – wzmogła się
palba karabinów – przeszła w bezwładną młockę – zaczęły grać karabiny maszynowe...
Telefon z komendy pułku dowołać
się nie może odpowiedzi: co się tam
dzieje? Atak?
Wypadł pułkownik, jak stał, porwał
napotkane pod laskiem plutony rezerwy i skoczył ku pozycjom Szerauca. –
Aliści dość szybko wyjaśniła się rzecz.
Oto linią okopów od strony 1ewej,
może aż od Wisły, telefonem żywym
podawana, doszła do naszych stanowisk wieść– przedwczesna, jak się okazało – o upadku twierdzy Dęblina. Wiara krzyknęła: „hurra!” Moskale sądząc,
że to okrzyki ataku, poczęli strzelać jak
szaleni. Nasi odpowiadali – i stąd się
zakotłowało.
Wieczorem późnym rozniosły się
po niebie od północnego wschodu łuny
pożarów. A w nocy nad świtaniem Moskale się cofnęli.
ROZDZIAŁ DZIESIĄTY
Wczesnym rankiem dnia 3 sierpnia
ruszył pułk w oznaczonym kierunku
pościgu. – Podług zarządzenia na odchodnym: pionierzy z oddziałem kompanii technicznej Komendy Legionów
mają przeszukać zboża, czy rannych
lub trupów nie ma, i zająć się grobami.
Przechodzimy opuszczone świeżo
pozycje rosyjskie. Stąd widać, jak na
dłoni, półmisowe schylenie terenu, który pułk nasz zajmował – stąd się dopiero obejmuje „for” tych pozycyj.
Nad brzegiem rowu przy okopach
– trup moskiewskiego sołdata. Jak widać: szrapnelem zabity. Twarz żółta,
o wydatnych kościach policzkowych,
o ryżej szczeci brody, zębach drobno
siekanych zaciętych. Ma wyraz zabitego polnego ·chomika.
Schodzimy na szosę jastkowską. Zarządzony chwilowy spoczynek dla zejścia się ciągnących polami oddziałów
i śniadania. Pułkownik, zawezwany,
pojechał do dworu w Jastkowie, gdzie
stanęła komenda korpusu.
Mijają nas oddziały piechotne I Brygady. Przejeżdża część sztabu Komendy Legionów. Nadciągają treny.
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Pułkownik wraca, zapowiadając odwiedziny jego ekscelencji komendanta
korpusu, który osobiście pragnie podziękować pułkowi czwartemu za jastkowską sprawę.
Jakoż niebawem zjawia się zapowiedziany komendant. Oficerowie i szarże
ustawili się kołem obok szosy. Komendant wkracza w koło i przechodzi koleją od skrzydła. Przedstawiamy się służbowo. Jego ekscelencja podaje każdemu dłoń, po czym wyraża „wszystkim
oficerom, szarżom i żołnierzom 4 pułku
najgorętsze podziękowanie i najwyższe
uznanie w imieniu Najwyższej Służby
za nieustraszone męstwo i poświęcenie w bitwie pod Jastkowem w dniach
31 lipca, l i 2 sierpnia, a zwłaszcza za
przeprowadzenie szturmów 31 lipca i l
sierpnia, podczas których nie tylko nasz
front został posunięty ku okopom nieprzyjacielskim, ale które nadto spowodowały przesunięcie rezerw nieprzyjacielskich przed front 4 pułku, osłabiając
przez to nieprzyjacielskie prawe skrzydło, co w następstwie przełamanie tegoż skrzydła spowodowało.
Pochwała ta na rozkaz jego ekscelencji komendanta korpusu ma być
wszystkim legionistom podana do wiadomości”. (Z rozkazu pułkowego 3
sierpnia, nr 82).
Po wypoczynku ruszamy. Kierunek
marszu: Krasienin.
We wsi Jastkowie, przez który droga
prowadzi, dymią się jeszcze zgliszcza
domostw.
Na jednym obejściu, na którym sterty popiołu tlejące zostały z zabudowań,
chłop podletni zwłóczy na kupę sprzęty
ocalałe: przodek wozu, żelaza pogięte
młockarni, beczkę sczerniałą, łóżko...
Mówić nie może z ciężkości, jaka
mu pierś ugniata. Dal sołdatowi 10 rubli, coby go nie palił. „Ciebie nie spalę
– powiada sołdat – ale Jewreja, sąsiada twego, spalić muszę”. A dom Żyda
przytykał strzechą do jego chałupy...
Spoza opłotków, z opalonych sadów
ze rzadka ukaże się stępiała twarz kobiety starej lub rozszerzone zalękiem
oczy dziecka. Młodzieży nie uświadczy: wróg zabrał.
Minąwszy Jastków, dążymy drogą
na północ o nachyleniu wschodnim.
Na płaszczyźnie obszernej – widać – suną szlakami mniej więcej
równoległymi łyskliwe węże kolumn,
falują oprószone tysiączne nieprzeli
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Spalony Ożarów

Spalone Łysobyki (Jeziorzany)
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Pierwsza armata 4 baterii Legionów na pozycji, Wólka Krasienińska, 6 sierpnia 1915 roku

Patrol kawalerii w Domaradzicach
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czone szeregi – wszystkie na północ.
Wszystkimi szlakami płaszczyzny
lubelskiej naspiesza pościg dyszący.
Za tułowiami ruchliwymi kolumn nadążają – aż po widnokrąg szarzejące –
ogony trenów.
Dziwnie mocne wrażenie czyni ten
pochód nieprzerwany, w którym tysiące są jak jedna fala.
Przerwała się wstrzymująca tama
– i rzeki, oswobodzone, ruszyły... Dokąd? Gdzie dojdą? Co je podoła zatrzymać? Przed myślą – na widnokręgu pościgu – wije się, jak marzenie, błękitna
wstęga Bugu.
Uwagę naszą zaczepiają oryginalne
dźwięki orkiestry z szeregów austriackich, przechodzących mimo. Za zbliżeniem się sprawdzamy, że całą tę orkiestrę tworzą: bęben i harmonijka.
Pod Krasieninem wchodzimy w aleję szeroką, gdzie też spływają z pól
piaszczystych szeregi okurzone. Teraz
płyną niejako łączną rzeką, nim się za
wsią rozszczepią.
Minąwszy wąwóz wsi, w nim oddział kawalerii, który wraca z pościgu –
znak, że Moskale gdzieś się zatrzymali
– przechodzimy zakrętem popod dwór
krasieniński, gdzie w sadzie widzimy
spoczywający sztab Komendy Legionów – i dalej podążamy.
Koło drogi w polu za stajaniem
ścierni – kilka domostw. Odpoczynek
chwilowy. Chłopcy rzucili się za poszukiwaniem wody.
Wychodzi ku nam z osiedla kobieta
i zgłasza skarb: garnczek mleka, który
przed Moskalami zdołała utaić. Resztę
– powiada – co było, zabrali.
– Cud, że dom ostał, że was nie spalili.
– Boska opieka. Chciały palić, ale nie
miały już czasu. Patro1e wasze były we
wsi. Kazały się nam zbierać, straszyły,
że Niemcy idą, że nas będą męczyć...
Ja im na to: „Już nie trza bardziej, jak
wy nas, cholery, męczycie. Nigdzie się
z domu swojego nie ruszę”. Groziły, że
gwałtem nas zabiorą – ja nic. Com się
miała bać. Widziałam, że same są w strachu. Porwały, co im się dało – i w nogi.
– Dawno to było?
– Dziś rano. Jeszcze się przechwalały, że wnet wrócą, że was jeno wciągają
w pułapkę.
– A wy jak myślicie: wrócą?
– Myślę, że nie. Ze Bóg tę pychę ich
złamie. Pożegnawszy rezolutną kobietę, ruszamy.

Pochód rozwija się dalej. Idą kolumny wzdłuż drogi, rozchodzą się na rozwidleniach dróg, wsiąkają w napotykany zacień lasu.
Szeregi nasze brną po piaszczystym
gruncie. Pył warstwami pokrywa mundury siwe.
Dzień upalny. Marsz srodze nużący.
Lecz świadomość pościgu zdwaja siły
– myśl wyrywa się do niewiadomego
końca drogi.
W szeregach batalionu drugiego,
po boku swojego plutonu, maszeruje
z tornistrem na plecach znajomy mi
jeszcze „z cywilu” podchorąży B.,
przyrodnik, docent uniwersytetu. Nikły fizycznie, słabej konstrukcji, zdaje się; padnie pod ciężarem tornistra.
A on uśmiecha się, gdy go mijam,
i gdy pot spływa mu z czoła, a nogi
z trudem przesypują piach – oczy niebieskie spoza świateł okularów wyrażają jakąś radość, rzec można; szczęśliwość trudu. – Przeżył całą kampanię karpacką jako żołnierz, ukończył
szkołę podchorążych i kiedy jego koledzy awansowali już dawno, on został w cieniu swej skromności, z tornistrem maszeruje. Nie narzeka na
trud, nie skarży się, w radości pełni
swą służbę. – Ile razy go mijam, zawdy ten uśmiech jego we mgle kurzu
widzę. W trudzie jawni się idea legionowa; radosny sekret wytrwania.
Lawa pościgu na chwilę wstrzymana.
Nocleg na polach pod Majdanem
Krasienińskim. Dociągły kuchnie – ludzie mogą się pożywić. Jak zwyczajnie
z wieczora i do późna w noc rozchodzą
się po skłonie nieba, szeroko, na łuku
północno–wschodnim łuny pożarów.
Na drugi dzień przychodzi wieść
o dalszym cofaniu się nieprzyjaciela.
Zarządzony też dalszy pościg.
Idziemy na Stoczek. Po drodze napotykamy między stawami spuszczonymi, dopalający się most na grobli,
który pionierzy nasi odbudowywują.
Obchodzimy i podążamy dalej drogami
piaszczystymi wśród spotykanych niedopałek zgliszcz.
Przechodzimy przez rozłożoną
wzdłuż drogi Wólkę Krasienińską i docieramy do Dąbrówki. Tu także zerwany most na rzeczce koło młynów: staw
młynny jak i przykopy – spuszczone.
Około kładki ścisk. Przeprawiają się
honwedzi. Z trudem przeciska się nasz

batalion drugi. Oddział karabinów
maszynowych przeprawia się w bród
przez wodę, która tu jak staw rozlana.
– I dalej w górę przez wieś, gdzie stoją komendy węgierskie, później przez
pustać odludną – drogą piaszczystą –
w las.
Bataliony pierwszy i trzeci zostały.
Batalion drugi ma podejść na pozycję,
pod Kozłówkę. Tam nieprzyjaciel próbuje oporu.
Długą ulicą wśród ścian lasu posuwa
się nasz batalion naprzód. Dochodzi do
skrzyżowania dróg leśnych, gdzie się
ma okopać jako rezerwa pierwsza oddziałów węgierskich. Jedna kompania,
por. Zulaufa, ma zluzować honwedów
na prawym skrzydle pozycji.
Pułkownik udaje się ku tej pozycji
i bierze mnie ze sobą. Idziemy drogą
leśną o wylocie na wschód.
Na prawo las wysoki – na lewo sośniane zalesie. Gdy to się ucina, biegnie
pod kątem prostym do drogi rów pozycyj naszych.
Przed oczyma otwiera się ma wschód
przestrzeń widna, o niskich i rzadkich
krzakach.
W oddali wieś czubami drzew
wzniesionych rysująca się: Kozłówka.
Przed tą wsią rosyjskie pozycje.
Stamtąd pukają gęsto karabiny, nadlatują śpiewające kule.
Odpowiadają im honwedzi z rowu
przyleśnego. Schodzimy w narożnik
rowu, skąd biegnie skrótem dla oczu
linia ognia: postaci oparte o ścianę gliny, klęczące, po lufach karabinów na
wschód uparcie wpatrzone.
Za chwilę zjawia się kolo nas
w skraju leśnym por. Zulauf: melduje
pułkownikowi, że kompania jego jest
tuż za nim, gotowa do zluzowania.
Pułkownik, ostrzegając, by się nie
wychylał, daje mu jakoweś dyspozycje,
dotyczące zmiany. Po czym zabieramy
się z powrotem przez lasek. Widzimy
w gąszczu sośnianym przesuwające się
postaci legionistów.
Nie uszliśmy do czterdziestu kroków, gdy nas wstrzymuje wołanie. Kpt.
Sikorski szuka pułkownika. Przyszedł
tą samą drogą za nami. Wychodzi ku
nam na przerzedzie lasku...
Z nagła przeszywa powietrze charakterystyczny znajomy świst – pęka
szrapnel.
– Musieli zauważyć ruch – ktoś
mówi.
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Świst znowu – i odgłosy pękania: jeden, drugi, trzeci... Ponad nami.
– Kryć się! – komenda do chłopców.
Znajdujemy się wśród kęp sosenek
na trawniku, przez który biegnie rów
leśny. Kłonimy się do onego rowu.
Świsty i detonacje rozlegają się raz
po raz nad nami.
Jęki – wzywania sanitariuszy – ze
stron kilku.
Wywłóczy się z krzaków ranny jeden, drugi.
Wreszcie ulewa pocisków minęła.
Ostrzeliwano kwadrat leśny, na którym właśnie kompania por. Zulaufa się
znajdowała.
Dziewięciu ludzi nam raniono.
Wracamy ku skrzyżowaniu dróg do
lasu. – Lekarz pułkowy, kpt. dr Bobrowski, z pomocą lekarza batalionowego opatruje rannych. Przynoszą mu
też kilku żołnierzy węgierskich do opatrzenia.
Zjawia się ułan z I Brygady, beliniak, żądając wozu. Padł bowiem na
drodze leśnej ich komendant ppor.
Wysoki, gdy się podsunął z patrolą.
Wozy, niestety, jakie były, odjechały
z rannymi.
Ku wieczorowi przydarzył się epizod ciekawy. Widzimy: sześciu drabów
w szynelach, z karabinami, prowadzi
nasz telefonista bezbronny. Ujął ich,
a raczej zdali się mu, gdy ich napotkał
w lesie, zakładając druty. „Dość już –
powiadają – mamy wojny, chcemy odpocząć”.
Zarządzono pod wieczór przesunięcie batalionu do Bratnika, o jakie dwie
wiorsty na lewo. Wśród strzałów gęstych przy zapadzie zmierzchu przesunęły się oddziały na wskazane miejsce.
Komenda pułku stanęła kwaterą
w stodole na wysuniętym folwarku.
Batalion drugi zajął pozycje przednie
przed folwarkiem. Bataliony pierwszy
i trzeci, które nadeszły w tym czasie,
zajęły stanowisko, jako rezerwa, w kraju pobliskim lasu.
Noc ciemna przeszła stosunkowo cicho. Zwykła strzelanina liczyła się jako
rzecz normalna, jak np. tykanie zegara,
które nie płoszy snu. – Rano miał jednak lekarz kilku rannych z batalionu
drugiego do opatrzenia. Wyrosła też
mogiła czwartacka, z krzyżem białym,
brzozowym, u zejścia dróg pod lasem.
Folwark wyjawił się za dnia jako
prostokąt zabudowań – stodół, stajen

i chat – zamykających dziedziniec obszerny, a położony na czole płaszczyzny, która na wschód opadała do wsi,
rzeczonej wyżej Kozłówki, obsadzonej
przez nieprzyjaciela. Nad czuby drzew
wynosiły się wieże kościoła, a na prawym, zwyżnionym końcu wydłużonej
wsi widniały w otoczy parku szczytowe
mury pałacu: dobre punkty obserwacyjne dla wroga.
Można było być pewnym, że zaczną ostrzeliwać folwark, gdy zauważą
ruch na nim. – A nasze miłe ordynanse
i kuchciki czyniły ruch prawdziwie folwarczny. Mimo zakazu kręciły się po
dziedzińcu: była potrzeba lub nie.
Na dodatek około 9 godz. poczęły
zajeżdżać na dziedziniec wozy bojowego trenu...
Otrzymały rozkaz cofnięcia się natychmiast i ustawienia się na łące za
osłoną stodół.
Nie zdołały jeszcze wszystkie zawrócić, gdy ozwał się znajomy świst –
jeden – drugi – trzeci...
Jakby stado jastrzębi wpadło na
dziedziniec. Powstało zamieszanie.
Pułkownik mył się w stodole. Wypadł w koszuli rozpiętej – rzekłbyś:
Kmicic – i w momencie sprowadził ład.
Widzieć było wtenczas nasz zazwyczaj opieszały tren. Można rzec: skrzydeł dostał – tak rwał z powrotem do
lasu.
Szrapneli kilkanaście puszczono na
folwark. Szczęściem, szkód w ludziach
nie było. Jakichś parę kontuzyj drobnych. Zdarzyła się przy tym zabawna rzecz. Jakiemuś telefoniście kulka
szrapnela przebiła na plecach zwieszoną manierkę, w której miał dopiero
co z kotła nalaną gorącą kawę. Ciecz
gorąca poczęła spływać po nim... I on,
czując po uderzeniu płynącą po sobie
„krew”, począł wołać, bliski omdlenia:
„Sanitariusz! sanitariusz!” Aż go odratowano, pokazując mu ranę głęboką –
w manierce.
Otrzymuję
rozkaz
pojechania
w sprawie służbowej do Lublina. Zbieram się, jadę.
Jeszcze nie wyjechałem z lasu, gdy
uderza mię niezwykłe ożywienie wśród
mijanych koło drogi rezerw. Ludzie
wybiegają na drogę z okopów, krzyczą
coś, podają dalej radośnie. Madziarzy
trudno ich zrozumieć. Niekiedy zrywa
się łączny okrzyk: „elien!”, który echo
po lesie roznosi. Z dalszych partyj lasu
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dolatują też huczne okrzyki. Jakąś dobrą nowinę dostali – myślę, naspieszając.
Gdy wjeżdżam do Wólki Krasienińskiej, gdzie stała Komenda Legionów,
zaraz na wstępie wita mię ruch niezwyczajny. Orkiestra gra – ludzie się kupią przed kwaterą sztabu – na chatach
chorągiewki biało–czerwone. Nastrój
święta.
– Cóż to za uroczystość? – pytam
napotkanego znajomego oficera sztabu.
– Jak to? Nie wiesz?... Warszawa
wzięta!
ROZDZIAŁ JEDENASTY
Wracając z Lublina na trzeci dzień,
dowiaduję się w drodze, że Moskale
cofają się ku rzece Wieprz, że pułk 4
wczoraj wyruszył z Bratnika i znajduje
się w Kieszkówce.
Po przenocowaniu w Bratniku na
tymże folwarku, gdzie zastaję nasz tren
prowiantowy, ruszam przez Kozłówkę,
częściowo spaloną – większą część wsi
z kościołem i pałacem nasz pułk następujący uratował – Kamionkę i jeszcze
jakąś miejscowość, do Kieszkówki.
Pułku tu już swego nie zastaję: gonię
więc we wskazanym mi kierunku dalej.
Z południa wyjeżdżam do palącego
się Michowa, który pociski rosyjskie
zapaliły. Wśród gorąca – dym duszący
przepalonych strzech – natłok przechodzących wojsk – istne przedsienie piekła.
Dowiaduję się, że stoi tu Komenda
Legionów. Odszukuję więc w części
ocalałej wsi kwaterę sztabu, by się
o pułk swój zapytać. Mówią mi, że
znajduje się na pozycji pod Węgielcami.
Nad wieczorem dobijam do „naszego trenu‚ bojowego, który stoi na łące
moczarzystej koło lasu. Tam też pod
namiotem naprędce wzniesionym założył dr Bobrowski stację opatrunkową.
Nazajutrz z rana, gdy się w pobliżu baterie ciężkie ustawiły, zarządzono przesunięcie trenów na drugą stronę łąk ku
południowi, poza osłonę leśną.
Udaję się ku pozycjom. – Bataliony
pierwszy i trzeci okopane na zboczu
wzniesienia jako rezerwy. – Z drugiej strony płaskogórza na przechyli
grzbietu, w pobliżu chałup – Węgielce
– przypadł batalion drugi. Tuż kwatera
komendy pułku, pod zachroną stodoły.
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Oficerowie Komendy 4 pp. Od lewej: chor. Doskocil, por. J. Słuszkiewicz, kpt. dr F. Zarzycki, płk B. J. Roja,
kpt. dr E. Bobrowski, chor. J. Gewont, chor. J. A. Teslar, ks. K. Konopka

Oficerowie 1 batalionu 4 pp ze swym komendantem, mjr. A. Galicą
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Oficerowie 2 batalionu 4 pp ze swym komendantem, kpt. F. Sikorskim

Oficerowie 3 batalionu 4 pp ze swym komendantem, kpt. E. Szeraucem
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Sąsiedni dach chałupy służy jako obserwatorium.
Stąd przed oczyma roztacza się
w poprzek wgłębiona dolina Wieprza,
poza którą – na wyniosłych brzegach –
nieprzyjacielskie mocne pozycje. Niedarmo odgrażali się przez usta jeńców,
że tu nas zatrzymają.
Dowiaduję się, że rankiem rzucił się
pułkownik nasz z pionierami ku rzece budować most spalony naprzeciw
miejscowości Łysobyki, lecz ostrzeliwany gwałtownie szrapnelami, zmuszony był zatrzymać robotę.
Kpt. Sikorski otrzymuje na noc dyspozycję: podsunąć się z plutonem lub
kompanią w kierunku wschodnim do
Wieprza, szukać przejścia i sforsować
brzeg drugi.
Zapadł wieczór. Zjawia się z Komendy Legionów por. Kleeberg, przynosi wieść o sforsowaniu przeprawy
i rozkaz dla pułku: wymarsz o 4 rano,
gdy most naprzeciw palących się Łysobyków będzie gotowy. Zapowiada
dalsze dyspozycje pościgu.
Już z wykwitujących łun widać
było zapoczęty odwrót nieprzyjaciela
znad Wieprza. W miarę zapadu godzin
wzmagały się luny. – Na ciemnym obrysie widnokręgu rozpalały się ogniska,
żarem płomieni wychodząc wysoko na
przymierzch nieba. Naliczyliśmy 15
pożarów na małym odcinku wschodu.
W grozie i zacisku rąk patrzyliśmy
na to krzyczące o pomstę preludium
szatańskie odwrotu. Jakiż cel? Jaki
motyw? – Dzika złość niemocy.
–––––––––––––––––––––
O naznaczonej godzinie wczesnej
pułk spod Węgielec wyruszył. O godz.
4 min. 45 staje przy moście, nocą odbudowanym, nad Wieprzem.
Nie oczekując na treny, które zatrzymać się muszą, aż przejdą nadpływające oddziały piechoty, porywa
pułkownik Roja trzy swoje bataliony
i szybkim marszem przez spalone Łysobyki, Krępę dochodzi do Talczyna,
skąd nieprzyjaciel, zmuszony opuścić
wspaniałe, przygotowane poprzód pozycje obronne, cofa się na północny
wschód. Tu pułkownik rozdziela bataliony: trzeci kieruje na lewo, na Rudę.
Drugi przeznacza w rezerwę,
a z pierwszym przechodzi przez groblę talczyńskich stawów i na Stoczek,

Poizdów energicznym marszem zdąża
za cofającym się nieprzyjacielem.
Na wyżynie lesistej przed Wolą
Ossowińską przychodzi do natknięcia
się na opór wroga.
Naprzód kpt. Szerauc z batalionem
swym spotyka się z kozackimi oddziałami w lesie, następnie nadeszły z prawa batalion pierwszy szybkim rzutem
oczyszcza płaszczyznę wyżyny i wypierając z dwóch pozycyj – jedną za
drugą – Moskali, przy czym pułkownik sam idzie w tyralierskiej linii, zstępuje ku położonej w kotlinie wsi.
Po krótkim ogniu, energicznym
ruchem, nim nieprzyjaciel miał czas
się opatrzeć, zajmuje batalion Galicy
Wolę Ossowińską. Wszystko – ze stratą siedmiu lekko rannych.
Zmierzch zapadł. Chodziło teraz
o to, by ewentualny kontratak wytrzymać, nim siły większe nie nadciągną,
a także poszukać łączności z prawym
i lewym.
W tej myśli poczyniono ubezpieczenia odpowiednie, rachując też słusznie
na to, że nieprzyjaciel po energii ataków
mniemać może o większych siłach, niż
są, i kontrataku nie będzie próbował.
Treny nadciągły. Kuchnie mogły
pod osłoną ciemności nocy dowieźć
kompaniom pożywienie, którego
dzień cały chłopcy nie widzieli.
Komenda pułku stanęła postojem
nocnym na skrzydle lewym, w lesie
w Filipinie.
Noc przeszła w pilnej czujności,
spokojnie.
Rano około godz. 9 udałem się
z rozkazem do komendy batalionu
pierwszego w Woli Ossowińskiej. Zastałem kpt. Galicę w iście królewskiej
kwaterze, w pałacu. Właśnie powrócił z pozycyj poza wsią, które oddawał nadeszłej węgierskiej komendzie.
Miał nadzieję, że odpocznie z dzień
w tym pięknym dworze – rozkaz powoływał dalej.
Dwór w Woli Ossowińsbej przedstawiał się istotnie jako pańska rezydencja. Oprócz pałacu bogatego przed
rozkosznym parkiem stało jeszcze
wśród zakoli klombów i trawników
parę nowoczesnych oficyn – dalej
osobno wzniesiona kaplica.
Właścicieli nie było. Kilkoro osób
ze służby ostałej schowało się na czas
bitwy w piwnicę ogrodnika; teraz,
ośmieleni, powychodzili.

W salach pałacu pustka. Co „państwo” nie zdołali wywieźć, to Moskale
rozgrabili. Wszędzie znać ślady barbarii. W jednej z sal lustra strzaskane
– na ścianach czarne rozpryski atramentu od rzucanych siłą kałamarzy. –
Gościł tu w dniu poprzednim rosyjski
sztab dywizyjny. Charakterystyczne:
właścicielka wyszła powtórnie za mąż
za oficera rosyjskiego; ci jednak nie
uszanowali dobytku kolegi.
Wychodząc z pałacu, zauważyłem
przed gankiem wśród śmietniska papierów jakąś książkę. Podjąłęm – pisana, widzę... Data ślubu... Pamiętnik
pani domu.
Gdym wracał drogą wśród pól do
komendy pułku, zobaczyłem: Moskale spod oddalonego na górze lasu
ostrzeliwują granatami węgierski tren,
zjeżdżający do wsi. Pociski padały
za umykającymi pospiesznie wozami, wyrzucając w powietrze tumany
kurzu. Po czym zaczęły w odstępach
padać na prawe ściernisko, zmierzając ku grupie drzew, na drogę, którą
szedłem. Zauważyłem teraz oddział
trenu, który się tam przyczaił. Zapragnąłem znaleźć się jak najrychlej poza
obwodem pocisków. Skonstatowałem
przy tym, że gdy szrapneli nie doceniam, to granaty wyraźnie mię trwożą.
Może temu, że tak gruntownie walą,
wyrzucając wysokie słupy ziemi.
Z południa, tegoż dnia jeszcze,
wyruszył pułk w kierunku Ciężkowoli. Marsz z Woli Ossowińskiej przez
podnoszące się zakręty drogi wśród
pastwisk, ściernisk i lasów. – Gdy jadąc poprzód, stanęliśmy– pułkownik,
adiutant jego kpt. Zarzycki i kpt. Bobrowski – na płaskowyżu, oczy nasze
przywitał, niby okrzyk barwny, wyjaw
kilku w niedalekich odstępach pożarów. Paliły się wsi pobliskie: pierwsza – wydawało się – tuż kilka wiorst
przed nami. Snopy rdzawe płomieni
rozmiatały się w ciszy – kłęby dymu
tajały w niebo pogodne. Na miedzy,
łączącej pola, na płaszczyźnie widać
było sznur kawalerii – pluton jadący
w stronę pożaru. Dalej – osiedli kilka
pobok brzozowego lasku. Ciężkowola.
Tam zmierzamy na przełaj. Podjeżdżając, widzimy grupę wojskowych
przed jednym z osiedli. Rozeznajemy
szefa sztabu i oficerów Komendy Legionów. Po oznajmieniu o nadejściu
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puillku pułkownik każe poprowadzić
konie ku pobliskiemu na ścierni domostwu, a sam z nami udaje się do
pociągającego świeżością brzozowego
lasku. Tu też obrane miejsce na kwaterę komendy pułkowej. Przy kraju
lasku, pod drzewem, w okoleniu brzózek i modrzewi.
Wkrótce zjawia się z onego pobliskiego domostwa gospodarz, ze stołem, ławą i stołkami. A za nim córka
przynosi garnek mleka kwaśnego,
chleb razowy i masło świeżutkie. Sielanka.
Nadciągają bataliony nasze, rozkładają się na miejscach wyznaczonych.
Jakby to czul nieprzyjaciel, poczyna
Ostrzeliwać granatami teren. Pociski
jednak, nie donosząc, padają na pole
poza laskiem.
Zachodzi zmierzch. Namioty wyrosły w lasku – obóz się czyni. Mamy
nadzieję zatrzymać się tu postojem
dłużej.
Pożary bliższe pogasły. Natomiast
rozświeciły mrok dalsze, bijące w niebo luną. Znak, że jutro pójdziemy.
Jakoż na godzinę 7 rano zarządzono
marsz dalszy Idziemy wciąż w tymże
północno–wschodnim kierunku, przez
spalony Sobolów, przez skupioną koło
drogi wieś Domaszewice, która jakimś
cudem uszła pożaru.
W Sętkach postój. A potem nagle
zesunięcie pułku na południe, do Gąsior, dla podtrzymania akcji 31 i 32
regimentów austriackich obrony krajowej. Tamże bataliony nasze zajmują pozycje w lesie jako rezerwa: Komenda pułku w pobliżu. – Z zapadem
nocy, bardzo ciemnej, nastąpiło natarczywsze niż za dnia działanie, wzmógł
się łoskot karabinów – rakiety: oczy
świecące, zielone, wynosiły się raz po
raz nad czerń otchłanną lasu.
Owinięci w płaszcze, leżymy na
rośnej łące. Kule przelatują niepokojąc. Każe pułkownik pionierom kilku,
którzy znajdują się w pobliżu, uczynić
z darni pogródkę osłonną. Tedy możemy spać.
Rano – rozkaz pochodu dalszego.
Linia bowiem oporu złamana: wróg
się znów cofa. Idziemy w stronę
wschodu: za czym w kierunku Brześcia Litewskiego. Tam garną ludność
zabraną. Tam rozbiją się fale pościgu
o pierś żelazną twierdzy – jak pocieszają się moskiewscy jeńcy.

Chorąży Władysław Orkan
Rys. J. Rembowski
Akwarela, 1917

Przechodząc przez dział za lasem,
nadchodzimy przy opuszczonych okopach kapelana i kilku infanterzystów
z 32 regimentu. Pogrzeb żołnierza.
Rzecz zwyczajna.
Schodzimy do wsi Zakrzewia.
Przed obejściami spotykamy chłopskie
wozy, naładowane dobytkiem wszelakim. Zdołały ujść zagarnięcia i wrócić.
Ludzie też, którzy do pobliskiego lasu
się schronili, teraz, gdy burza przeszła,
wracają. Widzimy: dwoje staruszków,
stuletnich może, pieczołowicie się
prowadzi...
Nam; panowie kochani – seplenią
ze łzami – na noc... w las...
Wyrostek jakiś wynosi nam wodę.
Oczy się mu radują.
– Z naszej wsi – mówi z dumą – poszło do was pięćdziesięciu i brat mój
z nimi. Mnie nie chcieli wziąć, bom za
młody. Poszli niedawno, tydzień temu.
Mieli się przekraść na Łuków.
Po kilku godzinach marszu, gdy dochodzimy lasu koło Kostanina, uderza
oczy nasze mogiła w polu z krzyżem,
darnią zrudziałą omszona: – widać,
dawna. Ktoś, znający tę okolicę, objaśnia, że to mogiła chłopów–męczenników, że tu już za Kąkolownicą poczynają się zwarte wsi unickie, Podlasie.
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W lesie postój godzinny. Dojeżdża
nas tu rozweselający „towarzysz broni”, Kosiński, jeszcze spod Czołny
wysłany do Krakowa z pułku po zakupna. Goni nas z przeszkodami od
Jastkowa.
Na odwieczerz wkraczamy do Kąkolownicy. Wieś duża, po obu stronach drogi wzdłuż ulicy rzędami zabielonych, ogródkach przed oknami,
czyni wrażenie zaścianka szlacheckiego. I ludność spotykana przedstawia
się wdzięcznie. Wychodzą kobiety gościnnie przed progi, nierzadko z wodą,
owocami, mlekiem Wynoszą garnuszki białe na tacach, częstują. Przychodzi rozkaz zatrzymania się we wsi –
tajemne życzenie wszystkich.
Sztab pułku staje na plebanii kwaterą. Przyjmuje nas ksiądz podletni.
– Nie sądziłem – mówi wzruszony
że będę u siebie polskich oficerów gościł.
W nocy tu jeszcze gościł sztab rosyjski. Schodzimy do sadu plebańskiego z ganku. Jakiż po przykrościach
drogi kojący widok oczom! Wzdłuż
ścieżek wysypanych: rządki lewkonij, astrów, groszku różno–kwietnego,
rezedy... Dalej podściel zapraszająca
trawników i zacień szeregu rzędów,
w różne pochylonych strony, owocowych drzew.
– Owoców nie ma – objaśnia ksiądz.
– Moskale otrzęśli.
Wyrażamy zdziwienie, że szkód we
wsi nie poczynili. Wieś wygląda – jedyna zresztą spotkana – jak normalnego czasu.
– Tak, szkód nie znać – rzecze
ksiądz. – Postawa ludu ochroniła. Przy
odwrocie zaś nie mieli czasu. Zabrali
tylko bydło gospodarzom za kwitami
na jakieś 20 tysięcy rubli. Po pieniądze
kazali jechać za sobą do Międzyrzecza. Ale nikt się nie kwapił. Każdy rozumiał, że z Międzyrzecza, gdy się linia posunie, trudno będzie już wrócić.
Woleli stracić pieniądze, a w domu
pozostać.
Na wieczerzy, którą podano w sadzie przy świetle świec na ustawionych stołach, gościli też z gronem oficerów ekscelencja Durski i szef sztabu
kpt. Zagórski.
Nazajutrz – tj. 14 sierpnia – o godz.
11 wymarsz.
Władysław Orkan
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JÓZEF ANDRZEJ TESLAR:
POWSTAŃMY WRAZ!…
Powstańmy wraz!… Już nadszedł czas!
Kto z Bogiem — Polak prawy,
Na ramię broń! Przez polską broń
marsz prosto — do Warszawy!…
Chwycilim miecz… wróg pierzcha precz..
prysnęły z rąk okowy…
Jak jeden mąż, w szeregi dąż!,..
dzień Polsce świta nowy!…
Po latach stu z niewoli snu
powstaje Polska miła!…
niezgody jad, z dusz naszych spadł…
w jedności Sprawy siła!…
Serc milion drży… wraz woła: krwi!…
zmyć hańbę chce niewoli…
męczeński krzyż wydźwiga wzwyż
z przesiąkłej od krwi roli…
Gdy ze wszech stron brzmi surmy ton,
porzućmy puste swary!…
wszak dość już słów, gdy stajem znów
pod własnych wojsk sztandary…
W nas mocy grom wtóruje łzom
Królowa Polski z nami!.,,
przed nami wróg — nad Polską Bóg —
zdobędziem ją — rękami!…
Powstańmy wraz! już nadszedł czas!
Kto z Bogiem — Polak prawy —
Na ramię broń!… Przez polską błoń
marsz prosto — do Warszawy!…

MARSZ STRZELCÓW LEGIONISTÓW
Hejże, orlęta! Nad polskie zlećmy łany!
Zrywajcie i kruszcie, kruszcie kajdany!
W lot niechaj skrzydła zaszumią
hen! Ponad strzechami chat!
Niechaj ocknięci zrozumią,

Że wolność uszła zza krat!
Że wolność, wolność szła zza krat!
Dalej! Ochotni, choć kordon jest przed nami —
Żwawi i lotni przejdziemy pułkami.
Marsz! Kraj przed nami otwarty hen! Za Wisłę i za Bug!
Ten kraj wymazany z karty —
Krwią nam odkupi wróg!
Ten kraj, ten kraj nam odkupi wróg!
Naprzód! Żołnierze! Do sławy nasze kroki —
Bagnetem szczerze czyńcie wyroki!
Marsz! Za nami idą masy, hen! Ze
wszystkich Polski stron!
Przez nas odwrócą się czasy —
Zadrży moskiewski tron!
Tak zadrży, tak zadrży moskiewski tron!

STANISŁAW DŁUGOSZ
STRACEŃCY
Powiadają, żeśmy są straceńcy.
A nieprawda. Bo my jak królowie
przyodziani we krwi złotogłowie,
jak książęta bez mitry książęcej!
A nieprawda, żeśmy są straceni,
że z nas może pyłu nie zostanie:
nasze ciała - kopiec Zmartwychwstanie,
dzień słoneczny śród szarej jesieni.
Myśmy przednie Wielkiej Armii straże
i Nowiny radosnej zwiastuny,
chorążowie płomienistej łuny,
co wam Jutro w blasku Dnia pokaże!
Jeszcze wcześnie, jeszcze bardzo rano
i mrok czarny zawisa nad ziemią;
jeszcze liście na drzewinach drzemią,
jeszcze - jeszcze pod broń nie wołano...
Ale zanim tysiące powstaną,
trzeba czujnie z bronią stać na straży,
aby przemoc przeświętych ołtarzy
nie dotknęła ręką pokalaną...
Powiadają, żeśmy są straceńcy...
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EDMUND BIEDER

BOLESŁAW LUBICZ-ZAHORSKI

MODLITWA LEGIONISTÓW
PRZED BITWĄ

UŁANI
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Nasz lot jest wichrowy. Do Sławy nasz lot.
Krzyk rwie się, wyrywa się z krtani…
Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
W czyn wola zakrzepła i spada jak grot…
Najmłodsi polscy żołnierze u Twych klęczymy stóp,
…Ułani! Beliny ułani!
Ziści nam wolną Ojczyznę - nim wrogi krew nam wy- Przez krew do Ojczyzny wskrzeszonej jest szlak,
piją,
Więc oto giniemy dziś dla Niej – – –
Ziści sen, który kłaść idziem - młode swe kości w grób. Krwi krople zakwitną na polu jak mak…
…Ułani! Beliny ułani!
Boga Rodzico Dziewico! Bogiem sławiona Maryjo!
Nie w strojnych mundurach, lecz bez krzyków, bez kit,
Z Twojem imieniem na ustach w bój idzie polski huf! Śród smutków jesiennych wiośniani,
Co zawinili ojcowie - wnukowie krwią swą dziś myją, Bitw dawnych zamierzchły wskrzeszamy już mit!
Byłeś nad wolną już Polską - Ty królowała znów.
…Ułani! Beliny ułani!
Szubienic potworny za nami legł cień(1) – – –
Boga Rodzico Dziewico! Bogiem sławiona Maryjo!
Ojczyźnie składamy to w dani…
Jak Syna Twego, wróg przybił Ojczyznę naszą na Krwią zorzę poimy, aż zrodzi się dzień!
krzyż,
…Ułani! Beliny ułani!
Ale Tęsknoty o wolnej Ojczyźnie w sercach wciąż żyją Nie laurów, lecz zemsty ogarnie nas woń!
I oto idziem w bój za nią ochotnie z oczami wzwyż.
O trupach serdecznych myśl rani…
Do broni! Ułani, chwytajcie za broń!
Boga Rodzico Dziewico! Bogiem sławiona Maryjo!
…Ułani! Beliny ułani!
Już trąbki grzmią do ataku, i naprzód trzeba nam iść…
Z Twoim Imieniem na ustach Twoi żołnierze się biją,
SKOŃCZONY POD
O ziść nam, Twoim żołnierzom, wolną Ojczyznę, o
ŁOWCZÓWKIEM BÓJ….
ziść!
Skończony pod Łowczówkiem bój. Zcichly armaty.
Okopy milczą. Czas zrachować łupy.
Ty zostawiłaś wrogom łup bogaty —
Twe trupy!
Pamiętasz te ataki, które piersią własną ,
Odparłaś: — boje sławnej, niezrównanej doby.
Pomniki Twego męstwa, które nie zagasną To groby.
Ty nie znasz, co to lęk. Twe męstwo nie zna granic,
Zabłysnął oto świt, znów idziesz w bój z ochotą.
Wiedz, Tyś jest polski bojujący szaniec —
Piechoto!
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Krzysztof Stępnik

Wymiar religijny poezji niepodległościowej
Wiara ojców – religia polskości
Poezja polska okresu wielkiej wojny
jest dość złożonym bytem pojęciowym
w świadomości historycznoliterackiej,
kojarzącym się przede wszystkim z poezją Legionów, z nazwiskami Józefa
Mączki, Rajmunda Bergela, Józefa Relidzyńskiego, Wacława Denhoff-Czarnockiego, Józefa Andrzeja Teslara oraz
Edwarda Słońskiego, zrazu publikującego swoje utwory pod rosyjską cenzurą wojenną.
Istotnie, ta twórczość, funkcjonująca
jako synonim poezji niepodległościowej,
stanowi trzon okolicznościowego wierszopisarstwa wojennego, ale bynajmniej
nie wypełnia go bez reszty. W szczególności warto pamiętać o niepodległościowej tendencji dokumentującej się
w tomikach poezji Staffa, Ostrowskiej,
Iłłakowiczówny oraz Heleny z Szoków
Fochtowej, Władysława Ludwika Everta i innych, wydawanych przez oficyny
polskie w Piotrogrodzie, Moskwie, Kijowie i Charkowie. Ponadto wierszopisarstwo wojenne znajduje swoje znaczne
liczbowo poświadczenie w licznych czasopismach, almanachach, kalendarzach
i wszelkich innych drukach okolicznościowych. Dodajmy, że polskie agendy wydawnicze funkcjonują w Austrii,
Szwajcarii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Fakt ten nakazuje szerzej
interpretować pojęcie polskiej literatury
emigracyjnej czasu wojny.
W sumie wypadnie mówić o poezji
polskiej okresu wielkiej wojny (poza
incydentalnymi wyjątkami) jako o poezji niepodległościowej i patriotycznej, wyrażającej ducha instynktu etnicznego, na pewno mniej podzielonej
psychopolitycznie niż by to wynikało
z fundamentalnej dychotomii orientacyjnej. Ostrość podziałów biorąca się
z dogmatów dzielnicowych, partyjnej
sofistyki i deklaracji stanowisk rozmywała się, a może raczej się oczyszczała w nurcie polszczyzny poetyckiej.
Z pewną przesadą można powiedzieć,
że politycy i publicyści dzielili, nato-

miast poeci łagodzili naszą waśń narodową. Przemawia za tym fakt niesprzeczności wyrażanych uczuć i nastawień, w tym niepokojów i obaw. Do
pobudkowej i nawet wyegzagerowanej
poezji Legionów, poezji niepodległości
dołączy z czasem inny w nastrojach
i doświadczeniach, jednakże bez wątpienia patriotyczny i wysublimowany
przez tułactwo nurt poezji emigracyjnej, ufundowany na ideowej figurze
pielgrzymstwa i analogii do romantyzmu, a ożywiony intensywnym pragnieniem powrotu z Rosji do niepodległej Polski. Poza tymi nurtami pozostanie wiele interesujących zjawisk natury
literackiej, publicystycznej i propagandowej, jednakże to nie one składają się
na reprezentatywny obraz poezji polskiej okresu wojny.
Poezja niepodległościowa i patriotyczna, jakkolwiek zrazu zdominowana dzielnicowym entuzjazmem dla
Legionów oraz nacechowana aktywistyczną perswazją (kojarzącą się publicystom warszawskim z podżeganiem
do szaleństwa), mogła funkcjonować
i funkcjonowała jako doprawdy jeden
z niewielu czynników jednoczących
duchowo Polaków. Uwyraźniało się to
z czasem, wynikając nie tyle z wyrażania aktualnych racji orientacyjnych,
ile raczej z zakorzenienia się tej poezji
i w historycznoliterackich epizodach
towarzyszących dawnym zrywom
niepodległościowym, i w moralnym
dziedzictwie przeszłości. W pewnym
sensie była to oznaka swoistej „regresywności”, spojrzenia wstecz: rozdarcia starych blizn i ożywiania traumy
polskich po wstań oraz rehabilitacji romantyzmu w postaci budowania „teatru
romantycznego”, nowej „fikcji potęgi”,
wreszcie apologii zmartwychwstania,
które ma nadejść, ale które trzeba przygotować i to raczej przez krzepienie
ducha i samo podniesienie oręża niż
liczenie na wyzwoleńczą misję Legionów, siły jakże militarnie iluzorycznej
w porównaniu do potężnych korpusów
armii trzech cesarzy.

Poezja niepodległościowa jest zarazem poezją religijną w tym choćby
sensie, że zakotwicza się genetycznie
w narodowym i katolickim dziedzictwie przeszłości. Wydaje się nawet,
iż mamy tu do czynienia z głęboko
osadzonym ideologicznym fundamentem tej twórczości, sprawiającym, że
i w czasach wojny, i dzisiaj daje się
z kart pożółkłych już tomików wierszy
odczytać raczej poruszającą jedność
niż obecność faktycznego dwupodziału. Nie byłby w stanie tego dokonać zabarwiony dzielnicowo patriotyzm. Słowem, religijność okazała się wówczas
wspólnotowym elementem polskości
oraz łagodzenia duchowych skutków
rozbiorów.
Pytanie o naturę tej religijności wydaje się ważnym problemem wstępnym, od razu zresztą odsłaniającym
zdumiewający brak refleksji na temat
religijnego wymiaru poezji patriotycznej. W zasadzie poza lakoniczną konstatacją, którą tu warto przytoczyć, nie
ma w literaturze przedmiotu prób charakterystyki religijnych aspektów tej
twórczości.
„W modlitwach Legionistów nie ma buntu
ani rozterki duchowej, nie ma nawet przygnębienia ani smutku. Jest tylko prosta, silna i potężna staropolska wiara, ta sama, na
której fundamentach opierała się niespożytość i moc dawnej Rzeczypospolitej”.1

Niekoniecznie wypadnie zgodzić
się z tą opinią, jednakże sprawa została
przynajmniej dotknięta. Może kwestia
religijności poezji niepodległościowej
wydawała się tak oczywista, że nie
zwracała na siebie specjalnej uwagi.
Być może. Tym bardziej zasadne jest
ponowienie problemu i jego przedstawienie z perspektywy dokonanego procesu historycznoliterackiego.
Teza brzmi: religijność jest duchowym substratem ideologii niepodległościowej i patriotycznej, wyrażonej w wierszach poetów czasu woj1
M. Majchrowiczówna: Poezja współczesnych Legionów, Lwów 1916, s. 7.
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ny. Instynkt wiary pobudzony został
w dniach konwulsji dotychczasowego
świata, w trwogę sącząc nadzieję. Tej
specyficznej religijności na imię „wiara
ojców”, katolicka i niezwykle silnie zetnicyzowana, przypominająca się jako
najgłębsza wartość, a umieszczająca
myślenie o Polsce w kategoriach historii Zbawienia. Wiara święta i wiara
w Polskę stają się niejako synonimami,
co właśnie stanowi najbardziej uderzający rys owej religijności (wyjaśnia się,
dlaczego wolimy mówić o religijności niż o religii). Warto tu przywołać
fragmenty modlitwy księdza biskupa
Władysława Bandurskiego, w której
wymiar religijny jednoczy się z patriotycznym:
Przez cudowne Zmartwychwstanie
Chrystusowe – z ciemności grobu, z otchłani niewoli, wskrześ nas, o! Panie!
Przez Wniebowstąpienie Chrystusa –
Ojczyznę wolną i szczęśliwą daj nam, o!
Panie!
[... ]
Przez trudy i bohaterskie wysiłki Legionów Polskich – ku świtom wolności prowadź nas, Panie!
Boże Piastów, Jagiellonów, Sobieskich
– zmiłuj się nad nami!
Boże Kordeckiego, Marka i Kościuszki
– nie opuszczaj nas. Ojców naszych Boże!
Daj nam w pokoju i wolności wielbić po
wszystkie czasy Wielkie i Święte Imię
Twoje.
Amen.2

Wersety tej modlitwy sprawiają wrażenie katechizmu, dopełnionego „mówieniem różańca” skanonizowanych
przez historię imion. W ten sposób wyznany zostaje rdzeń wiary narodowej.
W ogóle wydaje się niemal regułą etnicyzowanie katolicyzmu przez polską
poezję niepodległościową. Chodzi o to,
że zawarte w utworach treści religijne
doskonale funkcjonują w przestrzeni
propagandy patriotycznej. Służą jako
swoisty język wyrażania tęsknot wolnościowych, pobudzania do czynu, opisywania dążeń i stanów ducha walczącego pokolenia. Tak to leksyka i topika
Zmartwychwstania Pańskiego zostają
użyte do wyrażenia ideologii niepodległościowej. Niesłychanie wiele jest moKs. Biskup W. Bandurski: Modlitwa Polaka w czasie wojny [w:] Droga Krzyżowa
Polski, Piotrków 1916, s. 73 i 75. Przedruk
[w:] J. A. Teslar: Skarbczyk legionisty (Przewodnik polowy żołnierza polskiego), Piotrków 1916.
2

tywów, wątków i obrazów zaczerpniętych z Biblii, a służących jako ilustracja
przekonań o nieśmiertelności ducha
i o sensie ofiary złożonej na ołtarzu
ojczyzny. Nieuprzedzony interpretator
mógłby w niektórych utworach dopatrzyć się lokalnych sprzeczności z dogmatyką chrześcijańską, a nawet swego
rodzaju herezji wywołanej przez jaskrawą etnicyzację treści religijnych. Jest
to naturalne w apokryfach i kolędach,
które nawiasem mówiąc najświetniej
reprezentuje tomik poezji Kazimiery
Iłłakowiczówny Kolędy polskiej biedy.
W wigilię Powrotu, wy dany w Piotrogrodzie w roku 1917. Lecz treści religijne pojawiają się także w wierszach pobudkowych, wzywających do rozprawy
zbrojnej, admirujących karabin, a nie
gałązkę oliwną, propagujących nieraz
hasła odwetu oraz wystawiających rachunek krzywd. W poezji wojennej nie
dziwią określenia typu „święta wojna”,
„chrzest bojowy” ani opiewanie czynu
bitewnego pod Rokitną jako „Chrystusowego rozgrzeszenia z win” (Stanisław Stwora) i snu o rycerskiej szpadzie
„co w krwi zmartwychwstał” (Rajmund
Bergel). Broń jest sakralizowana jako
„zesłana przez Boga” (Jan Starzewski),
padają też szczytne słowa o „światłości
dobytego miecza” (Zofia Zawisza-Kernowa) i o karabinie jako „arce przymierza” w poemacie Achilles Kazimierza
Przerwy-Tetmajera, choć w tym wypadku nie bez akcentu humanistycznej
refleksji:
O karabinie polskiego żołnierza!
Tragiczne, straszne zaprzeczenie ducha!
stal twoja kuta jest z modłów pacierza,
którym pogardza człowiek, Bóg nie słucha –
(Kazimierz Przerwa-Tetmajer: Cienie, Kraków 1916.)

Wydaje się przeto, że sensowne byłoby mówienie o religijnym wymiarze
poezji niepodległościowej, szerszym od
pojęcia chrześcijańskiej ortodoksji. I raczej o inspiracjach religijnych niż o lekcji katechezy. W wypadku tej poezji
„nawrócenie” ku religii oraz ekspresja
wiary dokonywały się na bardzo wiele sposobów. Młoda Polska czy raczej
przez pokolenie dwudziestokilkulatków
Odmłodzona przeżyła po prostu bardzo
późną wojenną lekcję chrześcijaństwa,
po lekcjach kapłaństwa sztuki, nirwany
i dekadentyzmu oraz socjalizmu.
Legiony były w końcu zbrojną emanacją przestawionej ze społecznej na
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narodowowyzwoleńczą ideologii PPS.
Formacja ta wywodzi się duchowo
z wydarzeń rewolucyjnych lat 1905–
1907, z przemyśleń Piłsudskiego na
temat ówczesnej „ewangelii buntu”,
teraz w dobie wojny przeistoczonej
w „ewangelię niepodległości”. Z wierszy bardów legionowych wyparowuje
indyferentyzm religijny i programowa
laickość, sama zaś rewolucja zostaje
niemal kompletnie zapomniana. Wypada jednak zauważyć, że już w dobie
wypadków lat 1905–1907 czołowi pisarze PPS-u formatu Struga i Daniłowskiego w sposób zwracający uwagę
uciekali się do chrześcijańskiej leksyki i topiki, postrzegając w Chrystusie
agitatora społecznego, porównując pro
gram socjalistów do Dobrej Nowiny,
nowej ewangelii.
Z kolei narodowi demokraci, naginający katolicyzm do swoich celów
ideologicznych jakby o wiele bardziej
naturalnie niż socjaliści, w roku 1914
okazali się politycznym filarem orientacji rosyjskiej. Literaci sympatyzujący
z tą formacją, a spotykamy tu wielkie
nazwiska, nie byli w stanie zbudować
jakiejkolwiek ideologii niepodległościowej, lecz co najwyżej „sojuszniczą”. I o ile przed wojną demonstrowali wyraziście swój katolicyzm, czego
przykładem są utwory obrazujące martyrologię unitów (Reymonta, Weyssenhoffa), o tyle teraz, orientując się na
Rosję, milczą w sprawach religijnych,
a krępują czy samocenzurują się w żądaniach praw narodowych. Ciekawe,
że wątek unicki podnosi propaganda
Legionów w sierpniu 1915 roku, po
wejściu brygady Piłsudskiego na tereny
Lubelszczyzny i Podlasia. Wyzyskała
ona w spektakularny sposób temat, który tak silnie wzburzał polską opinię publiczną przed wojną. Oczywiście orientacja rosyjska kwestię tę zmuszona była
przemilczeć.
Jednakże podczas toczącej się wojny
walki partyjne socjalistów i endeków
przestały mieć swój sens. Nowe zaś podziały pękły wzdłuż innych linii; w każdym razie religia nie dzieliła Polaków,
lecz przeciwnie, mocno ich jednoczyła.
I nawet w najostrzejszych międzykordonowych starciach publicystów Galicji i Królestwa brak jest jakichkolwiek
odniesień do spraw wiary. Wizerunek
Matki Boskiej pojawił się i na jednym
ze sztandarów II Brygady (wręczony
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przez młodzież węgierską) i na sztandarze Legionu Polskiego, walczącego
u boku Rosji. Lecz nikomu nie nasuwała się myśl o prawie wyłączności.
W poezji polskiej okresu wojny
aspekt religijności manifestował się
także od strony wydawniczej. W kilkudziesięciu opublikowanych wówczas
zbiorkach pieśni przypomniane zostały
dawniejsze i nowsze utwory o charakterze patriotycznym i religijnym. O nowo
zdobytej popularności pewnych pozycji
klasycznych świadczyć mogły ich przeróbki i parafrazy. Ponadto w niektórych
antologiach wierszy powstałych w dobie wojny wydzielono specjalne bloki
o tematyce religijnej. I tak w zbiorze
Dla Ciebie Polsko!.. (Piotrków 1915)
wyodrębniono zestaw wierszy pod
wspólnym nadtytułem Przed Twe ołtarze, podobnie jak w antologii poezji
Polska pieśń wojenna (Lwów 1916):
Przed oczy Twoje, Panie!... Z kolei typowy autorski tomik wierszy składa się
z utworów wyrażających treści patriotyczne oraz powiązane z nimi religijne,
choć sporadycznie ukazują się zbiorki wyłącznie o tematyce religijnej lub
z przewagą tej tematyki. Prawie każdy
ówczesny bard i poeta napisał jakąś
modlitwę. Są tu rzeczy pierwszorzędne, jak choćby utwory Iłłakowiczówny,
Ostrowskiej, Rydla, ale liczbowo dominują płody natchnienia, które można
przemilczeć bez szkody dla całości obrazu. Warto dodać, że wśród piszących
wiersze znalazły się osoby duchowne,
jak na przykład ksiądz biskup Władysław Bandurski i ksiądz Franciszek
Błotnicki.
Teodycea wojny
Mickiewiczowska litania pielgrzymska błagająca o „wojnę powszechną za
wolność ludów” stanowiła doskonałą prefigurę tej przedziwnej teodycei
wojny, jaka zapanowała w uczuciach
i umysłach Polaków w sierpniu 1914
roku, by okazać swoją trwałość aż do
wyczekanej chwili odzyskania niepodległości. Wprawdzie wielka wojna nie
wybuchła w imię czyjejkolwiek wolności, niemniej oddzielone kordonami
społeczeństwa dzielnicowe od razu
pojęły, że bieżące wypadki oznaczają konwulsję dotychczasowego ładu
w Europie, otwierającą przed Polakami
tak niewiarygodną jeszcze niedawno

szansę jeśli nie restytucji niepodległości, to przynajmniej zjednoczenia ziem
polskich pod berłem cesarza czy cara.
Prawdę mówiąc tylko tę drugą kalkulację traktowano jako realną. W każdym
razie dotychczasowe granice straciły
sens, wejście więc Polski w koleiny
historii stawało się możliwe. Tak to
ujął Leopold Staff w wierszu Ptactwo
w czas wojny:
A z granicznymi słupy obalone,
Czarne orły dwugłowe,
Dwuznaczne, dwulicowe,
Patrzą bezsilne, błędne, przerażone
Na niepojętą dla nich tajemnicę:
Że znikły, znikły polskich ziem granice!
(Leopold Staff: Tęcza łez i krwi, s. 79, wyd.
2, Warszawa 1921.)

Wojna zdawała się burzyć nienawistny trójpodział (był to punkt widzenia
wszystkich polskich orientacji), przekreślać fatalizm losu historycznego,
nieudanych powstań, raz jeszcze otwierać horyzont szansy dziejowej. Stąd
też w poezji polskiej wojna doczekała
się sankcji omal błogosławieństwa, co
najwyżej budząc mieszane uczucia. Po
latach generał Bolesław Roja będzie
wspominał pierwsze dni wojny:
„Jak pamiętam, ciągle ludziska śpiewali:
»Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie!«. Cóż, kiedy równocześnie
inni modlą się inaczej: »O wojnę ludów,
prosimy Cię Panie!«. I dogódź tu ludziom!”.3

Wojnę zaakceptowano i to pomimo
najwyższej ceny moralnej, jaką trzeba
było zapłacić za zgodę na „zrozumienie” Kainowego bratobójstwa Polaków
walczących we wrogich sobie armiach,
zniszczeń i śmierci na ziemiach Królestwa, gdzie toczyły się frontowe zmagania korpusów niemieckich i rosyjskich. Motyw walk bratobójczych, Kainowej klątwy pobrzmiewa intensywnie w całej poezji wojennej, a szczególnie w wierszach Edwarda Słońskiego,
Zdzisława Dębickiego, Leopolda Staffa
i Bronisławy Ostrowskiej.
Zwłaszcza poeci legionowi i prolegionowi są głosicielami pochwały burzącej i oczyszczającej mocy wojny,
choć i w ich utworach pojawiają się
akcenty wątpliwości, rozdarcia, niekiedy wzmocnione dojściem do głosu po
stawy pacyfistycznej. Nie ulega jednak
wątpliwości kontrpacyfizm tej poezji,
3
B. Roja: Legioniści w Karpatach w 1914–
1915 roku, Warszawa 1933, s. 33.

wyrażający się akceptacją ceny konfliktu europejskiego, w którym na razie
Polska nie była nawet stroną, lecz być
mogła przez zrządzenia Opatrzności
i Fortuny wojennej. Władysław Orkan
w wierszu Inter arma opiewa globalizm wielkiej wojny, w porównaniu do
której zmagania opisane w Iliadzie zasługują na miano „kłótni”:
Cóż dziś Hektora srogi miecz!
Cóż głośne Greków kłótnie! –
[... ]
Homer, widzący ninie rzecz,
Sławną strzaskałby lutnię.
(Władysław Orkan: Pieśni czasu, s. 44,
Piotrków 1915)

Bard Legionów Józef Relidzyński podnosi wątek mesjanizmu roman
tycznego, wierząc we wskrzeszenie
„promiennej i skrzydlatej” Polski, która
„świat odrodzi zgniły”. Nic więc dziwnego, że po uwzględnieniu ofiary przechodzonej „gehenny”, konkluzja odnosząca się do wojny, w wierszu Wojna,
brzmi: „a jednak w grozie krwawej
bądź błogosławiona” (Józef Relidzyński, Wieją wiosenne wiatry, s. 47, Kraków 1916). Podobnie rzeczy ujmuje
Stanisław Stwora w wierszu Dniom,
które idą, napisanym w październiku
1914 roku, nawołując:
Niech pierś się zbroi
i niechaj lekkim będzie wszelki krzyż,
(Stanisław Stwora: Strofy czasu 1914–16,
s. 18, Kraków 1916)

W wierszu Chwała ojców pojawia
się znamienna fraza:
Błogosławiona niech będzie ta chwila,
w której się iści chwała naszych Ojców.
(Stanisław Stwora: Strofy czasu 1914–16, s.
93, Kraków 1916)

Błogosławieństwo wojnie, jaskrawy
wyraz jej teodycei na ogół sygnalizuje
możliwość podniesienia wątków interpretujących misję Legionów w kategoriach zemsty za krzywdy historyczne.
Stwora emfatycznie postrzega w legionistach pokolenie „z Wenedów stosu –
zemsty chciwych!”. Zupełnie podobnie
o „krwawych Wenedów powrotach”
i odzewie legionistów na „Exoriare”
wołane przez „kości stare” mowa jest
w wierszach Józefa Mączki, popularnego barda Legionów. Leon Rygier
w wierszu O jutrzenki wschodzie bez
wahania podziela racje wojny:
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O – nie lękajcie wy się gniewu Pana,
Powietrza, głodu, ognia, ani wojny,
Bowiem w nich łaska Wam jest okazana,
I duch się budzi, żagwią buntu zbrojny,
Wydarty gromem kałużom i błotu,
Z poczuciem mocy w skrzydłach, z żądzą
lotu!
(Leon Rygier: Wieść o Archaniele. Poezje,
s. 7–8, Kraków 1916)

W wierszach mowa jest ponadto na
przykład o „wyrokach bożych”, „mocy
truchleniu”, „dziadów dojrzałym siewie”, „zesłaniu znaku” przez „samego
Boga” i o „losie się w dłonie schylającym”. Przywołane frazy zaczerpnięto
z utworów Józefa Mączki, Karola Łepkowskiego, Melanii Medlingerówny,
Edwarda Ligockiego, Marii Kuźmińskiej, Józefa Relidzyńskiego (nazwisk
jest więcej niż przykładów, gdyż niektóre frazy stają się kliszami, nieświadomie powielanymi przez poszczególnych autorów).
Legionowy kontrpacyfizm styka się
jednak miejscami z sekretną kontestacją ideową w postaci akcentów refleksji
humanistycznej nad nieludzką naturą
wojny czy wręcz podniesienia racji pacyfistycznych. Najwcześniej odsłoniła
się ona w wierszu Rajmunda Bergela Ostrzenie bagnetów, który powstał
w październiku 1914 roku na samym
początku kampanii węgierskiej. Mowa
jest w nim o zagubieniu człowieczeństwa jako cenie, którą musi zapłacić
walczący żołnierz.
Krwią się zapłonił cały świat
i łuny ściele do swych nóg...
Był dla mnie kiedyś człowiek brat,
a jutro będzie tylko wróg.
Pardonu nie ma – boju szczęk
zagłuszył prawdy dawnych lat.
Ludzkość, braterstwo – pusty dźwięk.
Człowieku, tyś mi wróg nie brat.
(Rajmund Bergel: Czasy i ludzie. Poezje s.
17, Kraków 1917)

Podobne elementy może jednak
nie tyle humanitaryzmu, ile łaknienia
„chleba słodkiego życia” przez żołnierską zbiorowość tworzącą Bractwo
Dobrej Śmierci, pojawiają się w twórczości barda Legionów i zdolnego propagandysty Józefa Andrzeja Teslara.
Mowa tu o interesującym, gorzkim
w wymowie wierszu Diaspora, który
powstał w marcu 1918 roku. Oto fragment tego utworu:
Niedawno – żołnierz – o brałem ja karabin

i w lwich podskokach biegłem – zabić wroga...
szedłem Ojczyzny szukać w głodzie, w rzezi,
a dziś – minęły te chwile zachwytu...
Dziś ja z łańcuchem, jako pies, u szyi
siedzę w obozach strzeżony jak zbrodzień
albo umykam – z obrożą na karku
i kryć się muszę jako łotr bezdomny –
za to, żem niegdyś głodował i krwawił,
żem sobą wytarł plugawe szpitale,
w pierś nabrał chorób, a w duszę rozpaczy,
żem się na wojnie poił z rzeki brudu,
by z dumą kiedyś móc dzieciom wspominać,
jak to szczęśliwym jest żywot żołnierski,
i jaka chluba być w Polsce żołnierzem ...
(Józef Andrzej Teslar: Mocniejsza niźli
śmierć. 1914–1915. Raptularz żołniera-poety, przed. Wacław Sieroszewski, s. 250,
Warszawa 1928)

Tendencja pacyfistyczna uwidacznia
się w niektórych wierszach Stanisława
Czasza4, traktujących o wojnie jako
„człowieczej rzeźni”. Po bitwie żołnierz postrzega na swojej twarzy „obłęd
potępieńczy, diabli” i ze zdumieniem
kieruje swój wzrok na szablę po rękojeść splamioną krwią (Po ataku). Godna przytoczenia wydaje się Kolęda:
W noc śnieżną stoję na obcej placówce,
wicher w płaszcza niedostatek tłucze.
Patrzę na gwiezdne, zachodzące hufce
i mą tęsknotę starych kolęd uczę.
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wytłumiany jest przez emocję pobudkową, wzywającą do podniesienia oręża przeciwko wrogowi. Symbolicznym
wyrazem tej sytuacji jest umieszczanie
wierszy osnutych na motywie requiem
aeternam na końcu, a nie na początku
zbiorków. Tomiki legionowe otwierają
przeważnie utwory niosące wezwania,
zaklęcia i hasła, a zamykają wiersze
ilustrujące żołnierski los.
Warto po tym przyjrzeć się poglądom na naturę i sens wojny poetów
nie związanych z ideologią Legionów,
mocno jednak przeżywających tragiczną nadzieję na przekreślenie fatalizmu
losu polskiego: Jana Kasprowicza, Leopolda Staffa i Wiktora Gomulickiego,
na początku wojny zwolennika orientacji dominującej w Warszawie.
Akcenty pacyfizmu i równocześnie
konsolacji przebijają z wyobrażeń wojny przedstawionych w Księdze ubogich. Nadchodzący kataklizm poprzedzony został znakami, wzbudzającymi
trwogę wśród ludzi i prowokującymi
do pytania o to, czy Bóg „żądny pomsty
i kary” zechce zesłać „okrutną wojnę”.
Pytanie to, odniesione do Polaków,
ofiar przemocy i męczeńskich przeznaczeń, wydaje się nie znajdować usprawiedliwiającej odpowiedzi:

I myślę sobie: czy się kiedy ziści
Twa miłość Chryste w aureol poświacie,
by usta, dzisiaj pełne nienawiści,
jutro do wroga dobrze rzekły: „Bracie”?

Lecz za cóż by mścił się i karał?
Czy za to, że w walce widomej
Dla ostatniego ślepca,
Ścigają nas same rozgromy?

I świętą mirrę, kadzidło i złoto
dałbym Ci na to pojednanie światów,
ale patrz Chryste: obie ręce oto
mam pełne ręcznych granatów ...

Czy za to, że w tych rozgromach,
Gdy żadna nam gwiazda nie świeci,
Patrzymy już tylko w nadzieję,
Jak ufne, pokorne dzieci?

(Staniszław Czasz: Czarne pióra. Wiersze
z pola. s. 69, Kraków 1918)

(Jan Kasprowicz: Księga ubogich, s. 83–84,
Lwów 1916)

Tonacja humanitaryzmu najczęściej
przebija z utworów przedstawiających
mękę konania w lazaretach oraz śmierć
i pogrzeb żołnierzy. Lecz niekoniecznie służyć musi racjom ideowego pacyfizmu, to znaczy nie jest okrzykiem
człowieczej grozy, który można by
rozumieć jako negacja sensu wysiłku
zbrojnego Legionów. Humanitaryzm
płynący z opisów śmiertelnych skutków wojny, okaleczeń i zniszczeń, nie
kłóci się z nastawieniem patriotycznym. W konkretnych tomikach wierszy

Jednakże krwawe złowieszcze znaki
na niebie okazały się „dziwnie proroczymi”. I oto wojna urzeczywistnia się
jako mordercze i niszczące dzieło apokalipsy, wzbudzające „ludzką rozpacz”
i będące wyzwaniem dla Królestwa Bożego. Wojna niesie z sobą posłannictwo
burzycielskie, „światoburcze dzieło”,
którego sprawcą może być zawistny
Szatan lub karzący Bóg.
To wahanie dotyczące sprawstwa
apokaliptycznego zrządzenia w innych
strofach ustępuje miejsca serii pytań
retorycznych, emanujących jednak
krzepiącą pewnością sensu kataklizmu
i ofiar „najlepszych serc”. Ton konso-

Na temat twórczości tego poety wypowiedział się A. Romanowski w artykule Kim był
Stanisław Czasz?, opublikowanym w „Tygodniku Powszechnym” 1987, nr 35.
4
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lacji dominuje w postawionych pytaniach:
A może z straszliwej zawiei,
Co świat ten naokół niszczy,
Nie same li gruzy wyrosną,
Nie same li kupy zgliszczy?
Może w zapasach olbrzymów
Zło się nareszcie przełamie
I Bóg już na jego miejscu
W ludzkim zamieszka chramie?
(Jan Kasprowicz: Księga ubogich, s. 93,
Lwów 1916)

Impet burzącego posłannictwa „roztrzaska”, „rozprzęgnie” i „rozpryśnie”
(charakterystyczne intensiwa czasownikowe) przedmioty kojarzące się
z symboliką więzienia: kraty, rygle
i zamki, wrota. Zbliżająca się „wielka
godzina” wolności wzbudza nadzieję, że jej nadejście będzie oznaczać
prawdziwe „przepołowienie stuleci”.
Gruntuje to przekonanie inny utwór
Kasprowicza – Ludziom wątpiącym
w przyszłość naszą, w którym jedna ze
zwrotek puentuje tę kwestię:
Dlatego, bracie mój rodzony,
O losy bądź spokojny:
Inne gotuje Bóg nam plony,
Niż pragnął demon wojny.5

Niektóre wiersze Leopolda Staffa,
zawarte w zbiorku Tęcza łez i krwi,
stanowią wyraz ideologicznego pacyfizmu oraz niosą z sobą cały szereg rozważań, które interpretować można jako
wątki budujące koncepcję antropologii
wojny. W wierszu Szkoła wojna to „najpodlejsze zło” ludzkie, eufemizowane
przy pomocy najszczytniejszych określeń typu Wielkie Misterium. Człowiek
jest zbójcą, bandytą, łotrem, który dla
swoich łajdactw i oszustw potrzebuje
ideowych haseł i werbalnych uzasadnień. Wojna rasowa będzie więc Ras
Różnicą, narodowa – Wolnością Ludów, religijna – Bojem Krzyża z Półksiężycem. Żałosny jest widok szeregowca dumnego z nazwy swej jednostki, który tak jak i cały armijny „tłum”,
skazany jest „na jatki wśród pogromu”.
W wierszu Zdjęty dzwon widok zaboru dzwonu kościelnego przez cofające się wojska nasuwa obserwatorowi
gorzką refleksję:
Nie będziesz wzywał żywych
Do skruchy i modlitwy
W antologii Polski łan 1918, Lwów 1918,
s. 16. Utwór nosi datę 22 I 1918.
5

O sumienie niewinne, O braci miłowanie,
O życie dobroczynne,
O zachowanie
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
I o zgon spokojny...
Nie trzeba sprawiedliwych,
Lecz krwawych rąk do bitwy,
Do rzezi i do zbrodni:
Do morderczego miecza, pożarnej pochodni!
(Leopold Staff: Tęcza łez i krwi, wyd. 2, s.
35, Warszawa 1921)

Dzwon, „oskarżyciel niekryjomy”
nikczemności ludzkich, przez fakt
zdjęcia został sprofanowany
poniżony, stając się jakby dosłownie niski
i przyziemny”:
Dziś, gdy w obręczy gęstych twierdz
Na całym świecie nie ma serc,
Spiżowy dzwon,
– Ostatnia rzecz, mająca serce,
Co było sercem wszystkich łon
I drżącym jękiem swym zaprzecza,
Że spiż jest twardszy, niż pierś człecza,
– W zniewadze oniemiony leży ...
(Leopold Staff: Tęcza łez i krwi, wyd. 2 s.
37, Warszawa 1921)

Jednakże w innych wierszach zawartych w tomiku dochodzą do głosu
do bitne akcenty teodycei wojny, które
neutralizują antymilitarystyczne filipiki
zawarte w przywołanych utworach, co
musi sprawiać wrażenie niespójności
czy hamletyzmu ideowego. Tego typu
coincidentia oppositorum oczywiście
nie była wówczas czymś nadzwyczajnym, a może nawet stanowiła jakąś
psychologiczną normę. W Deszczu
krwi i ognia wojna określana jest jako
„Mocy Sprawiedliwej kara” za grzechy
„zatwardziałej Europy”, „nowej Niniwy”, która uległa kultowi przemocy
i pieniądza. Opamiętująca się ludzkość,
któ rej pycha została ukarana, w pokucie i skrusze zbiera Strzaskane Dziesięciorga Przykazań Tablice. W wierszu
Apokalipsa żyje! dominuje radosna
adoracja objawienia św. Jana jako ziszczającej się rzeczywistości. Konwulsja
świata zwiastuje zrodzenie się wyczekanej przez Polaków przyszłości, „losu
nowego”; wzbudza zdumienie widok
Historii kroczącej po ulicach. Wolność
„więź rozsadza”, zaś „wiekową zagadkę” rozcina miecz wojny. Utwór kończy się eksklamacją, będącą w istocie
apologią chwili dziejowej:
Sprawiedliwość podaje nam w zwycięskim
kasku

Zbawienie! Krzyże nasze zamienia w kotwice!
Alleluja! – raz po raz bije grom wśród trzasku!
Amen! – w łoskotach echa huczą błyskawice!
Słowo „Już!” nie do wiary, w nieprzeczutym
blasku
Dzwoni, jak tryumfalny huragan oklasku!
(Leopold Staff: Tęcza łez i krwi, wyd. 2 s. 136,
Warszawa 1921)

Na przykładzie tomiku Staffa można
zaobserwować, jak z antymilitaryzmu
i humanistycznej kontestacji wojny
wyłania się uderzający i dominujący
w przekroju całości niezłomny punkt
jej obrony, wynikający po prostu z nadziei zmartwychwstania. Gdy mowa
o ludzkości i Europie, wojna jest immoralnym, apokaliptycznym złem
zrządzonym za grzechy świata, ale wystarczy przywołanie imienia ojczyzny,
by dostrzec w niej ziszczenie się sekretnych marzeń pokoleń Polaków, modlących się o nadejście roku krwawego.
Ten moment etnicyzacji wyobrażeń
o sprawczym dziejowo i moralnie sensie wojny pojawia się również w wierszu Wśród burzy. Pokolenie Helotów,
„mąk jeno wybrańce”, błaga Boga
Dziejów o gromy, które roztrzaskają
kajdany niewoli.
Jedna nam dzisiaj modlitwa została:
Zwartych zębów, zaciśniętych pięści!
Modlitwa o pioruny dumna i zuchwała:
Niech nam w gromach, w piorunach się
szczęści!
Jak posągi kamienne, żelazne rąk pęta
Wznosi m, gromy ściągając z obłoków,
My, o których li piorun jedynie pamięta!
Niech w nas bije, aż strzaska stal oków!
(Leopold Staff: Tęcza łez i krwi, wyd. 2 s.
55, Warszawa 1921)

Podobne jak u Kasprowicza i Staffa
znaki zapytania pojawiają się w wierszu
Wiktora Gomulickiego In hoc signo...,
zawartym w jego tomiku poetyckim
Światła (Wiktor Gomulicki: Światła.
Nowy zbiór poezyj zawierający utwory
dawnymi zbiorami nie objęte, s. 46-47,
Poznań 1919). Wojna określana jest tu
mianem „bólów paleniska” i „strasznej kuźni”, w której wykuwa się nowa
przyszłość. I choć nie wiadomo, czyim
dziełem jest wojna – anielskim czy szatańskim, to można pokładać nadzieję
w położeniu przez nią kresu tyranii,
niewoli i bezprawia. Duch sfinksowy
przyszłości, skrywający w sobie zagadkę „dręczącej tajemnicy jutra”, jeśli będzie „krzyża nosił znamię”, przemoże
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moce piekła. Gomulicki jest ponadto
autorem wiersza Z pacyfistą dialog,
w którym modlący się pacyfista nie
wytrzymuje próby cierpliwości, nawołując do dania odporu odwiecznemu
wrogowi, to jest Niemcom.
„Nasza Golgota” – misterium
zmartwychwstania
Religijnym rdzeniem poezji niepodległościowej jest intensywny system
duchowych i pojęciowych odwołań do
Męki i Zmartwychwstania Pańskiego
jako figury o charakterze predestynacyjnym i konsolacyjnym, niosącej prze
konanie o zbawczym dla Polski finale
wojny. Z niewielką przesadą można
powiedzieć, że jest to figura figur, ożywiona treściami najświętszego Misterium, które służą budowaniu wyobrażeń wolnościowych. Polska przeszła
i przechodzi Golgotę, oczekując cudu
zmartwychwstania; w wierszu Ostrowskiej Wiosna 1915:
Na rozdrożu, jako posąg Bożej Męki
Wznosi Wolność z krzyża zdjęte swe ramiona.
(Bronisława Ostrowska: Z raptularza 1910
– 1917. Poezje, s. 88, Charków 1917)

Mowa tu jest również o „Zmartwychwstania dzwonie” i o „mieczu
Życia”, który ma w płyty grobowe uderzyć.
„Zmartwychwstanie” staje się kliszą
słowną oznaczającą „odrodzenie”, lecz
niewielu używa tego ostatniego wyrazu. Całkowicie wystarcza język i topika
rezurekcyjna, by wyrazić intencję niepodległościową:
My pogrzebani Żywcem, rozdarci na troje,
Zmartwychwstania czekając, narodów łazarze,
Błagamy! Wskrzesicielu, przyjdź Królestwo Twoje!6

Nadzwyczajna produktywność leksemu „Zmartwychwstanie” przejawiła
swoją obecność nie tylko w kliszujących się frazach, lecz również pod
postacią tytułów utworów typu „Na
Zmartwychwstanie”, a nawet tytułów
wydawnictw, czego przykładem jest
tomik poezji Józefa Lipkowskiego –
„Zmartwychwstanie”. To naturalnie zeL. Rydel: Przed krucyfiksem wawelskim
(w:) POL, s. 296. Wiersz jest datowany: 17
sierpnia 1915.
6

wnętrzny i konwencjonalny wyraz skali
zjawiska, które ideologicznie funkcjonowało jako topos odrodzenia.
Interesująca nas Figura jawi się pod
dwiema postaciami – Męki oraz Zmartwychwstania. Pierwszą symbolizuje
Golgota, która bywa dookreślana mianem „naszej”, na przykład we frazach
„cmentarze i krzyże tej naszej Golgoty” (Józef Majgier), „nad mogił krajem,
nad naszą Golgotą” (Leon Żypowski).
Tego typu frazy mnożone są w powielarni poetyckiej jako niesłychanie
konwencjonalne klisze, w których bardziej chodzi o instynktowną emocję niż
o wyrażenie jakiejś idei. Duchowym
centrum „naszej Golgoty” jest Krzyż,
stąd jej krajobraz jawi się jako ziemia
mogił, „krzyżów las cmentarny’” (Bronisława Ostrowska). W istocie jest to
wizja polskiej Mogiły, wy obrażenie
znaczonych krzyżami klęsk dziejowych, męczeństwa i ofiary.
Symbolika Golgoty odsłania się
w czterech swoich aspektach: historii,
wojny, tułactwa i posłannictwa. Aspekt
historii to interpretacja okresu stu letniej niewoli jako Drogi Krzyżowej, etapów ofiar i męczeństwa, z pamiętnymi
epizodami Listopada i Stycznia. Zrywy
powstańcze i martyrologia na rodu są
tymi stacjami historii, które przybliżają Polskę ku zmartwychwstaniu, ku
„zorzy odkupienia”. Tak więc tragedie,
cierpienia i prześladowania mają swój
sens nie tylko duchowy, lecz również
dziejowy.
Niekiedy interpretacja zmierza
w kierunku akcentowania zbawczej sankcji Męki jako oczyszczenia
z „przodków przewinień” i „win ojców”, lecz przeważa egzegeza niewoli
jako czasu Wytrwania, któremu sprostał naród historyczny.
Drugi aspekt dotyczy teraźniejszości, sytuacji transfigurowania Golgot na
tragedię wojny, coraz bardziej krwiożerczej i niszczycielskiej, rozciągniętej
w czasie i przestrzeni. Józef Lipkawski
rzuca słowa o „nowym narodu męczeństwie” i „okrzyku rozpacznym”
„na widok Matki zlanej krwią i łzami”.
Pojawiają się one w wierszu Ojcze, jak
straszne Twoje zmiłowanie!, który to
utwór rozpoczyna następująca zwrotka:
Ojcze, jak straszne Twoje zmiłowanie!
Ileż to ofiar, ileż łez potrzeba,
Aby nareszcie Twe przebłagać nieba
I sprawiedliwość Twą wymodlić, Panie?

43

(Józef Lipkowski: Zmartwychwstanie. Poezje, s. 13, b.r.w.)

Nie widać końca męczeństwa żyjącego pokolenia, które ofiarnie przechodzi wojenne etapy Drogi Krzyżowej.
W wierszu Ostrowskiej Wiosna 1915
gorejące zgliszcza domu kojarzą się
ze „stosem ofiarnym”; jest to przykład
tego jak w licznych opisach zniszczeń
konotowane są sensy moralne i misteryjne.
Sporadycznie mianem Golgoty
określa się żołnierską misję Legionów,
wymagającą ofiar, wypełnianą w najtrudniejszych warunkach terenowych
i przyprawioną goryczą odrzucenia
przez znaczną część społeczeństwa
polskiego.
Trzeci z wyróżnionych aspektów odnosi się do tragedii tułactwa pol skiego,
głównie chodzi tu o uciekinierów przebywających w Rosji, którzy przechodzą
swoją Drogę Krzyżową. Współtworzą
oni liczną diasporę polską, która wydała z siebie nawet okolicznościową literaturę, lecz oczy setek tysięcy Polaków
i tak kierowały się na zachód, zwłaszcza w obliczu coraz wy raźniej rysującego się upadku Imperium. W utworach Władysława Ludwika Everta
i Heleny z Szoków Fochtowej ewokacji
Golgoty towarzyszą błagania o wskrzeszenie ojczyzny. W wierszach Polaków
rozrzuconych po Rosji i Ukrainie dominuje intensyfikujący się z czasem nastrój tęsknoty i wola powrotu do kraju.
W ogóle tułactwo, zyskujące czasem
szlachetniejszą nazwę pielgrzymstwa,
kojarzy się w najrozmaitszych kontekstach z etapami Męki. Pisze Ostrowska:
Ćmi nam się w oczach szlak wygnania
Świeżymi groby – i – dawnymi:
Krzyżowe Stacje z Polskiej ziemi
Przez męki wiek – o do Zmartwychwstania.
(Bronisława Ostrowska: A.B.C. Polaka
Pielgrzyma, s. 7, Charków 1916)

Ostatni z aspektów to posłannictwo,
pojmowanie polskiej Golgoty w duchu
Chrystusowej ofiary. Oto misja anielskiej i bezgrzesznej Polski dobiega
końca. Jej zmartwychwstały Król-Duch
da świadectwo nadejścia czasów Wielkiej Przemiany. Jednakże wbrew pozorom tego typu wątki ideowe nie mają
zbyt wiele wspólnego z mesjanizmem
romantycznym. Przede wszystkim
brakuje w nich nadrzędnej konkluzji,
że Polska jest Chrystusem narodów.
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W wyobrażeniach patriotycznych ojczyzna zmartwychwstaje, ale jakby dla
samej siebie. Nie ma w tym nic z idei
przewodnictwa narodu wybranego.
Nasuwa się tu analogia do szczytnego
hasła „za wolność waszą i naszą”, nie
podniesionego przecież przez propagandę Legionów z oczywistego powodu. Albowiem wówczas chodzić mogło
wyłącznie o wolność „naszą” i trzeba
było liczyć się z okolicznościami, klucząc politycznie i pozorując sojusz, bo
tylko to stwarzało jakiś okruch szansy.
Nic więc dziwnego, że wątki mesjanizmu niepodległościowego podlegają wyraźnym zawężeniom ideowym,
zwłaszcza w porównaniu z epoką
wieszczów. Nie wykazują one roszczeń
uniwersalistycznych, ujawniając nawet
swoją wtórność przez ponowienie myśli Mickiewicza i Słowackiego w odmiennej sytuacji historycznej. Miejscami mogło się to kojarzyć z racjami
anachronicznymi. Zasadniczą jednak
różnicę należy upatrywać w tym, że
mesjanizm niepodległościowy wyrażany jest w oczekiwaniu na dziejowy tryumf, a nie po klęsce zrywu powstańczego. To diametralnie odmienna sytuacja
psychologiczna, spychająca mesjanizm
pośledniejszych bardów legionowych
na mielizny werbalizmu, by nie powiedzieć frazesu.
Mesjanizm
niepodległościowy
w swoim sposobie istnienia przypomina w zasadzie repetycję lekturową, choć
nie można mu z drugiej strony od mówić
pewnego stopnia skomplikowania i sporadycznie świeżości. Niektórzy spośród
autorów wpadają zresztą w rozliczne
sprzeczności ideowe, jeszcze inni zaś
uciekają się nawet do swoistej kontestacji symboliki Golgoty, jak wzmiankowy
już Stanisław Stwora w wierszu Polska
chorągiew:
Polska chorągiew – to nie na Golgocie
Chrystus narodów, nie męczenny znak,
Polska chorągiew: we słońcu i złocie
do lotu biały zgotowiony ptak!
(Stanisław Stwora: Strofy czasu 1914 –
1915, s. 74, Kraków 1915)

Dalej mowa jest o tym, że polska
chorągiew oznacza „wiarę we własne
siły” i jest z ducha Czynu Zygmuntów
i Jagiełłów. A przec1ez w innym miejscu autor ten mówi o narodzie polskim
jako tym, który przyjął na siebie „krzyżów krzyż”. Rzec można, jest to typowa coincidentia oppositorum; w tym

wypadku apologia czynu wymusza
przeciwstawienie się ideologii męczeństwa, którego „dość było”.
O ile symbolika Golgoty wyraża treści martyrologiczne odnoszące się do
przeszłości niewoli i wojennej teraźniejszości, o tyle symbolika Zmartwychwstania, wieszcząca odrodzenie
się Polski, zwraca się ku przyszłości.
W ten sposób w Figurze predestynacyjno-konsolacyjnej, będącej rdzeniem
poezji niepodległościowej, jednoczą
się dwie postaci symbolizmu – o pasyjny i rezurekcyjny (Męka i Zmartwychwstanie) oraz trzy tryby czasowe wypowiedzi o przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości.
Oczekiwanie na radosne „Już”, przecież dokonujące się w „gęstym mroku
ciężkiej niepewności” i nie bez świadomości tragicznych okoliczności wojny,
nie przyobleka się jednak w surową
powagę przestróg kaznodziejskich czy
histeryczną grozę wyobrażeń sybillińskich. Nie może mieć zastosowania
topos Rzeczypospolitej jako tonącego
okrętu, gdyż ta od dawna spoczywa na
dnie niewoli.
Symbolika zmartwychwstania Polski ugruntowana jest na nieodpartej
analogii, na tyle sugestywnej, że panującej dogłębnie nad emocjami i umysłami poetów okresu wojny. Jeden
z publicystów, pod koniec wojny doko
nujący krytycznej wiwisekcji stanu ducha polskiego, stwierdzał:
„Dziś z wędrówki romantyzmu ku Polsce
nic nie zostało, jedynie wiara w zmartwychwstanie stała się bierną pewnością [... ]” .7

Jak się wydaje, tę trafną formułę
„biernej pewności” można z powodzeniem odnieść do wcześniejszych
lat wojny, może nawet do roku 1914.
I choć wówczas pojawiały się wiersze
gorzkie w wymowie (motyw Kaina),
a na wet fatalistyczne (motyw „rozdziobią nas kruki, wrony... „), to przecież ich autorzy, na przykład Słoński
i Bergel, przezwyciężają tę tonację,
nie pogrążając się w rozpaczy i defetyzmie. Nie ma mowy o upadku ducha,
a hasła pobudkowe skutecznie zagłuszają dochodzące do głosu wątpliwości. Wiara w odrodzenie ojczyzny,
nieraz dość wyegzagerowana, staje się
istotnie mniej lub bardziej „bierną” czy
może oczywistą pewnością.
7
K. Kosiński: Na zmartwychwstanie, Warszawa 1918, s. 3.

Symbolika Zmartwychwstania funkcjonuje jako niezbyt odległa profecja, przeto daje się ona interpretować
w kategoriach wizji przyszłości. Jest
to wizja rezurekcyjna, promieniująca
świąteczną radością i niezwykłością
wy czekiwanej chwili, której towarzyszy dziękczynne Alleluja. Poeci przewidują nadejście Odrodzenia, niektórzy
niecierpliwie i przedwcześnie poczynają je opiewać po akcie państw centralnych, restytuującym Królestwo Polskie
(5 listopada 1916 roku). Jak się rychło
okazało, nie był to właściwy moment,
a gdy niepodległość stała się faktem,
bynajmniej nie towarzyszył temu wy
lew okolicznościowych wierszy.
Profecje wojenne nie kierują się ku
najbliższym dniom, ale też nie prze
noszą obietnicy zmartwychwstania na
następne pokolenia, choć w niektórych
„testamentach” liczono się i z taką sytuacją. Przesłanie o obowiązku kontynuacji idei niepodległości – wbrew
wszelkim okolicznościom – głosi na
przykład ostatnia zwrotka popularnego
wiersza Jerzego Żuławskiego Do moich
synów:
Synkowie moi, lecz gdyby Pan
nie dał wzejść zorzy z krwi naszych ran,
to jeszcze w waszej piersi jest krew
na nowy świętej wolności siew:
i wy pójdziecie pomni spuścizny
na bój dla naszej Ojczyzny!
(Dla Ciebie Polsko! Zbiór poezji Polsce
i bojom o nią poświęconym, s. 116, Piotrków 1916)

W sumie przeważają profecje czy
raczej bliżej nieokreślone nastawienia
na koniec wojny obliczane w perspektywie najbliższego roku, które można
rozumieć jako przewidywanie niepodległości na kolejne, z następujących po
sobie, lata wojny. Zwłaszcza pierwsza
wiosna wojny zaowocowała utworami, w których symbolika rezurekcyjna,
a z drugiej strony „pogańska”, wegetatywna (opiewanie odradzającej się
natury, potęgi witalnej życia, przemagającej śmierć) zarysowywały coś, co
można by nazwać majaczeniem przyszłości, a psychologicznie: pożądaniem
końca wojny.
W przywoływanym już wierszu Ostrowskiej Wiosna 1915 mowa
jest o „Zmartwychwstania dzwonie”
i o „sercu ziemi” trwożnie jeszcze bijącym Alleluja! W wierszu O, skwitnijcie... tejże poetki pojawiają się akcenty
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wręcz mistyczne. Ten krótki utwór jest
żarliwym błaganiem o niemożliwe,
przekraczającym „normalną” skalę
wiary:

Niech nie powarzy tylko
ten chłodny, żałobny wiew,
przed czasem, przed złotym czasem,
tych kwiatów, tych pąków, tych drzew.

O, skwitnijcie, czarne krzyże cmentarne!
O, skwitnijcie, wiśniowymi sadami!
Czyż nie dosyć serca, ległe pod wami,
Krwią serdeczną was poiły ofiarne!
O, skwitnijcie! O, wydajcie owoce!
Czyż nie dosyć łzy do stóp wam się lały
Na radości kraśny owoc dojrzały,
Co nasyci ciężkie głody sieroce?
O, skwitnijcie! O, wydajcie owoce!

(Stanisław Długosz (Jerzy Tetera): Przed
złotym czasem... s. 62, Przedmowa: Andrzej
Strug, Kraków 1917)

(Bronisława Ostrowska: Pierścień życia, s.
38, Warszawa 1918)

Podobne zawołanie pojawia się w sonecie Zofii Wojnarowskiej O wiosno:
O, wiosno, zmarłych wskrześ! Już rataj ziemię orze,
okrąża krzyżów rząd, żegnając się w pokorze,
już ziarno w skiby wsiał, maluczko źdźbła
wyrosną,
zaszumi kłosów łan. . . A ci, co leżą w ziemi,
nie wzejdąż niby kłos? Ty rzekłaś: Życie
z niemi?
Ty rzekłaś: dali plon?... Szaloną jesteś, wiosno!...
(Zofia Wojnarowska: Słowa o miłości i wojnie. Poezje, s. 123, Warszawa 1917)

W wierszach wojennych „plonuje”
tragiczne żniwo śmierci, okazując swoją niesamowitość na tle budzącej się do
życia przyrody. Jeśli zaś rzeczy przedstawia się z perspektywy zrywów zniewolonych pokoleń, to wówczas „plonuje” dawny dziadów „siew”, „plonują”
kości i krew męczenników. Są to dwa
aspekty ofiary: obecnej żołnierskiej
i dawnej, powstańczej.
Również legionista Stanisław Jodła napisał wiersz pod tytułem Wiosna
1915, rozpoczynający się od słów:
Wiosno, ty będziesz tym, co przyjdą – święta!
oni policzą twoje dni najkrwawsze,
a kto przeżyje cię – ten zapamięta na zawsze.
(Dla Ciebie Polsko! Zbiór poezji Polsce
i bojom o nią poświęconym, s. 117, Piotrków 1916)

A więc wiosna „pamiętna”, będąca
niekiedy „panią litosną”, obdarzającą
kwiatami mogiły poległych „szaleńców”.
Stanisław Długosz, poległy na Lubelszczyźnie w sierpniu 1915 roku legionista·, jest autorem wiersza Ostatni
przymrozek, w którym opisuje ostatni
atak mrozu na cud budzącej się do życia wiosny. Utwór kończy się zwrotką:

W ogóle w wierszach osnutych na
motywie wiosny wiele jest elementów
podnoszących treści misterium życia
i śmierci, tragedii i nadziei, bujności
natury i koszmaru śmierci żołnierskiej.
Zwraca uwagę na przykład topos pola,
ziemi przygotowywanej do siewu,
plonującej i uświęconej człowieczym
trudem, w czasie wojny przemieniającej się w arenę śmierci, pobojowisko
i cmentarz. W wierszu Zdzisława Dębickiego Wiosna 1915 roku na sprofanowanych polach widnieją „drewnianych krzyży gromady”. Przeto
Jak zbożu kazać, by rosło
Z posiewu czerwonej krwi?
(DES, 25) Zdzisław Dębicki, Edward Słoński, Ta, co nie zginęła..., Warszawa 1915

Podobny w wymowie jest wiersz
Staffa: Na zmartwychwstanie
O, dobo zmartwychwstania!
O, odrodzenia wiosno!
Jakąż to pieśń żałosną
Twój święty dzwon wydzwania?
Gdzież są na orkę bożą
Znaczone pracy sługi,
Gdzie się podziały pługi,
Że kule łany orzą?
Jakaż to dziwna trawa,
Która się nie zieleni?
To pola tak rumieni
Ludzka posoka krwawa.
O, przebudzenia siły!
Wyrokiem jakich losów
Rosną miast młodych kłosów
Mogiły i mogiły?
Wiosno niepocieszona!
O, czemuś zmartwychwstała,
Gdy śmiercią giną ciała
I serce z bólu kona?
(Polska pieśń wojenna. Antologia poezji
polskiej z roku wielkiej wojny. Stanisław
Łempicki i Adam Fischer, s. 215-6, Lwów
1916)

W utworach o tematyce „wiosennej” przeplatają się przeto dwa tryby
mówienia o odrodzeniu: chrześcijański
„pasyjny” i pogański „wegetatywny”,
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intencjonalnie jednak służące wyrażaniu prawd odnoszących się do misterium życia i śmierci. Nie kłócą się one
z sobą, lecz jakby się wzajemnie dopełniają, pobudzając struny głębinowych
emocji i nasuwając pojęcia na temat
rzeczy ostatecznych. Warto tę kwestię
uwydatnić, gdyż symbolizm poezji wojennej ma wiele źródeł, a wśród nich
niebłahą rolę odgrywają obrazy i elementy natury nasuwające myśl o archetypowym podłożu tego symbolizmu.
Na przykład zwracają uwagę licznie
pojawiające się w ówczesnych utworach motywy drzew i kwiatów, które
służą wypowiadaniu idei odrodze nia
i zmartwychwstania.
Są jednak również utwory „ortodoksyjnie” interpretujące analogię Zmartwychwstania Pańskiego i Odrodzenia
Polski. Przykładem jest wiersz Józefa
Kallenbacha Resurgam!, datowany:
„Wielki Tydzień 1915”. Mowa jest
tu o cierpieniach narodu polskiego na
wzór Chrystusowy, o presjach zesłanych przez „wiek niedoli” i toczącą się
wojnę, dokładającą do dawnych „nowe
ciernie”. Utwór kończy się wezwaniem:
Dzień trzeci świta dziś nam Panie!
Niech już Narodów Łazarz wstanie!
Ostatniej próby nadszedł czas!
Ku Tobie głos nasz ufny leci.
Wszak myśmy także Twoje dzieci,
O Chryste Boże, wyzwól nas!
Nam dziś się świeci Noc,
Nam wielki wreszcie dzień już świta:
Zmartwychpowstania idzie moc,
Grobowa pęka płyta!...
(Polska pieśń wojenna. Antologia poezji
polskiej z roku wielkiej wojny. Stanisław
Łempicki i Adam Fischer, s. 263, Lwów
1916)

Maria Czeska zaś nawołuje do cierpliwości tych, którzy „mając blisko
czyste źródło wiary”, nie wytrzymują
presji wojny, uciekając się do „bluźnierstwa i skargi”. Wiersz Chryste puentuje prośba do Pana o natchnienie rodaków przekonaniem, „iż poza śmiercią czeka Zmartwychwstanie!” (Maria
Czerska: Na rożnych strunach, s. 147,
Poznań 1918).
Symbolika Zmartwychwstania na
tyle ulega skonwencjonalizowaniu, iż
służy jako zasób z alegoryzowanych
elementów, przy których pomocy konstruuje się różnego rodzaju wyobrażenia i pojęcia. Zwłaszcza alegorezy
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Matki-Ojczyzny zmartwychwstającej
rozpowszechniają się we wszystkich
nurtach poezji wojennej, dokumentując
popularność figuratywnego trybu wypowiadania się na temat obecnej i przyszłej Polski. Można je interpretować
w kategoriach parareligijnej reminiscencji symboliki rezurekcyjnej, która
łatwo podlega instrumentacji ideowej.
Polska alegoryzowana jest przez
odpowiednio zmodyfikowane wyobrażenie Matki, w poszczególnych utworach wyposażonej w rozliczne, i by nie
powiedzieć: repertuarowe atrybuty.
A więc bywa ona wołającą o pomstę
„żałosną wdową” i „matką-wdową”8
w kajdanach, kamieniejącą Niobe, macierzą w cierniowej koronie, krwawiącą, kroczącą niepewnie ku przyszłości
w strzępach szat lub łachmanach, równocześnie postrzega się w niej dobrą
Matkę, największą świętość, niezłomną
wolą mocy i wielką bezgranicznym oddaniem. Te i inne jeszcze elementy pojawiają się w licznych wierszach, a ich
intensyfikacja i ufigurowanie, nie mówiąc o nadrzędnym czynniku intencji,
przesądza o ideowej wymowie utworu.
Ta zaś bynajmniej nie sprowadza się do
pobudki czy patriotycznej apologetyki,
przeciwnie, dość często niesie z sobą
przesłanie krytyczne.
Zwłaszcza w poezji legionowej zakodowane są treści, które z łatwością
odczytać można jako wyrzut synów
wobec Matki, będące reperkusją ciężko
przeżywanych okoliczności odrzucenia
ideologii Legionów przez społeczeństwo Królestwa, obojętności do niedawna jeszcze rusofilsko usposobionej
Warszawy. Tego typu emocje przebijają na przykład z wiersza Józefa Andrzeja Teslara Ty nas nie widzisz..., napisanego we wrześniu 1915 roku. Matce
mroczy się wzrok z powodu zniszczeń
i ruin:
Twoja więc radość nas nie wita,
kiedy z karpackiej my Golgoty
przyszli ku Tobie... Ty przybita,
nie widzisz nas przez mrok zgryzoty...
(Józef Andrzej Teslar: Rytmy wojenne
1914–1916, s. 84, Kraków 1916)

Stolica jest głucha na zryw „straceńców”, lecz ci pomimo żalu i gniewu
wierzą, że „cud się zbliża – ostateczny!”. Podobny motyw Matki oślepłej,
Określenia zostały zaczerpnięte z utworów S. Podhorskiej-Okołów i J. K. Szczeblewskiego.
8

żyjącej w odblaskach gromnicy oraz
w „smętku pustym” starych grobowców i pordzewiałego oręża, kończy się
jednak w sonecie Wacława Denhoff-Czarnockiego Matce na rocznicę tonem zdecydowanego wyrzutu:
A synowi, co poszedł na śmiertelne boje,
Żeby ci tylko krwawe odjąć z lica chusty,
Złym wiatrem w oczy dmuchasz i zatruwasz zdroje.
(Wacław Denhoff-Czarnocki:
i wiersze, s. 29, Kielce 1916)

Piosenki

Zbliżony akcent ideowy pobrzmiewa w wierszu Eugeniusza Korwin-Małaczewskiego Niezłomni, napisanym w czerwcu 1918 roku. Mowa jest
w nim o tragicznej Polsce, której odwiecznym refrenem historii jest Cecora, imię klęski. Lecz na szczęście fatalizm jej losów odwracają niezłomni duchem żołnierze, upominający się, kiedy
przyjdzie pora o prawo do wolności:
I, choćby NARÓD cały,
podłością własną blady,
wypraszał się od chwały
i od samowyzwoleń –
zbawią Go od zagłady
zuchwalstwem i orężem!
(Eugeniusz Korwin-Małaczewski: Pod lazurową strzechą. Poezje, s. 68 Warszawa
1922.)

Jednakże w utworach innych autorów alegoria Matki-Ojczyzny, budo
wana w podobny sposób, zyskuje odmienną wymowę, w tym pobudkową.
Tak jest na przykład w wierszu Franciszki Arnsztajnowej O Polsko, w którym przypomnienie nędzy zniewolenia,
obrazu Polski „kornie w jarzmie schylonej” i „dłoniom złorzeczącej” chwytających za broń, kończy się apelem:
Targnij pęta! zrzuć łachman niewolniczej
szaty!
Syny Twoje krew mają w żyłach purpurową –
Starczy Ci na królewskie odzienia szkarłaty...
O Polsko! jeno wspomnieć zechciej, żeś
Królową! (Franciszka Arnstajnowa: Archanioł Jutra, s. 15, Lublin 1924)

Podobnie jest w wierszu Tadeusza
Szantrocha Polonia symbolica anno
belli MCMXVI, powstałym w październiku 1916 roku. Ręce Polski wlokącej
miecz, który okalecza jej stopy, układają się na kształt krzyża. W pożarach
wojny kroczy przed nią Dziecię-Chwila, zaś
Za Nią, niby widmo stałe

przeszłości, stąpa paź z koroną
i berłem, dawną pieszcząc chwałę.
(Tadeusz Szantroch: W zorzach krwi. Poezje, s. 39, Kraków 1918)

Lecz na prośbę Dziecięcia Matka
z rąk swych „miecz wydaje, miecz, co
już tyle zawiódł razy”.
Opozycja: Matka – synowie (dzieci)
wyrażona w przywołanych utworach
wpisuje się w plan krytyki obciążającego przywiązania do przeszłości, której
częścią był przecież konformizm niewoli. To także pośredni przejaw polemiki z dominującym w poezji pobudkowej kultem przodków i z apoteozowaniem historii.
Równocześnie zdarzają się utwory
stanowiące wręcz religijną gloryfikację
Ojczyzny, jak choćby wiersz Hanny
Zahorskiej Inwokacje:
Jakżeś ty bólem przebogata,
Jakżeś, o matko, nim mocarna,
Z ran krwawych cała twoja szata,
W twych oczach smutku otchłań czarna.
Kocham twą mękę, twe stygmaty
Biorę na stopy me, na dłonie.
Kocham tajń czystą twej obiaty,
Kocham cierń ostry w twej koronie.
I krzyżem twoim barki żłobię,
Kocha ten ciężar moje męstwo.
Lecz ponad wszystko kocham w tobie
Przyszłe a bliskie twe zwycięstwo.
(Hanna Zahorska (Savitri): Dniom Zmartwychwstania, s. 9, Wilno 1921)

Podobne emocje przenikają utwory
tak poetów „krajowych”, jak i prze bywających w Rosji oraz walczących na
różnych frontach wojny. Wacława Grodzicka-Czechowska w wierszu Ojczyzna, powstałym w Rosji w roku 1917,
przedstawia wizję Ojczyzny przemierzającej „cmentarzysko bezkresne”
w zmiażdżonym hełmie i bez pancerza,
a jednak zbliżającej się ku „upragnionemu cudowi – Nowego Słońca”. Utwór
przenika adoracja mocy i wielkości
Polski jako „wniebosiężnej kolumny
Ducha” (Wacława Grodzicka-Czechowska: Poezje, t. 3: Ku Ojczyźnie, s.
95, Warszawa (ok. 1920)
W wierszu Heleny z Szoków Fochtowej Skarga Polski cierpiąca Polska
klęczy u stóp Chrystusa:
Okryta kirem
Żałoby... jej szaty
Trzy nędzne szmaty...
I wieniec męki
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Wciśnięty na skronie
ciernie w koronie.
(Helena z Szolców Fochtowa: Jak to w polskim kraju, s. 12, Piotrogród ok. 1917)

Skrucha „pokutnicy” oraz niezłomność jej wiary i potęgi ducha sprawiają,
że Chrystus cudownie ją przemienia we
wspaniałą postać już widzącą „krainę
Wolności”. Opadające ciernie zakwitają, gojąc Polski rany.
W wierszu Józefa Aleksandra
Gałuszki Z obczyzny, napisanym
w roku1918 podczas walk na froncie
włoskim, pojawia się wizja Ojczyzny
o „skroniach umęczonych cierniową
koroną”, ociekającej krwią i kroczącej
wśród starych i nowych mogił. Admiracji umęczonej Polski towarzyszy
marzenie o powrocie, które na razie
nie jest możliwe do spełnienia (Józef
Aleksander Gałuszka: Biesiada kameleonów, s. 25, Warszawa 1921)
Alegoria Matki-Ojczyzny dobrze
ilustruje kwestię religijnego podłoża
wyobrażeń patriotycznych oraz transfiguracyjnej mocy symboliki Męki
i Zmartwychwstania Pańskiego, czego
dobitnym wykładnikiem jest atrybut
cierniowej korony, która z Syna przechodzi na Matkę, z Boga na adorowaną
Polskę. Nośnikami tej mocy transfiguracyjnej są różnorodne motywy, obrazy i idee odsłaniające się w wierszach,
które pozostają w bliższej lub dalszej
korespondencji z treściami wiary chrześcijańskiej. Na przykład ku symbolice
Zmartwychwstania orbituje cały szereg
opozycji typu: słowo – ciało, letarg –
przebudzenie, sen – jawa, marzenie –
czyn. Z licznych wierszy podnoszących
je przebija nieraz ton jakby nieświadomej siebie, lecz istotnej religijności.
Swoją wartość, przynajmniej skojarzeniową – w stosunku do symboliki
Zmartwychwstania- wykazuje ponadto
opozycja: żywe – martwe, w wy obrażeniach poetyckich przejawiająca się
w różnoraki sposób. I tak drzewa, na
przykład wierzba w jednym z wierszy
Rydla, służą jako ilustracja żywotności
narodu, kwiaty zaś rosnące na mogiłach
i pobojowiskach reprezentują treści
wiążące się z agonią i żołnierską ofiarą
z życia. Z kolei w motyw wigilijny nieoczekiwanie może się wpleść wyobrażenie bliższe raczej zaduszkom; oto
w choinkę wciela się dusza poległego
pod nią żołnierza, który w ten sposób
nawiedza świąteczny dom (w utworach

Rabskiej i Gomulickiego). Wreszcie
żywa może być śmierć, jak w wierszu
Mołotków Józefa Mączki:
Do szturmu idziem – dziś czwarty już raz –
(a pola w żywy zmienione są cmentarz)
Jakiś sen dawny... pamiętasz?... pamiętasz?...
Zapomnij! – bowiem wspominać nie czas!
Sen roił grobów powiędłe wawrzyny,
a tu śmierć żywa – i żywe są czyny!...
(Józef Mączka: Starym szlakiem, s. 23-4,
Kraków 1917)

Modlitwy – suplikacje – litanie
Wojna pobudziła poetów do wyznania żarliwej i gorliwej wiary chrześcijańskiej, przenikniętej błaganiem Boga
o wskrzeszenie Ojczyzny. Ekspresja
treści duchowych oraz przeżyć i oczekiwań związanych z wojną najczęściej
ma miejsce w tradycyjnych, a teraz
wręcz popularyzujących się gatunkach
przekazu religijnego: modlitwach, suplikacjach i litaniach. Modlitwy czasu
wojny przybierają różnorodną postać,
zależną od intencji autora, od szczerości
jego konfesyjnego nastawienia. Krótkie
ich formy najczęściej tytułowane są jako
„modlitwy”, z wariantem okolicznościowym: „modlitwa legionistów” czy
„modlitwa żołnierzy”. Poza tym w wierszach, które nie są gatunkowo modlitwami, dochodzi nieraz do głosu akcent
błagania, wyznania wiary, westchnienia
do Boga, nie mówiąc o obecności cytatów zaczerpniętych z modlitewników.
Ponadto funkcjonują parafrazy tradycyjnych przekazów, a przyjdzie nam.
zwrócić uwagę na „Bogurodzicę”, które można potraktować jako przyczynek
do odrębnego problemu intertekstualności poezji wojennej, do powodzenia
procedur adaptowania i aktualizowania
utworów dobrze osadzonych w tradycji
kościelnej i patriotycznej.
Obok modlitw sytuują się formy bardziej rozbudowane i strukturalnie złożone, najczęściej przybierające postać
suplikacji i litanii. Zakodowane w nich
reguły powtarzalności i paralelizmu
umożliwiają ekspresję pogłębionych
treści duchowych. Ponadto dochodzi
w nich do intensyfikacji wspólnotowego
credo: błagającego podmiotu i zbiorowości, a równocześnie wyrażone zostają
żywione obawy oraz łańcuch próśb serdecznych zanoszonych do Boga. Suplikacje i litanie doby wojny nie są oderwa-
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nymi od okoliczności czasu wołaniami
religijnymi, lecz poematami ludzkiego
doświadczenia tragedii wojny, domagającymi się interwencji Opatrzności
w bieg tego świata. Emanują z nich
głębinowe przeżycia i oczekiwania, których walor duchowy jakby uszlachetnia
i dopełnia naszą poezję patriotyczną.
Te dwa aspekty – religijny i patriotyczny w sposób wręcz symboliczny
jednoczą się w ówczesnych parafrazach
i trawestacjach Bogurodzicy, wzniosłej
pieśni maryjnej, która teraz zostaje ponowiona jako rycerska modlitwa żołnierzy Legionów do Matki Bożej. Edmunda Biedera Modlitwa legionistów
przed bitwą kumuluje treści błagalne
w zanoszonej do Bogurodzicy prośbie
o „ziszczenie” wolnej Ojczyzny, przybitej od dawna do krzyża na podobieństwo Jej Syna. Utwór kończy się tą oto
zwrotką:
Boga Rodzico Dziewico! Bogiem sławiona
Maryjo!
Już trąbki grzmią do ataku, i naprzód trzeba
nam iść...
Z Twoim imieniem na ustach Twoi żołnierze się biją,
O ziść nam, Twoim żołnierzom, wolną Ojczyznę, o ziść!
(Dla Ciebie Polsko!... Zbiór poezji Polsce
i bojom o nią poświęconych, s.7, Piotrków
1915)

Wiersz Stanisława Stwory Bogu
Rodzica! również można określić jako
żarliwe błaganie o zmartwychwstanie
Polski:
BOGU RODZICA DZIEWICA!
Bogiem sławiona Maryja!
OTO NARODU WOŁANIE:
ziść-że nam – ZMARTWYCHWSTANIE
U Twego Hospodyna,
Ziść nam za Twoją przyczyną, Kyrie elejson!
(Stanisław Stwora: Strofy czasu 1914
–1915, s. 58, Kraków 1916)

W dalszym ciągu rozbudowanego
utworu tonację błagalną przenikać poczynają pytania wyrażające treści rozpaczy („za jakąże winę win Zbawiciel
nas karze, Twój Syn?”). Przerażenie
wzbudza widok pożogi i ruin, jakby
namacalny obraz gniewu Pańskiego.
Wiersz kończy się zwrotem do Bogurodzicy o wstawiennictwo do Syna, by
przyjął „krew przelaną” i pobłogosławił CZYNOWI, który pozwoli wskrzesić Polskę po wieku męczeństwa.
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Józef Relidzyński jest autorem
wiersza Bogu Rodzica, Dziewica...,
dedykowanego żołnierzom polskim,
a powstałego na fali entuzjazmu po listopadowym akcie państw centralnych
(utwory Biedera i Stwory napisane zostały w roku 1915). Warto przytoczyć
w całości ten krótki utwór, w którym
uroczyście wyrażona została ideologia
Legionów. We wszystkich parafrazach
i trawestacjach Bogurodzicy pojawia
się ton wzniosłości, w warstwie leksykalnej konotowany między innymi
przez skalkowanie archaizmu „ziści”
i dobór wyrazów „odświętnych”, dodatkowo waloryzowanych graficznie
przez użycie licznych wykrzykników
i operowanie dużymi literami.

– Bogarodzica, Dziewica, Bogiem sławiona
Maryja! –
(Edward Słoński: Już Ją widzieli idącą...
Wiersze Edwarda Słońskiego o Polsce, wojnie i żołnierzach, s. 9, seria II, Warszawa
1917)

Konstrukcja ideowej puenty przez
przywołanie imienia Bogurodzicy pojawia się też w wierszach Słońskiego
Szły tędy pułki kozackie... i 5 listopada
1916:
Sczerniały mi w bojach lica,
śmierć niosę – śmierć w sobie mam!
„Bogarodzica, Dziewica,
Ty ziści i spuści nam!”
(Edward Słoński: Idzie żołnierz borem, lasem... 1914-1915. Wiersze i zapiski Edwarda Słońskiego o Polsce, o wojnie, i o żołnierzach, s. 19, wyd. 2, Warszawa 1916.)

ka” do nieskładnej refleksji-modlitwy.
Lecz jakie mają być słowa modlitwy
na polu bitwy? Wiersz otwiera pytanie
odnoszące się do tej właśnie kwestii, na
które jednak trudno o odpowiedź:
Gdzież skierujemy wzrok nasz, bracie?
Nie nauczono nas modlitwy,
Co w ogniu strzałów, w krwi szkarłacie
Płynie do Boga z pola bitwy ...
(Polska pieśń wojenna. Antologia poezji
polskiej z roku wielkiej wojny. s. 288-299,
Stanisław Łempicki i Adam Fischer, Lwów
1916.)

Warto jeszcze w tym kontekście
wspomnieć o Józefa Relidzyńskiego
Modlitwie o piękną śmierć (Józef Relidzyński: Laury i ciernie, s. 63-64, Kraków 1917), utworze gorzkim, którego
podmiot uprasza Boga o „śmierć z bronią w ręku”, o Modlitwie Rajmunda Bergela (Rajmund Bergel: Czasy i ludzie, s.
9-10, Kraków 1917) jako rzadkim przykładzie modlitwy nie o Polskę, lecz do
Polski zanoszonej oraz o Modlitwie Jana
Starzewskiego (Jan Starzewski: Wiersze
wojenne, s. 30, Kraków 1916), będącej
błaganiem Boga o zachowanie godności
w „prób czasie zawiłym”.
Oprócz tego rodzaju modlitw jest
wiele innych, które nie są żołnierskim
wyznaniem wiary, a wyróżnia je błaganie o rychłe zakończenie wojny i nadzieja na nastanie pokoju oraz naturalnie na zmartwychwstanie Polski.
W wierszu Lucjana Rydla Przed oczy
Twoje, Panie... przywołana zostaje wizja krzywd dziejowych i wojennych:

Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiena
Maryja!
jak drzewiej w mrowie pohańskie rycerstwo
idąc kresowe,
hymn ów żelazny, pancerny – hymn, co niebiosa przebija,
śpiewało w ciężkich potrzebach, pohany bijąc na głowę:
tak my dziś, polscy żołnierze – Bogu Rodzica – śpiewamy,
tak my dziś w ciężkiej potrzebie, o DOMU
walcząc odnowę,
Bogu Rodzica, Dziewica, o POLSKĘ
ŻYWĄ błagamy,
o WOLĘ DOBRĄ, moc CZYNU! niech
Polska, jako hostyja,
na wieki wieków zabłyśnie, niech Moskwie
będzie w kształt tamy –
Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiena
Maryja!

Spośród
modlitw
żołnierskich
zwraca uwagę Józefa Andrzeja Teslara Modlitwa legionisty oraz Artura Ćwikowskiego Modlitwa podczas
bitwy. W utworze Teslara prośba do
Boga o tryumf pobrzmiewa jak refren
w pierwszej i ostatniej zwrotce:

(Józef Relidzyński: Laury i ciernie, s. 83-4,
Kraków 1917)

zwycięskie daj nam boje,
na rany Zbawiciela!. .. 9

Warto w tym kontekście wspomnieć
o wierszu Edwarda Słońskiego Już Ją widzieli idącą, w którym raz tylko pojawia
się literalne nawiązanie do Bogurodzicy,
ale za to pobrzmiewa ono jako bardzo
mocna ideowa puenta utworu. Tą idącą
jest Polska z koroną na głowie i z „krwią
zakrzepłą na stopach”. Szerzy się wieść,
że widzieli Ją umierający żołnierze, a także pracujący w borach bartnicy i drwale.
Z ruin, agonii, śmierci ofiarnej, „z żołnierskich głodów i chłodów i z zasług
nie zapłaconych”, z pogorzelisk i zniszczeń powoli Polska zdaje się wyłaniać,
widocznie przychodzi na to czas. Przypuszczenie nabiera niezłomnej pewności przez ewokację frazy, która objawia
zmartwychwstańcze hasło:

W modlitwie dochodzi do głosu instynkt „żądzy boju”, uszlachetniony
przez zapał ofiarnej krucjaty:

Od dziada i pradziada
Z pokoleń w pokolenia
Klęska dziedzictwem spada,
Zniszczenie i zagłada
W cmentarz nam Polskę zmienia.

Wytrwamy wszystkie losu burze...
poniesiem śmierć sto razy...
lecz słysz nas Boże w górze...
wojenne ślij rozkazy!...

(Polska pieśń wojenna. Antologia poezji
polskiej z roku wielkiej wojny. s. 294, Stanisław Łempicki i Adam Fischer, Lwów
1916.)

Ibidem

Wiersz Ćwikowskiego zbudowany został na zasadzie antytetycznej
przemienności pobożnych rozmyślań
zwróconych ku Bogu i przerywających je wydarzeń bojowych, stąd tytuł
Modlitwa podczas bitwy. Widok „pola
śmiertelnej męki” żołnierzy, którzy padają podczas ataku, pobudza „uczestni-

Gdziekolwiek spojrzeć, widać niszczące dzieło „płomienia i miecza”, pożary, łuny, martwe drzewa, okaleczoną
ziemię, a w świecie ludzi – głód i niemy ból. Błaganie narodu o miłosierdzie
Boga wspiera świadomość spełnienia
przykazania patriotycznego, nakazującego ponoszenie ofiar za dążenie do
wolności. Stąd akcent wiary przeświecający z mroków ciężkich okoliczności:

Patrz (w:] Pod znakiem Legionów, wyd.
J. A. Teslar, Kraków 1916, s. 4. Przywołany
wiersz otwiera tę antologię propagandową.

Bo my, Boże, wierzymy,
Że z tej krwawej topieli,

I tam, gdzie wczoraj śmierć była,
dziś pieśń pod niebo się wzbija:

Królewski ptak na sztandarach
do nieba dumnie się wzbija,
[...]
Bogarodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja!
(Edward Słoński: Już Ją widzieli idącą...
Wiersze Edwarda Słońskiego o Polsce, wojnie i żołnierzach, s. 18, seria II, Warszawa
1917)
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Którą z siebie toczymy,
Poprzez łuny i dymy
Jutrznia złota wystrzeli!
(Polska pieśń wojenna. Antologia poezji
polskiej z roku wielkiej wojny. s. 295, Stanisław Łempicki i Adam Fischer, Lwów
1916.)

W dość okazałym korpusie modlitw
wojennych zwraca uwagę Modlitwa
Kazimiery Iłłakowiczówny, w której
prośba o „dobrą noc” roztoczona zostaje nawet na siewców zła. U twór
ten, o rzadkich w poezji ówczesnej
walorach lirycznych, warto przytoczyć
w całości:
Cichą noc, Boże, daj nam przed świtaniem,
spokojny powiew pośród sianożęci,
abyśmy byli dobrze wypoczęci
kiedy powstaniem.
Dobrą noc uproś dla nas, Matko Boska:
niech się włóczęga o strzechę nie troska,
niech usną czujne po więzieniach straże,
niech rozgrzeszenia doznają zbrodniarze
i winowajcy,
niech droga łaski wolna staje zdrajcy!
Niech zemsty krwawa pochodnia zagaśnie
i szpieg północny, co się boi cienia,
niechaj, doznawszy wreszcie przebaczenia,
spokojnie zaśnie.
Niech Twoja ręka błogosławi ciszę
i do snu ziemię strudzoną kołysze,
Matko Najświętsza i Niepokalana,
nakryj nas płaszczem niebieskim do rana.
(Kazimiera Iłłakiewiczówna: Trzy struny, s.
7, Petrograd 1917)

Niewiele jest wierszy inspirowanych
przez okoliczności wojny o przyzwoitym poziomie artystycznym lub przynajmniej demonstrujących sprawność
warsztatową autora. Pod względem
liczbowym przeważają setki nie udolnych rymowanek, powielających konwencjonalne motywy, wyobrażenia
i starte metafory, a bazujących głównie
na reperkusji uczuć żywionych przez
zbiorowość. Nie można odmówić im
szczerości, której jednak w sukurs nie
przychodzi żaden czynnik inwencji ani
choćby technicznej zręczności. Układacze antologii mieli kłopoty z doborem
utworów. Większość spośród tych rymowanek wypełnia pojemną, „socjologiczną” niszę wierszopisarstwa wojennego, w tym jego piętra – dewocyjne
i sybillińskie (przykładem jest tomik
Magdaleny Gromek Sześć Pieśni o Pokój w czasie wielkiej wojny 1914, 1915

i 1916 r. oraz anonimowa broszura Pięć
Pieśni tułaczy polskich powracających
z Rosji.
Dygresja o poziomie artystycznym
produkcji poetyckiej czasu wojny nie
odnosi się do suplikacji i litanii, o których będzie mowa. Emanują z nich
treści żarliwej wiary, błagania o zmartwychwstanie Polski i niepokojów
ducha. Suplikacje Bronisławy Ostrowskiej odsłaniają wizję ofiarnej krucjaty „matek boleściwych”, błagających
Zbawiciela o zmiłowanie.
Idziem do Ciebie, żniwiarki niedoli,
Z gorzkiej, przesiąkłej męczeńską krwią roli,
I garniem żniwo, co krwawi i boli, –
Płód własnych łon.
I niesiem Tobie, matki boleściwe,
Żywą ofiarę – synaczki nieżywe, –
Jak kłosy padłe pokotem na niwę:
Plon niesiem plon.
(Bronisława Ostrowska: Z raptularza 1910
-1917. Poezje, s. 139-140, Petrograd 1917)

Na krwawe zawołanie pogrążonych
w tragicznym cierpieniu matek nakłada
się hasło: „Polska, o Chryste!”. Przed
Zbawicielem staje oto Polska Piastów
i Sobieskich oraz Polska doby rozbiorów, niewolnica, co „krzyż wzięła na
się i cierniowe wieńce”, która teraz
zmartwychwstaje jako męczennica
„z łez i krwi zalewu”. Przypomnienie
dawnej świetności „piór orlich i ryngrafów Marii”, a następnie „żałobnej
udręki” zniewolenia oraz okrzyk tragicznego męczeństwa matek poległych
żołnierzy zdają się „potrójnie” wzmacniać wymowę błagalnego hymnu zanoszonego do Zbawiciela.
W Suplikacjach Władysława Orkana
przedstawiona została wizja modlącego
się ludu, porażonego prawdą słów zawartych w hymnie religijnym Święty
Boże!. Poeta potęguje wrażenie intensywności falujących uczuć, które wyzwalają się w rozmodlonej wspólnocie
przez ewokację żywiołów natury (leksyka typu „huragan”, „huk”, „grom”,
„burza”), pod względem stopnia natężenia odpowiada im ludzki „krzyk
serc”.
Ostatkiem tchu lud dyszy –
W chórze krzyk. Mgnienie ciszy –
Coś strasznego się stanie...
[... ]
„Od powietrza, głodu, moru” –
[... ]
Płacz rykiem przerwał wołanie –
Buchnęły łez upusty
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Morze w obłędzie płacze!
Słowo mrze –
Już nie wybiega usty...
Krzyk serc – straszny, wichurny!
Wszystkie zgarnął rozpacze,
Przestwór przecina – błękit drze –
Czarne, na niebie rozwieszone chusty –
I woła, krzyczy w otchłanie –
Po raz pierwszy i wtórny –
Słysz!
„Zachowaj nas Panie!”
(Władysław Orkan: Pieśń czasu, s. 31,
Piotrków 1915)

Hymn błagalny okazuje swoją uderzającą i porażającą aktualność, odsłaniając przed modlącym się ludem wizję
Gniewu Pańskiego jako fakt prawie realny, najprawdziwszy duchowo. „Lud
ujrzał się na Dolinie Sądu”, lecz Bóg
grzechów nie odpuszcza, Jego Syn „nie
słucha próśb”, a Matka „oblicza Swego nie rozchmurza”. Suplikacje Orkana
pobrzmiewają echem ekspresjonizujących hymnów Kasprowicza, a obrazują
ludzkie przerażenie wojną i niesioną
przez nią apokaliptyczną prawdą.
W wierszu Maryli Czerkawskiej
Majowe nabożeństwo w r. 1915 adoracji Polskiej Królowej towarzyszą dary
w postaci kwiatów wojny: „krwawych
róż” i „białych lilii łez”. Znużeni i zatroskani ludzie modlą się o ukojenie
męki i bólu, o uciszenie „grozy burz”.
Modlitwa intencjami swoimi ogarnia
w szczególności poległych („W różańce policz krwi wylane sznury”) oraz
zrozpaczonych i tych, „których dusza
kamienieje w męce”. Wizja majowego
nabożeństwa, słowa modlitwy i refleksji w zakończeniu utworu ulegają przemianie w łańcuch żarliwych litanijnych
próśb:
Ziemią dymami zasnutą
Módl się za nami!
Naszą najkrwawszą pokutą
Módl się za nami!
Zdeptanym bogactwem łąk
Módl się za nami!
Zniszczoną pracą rąk
Módl się za nami!
Pustką, co się wokół szerzy
Módl się za nami!
Jękiem ostatnich pacierzy
Módl się za nami!
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Mogiłami, co rosną i rosną
Módl się za nami!
Wiosną, co umiera z wiosną
Módl się za nami!
Przez grozę bijących w nas gromów
Uproś nam wolną Ojczyznę!
Przez zniszczenie naszych pól i domów
Uproś nam wolną Ojczyznę!
Przez tułactwo, co nas od ziemi odrywa,
Uproś nam wolną Ojczyznę!
Przez sąd straszny, co się nad nami odbywa
Uproś nam wolną Ojczyznę!
Przez dnie trwogi, męki, niepokoju
Uproś nam wolną Ojczyznę!
Przez łzy matek, których synowie legli
w boju,
Uproś nam wolną Ojczyznę
Polska Królowo!
(Maryla Czerkawska: Poezje z 1914–1915
roku, s. 20–21, Kraków-Bezmiechowa
1914–1915. )

Równie żarliwa jest Litania Władysława Ludwika Everta. Każda jej
strofa zbudowana jest w ten sposób,
że po uroczystym przywołaniu Imienia
Pańskiego następuje wezwanie błagalne o wybawienie Polski z niewoli. Oto
inicjalna zwrotka utworu:
Ci, którzy tęsknią, i cierpią, i płaczą
Za Polską,
Do Ciebie, Boże kornie kołaczą
O Polskę.
Duch się w szaleństwie i męce miota
Bez Polski,
Ty, Boże, wiedząc, czym jest Golgota,
Wróć Polskę.
Kyrie Elejson – usłysz jęk – błaganie,
Chryste Elejson – wróć nam Polskę,
Panie.
(Władysław Ludwik Evert: Pięć pater noster i pięć ave... {1914–1915}, s. 9. Moskwa
1916)

Tomik Everta zawiera ponadto dziesięć krótkich utworów („ave” i „pater
noster”), w których przeżycia tragedii
wojny i męki oczekiwań wolnościowych przełamują się w poddawane
próbie czasu, lecz jednak niewzruszone religijne credo. W wyobrażeniach
cierpień znajduje zastosowanie standardowa leksyka krwi (określenia typu

„krwawiące stygmaty”, „męki krwawe”, „krwawiące lemiesze”, „krwawe
zasiewy na krwawiącej roli”).
Mówiąc o religijnym wymiarze poezji niepodległościowej warto podnieść
jeszcze jedną kwestię, związaną nie tyle
z modlitwą, ile ze Świątynią Pańską.
Chodzi mianowicie o motyw zburzonego
kościoła, obrazujący bezduszną ohydę
wojny, która niszczy widzialną świętość i jawnie ją profanuje. W wierszu
Rajmunda Bergela W Świątyni Pańskiej
(Rajmund Bergel: Czasy i ludzie. Poezje,
Kraków 1917.) zniszczony kościół o zawalonej ścianie, zgruchotanych kolumnach i roztrzaskanym na posadzce posągu z ołtarza sprawia wrażenie „zdeptanej
świętości”. Kawałek blachy uderzający
o pękniętą belkę zdaje się odmierzać jak
zegar „straszliwe memento”. W sonecie
Bronisławy Ostrowskiej Pocisk przedstawiona została scena rabunku przez
żołdaków kościoła, w który właśnie trafia
zabłąkany artyleryjski pocisk. Świątynią
wstrząsa „dreszcz zgrozy”,
A Chrystus z krzyża strzaskanym ramieniem
Przygarnia krwawe świętokradców trupy
Nagłym, litosnym, wiecznym uściśnieniem.
(Bronisława Ostrowska: Z raptularza
1910–1917. Poezje, s. 109, Charków 1917)

W sonecie Zuzanny Rabskiej Śmierć
katedry10 wyobrażona została tragedia
zniszczenia „dumnej świątnicy” przez
ostrzeliwujące ją działa. Katedra umiera męczeńsko jak człowiek, „kona”,
a wraz z nią „giną” też „posągi z przerażeniem w twarzy”.
A tam, w górnej galerii, jak szereg żołnierzy,
Broniących swej ojczyzny – dumni, starzy
króle,
Giną śmiercią rycerską, dając pierś pod
kule...
(Zuzanna Rabska: W płonącym lesie. Poezje, s. 20, Warszawa-Kraków 1918)

Wiersz Józefa Andrzeja Teslara Maławogórski kościół (Józef Andrzej Teslat; Rytmy wojenne 1914–1916, Kraków 1916) przed stawia obraz „świętokradzkiego zniszczenia”, z którego ocalał posąg Matki Boskiej, „nie dotknionej
kul gradem”. W zburzonej świątyni
Tytuł pierwodruku, który ukazał się
w miesięczniku ilustrowanym „Wieś i Dwór”
1915, z V: Śmierć katedry (Reims). Realia
„francuskie” uległy całkowitemu wywabieniu w tomiku wydanym pod niemiecką cenzurą wojenną (stąd zamiast „Francji króle”
mamy „starzy króle”).

modlący się śpiewają po raz pierwszy
„polski hymn ze łzami”. Sytuacja ta kojarzy się podmiotowi utworu ze znakiem
Wolności, powstającej „spod niewoli,
nahajek, kajdan i bezprawia”, z „polskich mąk widziadłami”.11
Przywołany zasób zinterpretowanych
idei, motywów, symboli i struktur gatunkowych świadczy dowodnie o głębi
wymiaru religijnego poezji niepodległościowej, a w szczególności o tym, że ma
ona charakter nie tylko okolicznościowy,
lecz także rekolekcyjny. Spod warstwy
sensów okazjonalnych przebija walor
przeżycia wspólnotowego, dla którego
punktem odniesienia są wartości duchowe i religijne, stanowiące o poczuciu
tożsamości narodowej. Cechę „rekolekcyjności” dostrzec można również w namiętnym nieraz rozpamiętywaniu lekcji
historii oraz w postawie sposobienia się
do godnego przyjęcia daru wolności.
W ówczesnej poezji ponowione zostają
wyobrażenia powstańcze i żołnierskie,
dochodzi w niej do gruntownego reaktywowania topiki patriotycznej i religijnej
(ideologia dziedzictwa), ulega transmutacji mesjanizm romantyczny, wreszcie
padają pytania uniwersalne o naturę
człowieczeństwa degradowanego przez
wojnę. Nie są to sprawy, których sens
miałby być tylko „okolicznościowy”.
Psychologia oczekiwania, n’a której
umocniona jest ta poezja, nakazywała
aprobatę burzy dziejowej oraz przygotowywała do dnia zmartwychwstania.
Lecz byłaby ona niemożliwa, gdyby do
głosu nie doszedł instynkt wiary, jednoczący uczucia i nastawienia Polaków.
Religijnym rdzeniem poezji niepodległościowej jest Figura bazująca na
semiotyce symbolicznej transfiguracji
Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
Topika pasyjna i rezurekcyjna, rozległość jej kanwy obrazowej i werbalnej,
służą jako język wypowiedzi na temat
Polski cierpień i tragedii wojennych
oraz Polski zmartwychwstającej. Świat
przeżyć religijnych odsłania się najpełniej w modlitwach, suplikacjach i litaniach.
Krzysztof Stępnik

10

11
Poeta zapewne porusza kwestię prześladowań unitów. Wiersz powstał 30 sierpnia
1915 roku w Maławej Górze; prawdopodobnie chodzi tu o Malową Górę, leżącą nieco na
uboczu linii: Brześć-Biała Podlaska.
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List ks. Tadeusza Płoskiego
Biskupa Polowego Wojska Polskiego
do Profesora Jana Konefała
z podziękowaniem za tom
„Do Ciebie Polsko, ...”

TADEUSZ PŁOSKI
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Szanowny Panie Profesorze,
Z zainteresowaniem zapoznałem się z Pana książką „Do Ciebie, Polsko... Legiony Polskie w Lubelskiem 1914–1918”, zwłaszcza że jako Biskup Polowy Wojska Polskiego w swej działalności wielokrotnie poruszałem temat Legionów Polskich, bądź
to w mojej pracy naukowej, bądź kaznodziejskiej,
przemawiając z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Lektura tej książki uświadomiła mi, że nie
wszystko jeszcze wiemy na temat Legionów Polskich i jak wiele jeszcze jest do zrobienia na niwie
naukowej, by móc z pełnym przekonaniem powiedzieć, że temat Legionów Polskich jest dobrze opracowany.
Pana interesująca praca jest dla mnie cenna także z powodu tego, że przedstawia mało poruszany
w literaturze historycznej temat zaangażowania duchownych w sprawy ojczyźniane. Cieszę się także
z powodu tego, że wspomniał Pan o ks. Janie Wladzińskim, który wraz z kilkoma zacnymi mieszkańcami Lublina wszedł do Zarządu Towarzystwa
Gospody dla Legionistów. Nie był to odosobniony
przypadek zaangażowania się duchownego w tworzenie miejsca odpoczynku, fizycznego i duchowego pokrzepienia. Warto w tym kontekście wspomnieć błogosławionego księdza Michała Sopoćkę,
który w latach 1919–1920 organizował Bratnią Pomoc Żołnierską (pełnił funkcję prezesa), prowadził
gospodę żołnierską oraz zorganizował szkolę dla
sierot wojskowych. Wiele o tej pomocy świadczonej legionistom przez ludzi dobrej woli mogłem się
dowiedzieć, czytając V rozdział Pańskiej książki.
Pragnę podziękować Panu Profesorowi za wspomnienie posługi Biskupa Władysława Bandurskiego, nazywanego powszechnie Biskupem Polowym
Legionów Polskich, który 1 stycznia 1916 roku

odprawił w Lublinie, w dawnym kościele Sióstr
Wizytek, Mszę św. w intencji Ojczyzny i Legionów. Następnie dokonał poświęcenia Gospody dla
Legionistów, stworzonej, jak sam się wyraził, „ku
wygodzie polskiego żołnierza”. Biskup Bandurski
zdawał sobie sprawę, że muszą być takie miejsca,
gdzie żołnierz po trudach walki, wyczerpujących
przemarszach i życiu obozowym znajdzie odpoczynek i zostanie otoczony życzliwą opieką.
Ta jego duszpasterska troska pozwoliła mu parę
dni wcześniej, w Boże Narodzenie 1915 roku, podczas sprawowania Mszy św. Pasterskiej w obozie
polskich legionistów stwierdzić:
„Może mi jednak każdy z biskupów pozazdrościć
mojej dzisiejszej katedry i mego tłumu wiernych.
Odprawiam bowiem Mszę Świętą w najwspanialszej obecnie w Polsce katedrze, rękami polskich
rycerzy wzniesionej, postawionej trudem i znojem
wojennym polskiego żołnierza, zroszonej krwią
serdeczną bojowników o wolność narodu, a tak olbrzymiej, przestronnej, jak olbrzymie serce i duch
prawego i szlachetnego Polaka, zrzucającego kajdany stuletniej niewoli... Odprawiam wzniosłą Bożego
Narodzenia pamiątkę pod czystem i jasnem niebios
sklepieniem, wśród wysokich kolumn wspaniałego
lasu, wśród czworoboku rycerstwa polskiego, wśród
kadzideł bijących pod niebios stropy ognisk polowych, przy których grzejecie trudem bojowym spracowane ciała, przy odgłosie z dala grających armatnich organów, co zdają się wtórować cichej a pokój
niosącej polskiej kolędzie”.
Lektura książki zmusza do refleksji i pytania
o kondycję moralną i patriotyczną tamtego pokolenia Legionów Polskich oraz współczesnego pokolenia, a także o skuteczność oddziaływania Kościoła
w tym zakresie.
Decyzja o wstąpieniu do Legionów i przyłączeniu
się do walki zbrojnej o wolną Polskę mogła zrodzić

Lublin. Kultura i społeczeństwo 7(70)/2015

się jedynie w szlachetnych umysłach, w których niczym biblijne ziarnko gorczycy rozwinęły się idee
poświęcenia i miłości do zniewolonej przez zaborców Ojczyzny. Idee te pielęgnował Kościół w Polsce, propagowali nasi wielcy poeci i pisarze, wcielali w życie powstańcy listopadowi i styczniowi
z XIX wieku, jak choćby ostatni dyktator powstania
styczniowego, Romuald Traugutt. Powodzenie akcji werbunkowej do Legionów, opisanej przez Pana
z tak wielką znajomością tematu w rozdziale III,
uzależnione było od kondycji moralnej i patriotycznej społeczeństwa polskiego.
Po przeczytaniu Pana książki stawiam sobie pytanie: jakie jest współczesne pokolenie Polaków?
Jaka jest temperatura jego miłości do Polski? Czy
hasło legionistów: „Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej
chwały’’ znajduje odzew w społeczeństwie? Jedno
jest pewne: także i dzisiaj potrzeba wielkiej pracy,
aby zaszczepiać w umysłach rodaków umiłowanie do Matki Ojczyzny. Napisał Pan, że oficerowie
i żołnierze przynależący do personelu zaciągowego
z biur i posterunków werbunkowych dbali o podnie-
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sienie patriotycznego ducha wśród zgnębionej wojną ludności, organizowali obchody rocznic i świąt
narodowych oraz inicjowali prace oświatowe i kulturalne. Dzisiaj również potrzeba takich ludzi, którzy sprawy Ojczyzny położą wyżej, aniżeli swoje
prywatne czy grupowe sprawy.
Jestem pełen uznania dla ogromu wykonanej
przez Pana Profesora pracy przy odtworzeniu dziejów Legionów Polskich na Lubelszczyźnie. Świadectwem tego jest bogata literatura przedmiotu oraz
zamieszczone dokumenty, będące efektem żmudnej
i długotrwałej kwerendy w archiwach, bibliotekach
i muzeach.
Życzę Panu Profesorowi, by wydana książka została życzliwie przyjęta przez historyków, znalazła
uznanie w gronie znawców przedmiotu i wzbudziła
zainteresowanie w szerokich kręgach naszego społeczeństwa.
Na dalszy trud dociekania prawdy o naszej przeszłości, popularyzowania tej wiedzy i formowania
serc i sumień w duchu miłości do Ojczyzny, błogosławię
W imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

Warszawa, 6 października 2008 roku

Tadeusz Płoski
ur. 1956 roku, zmarł 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku,
polski biskup rzymskokatolicki, doktor nauk prawnych,
biskup polowy Wojska Polskiego w latach 2004–2010,
generał dywizji.
Zginął 10 kwietnia w katastrofie polskiego samolotu Tu 154 M
w Smoleńsku w drodze na obchody
70. lecia Zbrodni Katyńskiej.
Pochowany 19 kwietnia 2010 roku w katedrze
Wojska Polskiego w Warszawie.
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Jan Konefał

Działania militarne Legionów na ziemi lubelskiej
Przeprawa I Brygady przez Wisłę
i pierwsze boje
Pod ogniem karabinów maszynowych legioniści zajmowali pod wieczór
1 lipca 1915 roku pozycje w lesie pod
Tarłowem, by z zapadnięciem zmroku
ruszyć na okopy rosyjskie. W nocy z l
na 2 lipca nie było tu ciemno. Ledwie
słońce zaszło za horyzont, gdy artyleria
i piechota rozpoczęły ogień piekielny,
który oświetlił okolicę. W nocnych
walkach wyróżnił się szczególnie 1 pp
I Brygady.
O świcie Rosjanie opuścili swoje okopy, a porzucona broń, amunicja i torby świadczyły, że uczynili to
w popłochu. Po przełamaniu silnych
okopów wroga i po zdobyciu przyczółka mostowego pod Józefowem przeprawa na prawy brzeg Wisły stawała
otworem1. Siły austriackie zostały po
bitwie przegrupowane. Na odcinku na
północ od rzeki Kamiennej w kierunku na Dęblin Puławy napierały wojska
niemieckie. Wojska austriackie wraz
z I Brygadą operować miały na prawym brzegu Wisły. Pułki Piłsudskiego
weszły w skład 3 Dywizji Honwedów
przydzielonej do 4 Armii austriackiej,
która na lewym swym skrzydle sąsiadowała z niemiecką 47 Dywizją rezerwową. I Brygada tworzyła prawe
skrzydło VIII Korpusu i stykała się na
prawo z 24 Dywizją Piechoty, wchodzącą w skład X Korpusu, a od 21 lipca
Korpusu IX. Wiadome było, że Rosjanie na terenie Lubelszczyzny będą
stawiać zacięty opór, by móc swoimi
głównymi siłami przeprawić się przez
Wieprz i Bug. Dlatego też i pochód 4
Armii był powolny. Austriacy nie kwapili się do ryzykownych frontalnych
ataków. Posuwając się w kierunku linii kolejowej Lublin–Dęblin, oglądali
się na niemieckiego sojusznika operującego na północny zachód od wojsk
Wkład I Brygady w forsowaniu Wisły
doceniło dowództwo austriackie, wydając 12
lipca 1915 r. pochwalny telegram. Uznanie
naczelnego wodza arcks. Fryderyka dla I Brygady, Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego 1914–1917, Kraków 1917, s. 167.
1

Tab. 1. Stan liczebny oddziałów I Brygady przed wkroczeniem w Lubelskie (l VII 1915 rok)
Nazwa oddziału

Stan
zaprowiantowania
ludzie
konie
Sztab Brygady
140
79
1 pp
1035
139
2 pp
1028
128
3 pp
1146
136
Kawaleria
296
329
Artyleria
301
323
Saperzy
150
39
Sanitariat
65
46
Weterynariat
9
5
Kolumna amunicyjna 180
170
Zakład prowiantowy 113
170
z taborami
Razem
4463
1564

Stan bojowy Brygady
karabiny
–
897
880
914
60
–
112
–
–
–
–

jeźdźcy
–
–
–
–
213
–
–
–
–
–
–

–
2
2
2
–
–
–
–
–
–
–

2863

213

6

KM

–
–
–
–
–
6
–
–
–
–
–
6

działa

wozy
15
24
27
27
–
–
9
17
2
42
42

2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

187

2

samochody

Źródło: CAW, WBH WFP 1.341.1/350, Bój I Brygady LP pod Tarłowem od 30 VI do 2 VII 1915, k. 59 (załącznik nr
2). Należy pamiętać, że straty l Brygady pod Tarłowem wynosiły około 100 zabitych i rannych.

austriackich i zmierzającego do fortów
dęblińskich2.
4 lipca w Łęgu opodal Annopola
pułki piechoty i jazda, przeprawiając
się po pontonowym moście przy dźwięku legionowej orkiestry, znalazły się na
drugim brzegu Wisły, w Lubelskiem.
Nie wszyscy mogli zażyć rzecznej kąpieli, udawano się bowiem pospiesznie na nocleg, by nabrać nowych sił.
Komenda I Brygady zatrzymała się
w Michalinie, orkiestra, l pp i artyleria
– w Opoce Dużej, 2 pp – w Wymysłowie, a 3 pp – w Rachowie–Nowej Wsi.
Przed spoczynkiem był czas na pogawędkę z włościanami. „Tutaj to jakby
inna ludność zupełnie. Moskali za swoich nie uważa” – zauważali żołnierze
Piłsudskiego.
Przychodził na legionistów okres
walk i pospiesznych marszów wśród
dogasających zgliszcz wsi Lubelszczyzny. Ludność okazywała im serdeczność, współczucie, rozumiała intencje
i zaciągała się do szeregów3. Zaledwie
CAW, WBH WFP 1.341.1/350, Bój I Brygady LP pod Tarłowem od 30 VI do 2 VII
1915, k. 31–58; ks. H. Ciepichałł– pijar, kapelan I p LP, O ataku pod Tarłowem, ,,Ziemia Lubelska” l0 (1915), nr 240, s. l.
3
WIH, sygn. VIII/3/2 Polska w latach
1918–1939. Dokumenty, Jan Szarski – żołnierz l kompanii I batalionu l pp I Brygady,
Dziennik wydarzeń prowadzony podczas
służby w I Brygadzie (zapis pod datą 4 VII
1915); R. Starzyński, Cztery lata wojny
w służbie Komendanta. Przeżycia wojenne
1914–1918, Warszawa 1937, s. 146–147;].
2

półtora dnia mieli żołnierze do własnej
dyspozycji: reperowano zniszczone
wojenną marszrutą obuwie, czyszczono broń, która posłużyć im miała
do walki podczas utarczek z wrogiem
w okolicach Urzędowa i Opola Lubelskiego w dniach 7–19 lipca. 7 lipca od
rana w oddziałach obowiązywało już
ostre pogotowie. 8 lipca I Brygada posuwała się naprzód i obsadziła wzgórze
nad rzeką Wyżnianką, by móc zaatakować Rosjan, którzy zajmowali skraj
lasu na południe od wsi Wyżnica. Nad
rzeką Wyżnianką w dniach 10–11 lipca 1915 roku żołnierze I Brygady stoczyli pierwszy bój na ziemi lubelskiej.
Byli zabici i ranni. Z V batalionu 3 pp
rannych zostało czterech legionistów,
przy czym szer. Mieczysław Bogucki zmarł z powodu odniesionych ran4.
By uniknąć okrążenia przez wojska
austriackie z 24 Dywizji, Rosjanie wycofali się w kierunku Urzędowa, który
już 6 lipca obsadzili swoim wojskiem5.
Herzog, Krzyż Niepodległości, Wspomnienia
ze służby w Legionach, Nowy Jork 1994, s.
140–149.
4
CAW, 120.24/58 LP i PKP, I Brygada. Lista strat 1914–1915, Lista strat V i VI baonu
3 pp, k. 876.
5
CAW, 120.24/180 LP i PKP, I Brygada.
Akta operacyjne 1–15 VII 1915, Rozkaz z 4
VII ck Komendy LP do komendy I Brygady;
tamże, Fonogram por. S. Skotnicki ego z 6
VII, godz. 9.10 wieczór do komendy I Brygady (brak paginacji); W. Lipińiski, Walka
zbrojna o niepodległość Polski, 1905–191 8 ,
Warszawa 1935, s. 89–90.
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W nocy z 10 na 11 lipca nieprzyjaciel
wycofał główne swe siły na Urzędów
i Chodel, podpalając część zabudowa
Urzędowa. Jeszcze w Wyżniance por.
Zosik-Tessaro odczytał rozkaz dzienny, w którym zawarte było uznanie Naczelnej Komendy Armii dla I Brygady
za walki pod Tarłowem i Józefowem,
a Piłsudski prosił legionistów o takie
zachowanie się na ziemi lubelskiej, by
wzbudzało szacunek i sympatię wśród
jej mieszkańców6.
Dnia 11 lipca V batalion 3 pp zajął
część wsi Urzędów, przygotowując się
do ataku na okopy wroga. Wzgórza od
strony południowej atakowali Austriacy. Legioniści mieli dużo pracy z odpędzaniem patroli rosyjskich, które kilkakrotnie usiłowały wtargnąć do ocalałych od ognia części Urzędowa i spalić
miejscowość doszczętnie. Należy dodać, iż Rosjanie żądali od miejscowej
ludności okupu za pozostawienie ich
domostw. Zebrawszy pieniądze, podkładali ogień pod wszystkie budynki.
Cieszył legionistów fakt, że w obronie
własnych domostw stawali urzędowianie całymi rodzinami, uzbroiwszy
się wcześniej sobie tylko wiadomym
sposobem w zdobyczne rosyjskie karabiny7. Legioniści po sądzie polowym
powiesili w Urzędowie szpiega–podpalacza, którego miejscowa ludność
rozpoznała, a ponadto znaleziono przy
nim stosowne rosyjskie instrukcje i dokumenty8. Legioniści musieli też bronić
mieszkańców Urzędowa przed grabieżczymi wypadami do wsi węgierskich
honwedów9. 13 lipca nastąpiło wzmacnianie zajętych przez legionistów części Urzędowa siłami 3 pp.14 lipca pułki 1 i 2 stacjonowały w Wyżniance.
CAW, 120.27/64 LP i PKP, I Brygada.
Akta III baonu 1 pp 1914–1915, Dziennik
wydarzeń wojennych 3 kompanii III baonu l
pp LP, k. 257.
7
F. Sławoj-Składkowski, Moja służba
w Brygadzie. Pamiętnik polowy, Warszawa
1990, s. 183; M. Dąbrowski, Urzędów, „Wiadomości Polskie” (Lublin) l (1914–1915), nr
40–41, s. 12. Mjr Marian Dąbrowski (1882–
1925) był korespondentem wojennym I Brygady. W broszurze Legiony w Urzędowie jego
osobę mylnie przedstawiono jako M. Dąbrowskiego (1878–1958), redaktora i wydawcę
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego”.
8
J. Pudełek, W drużynie Komendanta. Ze
wspomnień żołnierza I Brygady i oficera Adiutantury Generalnej Naczelnika Państwa
(1914–1921), Warszawa 1938, s. 46–47; F.
Sławoj-Składkowski, dz. cyt., s. 51.
9
J. Pudełek, d z. cyt., s. 49.
6

W Wyżniance, w folwarku rodziców
oficera I Brygady ppor. J. Ślaskiego
stacjonował komendant Piłsudski; pod
koniec dnia przeniósł się do Urzędowa.
W stojącym do dnia dzisiejszego budynku Teofili i Aleksandra Golińskich
Komenda Brygady stacjonowała przez
następne 5 dni.10
15 lipca nastąpiło dalsze przesunięcie oddziałów legionowych w kierunku Urzędowa. Nazajutrz o godzinie 3 rano przypuścili atak węgierscy
honwedzi i Austriacy, przełamując na
północ od Tarnogóry front wroga11.
Patrole I Brygady postanowiły rozpoznać siły i zamiary Rosjan. Ostrzelali ich Rosjanie gęstym ogniem. Padli
pierwsi zabici. Zginęli m.in. legionista
Aleksander Jawornik i Antoni Górski
„Łuba” – student Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych – i por. z 2 p p
Leonard Rybarski12. Był to dowód, że
okopy rosyjskie wokół Urzędowa były
jeszcze mocno obsadzone. Postanowiono wyrzucić z nich wroga. Do szturmu
poderwała się piechota w chwili, gdy
nadszedł meldunek, że ułani Beliny
zajęli pobliskie wsie: Ostrów i Popkowice. Bardzo aktywne w walkach
o Urzędów 15–18 lipca 3 p p (V i VI
batalion) oraz 2 p p (I i II batalion) miały w swoich szeregach 70 rannych i 15
zabitych. W czasie ataku zginął m.in.
Antoni Gruszczyński, pochowany został przez kolegów naprzeciwko cmentarza w Urzędowie13.

10
T. Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934, s. 361; S.
Sachnowski, Szlakiem Marszałka Piłsudskiego: Na kwaterze Komendanta w Urzędowie
(wspomnienie Teofili Golińskiej), ,,Naród
i Wojsko” 10 (1937), nr 27, s. 6–7.
11
CAW, 120.24/179 LP i PKP, I Brygada.
Akta operacyjne 16–31 VII 19 1S, Fonogram
kpt. T. Kasprzyckiego z 16 VII do A. Skwarczyńskiego (brak paginacji).
12
R. Starzyński, d z. cyt., s. 157.
13
W tym samym miejscu w zbiorowej mogile znalazło swą ziemską przystań jeszcze
14 innych legionistów poległych w walkach
w Urzędowie i okolicy w dniach 15–23 lipca
– młodzieńców, z których najmłodszy miał
lat 15, a najstarszy 23. Zob. CAW, 120.24
/5S LP i PKP, I Brygada. Lista strat 1914–
1915, Lista strat V i VI baonu 3 pp, k. 876;
tamże, Ranni i zabici 2 pp pod Urzędowem
16–18 VII 1915, k. 88; Legiony w Urzędowie, Urzędów bdw., s. 36; Dla ciebie, Polsko, „Panteon Polski” 1 (1924), nr 4, s. 16; T.
Pannenko, Od Nidy do Styru. Z walk II baonu
S pp I Brygady, Warszawa 1917, s. 45–50.
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Jeszcze kilkakrotnie patrole legionowe szturmowały 17 lipca odratowane
okopy, lecz bez sukcesu. Sytuacja ta
nie uległa zmianie także w nocy z 17 na
18. W niedzielny dzień 18 lipca wokół
Urzędowa słychać było bitewny zgiełk.
Kule błądziły też pośród urzędowskich zabudowań. Nie przeszkadzało
to ks. Stanisławowi Zytkiewiczowi,
kapelanowi I Brygady, by w na wpół
zrujnowanej świątyni dla Legionistów
i miejscowej ludności sprawować Najświętszą Ofiarę. Słowami kazania wlewał w serca otuchę. Jakby na przekór
szalejącemu wokół wojennemu barbarzyństwu mówił o cierpieniu i o miłości, o darowaniu win i przebaczaniu.
Wierni, których zebrało się „paręset”,
odśpiewali po mszy Boże, coś Polskę.
„Nic pamiętam, bym się kiedyś goręcej
modlił, jak w ową cudną letnią niedzielę polską w Urzędowie” – zapisał legionowy żołnierz Stanisław Chudyba14.
Wczesnym rankiem 19 lipca na
froncie zapanowała cisza. Wysłane na
zwiad patrole donosiły o opuszczaniu
przez Rosjan swoich umocnień15. Pościg za wrogiem w kierunku na Gdów
i Chodel wszczęła o 5.30 kawaleria 1
i 2 plutonu 1 szwadronu por. Stanisława Grzmota-Skotnickiego. 3 i 4 pluton
z Gustawem Orliczem-Dreszerem oraz
1 i 2 pluton 2 szwadronu z Władysławem Beliną-Prażmowskim ruszyły na
Ratoszyn, a 3 i 4 pluton 2 szwadronu
pod wodzą Mariusza Zaruskiego wyruszył na Radlin–Ludwinów16. Jeźdźców
Orlicza ostrzelała piechota nieprzyjaciela już o godzinie 8.45, inne plutony
1 szwadronu pośpieszyły im z pomocą
i zaatakowały Ratoszyn, Zaruski zapędził się aż pod Radlin, zaś półszwadron Skotnickiego przepędził Moskali
z Gdowa i Zasławek. Piechota Piłsudskiego pomaszerowała na Ludwinów,
dokąd zmierzał przybyły niedawno Bolesław Jerzy Roja z 4 pp i Juliusz Ostoja–Zagórski z ułanami 5 szwadronu.
S. Chudyba, Garść wspomnień, [w:]
Wspomnienia legionowe, t. 2, Warszawa
1925, s. 86; W. Strojnowska, Udział ziemi
lubelskiej w walce o niepodległość w latach
1914–1920, [w:] Młodzież szkól lubelskich
w 15–lecie niepodległości, Lublin 1933, s. 8;
Śp. Edward Fiolek – proboszcz urzędowski,
„Glos Lubelski” 8 (1920), nr 77, s. 2.
15
CAW, 400.2545/20 Kolekcja rękopisów,
Leon Winiarski, Urzędów, [w:] Adam Dobrodzicki, 1914–1915. Notatki i szkice (brak
paginacji).
16
T. Kasprzycki, dz. cyt., s. 375–377.
14
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W Urzędowie pozostał z rozkazu Piłsudskiego dla prowadzenia werbunku
mjr Michał Żymierski17.
Cofający się nieprzyjaciel dobrze wypełniał dyrektywy swoich
zwierzchników, choć w wojennym
ferworze dowódcy poszczególnych oddziałów mogliby mniej gorliwie wykonywać te barbarzyńskie rozkazy o spalonej ziemi. Taktyka Rosjan zakładała
twarde trzymanie często zmienianych
pozycji i spowolnienie marszu wojsk
państw centralnych. Umożliwić im
to miało w miarę sprawną ewakuację
z Lublina, Warszawy i innych miast.
Rosjanie i tym razem odskoczywszy
nieco, zatrzymali się na linii Osiny–Borzechów. W Ludwinowie mogli czwartacy dłużej przestawać z żołnierzami
z I Brygady, ich pułk decyzją gen.
Karola Trzaski-Durskiego oddany został pod komendę Piłsudskiego. Oficer
sztabowy Komendy Legionów, August
Krasicki, tak zapisał wrażenia z tego
spotkania: „Oficerowie I brygady mają
wszyscy przyszywane gwiazdki. Wstęgę czerwoną w kierunku podłużnym
na kołnierzu, zaś oficerowie sztabowi
nie mają żadnych oznak. Podoficerowie zamiast gwiazdek paski czerwone.
Wszyscy mają czapki maciejówki i tytułują się od żołnierza do brygadiera
»obywatelu«”18. Roja już 18 lipca, gdy
4 pp przymaszerował do Księżomierza, odwiedził brygadiera Piłsudskiego
w Urzędowie, gdzie I Brygada utrzymywała swoje pozycje. O tym spotkaniu na froncie zapisał: „Piłsudski chce
być i jest spokojny, naturalny, swobodnie gawędzący. Spod jego brwi rasowego hreczkosieja patrzą mądre uparte
oczy. Sosnkowski milczący. Rydz robi
dobre wrażenie”. Nazajutrz, 19 lipca,
młodemu 4 pp przyglądał się podczas
lustracji komendant Korpusu i był z tej
prezentacji zadowolony19.
Kronikarz II baonu 4 pp, opisując
wrażenia ze spotkania tych obu formacji, zauważał: „od razu zaznaczyły
się wzajemne tarcia i to nie wiadomo

z jakich powodów, a objawiały się one
w kpinach i szyderstwach”20.
Również i żołnierze Piłsudskiego
bacznie obserwowali nowo przybyłych czwartaków. W codziennym życiu
czasu wojny poznawali się wzajemnie.
Poznawali niepisane żołnierskie obyczaje. Dochodziło do humorystycznych
sytuacji i niesnasek wzajemnych, na
przykład przy próbach zdobycia prowiantu. „Nasi strzelcy, skoro się tylko dowiedzieli, że na kwaterę przybył
»czwartak« z sąsiedniego Ludwinowa
w sprawach handlowych, gonili go
nawet w bieliźnie, aż się za nim kurzyło. Poza tym chłopcy z nich niczego. Mundury mają nowe, dopasowane,
a na rogatywkach z tyłu otoków naszyte białe szmatki, podobno po to – jak
sobie nasi drwią – aby artyleria własna
lepiej celowała”21. I Brygada wyniośle
zaczęła spoglądać na czwartacką brać.
Zaczęły się drobne scysje i rywalizacja
wzajemna, jak zwykle w wojsku ma
to miejsce. Piłsudski musiał zrobić 21
lipca oddzielną instruktażową odprawę
dla wyższych oficerów obu formacji.
Mówił o tarciach. Tłumaczył obyczaje
panujące wśród jego podkomendnych,
którzy – jak twierdził – i ze swoich dowódców żarty sobie robią. Piłsudski
polecił dowódcom pułków I Brygady,
by znaleźli czas i zaprosili czwartaków
na wspólne biesiady. W rozkazie wydanym na okoliczność przybycia na pozycje w Lubelskie 4 pp pisał: „Żołnierze!
Jedno z naszych marzeń w pewnej mierze się urzeczywistnia. Oto część wojska polskiego, które dotąd tak długo
walczyło i formowało się gdzieś z dala
od nas, jest już obok nas. [...] Wiem,
że długotrwałe życie z osobna, z dala
od towarzyszy broni – wyrobić musiało w każdej z części wojskowej jakby
osobny regulamin, osobne ambicje
i rzeczą naturalną jest oczekiwanie tarć
z tego powodu. [...] Witamy z całego
serca 4 pułk, naszego nowego, a jestem
pewny i wiernego towarzysza doli i nie
doli żołnierza polskiego”22.

BN, akc. 10309, A. S. Tomaszewski,
Z Oleandrów w świat (rkps), s. 60.
18
A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914–1916, Warszawa 1988, s. 275.
19
WIH, sygn. I/1/43 Polska w latach 1918–
1939. Dokumenty, B. J. Roja, Dziennik
1915–1916 (rkps), k. 8.

20
CAW, 120.30/54 LP i PKP, 4 pp LP. Akta
operacyjne. Dzienniki batalionów. Kronika
wojenna II batalionu 1915–1916, k. 20.
21
A. Kotarba, Pamiętnik żołnierski sierżanta I–szef Brygady Józefa Piłsudskiego, cz. l,
Warszawa 1938, s. 136–137.
22
CAW, 120.24/56 LP i PKP, I Brygada.
I 1915–9 VI 1916, J. Piłsudski, Rozkaz, Ludwinów 19 VII 1915, k. 82.

17

Tego dnia doszło również do osobistego spotkania Piłsudskiego z gen.
Durskim i jego szefem sztabu Franciszkiem Kleebergiem. Durski powitał komendanta I Brygady serdecznie:
„Kochany Brygadierze! Od 9 miesięcy byliśmy rozdzieleni, witamy Cię
z czcią i braterstwem; nie z naszej winy
byliśmy rozłączeni, nie mam słów na
wyrażenie Ci mej gorącej radości, iż
odtąd walczyć będziemy dla wspólnej
sprawy razem z Wami i przy Was”.
Widocznie brygadier inaczej pojmował sprawy bieżące. Skwitował jedynie
krótkim dziękuję i przeszedł do prezentacji sztabu I Brygady23. Już nazajutrz,
we czwartek 22 lipca, odbyło się bratanie 5 szwadronu Ostoi z beliniakami.
Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze. Przygrywała orkiestra l pp24.
Komenda I Brygady odebrała 22
lipca rozkaz Komendy Legionów, by
podległe Piłsudskiemu siły przypuściły atak na pozycje rosyjskie na linii Połówek Majdan Borzechowski.
Wyrzucać Rosjan spod Majdanu Borzechowskiego przyszło 4 pp. Była to
zaledwie namiastka bitwy okupiona
10 rannymi. Bitwy srogiej nie było, co
potwierdzają w swoich wspomnieniach
jej uczestnicy, a A. Krasicki dodaje, że
„nawet skowronki nic sobie z tego nie
robiły i śpiewały bez ustanku”25. Dnia
23 lipca Rosjanie znów zatrzymali się
w ucieczce i okopali po obu stronach
Radawczyka na północ od Bełżyc,
a w Trajanowicach poustawiali swoje działa. W okolicach Wierzchowisk
i Borzechowa piechota austriacka stoczyła bój krwawy. Świadczył o tym
widok pobojowiska, które przez legionistę Romana Starzyńskiego tak zostało
S. Żmigrodzki, Przed i po 6 sierpnia.
Wspomnienia oficera łączności I Brygady,
Warszawa 1935, s. 104.
24
WIH, sygn. I/1/43 Polska w latach
1918–1939. Dokumenty, B. J. Roja, Dziennik 1915–1916 (rkps), k. 8; A-wicz, Wyjątek
z pamiętnika ułana 5–go szwadronu, czwartek 22 lipca 1915. Kładnica Górna, „Czwartak” l (1915), nr 4, s. 1.0–11.
25
A. Krasicki, dz. cyt., s. 274; K. Bunsch,
Brałem udział w bitwie pod Jastkowem, „Tygodnik Powszechny” 39 (1985), nr 5, s. 6.
„Pierwszy chrzest ognia był delikatny dla
pułku. Komendanci i ludzie zachowali się
w ogniu spokojnie. Zobaczymy jak dalej
będzie” – zapisał w swoim dzienniku ppłk
Roja (WIH, sygn. I/1/43, k. 11). Zob. CAW,
120.30/54 LP i PKP, 4 pp LP. Akta operacyjne. Dzienniki batalionów. Kronika wojenna
II batalionu 1915–1916, k. 20.
23
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scharakteryzowane: „Za Borzechowem
widać ślady toczącej się bitwy. Pełno
pojedynczych okopów, rowów pozaczynanych i nie dokończonych, grobów żołnierzy austriackich, którzy szli
tędy do ataku”. Felicjan Sławoj-Składkowski, który patrzył na ten krajobraz
po bitwie, zapisał: „Jest to jedno z największych pobojowisk, jakie widziałem. W okopach wielka ilość łusek od
naboi, strzępów ubrań i porzuconych
karabinów. W okolicy Łączek, w gromadnych dołach zakopują setki trupów
żołnierzy austriackich i rosyjskich. [...]
Tu walczyły austriackie pułki złożone
z Polaków”. Gdy maszerujący legioniści mijali to pobojowisko, umilkli i szli
w milczeniu. Ciszą czcili tych, co polegli z dala od swoich rodzin i domów26.
Na broniących się w okopach żołnierzy rosyjskich z 2 pułku syberyjskiego,
złożonego w większości z Polaków, nacierali w szturmie na bagnety „austriaccy” krakusi z 16 krakowskiego pułku
obrony krajowej. Cofający się Rosjanie
nie pozabierali ciał poległych żołnierzy
w liczbie około 500. Nie zadbali również o rannych, nie udzielili im pomocy
również Austriacy. „Po trzy dni leżą tu
jeszcze żywi ranni – zapisał sierżant
I Brygady – lecz tych wybawi z mąk
chyba śmierć. Są już nieprzytomni,
choć leżąc na ziemi, kopią jeszcze nogami, jakby chcieli uciekać”27.
Zginęło tu również ponad 200 Austriaków. Jedni i drudzy znaleźli miejsce we wspólnych mogiłach, jakie austriaccy żołnierze i legioniści wykopali
na po bojowisku28.
Wczesnym rankiem 24 lipca I Brygada skoncentrowała cztery bataliony
opodal wsi Czółna. Kawaleria i armaty
były jeszcze w Borzechowie. Stacjonowały tutaj również komendy: I Brygady, 4 pułku, 106 Dywizji. Tego samego
dnia, o godzinie 18 legioniści otrzymali dalsze dyrektywy, znów chodziło
o przeprowadzenie ataku, lecz Rosjanie
ponownie dokonali błyskawicznego
odskoku29. Legioniści obronili jeszcze
27 lipca wieś Babin przed spaleniem.
26
R. Starzyński, dz. cyt., s. 159; T. Pannenko, dz. cyt., s. 58; F. Sławoj-Składkowski, dz.
cyt., s. 190; W. Lipiński, Szlakiem I Brygady.
Dziennik żołnierski, Warszawa 1935, s. 178.
27
A. Kotarba, d z. cyt., s. 137.
28
T. Pannenko, dz. cyt., s. 54; J. Herzog, dz.
cyt., s. 169–170.
29
CAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI – 31 VII 1915,

Podłożony przez Rosjan ogień strawił
tu tylko dwa domy.
Taki obrót sprawy wielce satysfakcjonował znużonych walkami piechurów jeszcze z innego powodu. Babin
pośpiesznie ewakuowany przez Rosjan,
skąd uprzednio uciekli również jego
mieszkańcy, „zawierał rzeczy cenne:
drób, prosięta, owoce, miód. A to raj dla
żołnierza. Cały dzień spędzamy we wsi.
Objadamy się za wszystkie czasy. Na
noc wracamy do okopów, pozostawiając placówki we wsi, w dzień na odwrót,
jeden pluton czuwa w okopach, a reszta
rozkoszuje się przysmakami wiejskimi.
Dobra jest ta Rzeczpospolita Babińska...
Pozycja znakomita, aby zawsze się nam
tak powodziło, jak w Babinie”. Postój
w Babinie przeszedł wszystkim „pod
miłym znakiem pełnego żołądka” –
wspominał inny legionista30.
W lesie pod Czółnami doszło do
spotkania Komendy Legionów i sztabu
4 pp z komendantem Józefem Piłsudskim. Z bezpośredniej obecności Komendy nie mógł być on zadowolony.
Posuwanie się „czarno–żółtych” z c i k
Komendy mogło mu tylko przysparzać
kłopotów w prowadzonej grze. Jeżeli
chodzi o pułk 4, to liczył, że przejmie
nad nim polityczną kuratelę. Piłsudski
był przekonany, że wojskowe władze
Austrii tworzyły nowe pułki 4 i 6 jako
przeciwwagę dla I Brygady. Pretekstów
do takich skojarzet1 nie brakowało. Na
przykład, rozkazy do Piłsudskiego kierowane z Komendy Armii “urzędowo”
docierały przez c i k Komendę Legionów i komendę 4 pp. Nie mniej niż
I Brygadę Austriacy szykano wali 4 pp.
Odczuli to czwartacy już 20 lipca w Ludwinowie. „Czwartacy radzi ze spotkania na Ziemi Lubelskiej z I brygadą i jej
komendantem w pełnym ordynku i pod
bronią chcieli zaprezentować się przed
Piłsudskim. Niemądry rozkaz sztabu
armii austriackiej nakazywał oddziałom pułkowym wystąpić na tej uroczystości bez broni”31.
Dyspozycja Komendy Legionów do I Brygady i 4 pp z 24 VII godz. 6 po południu, k. 83.
30
R. Starzyński, dz. cyt., s. 16; W. Lipiński,
Szlakiem I Brygady, Dziennik Żołnierski,
Warszawa 1835, s. 180; T. Pannenko, dz.
cyt., s. 58.
31
CAW, WBH WFP I.341.1/353, Stanisław
Librewski, Bronisław Pawłowski, Kronika
Legionów Polskich, Kronika Pierwszej Brygady, k. 96. Piłsudski chciał wykorzystać
fakt, że pod nieobecność w Komendzie Legionów Durskiego komenda nad oddziałami
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Właśnie gdzieś na kolejnym postoju
w Lubelskiem Piłsudski pisał 26 lipca
list do Ignacego Daszyńskiego, w którym poddawał druzgocącej krytyce
funkcjonowanie Komendy Legionów,
jej skład osobowy. Wyrażał niezadowolenie z faktu jej przybycia w Lubelskie
oraz wskazywał na konieczność zmian
personalnych w samej Komendzie i na
pilną potrzebę jej przebudowy. Czytamy
tam m.in. „Przybył tu pułk Roi wraz z c.
k. Komendą, tj. Durskim i nowym szefem jego sztabu por. Kleebergiem. O ile
4 pułk niezmiernie nas ucieszył i to pomimo różnych dziwolągów organizacyjnych i zdaje się głębokiej różnicy moralnej pomiędzy naszymi a ich oficerami,
to fakt drugi – c. k. Komenda wprost jest
przerażająca”. Komendę nazywa „zbieraniną”, morową gangreną. Twierdzi, że
„może nawet (Durski i Kleeberg) są geniuszami w sprawie pisania papierów”,
ale w sprawie prowadzenia operacji wojennych „są wielkimi zerami”. Obwinia
Komendę za ogrom strat, jakie poniosła
II Brygada w Karpatach. Ubolewa, że za
te niekompetencje płacić musi żołnierz
własną krwią. „Istnienie c. k. Komendy
w tej formie [...] jest sztucznym powiększeniem upokorzenia dla żołnierza”. Źle
ocenił brygadier Piłsudski również swoje
stosunki z NKN, a zwłaszcza w dziedzinie „dostrojenia NKN do potrzeb życia
żołnierzy polskich”. Używając mocnych
słów, deklarował, że nie będzie narażał
swoich podkomendnych na los karpackiej Brygady32. Między żołnierzami Roi
i Piłsudskiego, choć dochodziło jeszcze
do drobnych waśni (np. przy opróżnianiu uli pszczelich z miodu w Babinie),
szybko znikała podejrzliwość i nieufność. Rodziła się wojenna, żołnierska
Legionów została jemu przekazana, i właśnie
na 20 lipca zarządził prezentację 4 pp. By
nie wypadła ona okazale zadbali Austriacy, a nie komendant Legionów. Zob. CAW,
120.1/18 LP i PKP, Komenda LP. Kancelaria
operacyjna 29 VI – 31 VII 1915, Notatka J.
Piłsudskiego z odprawy 20 VII „Na czas nieobecności Exc. Durskiego obejmuję Komendę Polskich Legionów”, k. 59; S. Benedykt,
Legiony to żołnierska nuta, [w:] A. Idzik,
Czwarty pułk piechoty, Londyn brw., s. 287;
A. Krasicki, dz. cyt, s. 278–279.
32
J. Piłsudski, Korespondencja 1914–1917,
Londyn 1984, s. 71–74. W podobnym duchu
o Komendzie LP i ze wskazaniem potrzeby jej przebudowy pisał Piłsudski w liście
z Otwocka datowanym 1 września 1915 r. do
Władysława Leopolda Jaworskiego. Tamże,
s. 75–84.
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Józef Piłsudski i bp Marian Fulman na stopniach katedry lubelskiej.

Fotografia z „Przeglądu Lubelskiego-Kresowego”, r. 1925, nr 10, s. 5

Lublin. Kultura i społeczeństwo 7(70)/2015

59

Legioniści i lublinianki na wycieczce w lesie „Za Rurami”

Legioniści salutują weteranów powstania 1863 roku, Lublin 22 stycznia 1916 roku
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przyjaźń. Ciągłe forsowne marsze stały
się przeszkodą w zbrataniu się legionistów przy stole biesiadnym, jak to planował komendant Piłsudski33. Strzelcy od Roi i Piłsudskiego maszerowali
ochoczo i byli pewni, że zmierzają do
Lublina. W miarę cofania się Rosjan na
horyzoncie mogli oni oglądać nocą łuny
pożarów. „Gigantyczne krzaki płonące,
jakby zapalone przez diabła”34. Palenie
wsi miało na celu, z jednej strony, zmuszenie ludności do porzucenia swych
domostw, doprowadzenie do ruiny gospodarczej opuszczonych przez Rosjan
ziem, z drugiej zaś miało uniemożliwić
wojskom austriackim zakwaterowanie,
zaopatrzenie w żywność i podwody. Należy pamiętać, że cały transport i zaopatrzenie wojsk odbywało się chłopskimi
wozami i końmi. Chłopów do świadczenia tego typu usług wręcz zmuszano. Zawodność dostaw z austriackich
magazynów żywnościowych odczuwali
niekiedy również i legioniści.
Walki stoczone przez I Brygadę na
jej bojowym szlaku od Tarłowa poprzez
Wyżniankę, Urzędów, Ratoszyn, Uniszowice aż po Lublin mocno nadwerężyły jej liczebny stan. Wyrwy w szeregach próbowano zapełniać w marszu
ochotnikami zgłaszającymi się wprost
do batalionów. Brak było jednak czasu,
by organizować dla nich stacjonarne
ćwiczenia. Grupowano więc ich przy
taborach Brygady i szkolono w marszu. Kronikarz z batalionu I Brygady
wspominał, że choć w Lubelskiem
ochotników „sypnęło się moc”, to nie
wszyscy wytrzymali trudy wojennej tułaczki. Sformowany i powierzony por.
Stanisławowi Zosik-Tessaro batalion
szkoleniowy topniał, gdyż ochotnicy
postępujący za taborem nie otrzymywali często i przez cały dzień pożywienia. Doskwierał upał. A wszystko to
zniechęcało świeżo zwerbowane wojsko. Bywało również, że pozyskanych
rekrutów wysyłano na pozycję bez
przeszkolenia. Już nawet po pierwszej
namiastce bitwy uciekali z szeregów35.
Nic też dziwnego, że Komenda
Legionów Polskich, przemierzająca
Lubelszczyznę razem z legionowym
wojskiem, żądała pilnie od Komendy
F. Sławoj-Składkowski, Z walk pierwszej
Brygady, Warszawa 1939, s. 126–132.
34
H. Gruber, Wspomnienia i uwagi (1892–
1942), Londyn brw., s. 68.
35
CAW, 400.2532 Kolekcja rękopisów,
Horno-Karasiński, Dziennik 1915 (rkps).
33

Grupy przysłania dla I Brygady choćby jednego wyszkolonego batalionu, by
wyrównać jej uszczuplone bojowe stany. Domagano się niezwłocznie przysłania informacji, kiedy prośba ta może
być spełniona. Nie czekając na żołnierzy z batalionów uzupełniających, oficerowie I Brygady agitowali za wstępowaniem do jej oddziałów36.
Wkroczenie jazdy Legionów
do Lublina
30 lipca 1915 roku
Armia carska ustępowała z Lubelszczyzny nader szybko, lecz nie w panice.
Rosjanie podczas odwrotu prowadzili
ewakuację urzędów i urządzeń fabrycznych. Grabili majątek różnych instytucji i kościołów. Te ostatnie ogałacali
z dzwonów, nawet tych najmniejszych.
Stosując taktykę „spalonej ziemi”, podpalali domostwa, a ludność wiejską
pędzili przed cofającym się wojskiem
w głąb imperium37. Jakże inna była ta
postawa Rosjan od tej, jaką przyjęli oni
w pierwszym roku wojny. Wtedy nie
egzekwowali zaległych i bieżących podatków, a za rekwirowaną żywność płacili gotówką38. Faworyzowali chłopów,
którzy ucierpieli od działań wojennych.
Utworzony Gubernialny Komitet Ratunkowy zaopatrywał mieszkańców
wsi w ziarno, mąkę i ziemniaki. Udzielano zapomóg39.
CAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI– 31 VII 1915,
Telegram Komendy Legionów (Kleeberga)
do Komendy Grupy z 29 VII, k. 138.
37
A. Kołaczkowska ze Strzyżewic pisała:
„Ludzie opuszczali swoje domostwa. Kto
tego nie uczynił, był wyrzucany bezwzględnie i brutalnie. Droga cała z Osmolic do
Lublina zalana była literalnie tłumem ludzi
i furmanek. Zdawało się, że cały kraj się
wyludnia”. Autorka pamiętnika dodaje, że
wśród tej masy uciekinierów i wypędzonych
byli i tacy, którym „ciemnota wierzyć kazała
w wymarzone jakieś życie w głębokiej Rosji”. Zob. APL, 676, Spuścizny i zbiory akt
różnych rodzin i osób XIX–XX w., A. Kołaczkowska, Ze wspomnień chwil wojennych
1914–1915 (rkps), k. 20–29.
38
APKr, NKN mkrf. 100.281, Okupacja
austriacka w Królestwie Polskim. Materiały
i omówienia ogólne 1914–1917, Sprawozdanie ze stanu Królestwa Polskiego za lipiec
i sierpień 1915. Ogólny nastrój ludności. Stosunek do Legionów, k. 147–148.
39
APKr, NKN mkrf. 100.526, CBW. Korespondencja ogólna. Raporty i korespondencja z placówką werbunkową w Kielcach
36

Legioniści zadawali pytanie: co powodowało dowództwem wojsk rosyjskich, że zaczęli hołdować zasadzie
pozostawiania za sobą spalonej ziemi,
nawiązując tym samym do roku 1812
i czasów wyprawy moskiewskiej Napoleona. Na tę „spaloną ziemię” tuż po
przemarszu wojsk wracali chłopi z resztą uratowanego dobytku. Wydarzenia te
były dla mieszkańców Lubelszczyzny,
a zwłaszcza chłopów, lekcją historii.
Zmieniła się ich mentalność. Stawali
się narodem. „Głucha zaciętość zdaje
się podnosić z tej ziemi, gdy już przeszło tratujące ją plemię” – zapisał jeden
ze świadków wojennej pożogi40.
Wśród podkomendnych Piłsudskiego byli również i tacy, co wcale nie żałowali tych spalonych chat i budynków
chłopskich. Uważali bowiem, że Rosjanie palą raz na zawsze za sobą mosty
i ludność miejscowa nigdy nie odważy
się ich określać mianem „nasi”. „Im
więcej Machy spalą domów i im więcej
my ich uratujemy, tym bardziej przepaść między nimi a polską ludnością
i poczucie polskości u naszego ludu się
powiększa”41. Stwierdzenie nader dosadne, ale w tamtych dniach, kiedy na
przykład w ziemi sandomierskiej czy
w Kieleckiem na legionistów spoglądano jak na obce wojsko, sąd taki wydaje
się być uzasadniony.
Pod koniec lipca Rosjanie zostali
zmuszeni do odwrotu na całym froncie austriackiej 4 Armii. Odstąpili od
obrony Lublina i budowali pospiesznie umocnienia na zachód od miasta,
wzdłuż szosy Barak–Jastków–Garbów,
mające po wstrzymać i spowolnić pościg. Tym samym został odsłonięty zupełnie wjazd do miasta od strony Kraśnika.
Austriackie dowództwo Legionów
wydało oddziałom I Brygady i 4 pp
rozkaz zdobycia właśnie tych rosyjskich umocnień. Zachowany materiał
archiwalny, a konkretnie dyspozycja
Komendy LP na 29 lipca, wydana dla
I Brygady (piechoty, kawalerii i arty1914–1916, Raport od 23 do 31 I 1915, k.
3–6.
40
CAW, 400.2532 Kolekcja rękopisów,
Horno-Karasiński, Dziennik 1915 (rkps), k.
23–24. M. Sokolnicki, Cała kraina w mogiłę zapadła, „Ilustrowany Tygodnik Polski” 1
(1915), nr 3, s. 48–49; M. Romer, Dzienniki
legionowe. I, 18 VII 1915–24 Il1916, Kraków 2008, s. 5–20, 44.
41
A. Kotarba, dz. cyt., s. 135.
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lerii), 4 pp oraz dla 41 i 106 Dywizji
oraz 60 Brygady, nie wspomina ani słowem o ewentualnym wkroczeniu jazdy
bądź piechoty legionowej do Lublina.
Dyrektywy szły w innym kierunku.
Durski informował, że 4 Armia austriacka rozpocznie 29 lipca ofensywę.
W ramach tego natarcia X Korpus miał
atakować Rosjan na linii Ignatów–Wólka Łubkowska, Korpus IX (106 Dywizja) miał posuwać się za ustępującym
wrogiem aż do linii Matczyn–Tomaszowice–Sługocin, 60 Brygada i oddział Legionów miały osiągnąć linię
Płouszowic–Aleksandrowskiej Stawki
i Jastkowa. Natarcie miało wywołać
na nieprzyjacielu wrażenie, że jest atakowany na całym froncie 60 Brygady
i Legionów42. O wszczęciu „jak najenergiczniejszego pościgu”, który by
umożliwił osiągnięcie w „jak najkrótszym czasie szosy prowadzącej z Lublina do Garbowa”, mówiła też dyspozycja Komendy LP na 3O lipca. Pierwszym etapem pościgu miały być – według dyspozycji – tory kolejowe na linii
Lublin–Dęblin, drugim etapem linia
łącząca miejscowości Dąbrowica–Płouszowice–Tomaszowice, a celem ostatecznym natarcia w dniu 30 lipca linia
Barak–Jastków. Dyrektywy dyspozycji
były realizowane zgodnie z planem.
Ppłk Roja o godzinie 3.00 po południu
meldował do Komendy Legionów, że
4 pp przekroczył linię kolejową Lublin–Dęblin43. Fakt, że dyspozycja nie
mówiła nic o zaangażowaniu w pościg
jazdy legionowej, został umiejętnie
wykorzystany przez brygadiera Piłsudskiego44. Nie mógł on nie zauważyć, że
zarówno Austriakom, jak i Komendzie
Legionów chodziło o nie dopuszczenie
polskich oddziałów do Lublina przed
wkroczeniem wojsk austriacko-węgierskich. Wydaje się, że stanowisko takie
podyktowane było względami czysto
politycznymi, nie zaś wojskowymi.
Zadbano o to, by Lublin, pierwsze tak
CAW, 120.1/18 LP ,i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI – 31 VII 1915,
Dyspozycja Komendy Legionów na 29 VII,
k. 104–105.
43
CAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI– 31 VII 1915,
Meldunek ppłk. Roi do Komendy Legionów,
folwark Motycz, 30 VII godz. 3 po południu,
k. 131.
44
CAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI– 31 VII 1915,
Dyspozycja Komendy Legionów na 30 VII,
k. 140.
42

duże miasto na prawym brzegu Wisły,
nie był widownią entuzjastycznego
powitania wkraczających tu polskich
oddziałów – zwiastunów wolności. Pomniejszałoby to rolę austriackich władz
wojskowych, które chciały w Lublinie
i na całej Lubelszczyźnie zaprowadzić
swoje okupacyjne porządki.
Piłsudski postarał się, oczywiście
na ile pozwalały okoliczności, zmylić
czujność austriackiej „opieki”. Było
bowiem dla niego sprawą wielkiej wagi
nawiązanie kontaktów ze społeczeństwem Lublina i spotkanie z kierowaną
przez jego ludzi podziemną Polską Organizacją Wojskową.
Tadeusz Kasprzycki, ówczesny oficer I Brygady, zapisał pod datą 30 lipca:
„Mamy ominąć Lublin od zachodu; najwidoczniej Austriacy nic chcą
wpuścić nas do miasta. Ze względu na
rodzaj naszych spraw, nawiązanie łączności ze społeczeństwem i organizacyjną robotę – jest to jednak konieczne.
Żołnierze przejęci są myślą o zajęciu
i wejściu do Lublina, jak kiedyś do
Kielc”45.
Wybór Piłsudskiego padł na kawalerię legionową. Zadbał, by to ułani
właśnie wkroczyli do miasta przed żołnierzami cesarskiej i królewskiej armii.
Austriakom znany już był podobny
wypadek niesubordynacji brygadiera. Z jego to inspiracji 11 maja 1915
roku dwa szwadrony jazdy I Brygady
pod dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego w brawurowym ataku przełamały nad rzeką Czarną front
rosyjski i wbrew rozkazom, z marszu,
zajęły miasto Staszów. I Brygadę ukarano za ten występek wycofaniem na
pozycje rezerwowe na dłuższy okres46.
Zlekceważenie rozkazów i skierowanie konnicy legionowej do Lublina
miało skompromitować c i k Komendę Legionów. Piłsudskiemu chodziło
o pozyska nie w mieście, głównie przy
pomocy POW, ochotników, wcielenie
ich do I Brygady i tym samym powiększenie jej stanu liczebnego47. Piłsudski
T. Kasprzycki, dz. cyt., s. 392.
W. Belina–Prażmowski, W pogoni za
wrogiem, [w:] Wspomnienia legionowe, t. 2,
Warszawa 1925, s. 30–34.
47
Autorzy wspomnień legionowych niejednokrotnie podkreślali, że to właśnie beliniacy
zorganizowali w Lublinie werbunek. Zob.
BN, akc. 10309, A. S. Tomaszewski, Z Oleandrów w świat (rkps), s. 61, M. Rorner, d z.
cyt., s. 59–64
45
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nie mógł mieć przecież złudzeń, że
samo pojawienie się kawalerii w Lublinie wywoła w mieście powstańczy
nastrój. Tego typu wiadomości, celowo fabrykowane, starano się rozsiewać
wśród szeregów. Teoria o „sfinksowatości” Królestwa była bardzo potrzebna
w postępowaniu wobec wojskowych
władz Austrii.
Wykorzystując większą mobilność
kawalerii i powolność marszu węgierskich honwedów z 41 Dywizji, Piłsudski, pod pozorem osłony prawego
skrzydła oddziałów pieszych I Brygady, skierował na szosę Strzeszkowice–
Lublin szwadron jazdy por. Gustawa
Orlicza-Dreszera, który około godziny
13.30 dnia 30 lipca wjechał do miasta.
Beliniacy nie byli jedynymi i pierwszymi legionowymi jeźdźcami paradującymi tego dnia na swych rączych
rumakach po bruku lubelskich ulic.
Z nielicznych i sprzecznych przekazów
historycznych z trudem można odtworzyć w miarę obiektywny obraz tamtego wydarzenia. Około 13.00–13.30, od
strony Kraśnika, Krakowskim Przedmieściem, jadąc stępa trójkami, wkraczał na lubelski Plac Litewski l szwadron z Orliczem-Dreszerem i Grzmotem-Skotnickim na czele. Za nim,
w niewielkim odstępie, w szyku paradnym, „z orłami na czapkach” widocznymi z daleka, przybywał tą samą drogą na Plac Litewski 2 szwadron z rtm.
Prażmowskim. Ten ostatni już pod wieczór tego samego dnia, po osiągnięciu
propagandowego celu, opuścił miasto.
1 szwadron zatrzymał się na kwaterze
w Szkole Lubelskiej, a miasto opuścił
dnia następnego o północy48. Dnia 31
lipca o godzinie 11.00 spieszony ponownie wkroczył na Plac Litewski, by
razem z oddziałem piechurów ochotników udać się na mszę św. dziękczynną do lubelskiej katedry. Po mszy paradował jeszcze na katedralnym placu
z odkrytymi szablami. Ułani, ubrani
w kożuszki, sznury i czaka, wzbudzali podziw mieszkańców miasta. Dosiadłszy koni, mieli wyglądać niczym
szwoleżerowie ks. Józefa49. Późną nocą

46

48
„Pląsamy po Lublinie, wszędzie nadzwyczajnie przyjmowani. O 12 w nocy wyjazd
do Dąbrowicy” – zapisał ułan l szwadronu.
BN, akc. III 6404, F. Zaremba, Przy blasku
WOJNY 1914–1918 (mps), k. 52–53.
49
P. Kardela, Gustaw Konstanty Orlicz-Dreszer (1889–1936). Zarys historii wojskowej, Warszawa 1993, s. 39. Inny podówczas
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Uroczystość przeniesienia szczątków ofiar powstania 1863 roku na cmentarz w Lublinie, 22 października 1916 roku

Legioniści i weterani zebrani w Lublinie na uroczystość przeniesienia szczątków ofiar powstania 1863 roku, 22 października 1916 roku
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Chłopi lubelscy w strojach ludowych i legioniści przed Gospodą dla Legionistów po obchodach święta 3 mają 1916 roku

Legioniści i wolontariuszki z lubelskiego Koła Ligi Kobiet
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pocwałowali do Dąbrowicy, by dnia
następnego wzmocnić wykrwawiających się w bitwie pod Jastkowem piechurów. Jednak jako pierwsi, 30 lipca
przed godziną 4 po południu, Lublin
opuścili ułani z 5 szwadronu Juliusza
Ostoi–Zagórskiego, którzy pod wieczór
30 lipca rozpoczynali trzydniowy jastkowski bój50.
Historiografia
piłsudczykowska
nie chciała przyznać ostojakom palmy
pierwszeństwa wkroczenia do Lublina. Autorzy wspomnień wywodzący
się z oddziałów Piłsudskiego wprawdzie piszą o ułanach 5 szwadronu i ich
wkroczeniu do Lublina, ale oczywiście
musiało to być nawet „o jakieś małe
pół godziny” później od beliniaków,
i to z drugiej strony miasta51. Dzisiejsze
opracowania historyków powtarzają
pokutujące stwierdzenie o wkroczeniu,
a nawet zdobyciu Lublina przez ułanów
Beliny52. Relacja anonimowa zaczerpnięta z Kalendarza legionistów na rok
1916 o ułanach zmierzających do Lublina mówi: „Pozostający w ciągłym
czuciu z Czerkiesami szwadron piąty,
który postępował zachodnią stroną szosy lubelskiej, nie chcąc utracić łączności z kryjącą odwrót kawalerią nieprzyjacielską, szedł w zawody z ułanami
I brygady o palmę wejścia do stolicy
ziemi lubelskiej”53. Jeźdźcy szwadronu
Zagórskiego spotkali się z kozackim
oddziałem w Węglinie i po krótkiej potyczce przegnali Rosjan. Następnie już
bez rozkazu “oderwał się jeden pluton
piątego szwadronu z komendantem
por. Ostoją, ruszył na przełaj przez puste pola, ogrody i łąki ku miastu. Szosą
sunął szwadron pierwszy prowadzony
przez Orlicza i Grzmota”. Do miasta
wjechał Ostoja „od strony katolickiego cmentarza przy ul. Lipowej przez
piewca jeszcze legendy Piłsudskiego także
napisał w swoim Dzienniku legionowym
„Wkroczyli tam pierwsi ułani polscy Beliny.
Niemal nazajutrz pięknie o tym i o Lublinie”
referował Wacław Sieroszewski, M. Romer,
dz. cyt., s. 83.
50
W. Mondalski, Ostojacy, Lwów 1916, s.
44–45.
51
CAW, 400.2458 Kolekcja rękopisów, Janusz Olszamowski, Z życia l pułku ułanów
Lublin (mps), brak paginacji.
52
Zob. J. M. Majchrowski, Ulubieniec Cezara. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Zarys biografii, Wrocław–Warszawa–Kraków
1990, s. 81; P. Kardela, dz. cyt., s. 39.
53
Za Lublin, [w:] Kalendarz legionistów na
rok 1916, Lwów brw., s. 139.

ulice puste, jak wymarłe”. Jego patrole
spiesznie rozsyłane po mieście meldowały mu, że nie ma w nim wroga.
Na zegarach miała bić godzina druga,
gdy Ostojacy wjechali przed pałac gubernatorski. „Zakotłowało, zaroiło się
na ulicach. Konie szły wśród gęstego
szpaleru, w którym kwiaty i okrzyki
powitalne mieszały się ze łzami tych,
co nie śmieli może i marzyć, że kiedyś
ułanów na oczy zobaczą. [...] Gdy przystanęli przed pałacem gubernatorskim,
ubrano konie kwiatami...”. Zagórski zarekwirował następnie woźnemu klucze
do pałacu i przez por. Franciszka Kleeberga przesłał je do sztabu Komendy
Legionów54. Wkrótce zjechali i beliniacy w wysokich czakach55.
Władysław Orkan w „wybornym
dzienniku żołnierskim 4 pp” zamieścił
podobny powyższemu opis: „Pierwszy
do Lublina wjechał z plutonem swym
komendant piątego szwadronu ułanów
por. Ostoja. Wkrótce potem Beliniacy
prowadzeni przez por. Orlicza i Grzmota. Por. Ostoja na znak zajęcia Lublina
przesłał klucze od pałacu gubernatorskiego naczelnemu wodzowi Legionów
jen. Durskiemu”56. Dziwnym trafem
fragment ten nie został nigdy włączony
do żadnej z edycji tych wspomnień.
Wysyłając jazdę Ostoi jako forpocztę na szosę Niedrzwica–Lublin, rtm.
Belina miał powiedzieć: „Młody szwadron niech pokaże, jak będzie się trzymał w ogniu”57. Trzymał się dzielnie,
choć prochu mało co wąchał, a szabel
nie do bywał wcale. Nie było mu też
dane długo przyjmować wiwatów lubliniaków. Po kilku godzinach z rozkazu
Beliny ostojacy opuszczali miasto warszawskim traktem, by w Baraku wejść
ponownie w kontakt z nieprzyjacielem.
Kronikarz 4 pp podaje, że do Lublina wkroczyły prawie równocześnie
A. Krasicki zapisał w piątek 30 lipca 1915
roku, że Franciszek Kleeberg przyjechał z Lublina z wiadomością, że pierwszy wszedł tam
5 szwadron „przyjmowany z entuzjazmem”.
Doręczył gen. Durskiemu klucz do gubernatorstwa. Zob. Dziennik z kampanii, s. 280.
55
Za Lublin, s. 140; W. Budzyński, Z pierwszym szwadronem l-go pułku ułanów pierwszej Brygady Legionów Polskich w roku
1915–1916, Warszawa 1920, s. 26–28.
56
Fragment ten przepisany z rękopisu znajduje się w komentarzu – nocie wydawcy
(Wydawnictwo Literackie) w książce: W. Orkan, Drogą czwartaków i inne wspomnienia
wojenne, Kraków 1972, s. 182.
57
W. Mondalski, dz. cyt., s. 92.

z różnych stron patrole ułanów legionowych58. Rosjanie opuścili rankiem
miasto w pośpiechu. Czego jeszcze nie
zdołali wywieźć, palili, podobnie jak
chaty wieśniacze i chłopski dobytek.
Płonęły lubelskie koszary przy warszawskiej rogatce, gmach poczty, fabryczne magazyny i składy nafty pod
miastem. Płonął kolejowy dworzec.
Historykowi trudno dziś jednoznacznie
orzec, czy to rzeczywiście o pierwszeństwo wkroczenia do Lublina poszczególnym kawalerzystom legionowym
chodziło. Na pewno wszystkich bolała
świadomość, że miasto ponownie przechodzi w niepolskie ręce. Tego dnia
wystarczyć musiały żołnierzom Legionów przyjazne gesty, owacje i radość
lublinian. Satysfakcjonować mogło też
wzięcie do niewoli kilku rosyjskich jeńców, w tym sztabs kapitana artylerii59.
Niektórzy legioniści byli pełni radości
z innego jeszcze powodu: „Nie miałem
i nie będę mieć przyjemniejszych dni
w życiu, jak ten upalny dzień sierpniowy, kiedy wchodziłem do rodzinnego
miasta jako polski żołnierz”– zapisał
we wspomnieniach Jan Dąbrowski60.
Prolegionowe nastroje lubelskich
mieszczan i lubelskiej młodzieży szybko wykorzystał Piłsudski i jego podkomendni z POW. Jeszcze tego samego
dnia do I Brygady przybył z Lublina
batalion ochotników, a w nim „akademicki pluton”61. Ton propiłsudczykowskiej i prolegionowej prasy był wówczas zgodny. Wyrażano cześć Piłsudskiemu i „Lublinowi, który najgoręcej
do sztandaru Niepodległości i Legionów się przywiązał”62.
Tadeusz Kasprzycki pod datą 1–2
sierpnia 1915 roku, a więc kiedy trwała
bitwa pod Jastkowem, zapisał w swoim dzienniku: „Jasną stroną w tych
przykrych dniach były wiadomości
z Lublina, gdzie stosunek do nas jest

54

58
J.A. Teslar, Czwarty pułk. Rok działań
wojennych 4–go pp Legionów Polskich od
dnia 10 maja 1915 roku do dnia 10 maja
1916 roku, Lwów 1916, s. 9.
59
M. Dąbrowski, Brygada Piłsudskiego
w Ziemi Lubelskiej, „Wiadomości Polskie:”
l (1 14–1915), nr 43, s. 6.
60
BŁ, 2101, Jan Dąbrowski, Etapy. Zbiór
materiałów wspomnieniowych. Pierwsza
wojna światowa. Jak znalazłem się w Legionach (mps), k. 146.
61
W. Solek, Pamiętnik legionisty, Warszawa 1988, s. 134–139; M. Romer, dz. cyt., s.
83.
62
M. Romer, dz. cyt., s. 153–154.
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pełen sympatii. Organizacja idzie, rekrut sypie się do I brygady. W czasie
bitwy, o której dochodzą słuchy często
przesadzone, dzień w dzień napływa po
kilkudziesięciu ochotników. Przysyła
ich Światopełk [Rajmund Jaworowski – J. K.], który urzęduje w Lublinie
od dnia zajęcia miasta przez beliniaków”63. Jaworawski miał bogate doświadczenie w prowadzeniu werbunku
bezpośredniego do I Brygady na terenie
Królestwa. Robił to z wielkim rozmachem i wbrew stanowisku szefa Departamentu Wojskowego Sikorskiego.
Ten ostatni już w styczniu informował
brygadiera, że jeżeli Światopełk nie
zmieni w najbliższym czasie swego postępowania, to nie ręczy za przyszłość
jego roboty64. Ta zorganizowana akcja
POW i ludzi z I Brygady przesądzała,
że ochotnicy nie mogli trafić do żadnej
innej formacji legionowej.
Kawalerzyści
opuścili
Lublin,
a wchodząc w kontakt z rosyjskimi patrolami tego samego dnia inaugurowali
zażarte walki, które przez następne trzy
dni kontynuowała legionowa piechota.
Miasto było również widownią starć
zwolenników Piłsudskiego z Komendą
Legionów. Niektórzy w samym zajęciu Lublina widzieli początek porażki
Komendy. Liczono na prężną, zależną
od wodza I Brygady lubelską organizację POW i jej dobre przygotowanie
na moment opuszczenia miasta przez
Rosjan. Wygrana, według ludzi Piłsudskiemu oddanych, miała zależeć od
siły charakterów, „więc zwycięstwo,
w przeciwieństwie do walki Sikorskiego, powinno przypaść Piłsudskiemu”
– argumentowano65. Maria Dąbrowska,
pisząc o Lublinie z lat 1916–1917, podaje, że usposobienie miasta było „gorąco patriotyczne i na ogół »1. brygadowe«”66.

gady była w Konopnicy. Po krótkim
odpoczynku oddziały te wymaszerowały na północ, następując niemalże
na cofające się ustawicznie rosyjskie
wojska. O godzinie l po południu stacjonująca w Radawcu Małym Komenda Legionów wy dała komendom
I Brygady i 4 pp kolejną dyspozycję.
Czytamy w niej między innymi: „1)
Nieprzyjaciel na całym froncie 4–tej
armii w odwrocie. 2) Komenda armii
wykazuje bezwzględny pościg do linii
potoku Ciemięga. 3) Wysyłając silne
oddziały wywiadowcze przed siebie ma
I Brygada starać się dojść jednym cięgiem do linii Dąbrowica–Płouszowice,
tam ustawiwszy linię fortpoczt wzdłuż
potoku Ciemięga – menażować. 4) 4 pp
podejdzie do Uniszowic”67. Z treści kolejnej dyspozycji Komendy Legionów,
wydanej 30 lipca o godzinie 7.45 wieczór, można wnioskować, że założenia
te zostały osiągnięte. Mówiła ona, że
106 Dywizja osiągnęła tego dnia linię
Barak–Aleksandrawska Stawka, a 4 pp
dotarł do Uniszowic, gdzie zatrzymał
się na noc, by zgodnie z tą dyspozycją,
31 lipca „ze świtem obsadzić odcinek:
wylot zachodni Snopkowa aż do Panieńszczyzny włącznie”. Cztery bataliony I Brygady zajmować miały przestrzeń od Panieńszczyzny aż do mostu
na Ciemiędze68.
Austriackie rozpoznanie lotnicze
stwierdziło, że wojska przeciwnika
okopały się pośpiesznie na czterokilometrowej linii Barak–Jastków–Józefów
z zamiarem stawiania na tym odcinku
oporu. Jednak z faktycznej siły przeciwnika nie zdawano sobie sprawy.
Sądzono, że Rosjanie pozostawią na
południe od rzeki Ciemięgi pojedyncze
punkty oporu, obsadzone wzmocnionymi oddziałami straży tylnej69. RówCAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI – 31 VII 1915,
Dyspozycja Komendy Legionów z 30 VII
godz. l po południu, k. 128.
68
CAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI– 31 VII 1915,
Dyspozycja Komendy Legionów z 30 VII
godz. 7.45 wieczór, k. 132–133. O bitwie
pod Jastkowem pisał B. Waligóra, „Referat
Archiwum Wojskowego”, nr 7 (na prawach
rękopisu, Warszawa 1938 oraz]. J. Konefał, Jastków 1915. Historia i Pamięć, Lublin
2003, s. 31–68.
69
CAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI– 31 VII 1915,
Dyspozycja Komendy Legionów na 31 Vll,
k. 143–144.
67

Bój pod Jastkowem
W południe 30 lipca większość oddziałów legionowej piechoty z I BryT. Kasprzycki, Kartki z dziennika, s. 398.
BN, rkps IV 11.140, Materiały związane
z listem otwartym W. Sieroszewskiego przeciw płk. W. Sikorskiemu, List W. Sikorskiego
do J. Piłsudskiego, Nawsie k. Jabłonkowa 4
I 1915, k. 70.
65
BN, akc. 15340, K. Świtalski, Diariusz
1915–1916, s. 1; M. Römer, dz. cyt., s. 91
66
M. Dąbrowska, Dzienniki 1914–1932, t.
I, Warszawa 1988, s. 329.
63
64
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nież i zwiad konny miał złe rozeznanie
w sytuacji. O godzinie 18.15 Prażmowski miał informować Piłsudskiego, że
Rosjanie posiadają słabe okopy na linii
Jastków–Snopków i ich piechota dopiero się okopuje. Okopy wzdłuż rzeki Ciemięgi nie są odrutowane. Silne
pozycje wroga miały znajdować się
dopiero na linii Parczew–Lubartów70.
Były to błędy w rozpoznawczej sztuce,
które I Brygadę, a zwłaszcza 4 pp miały
drogo kosztować71.
Pod wieczór 30 lipca, zgodnie z rozkazami c i k Komendy Legionów, 4
pp dotarł do Uniszowic. Oddziałom
I Brygady wyznaczono postój w Płouszowicach i Dąbrowicy. Dalszy marsz
stawał się bowiem niemożliwy. Miejscowości te były już w zasięgu ognia
rosyjskiej artylerii72. Przeprowadzenie
ataku stawało się więc koniecznością.
O sile skoncentrowanych rosyjskich
wojsk przekonała się w późnych godzinach popołudniowych legionowa
jazda – połączone grupy Beliny (m.in.
oddziały Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego i Mariusza Zaruskiego)
i por. Franciszka Boczarskiego z 5
szwadronu oraz ułani 3 szwadronu Janusza Głuchowskiego – rozpoczynając
trzydniową bitwę w okolicach Baraku
i Płouszowic73.
70
CAW, 400.2545/ 36 Kolekcja rękopisów,
Aleksander Nowak-Hauke, Walki l Brygady
26 IV– 24 VIII 1915, Meldunek Wieniawy-Długoszowskiego z 30 VII 1915 godz. 5.45
po południu oraz meldunek Beliny-Prażmowskiego z 30 VII 1915 godz. 1.30 po południu; S. Żmigrodzki, dz. cyt., s. l 08.
71
Ten odcinek umocnień rosyjskich, ciągnący się na przestrzeni 4 km, był tylko
fragmentem frontu. Na linii Dęblin–Puławy–
Świdnik wojska rosyjskie 4 Armii próbowały
stawiać oddziałom austriacko-węgierskim,
niemieckim i legionistom dłuższy opór. Zob.
T. Kasprzycki, dz. cyt., s. 391–395.
72
CAW, 120.24/179 LP i PKP, I Brygada.
Akta operacyjne 16–31 VII 1915, Rozkaz c
i k Komendy Legionów z 30 VII do komendy I Brygady i 4 pp; St. T. [Stanisław Trela],
Kartki z dziennika pułku, „Bitwa pod Jastkowem” (30 lipca 1915), „Czwartak” (pismo
komunikat Komendy Koła 4 pp Legionów
Polskich– „Czwartaków”), nr l z VI 1937,
s. 2–3; M. Z., Nasza taktyka, „Strzelec” 2
(1916), z. l, s. 46.
73
Według anonimowego autora relacji to
właśnie ppor. Franciszek Boczarski z dwoma plutonami jazdy 30 lipca o godzinie 4
po południu natknął się na umocnienia rosyjskie pod Barakiem. „Zainaugurowała bój
pod Jastkowem kawaleria [...]. Przy młynie
w Dąbrowicy, obok ruin dawnego zamku
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Wieczorem było wiadomo, że główny atak rozpocznie się rankiem 31 lipca
i będzie przeprowadzony siłami 4 pp
i I Brygady. Na flankach działań formacji legionowych miały operować
wojska austriackie z 60 Brygady oraz
węgierscy honwedzi z 41 Dywizji. Najbardziej umocniony odcinek frontu rosyjskiego w Jastkowie miał zdobywać 4
pp Bolesława Roi. Miał to być zarazem
dzień bitewnego chrztu dla niedawno
utworzonej jednostki. O to, czy 4 pp
miał brać udział w ataku, Komenda
Legionów najwidoczniej zapytywała J.
Piłsudskiego.
W jego własnoręcznie napisanym 30
lipca meldunku do Komendy Legionów
czytamy: “l) Na wejście do linii 4 pp
zgadzam się. Zajmie on jednak część linii zachodniej, mianowicie od Panieńsza Gut (wyłącznie) do 18974. Reszta
będzie na mojej głowie. 2) Roja może
otrzymać informacje o sytuacji i sposobie podejścia na linię od ppr. Rydza,
który stoi w Płouszowicach i wymaszeruje jutro o świcie”75.
Strzelcom 1, 2 i 3 pp I Brygady przypadło szturmować odcinek trzykilometrowych umocnień choć słabiej obsadzonych, ale z zaciekłością bronionych
przez wroga76.
W powadze i ciszy kładli się legioniści na nocny spoczynek. Niejeden
z nich, w obliczu nadchodzącego starFirlejów, zostawiono konie, a ułani piątego
szwadronu, nasadziwszy bagnety na karabinki poszli tyralierką ku folwarkowi, leżącemu
w połowie drogi z Dąbrowicy do Baraku”
(Za Lublin, s. 140).
74
Poprawna nazwa „Panieńszczyzna”.
Spotykana często we wspomnieniach nazwa
„Panieńszna” bierze się stąd, że tak (zgodnie
z przyjętymi skrótami) oznaczono tę miej
scowość na niemieckiej mapie 1:1 00 000
używanej podczas kampanii w Lubelskiem.
Również inne określenia, np. „zu Dombrowica” – obecnie miejscowość Kopanina, czy
rzeka „Ciemienga” zamiast Ciemięga, pochodzą z tej mapy i z tamtego okresu. Nazw
tych w pracy używam w dzisiejszym brzmieniu. 189 to most na Ciemiędze.
75
CAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI– 31 VII 1915,
J. Piłsudski do Komendy Legionów 30 VII
godz. 11, k. 140.
76
CAW, 120.24/179, LP i PKP, I Brygada.
Akta operacyjne 16–31 VII 1915, Rozkaz ck
Komendy Legionów z 31 VII do komendy
I Brygady i 4 pp; Dyspozycja Komendy Legionów na noc 30/31 VII (brak paginacji); St.
T., Kartki z dziennika pułku (30 lipca 1915);
B. Pochmarski, Jastkowski bój, (w:) A. Idzik,
dz. cyt., s. 299–304.

cia z wrogiem, dokonywał rozrachunku
swego życia. Krótko spali tej nocy żołnierze. O świtaniu – o godzinie 3.45–
31 lipca I i III batalion 4 pp wyruszył
na wyznaczone pozycje. Równocześnie do akcji przystępowali legioniści
1 i 3 pp I Brygady. Nie zdołali nawet
zająć pozycji wyjściowych do wyznaczonego na godzinę 7 ataku, gdy grad
kul z karabinów maszynowych umieszczonych na wzniesieniu wzdłuż szosy
Jastków–Józefów przygwoździł ich do
ziem77. Odezwała się też austriacka artyleria. Ukształtowanie terenu sprzyjało broniącym się Rosjanom. Pochyłość
terenu potęgowała jeszcze skuteczność
ich ognia, a nieścięte zboże nie mogło
dawać żadnej osłony od kul. Zapewne
dopiero wtedy zdano sobie sprawę, że
pośpiech, z jakim przystąpiono do tej
akcji, nie miał uzasadnienia. Pomyślano
również o przygotowaniu artyleryjskim
poprzedzającym atak, czego wcześniej
nie planowano. O gorączkowym pośpiechu świadczyć mógł fakt, że ppłk
Roja wydał taborom pułkowym rozkaz,
by o godzinie 5 wyruszyły do Jastkowa.
Do Jastkowa miała niezwłocznie udać
się komenda 4 pp78. Spodziewano się
najwidoczniej, że rosyjskie umocnienia
zostaną zdobyte z marszu. Impet bojowy „zagończyka” Roi został ostudzony
gradem kul, z których jedna raniła pod
nim konia.
Należy zaznaczyć jednak, że właściwego rozeznania co do siły nieprzyjaciela nie posiadał nikt: ani komendy
formacji austriackiej, ani komendy
I Brygady i 4 pp. Komenda Legionów
nakazywała oddziałom legionowym
rozpoczęcie ataku rano 31 lipca: „Gdyby jednak nieprzyjacielskie główne siły
znajdowały się w tej pozycji, to atak
ten będzie systematycznie przygotowywany. Jest z tego powodu rzeczą b.
ważną, jak najszybciej dowiedzieć się,
czy w pozycji stoją główne siły, czy
tez tylne straże. Wywiad ten przypada
106 dywizji”. Oczywiście „wywiady”
te przypadło robić oddziałom I Brygady i 4 pp, wchodzących w skład 106
Dywizji. Przez swą nieostrożność Roja
skierował ku rosyjskim okopom swoje
główne siły, które rozwinęły atak na
całej powierzonej sobie linii natarcia,
77
CAW, 400.126 Kolekcja rękopisów, Relacja żołnierza III baonu 4 kompanii l pp A.
Wyrobca o bitwie pod Jastkowem.
78
St. T., Kartki z dziennika pułku (31 lipca
1915).

i dopiero po dotarciu pod zasieki wroga zdano sobie sprawę z jego siły79. Na
podejście pod rosyjskie okopy oddziałów 4 pp pozwoliła poranna mgła, która ograniczała widoczność i sprzyjała
przemieszczaniu oddziałów. Uczestnik
tego porannego szturmu zapisał: „każda kompania posuwała się oddzielnie,
jedna w tyralierze, druga czwórkami,
niewidzialne z daleka z powodu mgły
porannej i dlatego nie ostrzeliwane. Ale
jak tylko zbliżyły się do pewnej odległości do pozycji rosyjskich, zostały
przyjęte ogniem karabinowym”80.
Zapowiadany na godzinę 7 szturm
generalny musiał zostać przesunięty.
O godzinie 8 Roja wysłał do Komendy Legionów raport następujący: „Nie
przyjaciel wzdłuż szosy Garbów–Lublin silnie obwarowany. Na pozycje te
prowadzę atak już od godz. 7. Prawym
skrzydłem zbliżony jestem do okopów
nieprzyjacielskich na 500 i 300 m, natomiast lewe skrzydło moje pomieszane
z l pp I Brygady znajduje się 800–1000
m od linii nieprzyjacielskiej. Dalsze posuwanie się ze względu na silny ogień,
także artyleryjski, i liczne straty jest
utrudnione”81.
O braku współpracy dowódcy l pp
I Brygady z batalionami 4 pp donosił Roja w meldunku wcześniejszym.
Uskarżał się, że słabe oddziały lpp nie
chcą się usunąć z odcinka, który Roja
chciał wypełnić swoimi żołnierzami
w myśl rozkazów otrzymanych uprzednio z Komendy Legionów. Domagał
się więc wycofania l pp z linii natarcia82. Sytuacja taka trwała do późnych
godzin po południowych. Legioniści,
przygwożdżeni karabinowym ogniem
Rosjan do ziemi, trwali bez ruchu prawie przez 12 godzin. Około godziny 17
komendant Legionów Durski zawiaCAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI– 31 VII 1915,
Dyspozycja Komendy Legionów na 31 VII
z godz. 5.15 rano, k. 143–145.
80
CAW, 120.27/64 LP i PKP, I Brygada.
Akta III baonu l pp 1914–1915, Dziennik
wydarzeń wojennych 3 kompanii III baonu
lpp LP, k. 256.
81
CAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI– 31 VII 1915,
Meldunek komendanta 4 pp Roi do Komendy
Legionów z 31 VII godz. 8 przed południem,
k. 151; T. Kasprzycki, dz. cyt., s. 395–398.
82
CAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI– 31 VII 1915,
Meldunek komendanta 4 pp Roi do Komendy Legionów z 31 VII, k. 148–149.
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domił Roję, że z tą chwilą całą akcją
będzie kierował brygadier Piłsudski
i 4 pp musi wykonywać jego rozkazy.
W raporcie wysłanym w odwrotnym
kierunku ppłk Roja donosił Komendzie
o stratach pułku do godziny 17. Były
duże: 4 zabitych i 18 rannych czwartaków83. Rosjanie strzelali do każdego,
kto chciał się oderwać od ziemi. Bohaterstwem było pośpieszenie z pomocą
jęczącemu z bólu i pragnienia rannemu
koledze. Pod ustawicznym ostrzałem
starano się ciężko rannych kolegów
znieść do punktów opatrunkowych.
Sam pułk 4 uruchomił dwa takie sanitariaty, gdzie rannych opatrywali lekarze pułkowi Ryszard Zacharski i Teofil
Kucharski. W warunkach toczącej się
ustawicznie bitwy wykonywali oni nawet najcięższe operacje. Trzeba pamiętać, że ich punkty opatrunkowe również
raził ogień karabinowy. Przy niesieniu
pomocy rannym na punkcie opatrunkowym kula raniła Jana Zamojskiego, lekarza z I baonu 2 pp84. Podobnie
ofiarnie pracowali inni lekarze z 4 pp:
kpt. dr Jan Kołłątaj-Srzednicki, ppor.
Leon Sternberg-Michnowski i kpt. dr
Emil Bobrowski – przed wojną poseł
socjalistyczny do wiedeńskiego parlamentu (był on tego dnia w Lublinie, na
miejsce boju przybył wieczorem przywożąc z miasta lekarstwa, opatrunki,
medykamenty). Pomoc rannym niósł
lekarz z I Brygady Felicjan Sławoj-Składkowski i dr Mieczysław Hedinger, a nad wszystkimi punktami lekarskimi komendę sprawował i doglądał
wszystkiego szef sanitarny I Brygady
kpt. dr Stanisław Rouppert, bezwzględny i stanowczy, jeżeli chodzi o zdrowie
żołnierza85. Tylko lekarze pułkowi 4 pp
opatrzyli w ciągu 60 godzin jastkowskiej bitwy i wysłali do szpitali 200 legionistów86.
Ponowienie ataku wyznaczono na
godzinę 19.10. Zapoczątkował go pół
godzinny ostrzał z armat austriackich
i legionowej baterii Ottokara Brzeziny.
Armatnia kanonada, choć wydawała
się legionistom hałaśliwa i znacząca,
83
St. T., Kartki z dziennika pułku (31 lipca
1915).
84
CAW, 120.24/58 LP i PKP, I Brygada.
Lista strat 1914–1915, Wykaz legionistów 2
pp rannych w bitwie pod Jastkowem, k. 879.
85
F. Sławoj-Składkowski, Z walk pierwszej
Brygady, s. 126–130; St. T., Kartki z dziennika pułku (2 sierpnia 1915).
86
J.A. Teslar, dz. cyt., s. 26–27.

nie spełniła właściwie swojego zadania. Trwała zbyt krótko, była za słaba
i niecelna. Nie podłamała woli walki
wroga. Rosyjskie armaty nie pozostawały dłużne i ostrzelały pozycje legionistów87.
Ogień artyleryjski nie zniszczył nawet potrójnych zasieków z kolczastego drutu chroniących rosyjskie okopy.
Przecięcia zasieków miały dokonać
więc, utworzone z ochotników I i II baonu czwartaków, jeszcze przed ponownym szturmem specjalne patrole. Patrolom tym przewodzili: por. Kazimierz
Wyczałkowski, aspirant oficera Roman Otto, sierż. Ryszard Mański i kpr.
Hieronim Lewandowski88. Tuż przed
ponownym atakiem na linii rezerw
strzeleckiej braci pojawił się kapelan
I Brygady Stanisław Żytkiewicz, by po
krótkiej modlitwie udzielić nacierającej
na wroga piechocie ogólnej absolucji89.
Tuż przed godziną 19, a więc przed
samym atakiem, próbowano zagęścić
pierwszą linię natarcia i wyrównać
szyki. Spostrzegli to Rosjanie, bacznie
pilnujący swojego przedpola, i silnym
ogniem karabinowym położyli kres
tym za miarom. Zgodnie z rozkazem,
o godzinie 19.10 do ataku poderwała
się cała linia. Na czele pojawił się na
koniu ppłk Roja. Przez cały czas szturmu na linii frontu towarzyszyli mu na
zmianę adiutanci: kpt. Ferdynand Zarzycki i sierżant „Marianek” Maria
Sobolewska, chor. Władysław Orkan
udał się tego dnia z polecenia dowódcy pułku do Lublina. Uczestnik boju,
żołnierz I Brygady Antoni Stanisław
Tomaszewski, rak zapamiętał ten moment: „Przy wielkim natężeniu walki
87
St. T., Kartki z dziennika pułku (31 lipca 1915); A. Krasicki, dz. cyt., s. 282; J. A.
Tes Jar, dz. cyt., s. 9; Z. Zygmuntowicz, 4–
ty pułk piechoty Legionów Polskich i bitwa
pod Jastkowem, [w:) W dwudziestą rocznicę
czynu zbrojnego Józefa Piłsudskiego, Lwów
1934, s. 88–91.
88
BN, mkrf. 35679, K. Baczyński, Pamiętniki, z. 4 (od 1896 do 17 XI 1915), k. 136–
138; W. Orkan, dz. cyt., s. 75–77.
89
W artykule Bitwa Legionów Polskich
pod Jastkowem w dniach 31 lipca – 3 sierpnia 1915 r. („Rocznik Lubelski” 27–28
(1985–1986), s. 124) mylnie podałem, że
był to o. Kosma Lenczowski, który również
był kapelanem I Brygady, jednak 29 czerwca
opuścił szeregi i ucbl się z rannymi do szpitala w Krakowie. Brat Florian z Haczowa,
O. Kosma Lenczowski, kapelan l Brygady
Legionów Polskich, „Ilustrowany Tygodnik
Polski” l (1915), nr 7, s. 115–116.
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kule świstały z taką częstotliwością,
że nie słyszało się już pojedynczych
głosów, lecz jeden ryczący ton. I w takich to warunkach ppłk Roja, siedząc
na koniu, wydawał rozkazy wyprowadzanym do boju obwodowym kompaniom. Podziwiałem czwartaków za ich
odwagę. Niepojętym jest dla mnie, jak
mógł się uchować cało dowódca pułku pułkownik Roja, przy takim ogniu.
Duże męstwo wykazywała również
jego krewniaczka, panienka, która pełniła przy nim obowiązki jeźdźca meldunkowego”90. Ta dzielna dziewczyna
pełniła podczas I wojny w 4 pp rolę
łącznika meldunkowego. Wytwornie
trzymała się w siodle. Odznaczała się
wprost brawurową odwagą. Młodziutka, śliczna, jak wspominają jej frontowi koledzy, była ulubienicą ppłk. Roi
i całego pułku. Imponowała wszystkim
miłym i czarującym usposobieniem.
Nie chciała się przyznawać, że jest
dziewczyną, a w pułkowej ewidencji
figurowała pod nazwiskiem Marian
Sobolewski. „Marianek” znalazł(a) się
w legionach razem z ojcem i 15-letnim
bratem. Ks. K. Konopka we Wspomnieniach wojennych kapelana II Brygady
Legionów Polskich pisał: „Wśród podoficerów w terenie wspomnieć należałoby i o sierżancie bliżej nieokreślonej
funkcji – Sobolewski. Pochodził gdzieś
spod Bohorodczan, i gdy tam stał Roja
podczas karpackiej kampanii, kwaterował u niego, mówili, że było między
nimi jakieś pokrewieństwo. Ze swą
córką, zwaną Mariankiem, i synem poszedł do legionów. Syn, lat 15, pierwszy szuler karciany. Marianek była
sierżantem w kancelarii pułkowej mile
widziana przez dowództwo jako ładna
dziewczyna. Przystojnym oficerom załatwiała karty służbowe od razu, inni
»W drodze służbowej« odczuwali brak
tych względów. Gdy przybyłem do
pułku, już jej nie było, ponoć musiała
dla pewnych powodów wyjechać. »Nie
służyło jej« – mówił ojciec – »chorowała jakoś, po czym poszła uczyć się
do seminarium«. A sam stary Sobolewski, tercjarz, który codziennie cały
brewiarz tercjarski odmawiał, myślę, że
tak samo patrzył przez palce na córkę,
jak obecnie na syna. W wolnej Polsce
została lekarzem pediatrą, troszcząc się
szczególnie o zdrowie dzieci z bied90
BN, akc. 10309, A. S. Tomaszewsk i,
Z Oleandrów w świat (rkps), s. 60–61.
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nych rodzin warszawskiego Powiśla.
Zmarła 1 listopada 1990 roku w Warszawie”91.
Czwartacy 31 lipca szli do walki
„jak na paradzie. Mieli ciężki odcinek.
Wpadli w ogień flankowy redutki rosyjskiej pod Jastkowem i wielu z nich
legło” – zapisał Felicjan Sławoj-Składkowski92.
Jako jeden z pierwszych w tym ataku zginął dowódca plutonu, student
lwowskiej politechniki, chor. Janusz
Roliński. Jakby przeczuwał tę śmierć.
Napisał bowiem przed szturmem poetycką prośbę – życzenie, którą koledzy
zna leźli w kieszeni jego strzeleckiego
munduru:
Pochowajcie wy mnie w dole,
Kiedy będę w śnie –
Tam gdzie jasnych kłosów pole,
Kędy wicher mknie –
Bym w oddechu ziemi matki
Mógł ukoić żal –
Żem nie wysnuł do ostatka
Z piersi życia szał...93
Bezprzykładnym męstwem wyróżniły się 1 i 2 kompania I batalionu kpt.
Andrzeja Galicy. Ranny został weteran
„strzelecki” dowodzący 1 kompanią
zwaną „żelazną gwardią” – Władysław
Bończa-Uzdowski. „Porywczy z natury [...] niesłychanie dzielnie, ale też
i gwałtownie parł kompanię w ataku.
Zdawało się, że chce zdobyć okopy nieprzyjaciela w jednym skoku”94.
Po rannym Bończy-Uzdowskim dowództwo przejął młody uczeń gimnazjum z Przemyśla, Roman Bereski. Na
krótko jednak. Po paru minutach dowodzenia zginął od kuli nieprzyjaciela.
Kompanię do ataku wiódł dalej chor.
Ludwik de Laveaux. Pojedynczy legioniści dotarli do zasieków i próbowali
Główna Biblioteka Lekarska, Zbiory
specjalne. Akta Izby Lekarskiej Warszawsko-Bia łostockiej, L 366, teczka osobowa
„Maria Sobolewska”; Marianek, Sen o wojnie, „Czwartak” (pismo komunikat Komendy
Koła 4 pp Legionów Polskich– „Czwartaków”), nr 8 z XI 1938, s. 7; Śp dr med. Maria
Sobolewska-Kowalska, „Polska Zbrojna” nr
2 z 8 XI 1990; K. Konopka, dz. cyt., s. 31.
92
F. Sławoj-Składkowski, Moja służba
w Brygadzie, s. 194.
93
Z. Zygmuntowicz, dz. cyt., s. 89; S. Malik, Pod Jastkowem, „Żołnierz Legionów” 1
(1937), nr l, s. 36.
94
B. Ostrowski, Z bojowca na dowódcę
pułku, [w:] A. !dzik, dz. cyt., s. 274–275.
91

je przejąć. Brakowało odpowiednich
nożyc. Granatów ręcznych nacierający
nie mieli wcale. Wszystko to spowodowało, że same potrójne zasieki okazały
się być nie do przebycia.
Duże straty poniósł III batalion dowodzony przez najstarszego z oficerów
legionowych, 56-letniego „dziadka”
Edwarda Szerauca – również „karpatczyka”. Rany odnieśli oficerowie: por.
Mieczysław Rutkowski, chor. Stefan
Jamróg (zmarł od ran), asp. ofic. Stanisław Krzysik, chorążowie: Zygmunt
Gutek, Tadeusz Krajewski, Henryk
Gruber, Kazimierz Wyczałkowski,
Henryk Kordzik, a także Bronisław
Pieracki, Karol Polakiewicz95.
Większą ostrożność wykazali legioniści z I Brygady. Jej żołnierz, uczestnik bitwy, wspominał: „Żołnierze 4 pp,
którzy w bitwie pod Jastkowem przechodzili swój chrzest bojowy, układali
się na wznoszącym ponad szosą nasypie rowu i pojedynczo strzelali do
niewidocznego, ukrytego w okopach
nieprzyjaciela. Nasz żołnierz wojny już
zwyczajny nie fatygował się strzelać.
Leżał spokojnie, oczekując dalszych
rozkazów”. Ten sam legionista relacjonuje dalej, jak obfite żniwo zbierała
tego dnia śmierć wśród podkomendnych Bolesława Roi: „Ziejąc w naszym
kierunku ogniem flankowym, na który
wystawiony był przede wszystkim 4
pp [...] Co chwila któryś z żołnierzy 4
pp osuwa się z nasypu na dno rowu, to
znowuż pojedynczo próbuje wycofać
się w tył, do okopów. Niestety, szosa
z tyłu i drugi rów pozostają również
pod działaniem morderczego ognia karabinu”96. Ale i w szeregach Brygady
Piłsudskiego byli tego wieczoru zabici
i ranni. Poległ chor. Borkowski, Szymon Malarz, robotnik z Bielska cieszyńskiego, Stanisław Bauer z Leżajska – uczeń rzeszowskiego gimnazjum,
oraz Lucjan Hawalewicz, według niektórych autor hymnu I Brygady – My,
pierwsza Brygada97.
95
CAW, 120.30/54 LP i PKP, 4 pp LP. Akta
operacyjne. Dzienniki batalionów. Kronika
Wojenna II batalionu 1915–1916, Wniosek
o odznaczenie por. B. Pierackiego, k. 10; St.
T., Kartki z dziennika pułku (31 lipca 1915),
s. 3–8; W. Orkan, dz. cyt., s. 72; .Śp. Janusz
Roliński, „Panteon Polski” 2 (1925), nr 7,
s. 12.
96
J. Pudełek, dz. cyt., s. 55.
97
S. Bytnar [A. Ramotowski], My pierwsza brygada – dzieje pieśni, „Tygodnik Powszechny” 37 (1983), nr 3, s. 3.

Wieczorny, trwający dwie godziny atak na okopy rosyjskie, wykonany głównie siłami „chłopców Galicy”
z I baonu, załamał się, nie przynosząc
żadnych zmian na linii frontu. O jakichkolwiek ponownych próbach poderwania legionistów do walki nie
mogło być mowy. Ogień z karabinów
maszynowych nie pozwalał im oderwać się od ziemi. Jego skuteczność
wzrosła jeszcze, kiedy Rosjanie podpalili wiatrak w Jastkowie i zabudowania
folwarczne w Józefowie. Łuna pożarów oświetliła przedpole. Wzmógł się
wówczas hałas rosyjskich erkazytówek
i bzykanie kul „dum–dum”. Stanisław
Malik tak wspominał beznadziejność
tamtej sytuacji i pełne grozy położenie
rannych: „Ogień artylerii i karabinów
nieco zelżał. Słyszę teraz wokoło siebie
bliżej i dalej przejmujące jęki i westchnienia. Czuję i słyszę moc rannych.
Dla wielu z nich są to ostatnie chwile.
Słychać wezwania Boga, matek i różnych imion. Jakże oni cierpią. Czując
takie męczarnie naokoło siebie i nic
nie widząc – jedynie gdzieniegdzie poruszające się żyto, sam cierpię niewymownie. Jestem bliski szaleństwa – co
robić? Zalewam się łzami”98.
Nielicznym rannym udało się doczołgać na punkty opatrunkowe o własnych siłach. Ciężko rannych próbowali
znosić „łapiduchy” – sanitariusze. Poległo ich tego dnia dwóch: Wawrzyniec
Rachwał i Kazimierz Warchałowski.
Z ran umarł sanitariusz Marian Kaczanowski. Rudolf Kuźniarski (na liście
strat figuruje jako zabity), Wierzbicki, Piotr Kancelak i Knizatko odnieśli
rany. Zygmunt Zygmuntowicz napisał
o śmierci jednego z nich: „Pomnę, gdy
w zbożu dojrzałym do żniwa znaleźliśmy naszego sanitariusza Rachwała,
kleryka, wyglądu ascetycznego, wysokiego, w okularach, niezmordowanego w swej pracy – w pozycji klęczącej
z bandażem w ręku, gdy tak padł na
posterunku, owijając rękę rannego towarzysza, który również trafiony, może
tą samą kulą, leżał zabity przy tamtym.
Przejmujący był to widok, lecz godny
ołówka Grottgera”99.
Sanitariusze bądź ci, którzy tę rolę
w bitwie podjęli, stanowili też poważną grupę wnioskowanych 14 sierpnia
1915 roku do odznaczeń medalami za
98
99

S. Malik, dz, cyt., s. 37.
Z. Zygmuntowicz, dz. cyt., s. 91.
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od wagę na polu jastkowskiej bitwy.
Byli wśród nich: kpr. Ryszard Wierzbiński („przez 3 noce i 2 dni wynosił
i opatrywał rannych. Opatrzył około 80
żołnierzy”), plut. Natan Schwarcbart
(w jego wniosku zaznaczono: „wśród
najgwałtowniejszego ognia opatrywał
padających naokoło niego rannych,
następnie spod tego ognia wyniósł
rannego oficera ze swojej kompanii”),
kpr. Czesław Gratys, st. leg. Kazimierz
Siemieński, sanit. Jan Barasiłuk, sanit.
Stanisław Mucha („dwukrotnie ranny
nie opuścił swego stanowiska i wśród
ognia opatrywał rannych”), szer. Lajos
Basci („wśród silnego ognia nieprzyjaciela opuścił okopy, by ratować na około 200 kroków leżącego towarzysza”),
plut. Józef Galiński („pod gradem kul
wynosił trzech rannych z linii”)100. Do
złotego medalu przedstawiony został
również sierżant sanitarny I baonu 1
kompanii z 1 pp Ferdynand Pawłowski, który z poświęceniem opatrywał
rannych pozostałych na pozycjach101.
Odwagą wykazał się sanitariusz, chor.
Stanisław Szumski – harcerz. Jego brat
Jan w bitwie pod Jastkowem dowodził
plutonem w 12 kompanii batalionu kpt.
E. Szerauca102.
Ogrom pracy mieli lekarze na punktach sanitarnych. W Płouszowicach
działał punkt dla rannych z I Brygady.
Lekarz Brygady pisał: „Opatrujemy
czwartaków razem z naszymi chłopcami. [...] Pracujemy całą noc, a rannych
nie ubywa. Każdy przywieziony ranny opowiada, że dużo ich jeszcze leży
pod rosyjskimi drutami. Jest już 2-ga
w nocy, za godzinę będzie widno. Jeżeli ich nie wyniesiemy teraz, to zginą,
gdyż niepodobna iść we dnie pod druty
100
CAW, 120.1/61 LP i PKP, Komenda
LP. Akta odznaczeniowe 1914–1915, Lista
wnioskowanych do odznaczenia za odwagę żołnierzy 4 pp po bitwie pod Jastkowem
i Kamionką, k. 174–176. Była to już druga
lista nazwisk żołnierzy 4 pp proponowanych
do od znaczeń za męstwo i odwagę wykazaną w bitwie pod Jastkowem. Pierwszej, sporządzonej 7 sierpnia, nie udało się autorowi
odnaleźć.
101
CAW, 120.27/13 LP i PKP, 1 pp. Lista
legionistów 1 kompanii I baonu 1 p I Brygady przedstawionych do odznaczeń, Wniosek o odznaczenie złotym medalem sierż. F.
Pawłowskiego, k. 142.
102
B. Pochmarski, Nowe pokolenie. Wizerunki duchowe żołnierzy wojska polskiego
poległych w boju za ojczyznę, t. l: Pod znakiem harcerzy, Kraków 1917, s. 56.

okopów rosyjskich”. Wiele odwagi, nie
po raz pierwszy zresztą, okazał tej nocy
ks. S. Żytkiewicz. Ruszył on konno na
pole wieczornej bitwy, by pod osłoną
nocy wspomóc sanitariuszy w wyszukiwaniu ciężko rannych. „Koło 4 rano
wrócił zmęczony, ale spokojny, jak
zwykle – dodaje Składkowski103.
Zdając sobie zapewne po tym ataku
sprawę z siły ognia nieprzyjaciela, Roja
o godzinie 21.05 w telefonicznej depeszy meldował do Komendy Legionów:
„Sądząc po silnym ogniu i ilości karabinów maszynowych, wróg skoncentrował naprzeciw frontu 4 pp znaczne
siły i dlatego teraz mógłby się łatwiej
udać atak 41 dywizji lub 60 brygady”.
„Narwaniec” Roja w depeszy tej zapowiadał nawet ponowienie ataku przez
jego pułk104. Wróg jednak ostudził jego
zapędy. Rosjanie próbowali nawet sami
wedrzeć się na pozycje prawego skrzydła 4 pp i lewego skrzydła 3 pp Trojanowskiego105. Udaremniła im to zdecydowana kontrakcja 6 i 7 kompanii II baonu czwartaków pod dowództwem por.
Romana Witorzeńca oraz pododdziały
karabinów maszynowych chor. Adama J. Brzechwy-Ajdukiewicza i ppor.
Józefa Klisiewicza. Wyróżnili się tu
szczególnie celowniczy sierż. Antoni Karclas i plut. Ludwik Ciepieluch.
Również Komenda Legionów, wychodząc z założenia, że nocne ponowienie
ataku byłoby tylko dalszym i równie
niepotrzebnym upustem krwi, wezwała
pułk czwarty o godzinie 24 do odwrotu
na pozycje wyjściowe. Rosjanie umacniali nocą swoje okopy i sporadycznym
ogniem nękali legionistów aż po świt.
1 sierpnia o godzinie 3.15 Roja meldował do K. Durskiego i brygadiera Piłsudskiego: „4 pp zajmuje pozycje zajęte wczoraj w nocy [...] na wschód od
4 pp znajduje się w łączności 3 pp i 1
pp I Brygady. Patrole wysłane nocą ku
okopom nieprzyjaciela zostały odrzucone. Pułk poniósł przy wczorajszym
F. Sławoj-Składkowski, Moja służba
w Brygadzie, s. 194.
104
CAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI–31 VII 1915,
Depesza telefoniczna komendanta 4 pp Roi
do Komendy Legionów z 31 VII z godz. 9.05
wieczór, k. 162; St. T., Kartki z dziennika
pułku (31 lipca 1915).
105
CAW, 120.1/18 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 29 VI–31 VII 1915,
Depesza telefoniczna komendanta 4 pp Roi
do Komendy Legionów z 31 VII z godz. 9.05
wieczór, k. 162.
103
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ataku straty w rannych i zabitych około
100 ludzi, w rym liczni oficerowie”106.
Jak można sądzić, to nie tylko brawura i „gorący nastrój” (o co się obwinia niedoświadczonego w boju i niedostatecznie wyszkolonego żołnierza 4
pp) przyczyniły się do tych olbrzymich
strat. Kronikarz frontowy I Brygady
pisał, że „w wykonywaniu rozkazów
zachodziły tarcia” (zapewne i sztuczna
c i k nadbudówka dowodzenia przyczyniła się do tego), i dalej dodawał: „niejasne rozkazy, niejasna sytuacja, dwie
komendy na tym samym odcinku –
wszystko to już w nocy dało przedsmak
nerwowego bałaganu, jaki nadchodził.
Z naszej strony poplątał nieco 3 pułk
swemi kontrmarszami z okolicy Baraku
i spóźnieniem się z wyjściem na linię,
co spowodowało nerwowe meldunki
Roi o luce między legionem a 41 dywizją. Do 7–8 rano front został ponownie
obsadzony. Nastąpiło jednak chaotyczne przemieszczanie oddziałów”107.
Podobnego zdania był żołnierz 4 pp.
Zauważał on z goryczą: „Sytuacja przez
te dwa dni [31 lipca i l sierpnia – J. K.]
walk wydaje się co najmniej dziwna.
Ma Komenda Legionów swego oficera
łącznikowego [Franciszka Kleeberga–
J. K.], są meldunki i raporty patroli,
wyniki przeprowadzonych ataków aż
biją swą tragiczną w skutkach jasnością. 4 pp dla tym większej sprawności
podporządkowany zostaje rozkazom
I brygady, a wszystko jakoś nie idzie,
jakoś się nie klei. Od komendy 4 pp żądają meldunków aż dwie komendy, tj.
Legionów i I brygady, i na odwrót, obie
te komendy wydają swoje nie uzgodnione ze sobą rozkazy. Komu tu słu-

106
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda
LP. Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915,
Meldunek Komendy 4 pp do Komendy Legionów z l VIII, k. 9. Roja miał pretensje do
Mieczysława Rysia-Trojanowskiego, który jego zdaniem „nie tylko nie szturmował,
ale osobiście i telefonicznie wzywał jeszcze
pomocy przeczuwając czy udając kontratak
Moskali” – zapisał Roja pod datą 31 VII
1915 r. (Dziennik, k. 17). Zob. Przemówienie B.]. Roi na uroczystości 4 pp w dniu
28 maja 1916 r., „Wiadomości Polskie” 2
(1915–1916), nr 18, s. 89.
107
CAW, 120.24/179 LP i PKP, I Brygada.
Akta operacyjne 16–31 VII 1915, Depesza
telefoniczna ppłk. Roi do Komendy Legionów z 1 VIII godz. 3.15 po południu, k. 9;
St. T., Kartki z dziennika pułku (l sierpnia
1915); T. Kasprzycki, dz. cyt., s. 398.
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żyć? A za wszystko płaci żołnierz”108.
O animozjach między „austriakami”
z Komendy Legionów a Piłsudskim
wspominał niejednokrotnie cytowany
tu już A. Krasicki109. Dawał się również we znaki, zwłaszcza dowodzącym
bezpośrednio na linii frontu, brak map
i szkiców sytuacyjnych.
Ranek 1 sierpnia zastał więc legionistów wyczerpanych walką i głodnych.
Twarda, wyschnięta ziemia nie pozwalała żołnierzom nawet przyzwoicie się
okopać. Czwartakom psuła się broń.
Bywało, że z jednego karabinu musiało
strzelać kilku żołnierzy110.
Pamiętać należy, że były to karabiny bardzo liche. Z braku w magazynach karabinów austriackich czwartacy
otrzymali zdobyczne rosyjskie, pośpiesznie przystosowane do amunicji
manlicherowskej. Brak było oliwy do
zacinających się nagminnie zamków111.
Nastrój goryczy wśród legionistów
potęgował jeszcze chóralny śpiew, jaki
nocą było słychać z okopów rosyjskich.
To Polacy, z jednego z syberyjskich
pułków krzepili się legionowym mazurkiem Dąbrowskiego – jeszcze Polska
nie zginęła. I tu, pod Jastkowem, jawił
się tragizm Polaków walczących w tej
woj nie, i to nie z własnej woli, w różnych armiach zaborczych państw112.
Uczestnik tej bitwy, legionista 4
pp, wówczas 16–letni chłopiec Stefan
Jellenta wspominał: „Po latach byłem
w 11 pułku Strzelców Wielkopolskich
w Gnieźnie. Moim dowódcą pułku był
płk W. Kuczyński. Zgadaliśmy się, że
pod Jastkowem płk Kuczyński był po
108
St. T., Kartki z dziennika pułku (2 sierpnia 1915).
109
A. Krasicki, dz. cyt., s. 278–279.
110
St. T., Kartki z dziennika pułku (l sierpnia 1915).
111
B. Waligóra, Organizacja 4 pp LP, „Żołnierz Legionów i POW” 3 (1939), nr 3–4, s.
262–263.
112
BN, mkrf. 35679, K. Baczyński, Pamiętniki, z. 4 (od 1896 do 17 XI 1915), k. 139. Był
w oddziałach Legionów Polskich zwyczaj,
że podczas przerwy w walkach pozycyjnych
legioniści chóralnym śpiewem patriotycznych polskich pieśni dawali znać żołnierzom
polskim znajdującym się po przeciwnej linii
frontu, że oto stoją naprzeciw siebie rodacy.
Często z przeciwnych okopów, jak pod Jastkowem, odpowiadał im żołnierski śpiew tych
samych pieśni. Jedni i drudzy liczyli na mniejszą skuteczność ognia z przeciwnych stron
kierowanego. Pragnęli ocalić życie, wiedząc,
że jeszcze nie o swoją sprawę walczą.

przeciwnej stronie dowódcą rosyjskiej
kompanii karabinów maszynowych”113.
Dowództwo Komendy Legionów
sądziło, że podobnie jak pod Urzędowem Rosjanie już w nocy z 31 lipca
na 1 sierpnia wycofają się ze swoich
okopów pod Jastkowem i będą kontynuowali odwrót. Wydane zostały już
w tym względzie odpowiednie dyspozycje, nakazujące legionistom pościg
za wrogiem i wyznaczające miejsce następnej odprawy w Majdanie Krasienińskim114. Rankiem jednak patrole zwiadowcze zauważyły po stronie rosyjskiej
świeżo wykopane transzeje. Nasilał się
też ogień broni maszynowej Rosjan,
gdy tylko legioniści podjęli próbę przegrupowań. Durski zmuszony był wtedy
wydać nowy rozkaz o skromniejszych
niż uprzednio założeniach. Nakazywał
legionistom posunąć się aż do Ciemięgi
i wysłać silne oddziały wywiadowcze
na tamten brzeg115.
Zgodnie z tym rozkazem ponowny
szturm na pozycje wroga miał się rozpocząć dnia l sierpnia o godzinie 11.
Artyleria legionowa i austriackie haubice ostrzeliwały ponad godzinę Rosjan,
przygotowując atak. W jego powodzenie legioniści przestali już wierzyć. Na
duchu podnosił czwartacką brać ich dowódca, ppłk Bolesław Roja, zjawiający
się konno na linii frontu i nie baczący
na niebezpieczeństwo.
O wyznaczonej rozkazem godzinie
poderwały się do ataku 3 i 4 kompania
I baonu oraz 9, 11 i 12 z II baonu. Oddziały karabinów maszynowych chor.
Adama Ajdukiewicza i ppor. Józefa
Klisiewicza wsparły atak piechoty. Artyleria i piechota rosyjska znów pokazała całą potęgę swego ognia. Ponownie dało się we znaki stanowisko km
nieprzyjaciela ulokowane w Józefowie. I tym razem czwartacy poniesieni
brawurą Roi podeszli aż pod rosyjskie
113
Stefan Jellenta, Relacja o bitwie pod
Jastkowem, mps w posiadaniu autora.
114
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915. Dyspozycja dowództwa 106 Dywizji z 31 VII g.
11.45 wieczór, k. 2; tamże, Dyspozycja Ko
mendy Legionów dla I Brygady i 4 pp na l
VIII, k. 12–14; St. T., Kartki z dziennika pułku (l sierpnia 1915).
115
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda
LP. Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915,
Meldunek ppłk. Roi do Komendy Legionów
z l VIII godz. 7.10 rano, k. 9; tamże, Rozkaz
Durskiego do I Brygady i 4 pp z 1 VIII godz.
9.30 rano, k. 14.

okopy. Nie wszyscy jednak legioniści
pałali taką chęcią wojowania i okazywania bohaterstwa za cenę własnego
życia. Już pół godziny po poderwaniu
swoich podkomendnych Roja uskarżał się w meldunku do Komendy Legionów: „Ani grupa na moim lewym
skrzydle, ani na prawym nie ruszyła naprzód, dlatego centrum i prawe skrzydło 4 pułku, które podeszły pod okopy,
są znowu narażone na flankowy ogień
ze wschodu– podobnie jak wczoraj” –
dodawał116.
Pretensje pod adresem Józefa Piłsudskiego i jego podkomendnych z I Brygady zgłaszane przez Roję nie wydają
się uzasadnione. Piłsudski musiał sobie
zdawać sprawę z beznadziejności tego
ataku. Na odkrytym i nachylonym ku
pozycjom rosyjskim terenie, bez skutecznego przygotowania artyleryjskiego, brawura i męstwo prowadziły na
pewną śmierć. Chęć sukcesu za wszelką cenę kosztowała czwartaków ogrom
ofiar w ludziach. Ten beznadziejny atak
został około godziny 14 przerwany.
I znów powtarzała się sytuacja sprzed
dwóch dni. Należało wytrwać przytwierdzonym do ziemi, by pod osłoną
nocy próbować szczęścia i wycofać się
na pozycje wyjściowe. Przerwanie tego
ataku być może uratowało pułk 4 przed
zagładą. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych Piłsudski wraz
ze swoim szefem sztabu lustrował linię
bojową czwartaków. Denerwowała go
duża liczba strat poniesionych przez
pułk w warunkach szczupłości kadr dowódczych i braku możliwości uzupełnień117. Miało przy tym dojść do ostrej
wymiany zdań z ppłk. Roją, którego
Piłsudski karcił za narażanie życia żołnierzy za cenę zrealizowania własnych
ambicji118. Ubolewał też brygadier nad
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP,
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Depesza ppłk. Roi do Komendy Legionów z l
VIII godz. 12.15, k. 17; tamże, Depesza telefoniczna ppłk. Roi do Komendy Legionów
z l VIII godz. l po południu, k. 18.
117
Depesza telefoniczna dra Wojciecha
Rogalskiego z jednego z punktów opatrunkowych usytuowanych w Motyczu mówiła, że l
VIII 1915 do godz. 6 wieczór przybyło tu 232
rannych, z których 4 zmarło. CAW 120.1/19
LP i PKP, Komenda LP, Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Depesza telefoniczna
ppłk. Roi do Komendy Legionów z l VIII
godz. l po południu, k. 18.
118
S. Benedykt, Legiony to żołnierska
nuta, s. 289; Z. Zygmuntowicz, obsługujący
116
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szczupłością legionowej artylerii. Siła
jej ognia nie zniszczyła umocnień wroga, a nawet są mych zasieków z drutu
kolczastego. Świadom tego, nie szarżował tak swoimi piechurami na Rosjan,
jak czynił to Roja. Donoszący w czasie bitwy amunicję z taborów na linię
ognia „łazik” K. Bunsch napisał: „jeden
z łazików, który stał bliżej, powiedział
mi, że pułkownik wyfasował »pucuwę« i komendant powiedział, że za rok
tylu ludzi nie stracił, ile płk Roja w tym
dniu”119.
Bunsch poległym w bitwie pod Jastkowem zadedykował swoją historyczną
powieść pt. Bracia. O przedstawionym
do odznaczenia innym „łaziku” Leonie
Marchwickim dowódca 4 kompanii zapisał: „Chłopczyk 14 lat przez cały czas
walki pod Jastkowem wśród ognia rozkazy i meldunki roznosił i dla żołnierzy
posiłek”. Chyba stosownie do wieku
i wzrostu, gdyż na pewno nieproporcjonalnie do wykazanej odwagi, odznaczony został małym srebrnym medalem
za waleczność120.
Przez resztę dnia i cały następny
upalny dzień 2 sierpnia trwała typowa
bitwa pozycyjna. Mniej nerwowa i bez
zaciekłości, gdyż i Komenda Legionów zaprzestała wydawania rozkazów
o „wszczynaniu ataku” i „o pośpiesznym pościgu za wrogiem”121. Ppłk Roja
w meldunku do komendy I Brygady
donosił 2 sierpnia: sytuacja nie zmieniona, nieprzyjaciel umacnia swoje
w sztabie 4 pp podczas bitwy telefon, zapisał po latach: „Odbierałem wówczas kilka
razy wprost od Komendanta telefony dla płk.
Roi. Nasłuchałem się wtedy, nasłuchałem...”
(Czwartackie wspomnienia o Komendancie,
„Czwartak” nr 3–4 z 3 XII 1937, s. 7–8).
119
K. Bunsch, Tylko raz, „Czwartak” 1939,
nr 11–12, s. 4. Roja wizytę tę tak skomentował: „Był dziś u mnie na lewym skrzydle Piłsudski. Chwalił dzielność pułku, mówił, żeby
nie posądzano go o wyzyskiwanie czy też
traktowanie po macoszemu 4 p i że w przyszłości nie da się już wyższym Komendom
skłonić do szturmowania. Piłsudski chciał
zwycięstwa i miał pewnie dobre zamiary. I było mu, jak widziałem przykro, tych
strat u czwartaków”, (Dziennik 1915–1916,
k. 18).
120
CAW, 120.1/61 LP i PKP, Komenda LP.
Akta odznaczeniowe 1914–1915, Lista wnioskowanych o odznaczenie żołnierzy 4 pp, k.
174–176.
121
CAW, 120.30/9 LP i PKP, 4 pp. Korespondencja polowa lipiec–wrzesień 1915,
Dyspozycja dowódcy 106 Dywizji Klettnera
na 3 VIII, k. 34.

pozycje, a nocą pilnie patroluje przed
swym frontem.”122. 2 sierpnia wróg
ostrzeliwał gęsto pozycje legionistów
ogniem karabinowym i granatami123.
Rosjanie naciskani pod Jastkowem
przez legionistów, a na innych odcinkach frontu przez wojska państw sprzymierzonych, zaczęli myśleć o opuszczeniu własnych pozycji. Jednak dalej
nękali ogniem legionistów. Nie najlepszy nastrój żołnierzy zdołał poprawić
nieco, zjedzony po raz pierwszy po
dwuipółdniowym morderczym boju,
gorący posiłek. Legionistom wyczerpanym psychicznie i fizycznie do granic ludzkiej wytrzymałości jawiły się
nocą niepokojące sceny124. Austriacy
informowali tego dnia, że 1 sierpnia po
południu nad umocnieniami rosyjskimi
zwiad czynił austriacki aeroplan. Pilot
tej maszyny kapral Urban nie powrócił
na miejsce lądowania. Zarządzono poszukiwania125.
W szeregach 1 pp z udziałem Piłsudskiego obchodzono w smutnym
nastroju rocznicę wymarszu pierwszej
siódemki do Królestwa126.
Mimo słabego natężenia ognia i 2
sierpnia śmierć zebrała na jastkowskich
polach nader obfite żniwo. Towarzyszący Roi w konnych wypadach na linię bojową i raz po raz ocierający się
o śmierć adiutant chor. Władysław Orkan pisał o pozycyjnej walce tego dnia:
„Kule gęsto przelatują, ucho łowi je jak
różne formy orkiestry w szaleństwie
skomponowanej. Dziwnie bogata skala
ich wygłosu jako i skala uczuć – jeśli
tak rzec można. Są różnego gatunku,
wziąwszy przyrodniczo, i przy tym
122
CAW, 120.30/9 LP i PKP, 4 pp. Korespondencja polowa lipiec–wrzesień 1915,
Meldunek ppłk. Roi do komendy I Brygady
z 2 VIII (brak paginacji).
123
CAW, 120.30/9 LP i PKP, 4 pp. Korespondencja polowa lipiec–wrzesień 1915,
Meldunek ppłk. Roi do Komendy Legionów
z 2 VIII godz. 9.30 wieczór.
124
CAW, 120.30/9 LP i PKP, 4 pp. Korespondencja polowa lipiec–wrzesień 1915,
Dur ski do komendy l Brygady i 4 pp, 5
szwadronu i kompanii telefonicznej Hellmana, k. 22–23; B. Pochmarski, dz. cyt., s. 303;
A. Kotarba, dz. cyt., s. 143.
125
CAW, 120.30/9 LP i PKP, 4 pp. Korespondencja polowa lipiec–wrzesie111915,
Depesza telefoniczna Brygady austriackiej
do Komendy Legionów z 2 VIII z godz.
11.40 wieczór.
126
CAW, WBH WFP 1.341.1/364, Kroniki
Legionów, Kronika szczegółowa l p ułanów
LP, 1–31 VIII 1915, k. 3.
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mocno zindywidualizowane. [...] Na
łąkę pod las znoszą sanitariusze rannych. Cały ich pokos. Przykro patrzeć.
Jakiś bezsens potworny staje przed
oczami”127.
O godzinie 7.30 wieczór Roja w wydanym do 4 pp rozkazie dziękował
swoim żołnierzom za przeprowadzone szturmy. Informował, że w ciągu
dwóch dni walk straty 4 pp to 16 oficerów rannych lub poległych oraz około
150 żołnierzy128.
W nocy z 2 na 3 sierpnia przed godziną 24 batalion II, składający się prze
ważnie ze „starych karpackich” wiarusów, zluzował na pozycjach strzeleckich I batalion Andrzeja Galicy,
który złożony z młodego, ledwie co
przeszkolonego żołnierza wykrwawił
się podczas dwudniowych walk znacznie129.
Dnia 3 sierpnia pół godziny po północy Durski wydał legionistom dyspozycję o następującej treści: „Utrzymać
i wzmocnić technicznie zajmowane
stanowiska”. Ponownie ostrzegł przed
brawurą i niepotrzebnymi stratami
w ludziach. Dyspozycja ta oznajmiała
również o ustaniu podległości 5 szwadronu rtm. Ostoi Belinie–Prażmowskiemu. Z tą chwilą 5 szwadron miał
ponownie pozostawać pod rozkazami
Komendy Legionów130. Słabe patrole
rozpoznawcze, wysłane, w myśl rozkazów szefa Komendy Legionów, pod
okopy rosyjskie, stwierdziły o godzinie
3 nad ranem, że nieprzyjaciel po krótkiej a chaotycznej strzelaninie zamilkł,
a następnie odskoczył pośpiesznie od
pozycji legionistów, kierując się na
północny wschód. Wróg wycofał się,
zachowując szczególną ostrożność.
W Jastkowie nie zaznaczył swego szla127
W. Orkan, dz. cyt., s. 64–89; b., Na
wspólnych szańcach (pod Jastkowem),
„Czwartak” 1(1915), nr 4, s. 11–12.
128
CAW, 120.30/9 LP i PKP, 4 pp. Korespondencja polowa lipiec–wrzesień 1915, Po
dziękowanie B. Roi z 2 VIII godz. 7.30 wieczór, k. 101.
129
CAW, 120.30/9 LP i PKP, 4 pp. Korespondencja polowa lipiec–wrzesień 1915,
Meldunek Roi do komendy I Brygady z 2
VIII (brak paginacji).
130
CAW, 120.30/9 LP i PKP, 4 pp. Korespondencja polowa lipiec–wrzesień. 1915,
Dys pozycja komendanta Legionów do komendy I Brygady i 4 pp na 3 VIII; tamże,
Depesza telefoniczna z Komendy Legionów
do 4 pp z 3 VIII godz. 2.25 rano, k. 36; St. T.,
Kartki z dziennika pułku (2 sierpnia 1915).



74

Lublin. Kultura i społeczeństwo 7(70)/2015

ku podpaleniami chat. Edward Szerauc
i jego III batalion jako pierwszy przesunął się do rzeki Ciemięgi. O godzinie
5 rano 4 pp i jego tabory zatrzymały
się w Jastkowie. Odczytano pochwalne rozkazy od komendanta Korpusu
i od gen. Durskiego. Również i ppłk
Roja dziękował żołnierzom wszystkich
szarż za męstwo, odwagę i krew przelaną. Upraszał, by na przyszłość bardziej chronili życie własne. Upominał
piechurów, by skuteczniej korzystali
z „broni odpornej” łopatek i okopywali się dokładnie, a oficerowie używali
częściej „broni zaczepnej” – lornetki131.
Nic też dziwnego, że wkrótce tych
bojowych akcesoriów zginęła żołnierzom austriackim i węgierskim całkiem
znaczna ilość. Niektórzy legioniści,
zwłaszcza z I baonu 1 pp I Brygady,
w niezbyt legalny sposób zaopatrzyli
się w Jastkowie w lekturę do czytania
podczas postojów i przerw między walkami – obrabowali bibliotekę w dworze
N. Budnego132. Właścicieli dworu podczas walk nie było na miejscu. Uprzednio dwór został splądrowany przez Rosjan, którzy zrabowali cenne przedmioty, a książki pozostawili legionistom133.
Roja, poprzez Juliusza Kleeberga,
skierował do gen. Durskiego pismo informujące o liczbie strat osobowych 4
pp poniesionych w boju. Miały one wynosić 70 zabitych i ponad 200 rannych,
w tym 3 komendantów kompami i 18
oficerów. Wśród nich byli też telefoniści, sanitariusze i kucharze. Domagał
się uznania dla pułku za odwagę i męstwo134. O rozmiarach strat świadczą
fakty: l kompania baonu Władysława
Bończy–Uzdowskiego, licząca przed
131
CAW, sygn. 120.24/177 LP i PKP, I Brygada. Akta operacyjne 1–15 VIII 1915, Raporty pułków l, 2 i 3 do komendy I Brygady
(brak paginacji); St. T., Kartki z dziennika
pułku (3 sierpnia 1915); K. B. Czwarty pułk
Legionów, „Ilustrowany Tygodnik Polski”
l(1915), nr 7, s. 104–105.
132
WIH, VIII/3/2 Polska w latach 1918–
1939. Dokumenty, Jan Szarski – o żołnierz l
kom pani I batalionu l pp I Brygady, Dziennik wydarzeń. prowadzony podczas służby
w I Brygadzie (zapis pod datą 3 VIII 1915),
brak paginacji.
133
A. Krasicki, dz. cyt., s. 284–285.
134
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Pismo do por. Kleeberga z 3 VIII z godz. 6.45
po południu (brak paginacji); CAW, WBH
WFP l.341.1/364, Kroniki Legionów, Kronika szczegółowa l p ułanów – LP, 1–31 VIII
1915, k. 2, 5.

bitwą 130 legionistów, zredukowana
została do 80 żołnierzy. 2 kompanię
Witolda Grzybowskiego nieprzyjaciel
zredukował o połowę. Straty poniosły
wszystkie bataliony, największe zaś batalion III Edwarda Szerauca i I Andrzeja Galicy135.
Znaczne straty poniosła również
I Brygada: l pułk miał 12 zabitych i 62
rannych, pułk 2 – 18 zabitych, a 3 pułk
– 7 zabitych i 39 rannych. Artyleria
i jazda strat żadnych w ludziach nie poniosły136.
Ułani udziału w bitwie nie brali.
Trzy szwadrony I Brygady i 5 szwadron stacjonowały na kwaterach w Dąbrowicy i Płouszowicach.
Na pytanie, czy ta danina z krwi i istnień ludzkich złożona była konieczną
ceną za zwycięski bój, trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Zdaje się też,
że zawyżano ogrom strat, jakie poniósł
4 pp. O pułku tym i stoczonej bitwie
różne krążyły legendy. Oficer ordynansowy, chor. Orkan, po przyjściu pułku
na Lubelszczyznę zauważa, że komuś
zależało na pomniejszaniu zasług bojowych czwartaków. Spostrzeżenia swoje tak zapisał: „O pułku czwartym (nie
wiadomo dlaczego, czy że się śmiał nazwać czwartym) od chwili jego wyruszenia w pole różne, nieprawdopodobne szerzyły się wieści. Jeszcze był do
Wisły nie doszedł, jeszcze nie zetknął
się z wrogiem, jeszcze nikt poza paru
maruderami ostałymi w tyle, z szeregów nie ubył, a już wieści – alarmy
leciały: cały pułk zniesiony. Potem
już skromniej: tylko połowa z pułku
została. O bitwie pod Jastkowem po
dziś dzień różne komentarze krążą.
Tymczasem pułk, dokąd go widziałem,
trzymał się mimo trudów niezwykłych
CAW, WBH WFP 1.341.1/410, Materiał
do „Księgi poległych” z 4 pp, Wykaz żołnierzy 4 pp rannych podczas walk w Lubelskiem lipiec–sierpień 1915, k. 1–141; CAW,
120.24/58 LP i PKP, I Brygada. Lista strat
1914–1915, Wykaz rannych legionistów za
okres od 31 VII do 6 VIII 1915, k. 793–796;
tamże, Spis rannych baonu V i VI od 31 VII
do 3 VIII 1915, k. 877–878; tamże, Lista
strat 2 p w bojach pod Lublinem od dnia 25
VII do 8 VIII 1915, k. 879–880; tamże, Lista
strat 1 p od 3 VII do 2 VIII 1915 włącznie, k.
874–875; Lista strat pod Jastkowem, „Panteon Polski” 1 (1924), nr 4, s. 7; A. Idzik, Lista
poległych i zmarłych z ran 191.5–1921, [w:]
A. Idzik, dz. cyt., s. 354–362; K. Bunsch, dz.
cyt., s. 6.
136
M. Dąbrowski, dz. cyt., s. 6.
135

znakomicie i mam nadzieję – ufność, że
i teraz tak samo się trzyma, tak samo
niosą się czwartacy”137. Ponadto w liście do żony z miejsca postoju dorzucał: „O czwartakach – słyszymy – bajki
puszczają i oszczerstwa. Nie wierz niczemu. Straty pod Jastkowem były, ale
i sukces niezwykły”138. O ogromnych
stratach 4 pp mówili również ci, którzy
bezpośrednio po bitwie albo w czasie
jej trwania opuścili pułkowe szeregi,
uciekając do I Brygady. Gdy dowódcy kompanii 4 pp zgłaszali się po nich
w Brygadzie, uciekinierzy mieli już
wypisane karty przydziału do oddziałów Piłsudskiego139.
Historykowi trudno jest dzisiaj
odtworzyć w pełni przebieg jednej
z najcięższych bitew Legionów na Lubelszczyźnie. Główną przeszkodą jest
brak materiałów źródłowych, zwłaszcza operacyjnych poszczególnych
kompanii i plutonów. Na szczupłości
źródeł zaważył również niewątpliwie
spór I Brygady z Komendą Legionów
i NKN. Istnieje przypuszczenie, że komenda I Brygady wobec wspomnianych wyżej tarć nie gromadziła prawie
wcale akt tzw. operacyjnych140. Bardziej zasobne w tego typu źródła było
archiwum 4 pp, którego zespół miał zawierać 108 tek archiwaliów pułku. Według zestawienia B. Waligóry w materiałach tych było niewiele źródeł do
historii poszczególnych batalionów czy
dzienników kompanii. Niemniej materiały te były skwapliwie gromadzone
przez archiwistę pułkowego141. Akta
te 6 listopada 1916 roku zostały zdane
do Archiwum Legionów w Krakowie.
Akta Komendy Legionów gromadzone
przez archiwistę ppor. dra Jana Effen137
Komentarz – nota wydawcy, (w:] W. Orkan, dz. cyt., s. 203.
138
Cytuję za: J. Dużyk, dz. cyt., Warszawa
1975, s. 379.
139
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Meldunek chor. Ludwika de Laveaux z 2 VIII
(brak paginacji).
140
Wiele materiałów archiwalnych dotyczących walk LP w Lubelskiem zaginęło.
Brak jest np. akt korespondencji polowej komendy I Brygady, akt operacyjnych Brygady
Piłsudskiego za okres I–XI 1915 r. Również
materiał operacyjny 4 pp jest mocno zdekompletowany.
141
Był nim do 25 czerwca 1916 roku chor.
Stanisław Teslar, po czym został przydzielony do służby liniowej. Nazwiska kontynuatora jego pracy autorowi nie udało się ustalić.
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bergera–Śliwińskiego były odsyłane do
Kriegsarchiv w Wiedniu142.
We wrześniu 1939 roku część akt
dotarła wraz z szefem Archiwum Wojskowego do Londynu. Waligóra zginął
w stolicy Anglii w 1940 roku. Wielu
teczek, o których wiadomo, że istniały w okresie między wojennym, dzisiaj
nie udało się odszukać w Rembertowie.
Walki pościgowe do rzeki Wieprz
i wkroczenie na Podlasie
W Jastkowie 3 sierpnia legioniści 4
pp i I Brygady w blasku wschodzącego
słońca dokonywali smutnego obrzędu,
żegnając udających się na odpoczynek
wieczny poległych kolegów. Wznoszono modły do Stwórcy o spokój dusz
i dziękowano za ocalenie własnego
życia. Odśpiewano Rotę i żołnierskie
pieśni. Żegnany ostatnią pobudką pułkowych trębaczy odchodził na zawsze
kwiat legionowego rycerstwa. Na szlaku marszu ku wolnej Polsce powstawał
jeszcze jeden wojenny cmentarz143.
Braterstwo broni i świadomość
wspólnie przelanej za Ojczyznę krwi
jednoczyła tych w maciejówkach od
Piłsudskiego i w rogatywkach od Roi.
Świadomość dopełnienia się na jastkowskich polach tylu ludzkich lo142
Archiwum Legionów w Krakowie zostało utworzone na prośbę c i k Komendy Le
gionów. W kwietniu 1916 roku na mocy zarządzenia c i k Komendy Twierdzy Kraków
zaczęło swoją działalność. Szefem Archiwum został Effenberger-Śliwiński, zastępcą
chor. dr Paw łowski. Kiedy po wypadkach II
Brygady pod Rarańczą zachodziła obawa, że
Austriacy mogą się zemścić i przejąć bądź
zniszczyć zasoby archiwalne – jego dyrektor zdecydował się spakować je w skrzynie
i zdeponować w piwnicach pod siedzibą krakowskiej PAU. Po wojnie Akademia przekazała akta rządowi polskiemu. W czasie
ewakuacji władz polskich z Warszawy we
wrześniu 1939 roku materiały archiwalne
zostały wywiezione z Polski. Część z nich
razem z B. Waligórą dotarła do Londynu.
Inne być może uległy zniszczeniu. Wiele
bowiem z nich brak jest w aktualnym zasobie CAW w Zespole Legiony Polskie i Polski Korpus Posiłkowy, choć były w okresie
międzywojennym wpisane do księgi inwentarzowej. Zob. B. Waligóra, Sprawa historii
4 pp Legionów Polskich, „Czwartak”, 1939,
nr 9–10, s. 11–16.
143
O dziejach cmentarza Legionistów
w Jastkowie zob. J. Konefał, Jastków..., s.
119–135; M. Dąbrowski, Cmentarze wojenne
z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim, Lublin 2004, s. 60, 105–106.

sów cementowała żołnierskie szeregi
w jedno ochotnicze polskie wojsko.
W I Brygadzie miano jednak nadal za
złe komendantowi 4 pp, że naraził swój
pułk na nadmierne straty. Roja zarzuty te odpierał dzielnie. Dowodzącemu
pułkiem Trojanowskiemu pisał w liście z 5 sierpnia 1915 roku: „sądzę,
że dobrze będzie, gdy rozum swój dla
siebie zachowacie [...]. Co do strat pod
Józefowem [31 lipca – 1 sierpnia] to
najlepiej będzie, jak zapytacie brygadiera Piłsudskiego, czy Kmda 4 pp tu
winę ponosi. Zapomnieliście o stratach
własnych Brygady i o tym, że szturm
był prowadzony na rozkaz”144. Podczas
bitwy to właśnie Roja miał pretensje
do Trojanowskiego, że ten ociągał się
z atakiem. O Trajanowskim por. Stanisław Skwarczyński zapisał po jastkowskich walkach: „Atak nie szedł. Trojanowski Fleszar nie lubiał atakować.
To samo Olszyna. Fleszar dowodził,
że ludzie prze męczeni czołganiem się
w ataku i żądał zluzowania, a Olszyna
się wykręcał od ataku na nieznanym
terenie w nocy. Przez dwa dni było
wykręcanie się od ataku”145. Z czasem
animozje ustały. 4 pp jeszcze przez kilka następnych tygodni pozostawał pod
komendą Piłsudskiego, a Roja zapisał
w swoim dzienniku, że inni dowódcy
legionowi zaczęli go uważać za najbardziej „piłsudczatego” z pułkowników II
i III Brygady146.
Jeszcze przed południem 3 sierpnia
ruszono w pościg za cofającymi się Rosjanami, którzy uchodząc, palili wiejskie chaty i nie szczędzili dojrzałego
już zboża. Na wzór azjatyckich hord
uprowadzali w jasyr miejscową ludność. Na każdym kroku demonstrowali
swoją „naturalną skłonność do wejścia
w posiadanie każdej nadającej się do
zabrania cudzej własności”.
W pogoń za armią grabieżców
i podpalaczy ruszyła legionowa jazda
CAW, 120.30/9 LP i PKP, 4 pp. Korespondencja polowa lipiec–wrzesień 1915,
Pismo B. Roi do Komendy 2 pp, Bratnik 5
VIII (brak paginacji); J. Herzog, dz. cyt., s.
170–175.
145
CAW, 400.2545/40 Kolekcja rękopisów, Stanisław Skwarczyński, Jastków, [w:]
Adam Dobrodzicki, 1914–1915. Notatki
i szkice (mps, brak paginacji). Zob. też S.
Rowecki, Wspomnienia i notatki autobiograficzne (1906–1939), Warszawa 1988, s. 49.
146
WIH, sygn. 1/1/43 Polska w łatach
1918–1939. Dokumenty, B: J. Roja, Dziennik 1915–1916 (rkps), k. 120.
144

75

rtm. Beliny. Szwadron 5 Ostoi nadal
pozostawał w dyspozycji Komendy
Legionów. 4 pp musiał choć trochę
odpocząć, pomaszerował więc do lasu
pod Krasienin. Gdy przechodził obok
I Brygady, salutowano czwartakom,
„w ogniu pierwszej bitwy znikły nasze
swary i nieporozumienia”147.
W ściganiu wroga, robiąc odległe
wywiady, uczestniczy szczególnie aktywnie l i 2 szwadron I Brygady. Ich
plutony operowały na linii Piotrowice
Wielkie–Majdan Krasieniński–Snopków. Począwszy od 3 sierpnia kawaleria będzie brała ustawiczny udział
w walkach z osłaniającą odwrót piechoty rosyjskiej 13 Dywizją rosyjskiej
jazdy oraz z tylnymi strażami piechoty148.
Niezwłocznie za jazdą ruszył 2 pp i 5
bateria artylerii Przemysława Barthela
de Weydenthala „Boruckiego”. Pościg
w kierunku na Krasienin–Pryszczową
Górę–Biadaczkę obfitował w potyczki
i starcia. Rosjanie nie zdążyli oddalić
się zbytnio od nacierających wojsk.
Na wzgórzach na północ od Majdanu Krasienińskiego przygotowali na
legionistów zasadzkę, równocześnie
podpalając tam wiejskie zabudowania.
Spotęgowało to wolę zemsty na wrogu.
Drugi pp wysłał niezwłocznie swoje
patrole na pomoc mieszkańcom Majdanu w ratowaniu ich dobytku149. Patrole
te wyparły Rosjan ze wsi, ale jak się
okazało na krótko. Pozbierawszy siły,
zaczęli atakować wśród płonących gospodarstw. w obawie przed oskrzydleniem legioniści 2 plutonu ppor. Jana
Sadowskiego „Jagmina” musieli się
pośpiesznie wycofać. Wzmocnieni następnie przez patrole z 2 i 3 plutonu dowodzone przez Jerzego Szwarcenberga
„Czernego” zmusili Rosjan do bezładnej ucieczki. O godzinie 13 Majdan
Krasieniński został zdobyty150. Zwy147
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Dys
pozycja Komendy Legionów do komendy
I Brygady z 4 VIII z godz. 7.40 rano, k. 69;
F. Sławoj-Składkowski, Moja służba w Brygadzie, s. 195.
148
CAW, WBH WFP 1.341.1/364, Kroniki
Legionów, Kronika szczegółowa l p ułanów
LP, 1–31 VIII 1915, k. 6–10.
149
CAW, 120.27/64 LP i PKP I Brygada.
Akta III baonu l pp 1914–1915, Dziennik
wydarzeń wojennych 3 kompanii III baonu l
pp LP, k. 277.
150
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Dys-
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Tab. 4. Stan szwadronów jazdy I Brygady 1 sierpnia 1915 roku
Nr
oficerowie podoficerowie szeregowcy
szwadronu
szwadron 1 5
Szwadron 2 5
szwadron 3 6

17
16
18

80
67
75

Sanitariat
ofic.
–
–
–

podofic.
1
1
1

Tabor
ofic.
–
–
–

podofic.
2
1
1

Razem
szer.
4
109
4
94
4
105

konie
111
101
100

Źródło: CAW, WBH WFP 1.341.1/359, Kroniki Legionów, k. 2.

cięstwo to zostało okupione licznymi
ofiarami. Największe straty w ludziach
miała kompania K. Aleksandrowicza
„Kostka”. Widok płonących chat spowodował, że u nacierających piechurów górę nad rozwagą wzięła brawura,
chęć pomszczenia krzywd wyrządzonych rodakom151.
W ataku na Majdan zginął rażony
prosto w serce ppor. Roman Maksymowicz „Nawrot”, dowódca 3 kompanii I batalionu 2 pp. Niedługo było mu
dane cieszyć się oficerskimi szlifami,
które otrzymał po bitwie pod Konarami. Pochowano go w Jastkowie pod
starym wiejskim przydrożnym krzyżem152.
Po tej zaciekłej i krótko trwającej bitwie o płonącą wieś Rosjanie wycofali
się w kierunku Krasienina i w odległości około 1 km od Wygody na północ
od Majdanu okopali się pośpiesznie,
oczekując na kolejny atak. Zgodnie
z rozkazem Komendy Legionów z godziny 12.10 miał się on rozpocząć od
przygotowania artyleryjskiego. Na czas
ataku do dyspozycji I Brygady ponownie przy dzielono konnicę 5 szwadronu.
Bliższe oddziałom I Brygady pozycje
musiał zająć
4 pp, który nie zdążył nawet odsapnąć w cienistym lesie. W godzinach po
południowych do znajdującego się na
linii wyjściowej przed atakiem 2 pp do
łączył 1 pp, co wydłużyło tę linię do 2
km153. W nocy front natarcia przedłupozycja gen. Durskiego dla I Brygady, 4 pp
i 5 szwadronu wydana w Płouszowicach 3
VIII o 3.40 rano, k. 28–29.
151
Ze spuścizny po Kostku-Aleksandrowiczu, Bitwa pod Majdanem Krasienińskim 3
sierpnia 1915, „Niepodległość” 1934, t. 9, z.
2, s. 265–268.
152
CAW, 120.24/58 LP i PKP, I Brygada.
Lista strat 1914–1915, Wykaz rannych i zabitych żołnierzy 2 pp pod Jastkowem, k. 780;
J. Kaden-Bandrowski, Mogiły, Lublin 1916,
s. 51–53; W. R-ta, Śp. Roman Nawrot Maksymowicz, „Panteon Polski” l (1924), nr 4,
s. 8–9.
153
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda
LP. Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915,
Dyspozycja Komendy Legionów dla 4 pp

żono jeszcze o l km, a to za sprawą
włączenia do planowanego szturmu i 4
pp. Ostatecznie legioniści, ku ich zadowoleniu, nie przeprowadzili tego ataku.
Wy konały go z sąsiedniego odcinka
frontu dywizje austriackie154. Napierani
przez Węgrów i Austriaków na flankach Rosjanie wycofali się w nocy z 3
na 4 sierpnia poza Krasienin w kierunku północno-wschodnim, nie próbując
nawet sta wiać oporu w kolejnej linii
solidnych okopów, które tuż za Krasieninem po budowali, wzmacniając
balami drzew z rozebranych we wsi
domów.
Według rozkazów I Brygada miała
postępować za Rosjanami drogą z Krasienina na Ossówkę, a następnie przez
Biadaczkę na Ożarów pod Lubartowem155. Podobnie jak i dnia poprzedniego czoło pościgu miała stanowić jazda
oraz 2 pp i 5 bateria. Tuż za tymi formacjami maszerował 1 pp, 4 bateria i 3 pp
Edwarda Rydza–Śmigłego156. Z raportu
zwiadowczego, jakim dysponowała Ko
menda Legionów, wynikało, że wróg
umocnił się na północ od linii Kamionka Nowy Dwór. Wydana stosownie
do tej sytuacji dyspozycja Komendy
Legionów nakazywała przednim strażom pościgu dotarcie do Ożarowa i obsadzenie brzegu lasu na północ od tej
miejscowości, czyli praktycznie aż do
drogi Dąbrówka–Kamionka, oczywiście jeżeli nie napotkają oporu. Straże
te miały następnie rozpoznać teren, wysyłając patrole zwiadowcze w kierunku
na Siedliska i Kozłówkę. Koncentrację reszty sił I Brygady zaplanowano
w okolicy Majdanu i Biadaczki157. Dysz 4 VIII z godz. 6.10 wieczór, k. 90; T. Kasprzycki, dz. cyt., s. 400–401.
154
A. Krasicki, dz. cyt., s. 286.
155
CAW, 120.24/177 LP i PKP, I Brygada.
Akta operacyjne 1–15 VIII 1915, Dyspozycja ck Komendy Legionów z 4 VIII z godz.
8.00 dla komendy I Brygady.
156
T. Kasprzycki, dz. cyt., s. 401–406.
157
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915. Dys
pozycja Komendy Legionów dla komendy
I Brygady i 4 pp z 4 VIII z godz. 11 przed
południem, k. 81.

pozycja Komendy Legionów wydana
dla I Brygady 4 sierpnia o godzinie
11.00 nakreślała też zadania dla 4 pp.
Czwartacy mieli pomaszerować przez
Wólkę Krasienińską, Dąbrówkę na
Bratnik158. W Bratni ku mieli stanowić
w części przedłużenie frontu I Brygady,
zaś reszcie pułku wyznaczono Wólkę
Krasienińską na miejsce zgrupowania
się i oczekiwania dalszych rozkazów.
Część żołnierzy I Brygady stacjonujących pod Krasieninem otrzymała nowe
mundury i buty159. 4 sierpnia wykonanie postawionych przed legionistami
zadań odbywało się dość sprawnie.
Operująca na przedzie pościgu kawaleria wchodziła kilkakrotnie w kontakt
z Moskalami. Spotkania takie miały
miejsce w okolicy Biadaczki i tuż za
Bratnikiem. Spieszony l szwadron, atakując, wypędził Rosjan z okopów na
południe od Kozłówki. Ścigani ogniem
karabinowym uciekali w popłochu. Linia frontu, na którym operowały tego
dnia oddziały
I Brygady i 4 pp oraz kawaleria
legionowa, była bardzo wydłużona.
Rozciągała się bowiem od wsi Piotrowice Wielkie aż po folwark Ożarów
i miejscowość Nowy Staw. Nieprzyjaciel bronił w odwrocie swoich pozycji,
używając w tym celu piechoty (oddziałów karabinów maszynowych) artylerii
i jazdy. W walkach brała udział również
artyleria legionowa. Piąta bateria z pozycji na północy od Majdanu Krasienińskiego ostrzeliwała pozycje Rosjan,
a zaprzestała działań, kiedy wróg zaczął opuszczać swoje pozycje. Czwarta
bateria pod Ożarowem użyła swoich
dział przez krótki okres, bowiem jej
pozycje zaczęły razić nieprzyjacielskie
szrapnele160.
Ustępujący pola wróg kąsał zwiadowcze patrole ułanów. Pod Biadaczką
zginął dowódca 2 plutonu I dywizjonu
Beliny, ppor. Jan Wojtkiewicz „Wysoki”. Szrapnel zmiażdżył mu pół głowy
i oderwał ramię. „Wysoki” był warTamże.
AW, 120.24/177 LP i PKP, I Brygada.
Akta operacyjne 1–15 VIII 1915, Fonogram
ck Komendy Legionów z 4 VIII z godz. 5.40
po południu do komendy I Brygady (brak paginacji).
160
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Meldunek patrolu rozpoznawczego do komendy
4 p p z 4 VIII z godz. 7.40 rano, k. 77; tamże,
Meldunek sytuacyjny Komendy Legionów
z 4 VIII godz. 5.15 po południu.
158
159
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szawiakiem. Bojkot szkoły rosyjskiej
zapoczątkowany w 1905 roku w Królestwie sprawił, że znalazł się w Siedlcach, gdzie ukończył gimnazjum prywatne, służył w wojsku rosyjskim. Do
wybuchu wojny studiował w Berlinie
i Bonn. W pierwszych dniach sierpnia 1914 roku znalazł się w Krakowie.
Nie należał do żadnej partii. Jak tysiące jemu podobnych patriotyzm pchnął
go w szeregi strzeleckie. „Myślisz, że
ja wiedziałem, kto to jest Piłsudski
– mówił. – Pierwszy raz pokazali mi
go w Krakowie. Takiem się zdziwił”.
I w tym zadziwieniu przejechał u boku
komendanta w ułańskim czaku od Oleandrów aż do lubelskiej ziemi. W rocznicę swego wymarszu z kadrówką znalazł miejsce wiecznego spoczynku na
cmentarzu w Lublinie. Kondukt kawaleryjski ruszył z Kozłówki w południe.
Prowadził go kapelan I Brygady ks. H.
Ciepichałł. Trumnę tonącą w kwiatach
wieziono na chłopskim wozie ciągnionym przez siwego konia. Na rogatce
lubartowskiej, w miejscu spoczynku
wojów konnych ks. Józefa, do konduktu dołączyło dwóch lubelskich księży
i tysiące mieszkańców miasta. Odprawiono egzekwie, a ciało poległego
ułana złożono w metalowej trumnie.
O szóstej po południu żałobny pochód
ruszył ku cmentarzowi przy ul. Lipowej. Pochód otwierał krzyż. Orkiestra
I Brygady grała żałobne marsze. Za
trumną kroczył smętnie koń „Wysokiego”, a dalej Belina ze sztabem I dywizjonu jazdy. Narzeczoną Wojtkiewicza,
która na wieść o wkroczeniu Legionów
do Lublina przybyła z Podlasia na spotkanie z ukochanym, wiedli pod ręce
Wieniawa i Orlicz. W siodłach jechał
2 ułański pluton, którego on był dowódcą. Za jeźdźcami szli lublinianie,
których liczbę szacowano na 12 tysięcy. Na cmentarzu trębacze odegrali
pobudkę i odśpiewano Rotę. Spoczął
w skromnym grobie w szeregu mogił,
który otwierała mogiła powstańca 1863
roku161.
J. Kaden-Bandrowski, Mogiły, s. 54–57;
zdjęcie z pogrzebu ppor. J. Wysokiego–
Wojtkiewicza, „Panteon Polski” 2 (1925),
nr 3, s. 15; M. Dąbrowski, Różaniec życia
i śmierci, Zamość 1924, s. 47–49; Pogrzeb
ppor. ułanów Beliny – Jana Wojtkiewicza-Wysokiego, „Ziemia Lubelska” 10 (1915),
nr 216, s. 1–2; B. Lubicz, Pogrzeb, „Ziemia
Lubelska” 10 (1915), nr 217, s. 1–2. Grób
Wojtkiewicza znajduje się na cmentarzu przy
161

4 sierpnia, wieczorem, na linii Kozłówka–Kamionka–Nowy Dwór trwała
sil na wymiana ognia. Rosjanie zgrupowali na tej linii 13 Dywizję Kawalerii
i znaczne siły piechoty, które utknęły
w transzejach okopów. Wzięci do niewoli jeńcy informowali jednak, że to
rzeka Wieprz ma stać się rzeczywistą
linią obrony162.
Ofensywa wojsk państw centralnych
na terenie Królestwa nabierała tempa.
Tuż po jastkowskiej bitwie 4 sierpnia
padł Dęblin, nazajutrz Warszawa oraz
forty Modlina. Rosjanie spychani przez
Niemców od strony Bugu na rzece
Wieprz bronili się jeszcze w okolicach
Kamionki i Rudnego, osłaniając przeprawę przez Wieprz swych wojsk na
wysokości Łysobyk i Przytoczna.
Czwartacy rankiem 5 sierpnia natknęli się na słabe oddziały rosyjskie na
południe od Siedlisk, co zmusiło ich do
zajęcia stanowisk na północny wschód
od Ożarowa, gdzie okopano się pośpiesznie163. I Brygada zgodnie z dysul. Lipowej (sekcja 25a XVII–10). Mylnie
podaje M. Dąbrowski, „że rotmistrz Belina
uzyskał od Komendanta (Piłsudskiego) pozwolenie na pogrzeb Wysokiego w Lublinie
na cmentarzu miejskim obok grobu ułanów
ks. J. Poniatowskiego”. Chociaż korespondencje M. Dąbrowskiego z pól bitewnych
I Brygady są niejednokrotnie bardzo rzetelne,
to w tym wypadku mógł się on zasugerować
mogiłą ułanów przy rogatce lubartowskiej.
Na błędną informację mógł też wpłynąć fakt,
że mowy pogrzebowe były wygłaszane „na
cmentarzu w czterech miejscach”. Być może
pierwsza z nich była głoszona opodal grobu
oficera gwardii i osobistego adiutanta ks.
Józefa Stanisława Lingenaua (1781–1867),
znajdującego się blisko bramy cmentarnej
(mówca do tego nawiązał). Na cmentarzu
przy Lipowej nie było nigdy grobu ułanów
z czasów Księstwa Warszawskiego.
162
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Meldunek sytuacyjny z 4 VIII z godz. 7.25 wieczór, k. 86; tamże, Meldunki sytuacyjne ppłk.
Roi do Komendy Legionów z godz. 7.20
wieczór, k. 88–89, 92; CAW, 120.24/177 LP
i PKP, I Brygada. Akta operacyjne 1–15 VIII
1915, Fonogram ck Komendy Legionów z 4
VIII z godz. 7.45 wieczór; A. Krasicki, dz.
cyt., s. 288. Ppłk Roja pod datą 4 VIII zapisał: „Pułk idzie przez Kawkę, Wólkę Krasienińską, Dąmbrówkę na Kozłówkę. Mamy
las na północ od Wólki przeszukać i obsadzić
następnie linię od Bratnika ku wzgórzu 160.
Mamy straty – około 20 ludzi” (WIH, sygn.
I/1/43, Dziennik 1915–1916, k. 20).
163
CAW, 120.24/177 LP i PKP, I Brygada.
Akta operacyjne 1–15 VIII 1915, Fonogram
ppłk. B. Roi z 5 VIII do komendy I Brygady
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pozycją z godziny 9.15 miała zająć pozycje od prawego skrzydła 4 pp w kierunku zachodnim. Z nadejściem nocy
dwa jej bataliony miały się udać na
północny skraj lasu pod Samoklęskami
i zluzować tam 32 pułk austriackiego
pospolitego ruszenia. Na tym odcinku
frontu, to jest od Samoklęsk aż po folwark w Bratniku i pałac w Kozłówce,
legioniści z I Brygady i 4 pp mieli zachować się bez względnie defensywnie.
Utrzymując i wzmacniając technicznie
pozycje, miano wysyłać częste, lecz
niezbyt liczne patrole w celu rozpoznawania sił przeciwnika, co okazało się
być bardzo trudne ze względu na ostrzał
karabinowy nieprzyjaciela. Stosując się
do rozkazów, toczyły strony przez cały
5 sierpnia walkę typowo pozycyjną164.
Do działań włączała się artyleria rosyjska, która zmusiła nawet sztab 4 pp do
przeniesienia miejsca swego postoju
z folwarku w Bratniku do pobliskiego
lasu. W pułku po dwóch dniach walki (4–5 sierpnia) było kilkunastu rannych. Augusta Zaleskiego, sierżanta
sztabowego 4 pp, kula raniła podczas
rannej toalety. O godzinie 6.15 wieczór
dowódca 4 pp Roja meldował do Komendy Legionów: „Honwed na naszym
prawym skrzydle wstrzymał się, a nawet nieco cofnął. Czwarty pp posuwa
się w dalszym ciągu ku Siedliskom,
gdzie na południowym brzegu Mininy
podpisany osobiście skonstatował jeszcze słabe oddziały piechoty nieprzyjacielskiej. Silne patrole wysłano. [...].
Telefony zupełnie nie działają”165.
Tkwiących w okopach legionistów
doszła tego dnia wiadomość o zajęciu
przez Niemców Warszawy. Wywołało
to radość, śpiewy i wiwaty, ale na krótką chwilę. Wszak legioniści zdawali
(brak paginacji); CAW, 120.1/19 LP i PKP,
Komenda LP. Kancelaria operacyjna 1–31
VIII 1915, Dyspozycja Durskiego dla I Brygady i 4 p p na 5 VIII, k. 97; tamże, Dyspozycja Durskiego dla I Brygady i 4 p p z 5 VIII
z godz. 12.10, k. 111.
164
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Mel
dunki sytuacyjne komendy I Brygady do Komendy Legionów z 5 VIII z godz. 7.15 i 9.00
wieczór, k. 103, 120; A. Krasicki, dz. cyt., s.
289.
165
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Meldunek ppłk. B. Roi do Komendy Legionów
z 5 VIII z godz. 6.15, k. 112, 117; M. Szwajlik, Dziennik czwartaka, „Żołnierz Legionów
i POW” 3 (1939), nr 1–2, s. 15.
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sobie sprawę, że do stolicy wkraczał
nie polski żołnierz, lecz obcy ciemięzca. Okolicznościowy rozkaz wydał
w tym dniu komendant LP166.
Strzelcy Piłsudskiego mieli dnia następnego swoje własne święto, rocznicę wymarszu kadrówki do Królestwa.
5 sierpnia wydał Piłsudski w folwarku
Ożarów pod Lubartowem okolicznościowy rozkaz. Mówił w nim o motywach swojego zamysłu i niepowodzeniach, za które obwiniał społeczeństwo
Królestwa. Na koniec zwrócił się do
wszystkich legionistów: „Chłopcy!
Naprzód! Na śmierć czy na życie, na
zwycięstwo czy na klęski – idźcie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania”167.
Pod wieczór tego samego dnia do
strzeleckich rowów nadeszła zapowiedź
o planowanym nazajutrz w godzinach
rannych ataku. Główne uderzenie miały wykonać wojska austro-węgierskie,
nacierając na Wiłkolas i Nowy Dwór.
Legiony miały rozszerzyć zajmowany
już odcinek i bezwzględnie go utrzymać.
I Brygada miała przy tym pozostawać
w łączności z austriackim 3 2 pułkiem,
a w wypadku nocnego ustąpienia Rosjan
z zajmowanych pozycji miała przeprowadzić pościg w kierunku wsi Ciemno.
Pułkowi czwartemu rozkazano, by nie
wielkimi patrolami spychał nieprzyjaciela w kierunku Sobolewa. Kawaleria
I Brygady i patrole 4 pp miały przekroczyć wymienione miejscowości i zlustrować las na wschód od rzeki Mininy168.
O brzasku 6 sierpnia ruszyło natarcie.
Walki trwały cały dzień. Na atak od powiedziała artyleria silnym ogniem. Ucierpiał od niej mocno 2 pp mjr. Leona Berbeckiego, mimo że pozostawał tego dnia
w rezerwie we wsi Samoklęski169.
166
Rozkaz nr 142 gen. Durskiego z okazji
za jęcia przez Niemców Warszawy, Kwatera
sztabu, 5 sierpnia 1915, „Ziemia Lubelska”
10 (1915), nr 245, s. 2.
167
J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 4, Warszawa 1937, s. 40.
168
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda
LP. Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915,
Dys pozycja Komendy Legionów dla I Brygady i 4 pp z 5 VIII z godz. 7.45 wieczór,
k. 151; tamże, Meldunek sytuacyjny Roi do
Komendy Legionów z 7 VIII, k. 131; CAW,
120.24/177 LP i PKP, I Brygada. Akta operacyjne 1–15 VIII 1915, Dyspozycja ck Komendy Legionów z 6 VIII z godz. 7.45 wieczór do komendy I Brygady (brak paginacji).
169
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Mel-

Węgierscy honwedzi uderzyli na
Kozłówkę. W obliczu silnego ognia
nieprzyjaciela Komenda Legionów
zmieniła wydaną wcześniej dyspozycję. Nowy rozkaz nakazywał I Brygadzie zajęcie Aleksandrówki, a czwartakom wsi Kierzkówka170. Walki trwały
do późnych godzin nocnych. Przełamanie frontu przez 41 Dywizję Honwedów zmusiło siły rosyjskie do cofnięcia
się, lecz nie do ucieczki. Czwarty pp
walczył pod Siedliskami, Kierzkówką
i Kozłówką. Część tej miejscowości
zajął II batalion por. Juliusza Zulaufa,
biorąc 11 jeńców, w tym kapitana171.
Wieś Kozłówka ucierpiała w tych działaniach wojennych znacznie. Dolna
jej część, gdzie przebiegały rosyjskie
okopy, została spalona. Ocalał pałac
Zamoyskich, na którego ścianach tylko
gdzieniegdzie były ślady kul. August
Krasicki zapisał w swoim dzienniku
pod datą 7 sierpnia 1915 roku, że honwedzi, którzy pierwsi do pałacu przyszli, „swoim zwyczajem rozpoczęli
od kradzieży”. Jeden z ich żołnierzy
miał wejść przez okno do pokoju gościnnego i skraść „dwa obrazki i dwie
miniatury”172. Hrabia Krasicki pisze,
że osobiście interweniował u Durskiego, by ten wstawił się u komendanta
106 Dywizji z prośbą o nieostrzeliwanie pałacu jego wuja. Obawiał się, że
Austriacy zechcą zburzyć wieże pałacu

dunek sytuacyjny 3 pp z 6 VIII z godz. 5.20
po południu, k. 132; F. Sławoj-Składkowski
dz. cyt., s. 195–196.
170
CAW, 120.24/177 LP i PKP, I Brygada.
Akta operacyjne 1–15 VIII 1915, Dyspozycja ck Komendy Legionów z 6 VIII godz. 11
przed południem do komendy I Brygady i 4
pp, k. 155; A. Kotarba, dz. cyt., s. 145.
171
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda
LP. Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915,
Raporty sytuacyjne komendanta 4 pp Roi do
Komendy Legionów, k. 121–123, 130; A.
Lewicki, Czwarty pułk piechoty Legionów
Polskich 1806–1966, [w:] A. Idzik, dz. cyt.,
s. 223.
172
A. Krasicki, dz. cyt., s. 293. Wielu pamiętnikarzy legionistów biorących udział
w walkach w Lubelskiem stwierdza, że Węgrzy szczególnie lubowali się w kradzieżach
i plądrowaniu mienia mieszkańców tych
miejscowości, gdzie przyszło im stacjonować. J. Dąbski napisał wprost: „Największe
zniszczenie szerzyli Węgrzy, których uznano powszechnie w Polsce za gorszych barbarzyńców niż rosyjskich kozaków”. Zob.
AZHRL, P 219B, J. Dąbski, Pamiętniki z lat
1905 1910–1915 (mps), k. 166–167.

w obawie, że znajdują się tam rosyjscy
obserwatorzy173.
Czwartacy posuwali się naprzód powoli. O zmroku przybliżyli się tylko
do Kierzkówki. Celu swego, Aleksandrówki, nie osiągnęła również I Brygada. W nocy z 6 na 7 sierpnia nieprzyjaciel znowu rozpoczął cofanie się, chcąc
maksymalnie szybko i daleko oderwać
się od nacierających. Jak podaje Felicjan Sławoj–Składkowski, 7 sierpnia
pod Lubartowem i Nowym Dworem
przełamano rosyjski front. 32 pułk austriacki, bardzo aktywny w bojach na
Lubelszczyźnie, zaatakował Rosjan
w lesie tuż za Samoklęskami. Współdziałał z nim w tym ataku 2 pp mjr.
Berbeckiego. Już po ataku, wieczorem
6 sierpnia stracił życie ppor. Stanisław
Długosz „Jerzy Tetera”, poeta i historyk, „jeden z najszlachetniejszych
typów naszego pokolenia, jeden z najwspanialszych żołnierzy, jeden z najlepszych wśród ówczesnej młodzieży,
jeden z tych, którzy nie powinni byli
zginąć, bo byli Polsce potrzebni” – napisał jego wojenny towarzysz174. „Ciężka nawała żalu napłynęła mi do serca,
lecz jeszcze więcej wezbrało wściekłości i bezsilnego gniewu. Boże, jak ja tej
wojny nienawidzę” – zapisał inny legionowy tułacz, komentując ten zgon.
Długosz został pochowany nazajutrz
w Samoklęskach, na rozstajach dróg.
Miejsce jego spoczynku znaczył krzyż,
który zamieniony na metalowy stoi
w tym miejscu po dzień dzisiejszy175.
Na polach Kamionki i Bratnika, według ks. Józefa Panasia, miało zginąć
15 legionistów, większość z powodu
pośpiechu pochowano tam, gdzie polegli. Tylko trzech pochowano na miejscowym cmentarzu176.
A. Krasicki, dz. cyt., s. 288.
R. Starzyński, dz. cyt., s. 168; Z. Zawiszanka, Śp. Stanisław Długosz-Tetera, „Panteon Polski” 1 (1924), nr 4, s. 9–11; W. Lipiński, dz. cyt., s. 198–199.
175
W 1916 roku ciało Długosza ekshumowano i pochowano w Warszawie. Zob. Z.
Zawiszanka, Śp. Stanisław Długosz-Tetera,
„Panteon Polski” 2 (1925), nr 5, s. 6–9; Br.
H., Stanisław Długosz podporucznik I Brygady, „Ilustrowany Tygodnik Polski” 1 (1915),
nr 6, s. 97–98. Według relacji mieszkańców
Samoklęsk w latach siedemdziesiątych wymieniano krzyż drewniany na metalowy.
176
J. Panaś, Pamiętnik kapelana Legionów
Polskich, Lwów 1920, s. 87. Tylko 4 pp miał
7 sierpnia 1915 r. pod Kamionką 8 zabitych
i 30 rannych. Zob. J. A. Teslar, dz. cyt., s. 10.
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Chcąc dobrze przygotować przeprawę przez Wieprz, wojska rosyjskie cofały się powoli. Ich tylne straże starały
się maksymalnie długo trzymać zajęte pozycje obronne. Ostrzeliwały one
ogniem maszynowym i szrapnelami
ścigające ich patrole. W Komendzie
Legionów panował pogląd, że Rosjanie cofną się gwałtownie w ciągu dnia.
Zalecano więc I Brygadzie i czwartakom kontynuowanie pościgu oddziałami jazdy i mniejszymi oddziałami
piechoty. Czwarty pp miał zmierzać
na Podlodówek, zaś I Brygada miała
pod Rudką Gołębską przekroczyć rzekę Mininę, uderzyć na Aleksandrówkę
i ścigając nieprzyjaciela, kierować się
na Rudno177.
W dniu 7 sierpnia 2 pp wkroczył do
Kamionki, gdzie na plebanii zatrzymał się sztab I Brygady. Na spotkanie
wojska „ksiądz wyszedł naprzeciwko
i krzyżem nas błogosławił [...]. Cała
ludność wyległa na rynek. Entuzjazm
wśród ludności nie ma granic, nie spodziewali się bowiem wkroczenia polskich żołnierzy”178.
Nieprzyjacielowi udało się jednak
utrzymać pozycję na zachód od rzeczki Mininy. O 15.45 Komenda Legionów wstrzymała ofensywę oddziałów
legionowych, nie chcąc narażać ich na
straty. Miano zaczekać na nawiązanie
bezpośredniego kontaktu z pozostającą jeszcze w tyle 41 Dywizją Honwedów. Wysiłki I Brygady ograniczyć
się miały jedynie do zajęcia pozycji na
wzniesieniach, na południe od Polskiego Młyna i na południowy wschód od
Rudki Gołębskiej179. Dyspozycja dla
4 pp nakazywała nawiązanie łączności z 60 Brygadą austriacką i wspólny
marsz na Podlodówek. Podczas tego
marszu czwartacy mieli ubezpieczać
prawe skrzydło natarcia. Utknęli zresz-

tą wkrótce czwartacy w bagnach Mininy, podobnie jak i 3 pp koło Rudki.
Rozkaz z godziny 17 nakazywał I Brygadzie, by zebrawszy wszystkie siły
próbowała przełamać linię rosyjskiej
obrony tuż za Mininą na odcinku Rudka Gołębiowska–Kierzkówka. Następnie miała I Brygada uderzyć silnie na
Aleksandrówkę, zdobyć ją i zepchnąć
Rosjan w kierunku na Rudno. Piłsudski
był zwolennikiem wykonania głębszego manewru na Rudno. Chciał uderzyć
na bardziej na północ położone przejścia przez Mininę, która tam właśnie
była mniej bagnista. Operacja ta miała
przeciąć główne siły rosyjskie walczące w rejonie Justynowa180.
Przystępując do realizacji zadania
w myśl założeń Piłsudskiego, kawaleria I Brygady l szwadronu wyrzuciła
Rosjan ze wsi Ciemno, uderzając następnie na Sobolew i Baran. Miejscowości tych nie mogła jednak zdobyć
mimo olbrzymiego wsparcia austriackiej artylerii181.
Na froncie wzdłuż Mininy wróg walczył twardo. Do godzin wieczornych
tylko 4 pp razem z żołnierzami 60 Brygady udało się przekroczyć linię rzeki
i znaleźć się na jej zachodnim brzegu.
W późnych godzinach popołudniowych
nieco poniżej tego miejsca rzekę przekroczyły pułk 3 i l, przemieszane z wojskiem 110 Brygady. Rosjanie opuścili
Aleksandrówkę. Wzięci do niewoli
Rosjanie mieli twierdzić, że ich wojska
są bardzo wyczerpane i niezdolne do
szybkiego marszu. Pojawiła się wtedy
myśl osaczenia nieprzyjaciela i rozbicia jego sił nad bagnistą rzeczką182.
Ustaliła się, na krótko zresztą, nowa,
silnie zróżnicowana linia frontu. Manewr na Rudno miał oskrzydlić pozostające tam wojska rosyjskie. Walki
prze ciągnęły się do wczesnych godzin

CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Dyspozycja Komendy Legionów do komendy
I Brygady i 4 pp z 7 VIII z godz. 10.20 rano,
k. 140, i z godz. 4 po południu, k. 137.
178
Starzyński, dz. cyt., s. 169; T. Pannenko,
dz. cyt., s. 76–77.
179
CAW, 120.24/177 LP i PKP, I Brygada.
Akta operacyjne 1–15 VIII 1915, Rozkaz ck
Komendy Legionów z 7 VIII z godz. 3.40
po południu do komendy I Brygady; CAW,
120.1/19 LP i PKP, Komenda LP. Kancelaria
operacyjna 1–31 VIII 1915, Dyspozycja dowódcy 106 Dywizji Klettnera dla I Brygady
i 4 pp z 7 VIII 1915 z godz. 11.30 przed południem, k. 138.

CAW, 120.24/177 LP i PKP, I Brygada.
Akta operacyjne 1–15 VIII 1915, Rozkaz ck
Komendy Legionów z 7 VIII z godz. 5.10
po południu do komendy I Brygady; T. Kasprzycki, dz. cyt., s. 410.
181
CAW, 120.24/177 LP i PKP, I Brygada.
Akta operacyjne 1–15 VIII 1915, Fonogram
kawalerii I Brygady z 7 VIII z godz. 5.20
po południu do komendy I Brygady; CAW,
120.1/19 LP i PKP, Komenda LP. Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Meldunek
sytuacyjny Komendy I Brygady do komendy
Legionów 7 z VIII godz. 4.50 po południu.
182
CAW, WBH WFP 1.341.1/364, Kroniki
Legionów, Kronika szczegółowa 1 p ułanów
LP, 1–31 VIII 1915, k. 14–16.
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rannych. Prowadził je 2 pp wzmocniony siłami l pp. O godzinie 4 nad ranem
legioniści byli już pod Rudnem. Dopadli tylko tylne rosyjskie straże. Gros sił
wroga zdążyło się oderwać od nacierających. Żołnierze I Brygady wzięli około 200 jeńców, głównie z 21 Dywizji
i 3 Grenadierskiej, znanej legionistom
z terenów walki w Sandomierskiem183.
Wyczerpani do granic wytrzymałości
walkami ustępującej nocy, legioniści
odpoczywali krótko.
Kolejną przeszkodą do pokonania
była rzeka Wieprz. W wydanej w nocy
z 7 na 8 sierpnia dyspozycji Komenda Legionów nakazywała legionistom
osiągnięcie w ciągu dnia linii rzeki
i w miarę możliwości przeprawienia
się na drugi brzeg. Dotyczyło to jazdy i piechoty. Przemieszane podczas
nocnych walk od działy nie miały wyznaczonych stref natarcia. Wykonywać
go miały oddziały 60 Brygady, pułki
I Brygady i 4 pp oraz żołnierze ze 110
Brygady. Oddziały te spychały nieprzyjaciela za Rudno w kierunku rzeki.
Już wczesnym popołudniem, obawiając się oskrzydlenia, Rosjanie wycofali swe główne siły na drugi brzeg, by
zza Wieprza uniemożliwiać nacierającym przeprawę. Obsadzili w tym celu
przygotowane uprzednio fortyfikacje
wzdłuż północnego brzegu. O godzinie
11.20 przed południem Roja wysłał do
Komendy Legionów następujący meldunek: „Nieprzyjaciel na wzgórzach na
północ od Wieprza, a małe siły we wsi
Łysobyki, które staram się wyprzeć.
Na północ od Drewnika buduję most.
Wzgórza na południe od Drewnika
na prawo i na lewo od drogi frontem
l1/2 kilometra szerokim obsadził 4 pp.
Obecnie nadchodzi tu także pułk 80. Na
prawo mam połączenie z 60 brygadą
[...] Po drodze widziałem 3 pp I Brygady kwaterujący w Rudnie”184.
Kolejna
dyspozycja
Komendy
z 11.45 nakazywała Piłsudskiemu obsadzenie linii frontu oddziałami polskimi Legionów185. Miało to nastąpić pod
osłoną nocy z 8 na 9 sierpnia. Strona
T. Kasprzycki, dz. cyt., s. 406–410.
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Meldunek ppłk. B. Roi do Komendy Legionów
z 8 VIII z godz. 11.20 przed południem, k.
175.
185
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Dys
pozycja Durskiego dla I Brygady, 4 pp i mjr.
183
184



80

Lublin. Kultura i społeczeństwo 7(70)/2015

Szpital Legionów Polskich w Lublinie

Legioniści, wolontariuszki z lubelskiego Koła Ligi Kobiet, darczyńcy Gospody dla Legionistów, Lublin rok 1916, przed Gospodą dla Legionistów
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Józef Piłsudski w drodze do Gospody dla Legionistów, 26 kwietnia 1916 roku

Skauci prezentują sztandar 4 pp przed legionistami, Łochyńsk, 14 lipca 1915 roku
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austriacka puściła w ruch całą machinę wojskowej biurokracji, wydając
jak zwykle dokładnie co do sekundy
datowane instrukcje, dyspozycje, rozkazy o pracach fortyfikacyjnych, użyciu artylerii, piechoty itp. Tymczasem
operujące wzdłuż rzeki legionowe
szwadrony (3 szwadron walczy pod
Chodowlą i Węgielcami, a szwadron
Mariusza Zaruskiego wraz z przednią
strażą 4 pp pod Drewnikiem) zepchnęły
już przed południem rosyjską konnicę
za Wieprz. Meldowały one wkrótce,
że południowy brzeg rzeki wolny jest
od nieprzyjaciela. O świcie 9 sierpnia
wysłano w kierunku Ryk konny oddział
zwiadowczy na rozpoznanie sytuacji.
Tuż za rzeką wróg przebywał jeszcze
w Łysobykach i tu czekało legionistów
opuszczających Lubelszczyznę jeszcze
jedno z nieprzyjacielem starcie186. Silny
ogień karabinów ma szynowych ostrzeliwał stąd patrole I Brygady. 9 sierpnia
o godzinie 17 ppłk Edward Rydz–Śmigły meldował Piłsudskiemu, że jego
patrol z tego powodu był zmuszony do
wycofania się spod Łysobyków. Nacierający opodal Austriacy musieli uczynić to samo. Inny pluton 1 pp próbował,
bez powodzenia, czółnem podpłynąć
do wsi.
Konny zwiad wysłany uprzednio
w kierunku Ryk doniósł, że pod Baranowem dywizja niemiecka przeszła
linię Wieprza. Poprawiło to nastroje
i wolę walki legionistów. Wkrótce 1
pp zdobył Łysobyki, gdzie po mocno
zniszczonym moście wkroczyła legionowa kawaleria. Na ustępujących Rosjan natarł z impetem szwadron Ostoi
i przegnał ich daleko za rzekę187.
Piłsudski wydał rozkaz swoim kolumnom pontonowym, by pośpiesznie
przerzuciły przez rzekę pontonowy
most. Legioniści mieli zgodnie z rozkazem komendanta I Brygady rozpocząć natychmiastowy pościg. Na linii
od Tołczyna po Wolę Osowińską miał
operować 4 pp, a na linii Charlejów–
Serokomla Oszczepalin żołnierze podległych jego Brygadzie pułków. Oddziały kawalerii legionowej przechoTrojanowskiego z 8 VIII z 11.45 w nocy, k.
165–166.
186
CAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda LP.
Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915, Dys
pozycja Durskiego dla I Brygady i 4 pp z 9
VIII z godz. 7.30 wieczór, k. 203–204; T. Kasprzycki, dz. cyt., s. 411–412.
187
W. Mondalski, dz. cyt., s. 52–55.

dziły pod rozkazy płk. Bischoffa, który
dowodził jazdą 106 Dywizji.
Piłsudski wkrótce, bo 13 sierpnia,
opuścił front, nie pytając o zgodę c i k
Komendy Legionów, która znajdowała
się opodal, jak twierdził sam Piłsudski,
„do szpiegowania I Brygady”– i udał
się do Warszawy. Ta niesubordynacja
dowódcy wobec swoich przełożonych
nie przeszkadzała żołnierzowi I Brygady za pisać pod datą 7 sierpnia 1915
roku „Piłsudskiemu ciągle c i k Komenda przeszkadza, że krew się w człowieku burzy”188.
Nocą z 9 na l0 sierpnia konne patrole
Dreszera i Zaruskiego stoczyły potyczki z Rosjanami pod Przytocznem i Budziskami. O świcie ułani pocwałowali
na Serokomlę, Rudę, Tulczyn i Baranów, zjawiając się wszędzie tam, gdzie
nie przyjaciel pożogą ognia znaczył
swe odejście189. W walkach pościgowych na Lubelszczyźnie jazda legionowa odgrywała znaczącą rolę. Ułani
podejmowali skutecznie walki z wrogiem w takich miejscowościach, jak:
Ratoszyn, Chodel, Barak, Majdan Krasieniński, Ciemno, Sobolew, Majdan
Sobolewski, Anielin. Robili rozeznanie
terenu i sił wroga, zgarniali jeńców,
atakowali i walczyli. „Wyście robili nie
tylko wywiady, wyście łamali, i to was
wyróżniało od innej kawalerii” – mówił
Piłsudski do ułanów w Dąbrowicy190.
Rosjanie, operując małymi, ruchliwymi oddziałkami jazdy, podpalali
wieś za wsią. Legioniści przeszkadzali
piechocie rosyjskiej, która próbowała
budować obronne stanowiska w rejonie Bronisławowa, Oszczepalina i Woli
Osowińskiej. Pełna bitewnego znoju
była dla legionistów reszta dnia i cała
nadchodząca noc. Żołnierze l pp walczyli pod Oszczepalinem. Wykrwawiony jeszcze niedawno I batalion 4
pp Andrzeja Galicy zdobył Wolę Oso-

188
BN, akc. III 6404, F. Zaremba, Przy blasku wojny 1914–1918 (mps), k. 53.
189
CAW, WBH WFP 1.341.1/364, Kroniki Legionów, Kronika szczegółowa l p ułanów LP, 1–31 VIII 1915, k. 18–23; tamże,
1.341.1/359, Kroniki Legionów, Rozkaz komendy I Brygady do Orlicza z 9 VIII z godz.
3.00 po południu, k. 79; tamże, Meldunek J.
Orlicza do Śmigłego z 9 VIII z godz. 5.45 po
południu, k. 80.
190
M. Z., Nasza taktyka, „Strzelec” 2
(1916), z. l, s. 47.

wińską i odrzucił Rosjan na północny
brzeg Bystrzycy191.
Za odwagę i męstwo w bojach toczonych od Borzechowa aż po Podlasie
Galica awansował nazajutrz do stopnia
majora. Po wkroczeniu formacji legionowych na Podlasie dnia 11 sierpnia
przeszły one do rezerwy na dłuższy
czas. Dały się bowiem mocno we znaki ludziom i koniom miesięczne walki
na Lubelszczyźnie. W ciągłym marszu,
którego kierunek wyznaczały nocne
łuny pożarów, przebywające na tyłach
legionowe formacje z trudem dochodziły do siebie. Uzupełniano osobowe
straty, leczono rany, marzono o końcu
wojny. Na Podlasiu mijał czwartakom
miesięczny wojenny marsz z Ostrowa
przez ziemię lubelską. Szlak ich krwawej wędrówki znaczony był drewnianymi krzyżami, których wyrosło wiele.
Mówiły i mówią one więcej niż krzyże
Virtuti Militari. O ilości pozostawionych w Lubelskiej Ziemi mogił legionistów ks J. Panaś – superior duszpasterstwa legionowego w 1917 roku za
pisał: „Korzystając z pięknego czasu,
postanowiłem wyszukać, dokładnie
oznaczyć i otoczyć opieką wszystkie
groby legionistów poległych w dawniejszych walkach na terytorium Królestwa. W tym też celu wybrałem się
przeważnie pieszo tą samą drogą, którą
szły Legiony Polskie w r. 1915, i począwszy od Józefowa i Tarłowa, przez
Urzędów, Niedrzwicę, Lublin, Jastków,
Kamionkę itd., przeszedłem w ciągu 3
tygodni wzdłuż i wszerz nasze pobojowiska i odnalazłem kilkaset grobów
w zupełnym zaniedbaniu, przeważnie
już bez żadnych znaków. W niektórych
miejscach jak np. pod Kamionką groby były już rozorane, a wg opowiadań
miejscowej ludności szczątki naszych
najdroższych towarzyszy psy rozciągały po polach. Dziwne to sprawy! Wszak
polska ludność tak gorąco nas w r. 1915
witała i tylko dzięki temu, że gwałtownie parliśmy naprzód Moskale nie
mogli wypalić wszystkich wsi ni zaCAW, 120.1/19 LP i PKP, Komenda
LP. Kancelaria operacyjna 1–31 VIII 1915,
Meldunek sytuacyjny ppłk. Roi do Komendy
Legionów z l O VIII z godz. 2 po południu, k.
223–224; T. Kasprzycki, dz. cyt., s. 413–414;
BN, mkrf. 35696, Odpis z pamiętnika ppłk.
Karola Baczyńskiego z przeżyć jego po powierzeniu mu komendy punktu zbornego dla
Legionów Polskich w Jastkowie od dnia 5
sierpnia 1915 r., k. 6.
191
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brać wszystkiej ludności z dobytkiem.
A teraz skąpi się temu rodakowi, który
walczył i umierał dla świętej sprawy,
dwu łokci ziemi, „bo zawadza w łanie
pszenicy”192.
Tworzenie legionowych formacji
bojowych w Lubelskiem
Przemarsz Legionów Polskich przez
Lubelszczyznę to nie tylko pasmo pościgowych bitew. Próbowano także,
bez mała w marszu, tworzyć nowe
związki taktyczne. Próbowano również
organizować dla żołnierskiej braci życie kulturalne, wydawać obozową prasę oraz prowadzić akcję propagandową
wśród mieszkańców miast i wsi.
23 lipca w Borzechowie „artyleryjski zapaleniec” por. Edmund Knoll–
Kownacki otrzymał z komendy I Brygady rozkaz formowania konnej baterii
artylerii. Musiano ukontentować się
jednak tylko półbaterią. Nie można było bo wiem zdobyć aż 4 armat
przewidzianych regulaminem dla tego
rodzaju formacji. Ludzi obeznanych
z artyleryjskim rzemiosłem dla nowej
jednostki dostarczył ze swej baterii Ottokar Brzoza–Brzezina. Konie wydzielił z ułańskich szwadronów por. Prażmowski. Takim to sumptem stworzono
ostatecznie 20–osobowy oddział „fachowców”. Na jego czele stanął Knoll–
Kownacki. Jego zastępcą zamianowano
ppor. Antoniego Trzaskę–Durskiego –
syna komendanta Komendy Legionów.
Ten w przeciwieństwie do ojca nie był
pozbawiony woli działania i kawaleryjskiej fantazji. Fantazja i chęć działania
były wielce przydatne w zdobywaniu
ekwipunku dla baterii najważniejszego,
tj. armat. Za przyzwoleniem, a raczej
na polecenie Knolla i Durskiego „zafasowano”, czyli zwyczajnie mówiąc
wykradziono, dwie armaty Austriakom ze stacji kolejowej w Lublinie.
Nie ostatni to raz, mający wielkie niedobory w uzbrojeniu własnej artylerii
legioniści, uciekali się do najprzeróżniejszych forteli, by „zdobyć” go na sojuszniku wojennym – Austriakach. K.
Baczyński wspomina w swoim dzienniku, jak to Austriacy 16 lutego 1916
roku „wszczęli w Kowlu wielki ruch”
w poszukiwaniu dwóch armat wykradzionych z austriackich warsztatów naprawczych. Sprawdzali wszystkie bu192

J. Panaś, dz. cyt., s. 231–232.

dynki zajmowane przez Legionistów.
Armat ani złodziei nigdy nie wykryto.
Baczyński od podległych sobie legionowych wywiadowców z kowelskiej
stacji zbornej dowiedział się, że działa
te wykradli legioniści. Przyjechali po
nie konno w przebraniu żołnierzy austriackich z linii frontu i tam je też wywieźli. Oczywiście do powodzenia tego
przedsięwzięcia walnie przyczynili się
wspomniani wywiadowcy193.
Według wielce niezadowolonego
z przydziału nowej funkcji „armatniego
woźnicy”, W. Solka, półbateria konna
legionowej artylerii wyruszyła 8 sierpnia na wojenny szlak. Opuszczając
Lubelszczyznę, liczyła ona: 7 wozów
wojskowych, 17 wozów amunicyjnych
i 5 wozów chłopskich. Koni na stanie
półbaterii było 138, a żołnierzy około
setki194.
Jeszcze przed przekroczeniem Bugu
grono oficerskie półbaterii powiększyło się o por. Aleksandra Hertla i ppor.:
Chmielewskiego, Feliksa Kamińskiego
i Jana Dunin–Wąsowicza. Artylerzyści
konni otrzymali też nowe mundury,
wzorowane na mundurach żołnierzy
artylerii konnej wojsk polskich z 1831
roku. O przynależności do I Brygady
świadczyły tylko szare maciejówki.
Półbateria nie wzięła udziału w działaniach bojowych na Lubelszczyźnie.
Dopiero 21 sierpnia, przybywszy jako
pierwsza pod Wysokie Litewskie, rozpoczęła armatni ostrzał; potem zastąpiły ją baterie 4 i 5 legionowej artylerii195.
Mobilność nowej jednostki była znaczna. Już 9 września, a więc po miesiącu, znalazła się w Kowlu razem z 4 i 5
baterią artylerii I Brygady. Na Wołyniu
po połączeniu I i II Brygady Legionów
zaczynał się dla lubelskiej półbaterii
konnej nowy okres bitewnych działań.
W grudniu 1915 roku stan armat
w jednostce Kownackiego zwiększył
się do czterech. Wtedy to przemianowana została na baterię konną. Żywot
jej jednak nie był długi. 11 marca 1916
roku została rozwiązana. Część jej żołnierzy i koni przeszła do nowo two193
BN, mkrf. 35680, K. Baczyński, Pamiętniki, z. 5 (od 18 XI 1915 do 14 X 1918), k. 22.
194
W. Solek, dz. cyt., s. 137–138; G. Baumfeld, Artylerii Legionów pułk pierwszy, Kraków 1917, s. 54; W. Kozłowski, Artyleria
polskich formacji wojskowych podczas l wojny światowej, Łódź 1993, s. 70–79.
195
G. Baumfeld, Artylerii Legionów pułk
pierwszy, Kraków 1917 s. 54–55.
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rzonej 1 baterii haubic polowych. Inni
zasilili szeregi tworzonej na Polesiu 6
baterii, wnosząc do tej jednostki bojowej ducha i tradycję „konnej” baterii196.
Nie mając widoków na rozbudowanie legionowej artylerii, głównie z powodu braku armat, O. Brzoza jeszcze
przed opuszczeniem Lubelszczyzny
zamówił, za przyzwaleniem c i k Komendy Legionów, aż 400 wozów amunicyjnych i terenowych. Zamówienie to
realizowała lubelska fabryka M. Wolski i S–ka przy ul. Foksal. Komenda
I Brygady odkomenderowała do nadzoru tych prac dwóch swoich żołnierzy:
ogniomistrza Jana Jaworskiego i celowniczego Stanisława Biela. Z czasem
w fabryce utworzono warsztaty produkcyjno–remontowe 1 pułku artylerii
Legionów197.
Frontowa prasa legionowa
Prasa formacji bojowych Legionów
miała na celu dokumentować ich czyny i zmagania z wrogiem, jak również
zamieszczać na swych szpaltach twórczość poetycką i publicystyczną żołnierzy. Pismo pułkowe „Czwartak”, którego pierwsze dwa numery odbite na hektografie ukazały się podczas postoju 4
pp w lesie pod Czołną, miało i poważny, i humorystyczny charakter198. Treść
odzwierciedlała pozornie beztroski żywot, jaki przez kilka dni pędzili czwartacy po „skąpym” bitewnym chrzcie,
który otrzymali 22 lipca 1915 roku pod
Majdanem Borzechowskim199.
M. Naramowski (Prorok), Książka chorych konnej baterii Legionów Polskich, [w:]
Karabin i nosze. Wspomnienia lekarzy i farmaceutów z lat 1914–1920, t. l, Warszawa
1936, s. 53; S. Truchim, Pierwsza bateria
haubic Legionów Polskich, Warszawa 1934,
s. 22–26.
197
APL, 61 KPL, Informacje o Legionach
i legionistach – zarządzenia władz 1916, Pismo oficera placu LP por. F. Boczarskiego do
ck Komendy Obwodowej w Lublinie z 29 XI
1915, k. 187.
198
BN, mkrf. 35680, K. Baczyński, Pamiętniki, z. 5 (od 18 XI 1915 do 14 X 1918)– załączniki: „Czwartak” nr l, k. 519–521, i nr 2,
k. 522–527.
199
K. Bunsch pisze, że „tej chrzestnej
wody” nie było zbyt wiele, gdyż tylko dziesięciu czwartaków raniły nieprzyjacielskie
kule. K. Bunsch, Brałem udział w bitwie
pod Jastkowem, s. 6; tenże, Pamiętnik (fragmenty), „Zdanie”, Kraków 2002, nr 1–2, s.
74–75.
196
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By zrozumieć atmosferę, w jakiej
rodziło się pismo, należy wczuć się
w sytuację panującą wśród żołnierzy
na postoju. Przypominała ona bowiem
nastrój beztroskiego biwaku i fety.
Władysław Orkan pisał o tym, wspominając między innymi, jak to pod
Czołną w szałasie „Podhale”, zbudowanym przez niego i artystę malarza
Leona Czechowskiego, miał swoje
posiady Komitet Wykonawczy Związku Podhalan. Zbierał się w niepełnym,
ale znakomitym składzie. Gwarzono
(Galica, Gwiżdż, Orkan, Jakub Zachemski i inni) o dziwnym losie, który ich, podhalańskich górali, tu z 4 pp
przygnał. Radowała myśl, że z Podhala
w legionowych zastępach stanęło aż
półtora tysiąca młodzi. Legioniści nie
tylko pogwarki prowadzili. „Przejść
wśród namiotów: – ten się wczasuje,
ów czyści broń – ówdzie kółko przyjaciół wesołe – tamten naprawia garderobę, inny kompot sobie w menażce nad
ogieńkiem warzy – jakiś opieka gęś.
A oto węch ściągające, spreparowane,
nad ogniem rozpięte całe prosię. Z odpowiednią powagą siedzą przed nim
wyczekująco właściciele spółki. Byli
też tacy, co wyprawiali się po miody
pachnące do uli porozstawianych w sadach czy po ... kury, na które podchody
czynili i nieprzyjacielscy rosyjscy żołnierze. Głód bowiem i jednym i drugim
jednako na wojnie doskwiera”200.

W. Orkan, dz. cyt., s. 61. Tę „sielankową” wręcz sytuację K. Baczyński tak opisał:
„Żołnierze bawią się jak dzieci, jedni grają
w piłkę, drudzy w karty, śpiewają przy tym
i dokazują jak prawdziwi czwartacy. Wydają nawet humorystyczną gazetkę. Poeta
Szumski układa wiersze, Gwiżdż redaguje
dziennik. Karol Polakiewicz wygłasza mowy
polityczne i kłóci się z Bronisławem Pierackim. Intendent Roman Górecki i kpt. Ferdynand Zarzycki dyskutują dużo o dostawach
i gospodarce w pułku. Bracia Więckowscy
ciągle się sprzeczają. Krudowski Zygmuś
długi i chudy dowcipkuje. Jan Dąbski robi
poważne miny i udaje wielkiego chłopskiego
polityka. Jabrzykowski chudy, mizerny ciągle się krząta, na wszystko cie kawy, wszędzie zagląda. Dr Gutek, czarny jak gdyby
go Cyganie zgubili, zawsze zadowolony.
Klakuska, mały Chrzanowski Józio, Barycz
Józef dzielni i lubi chłopcy do wypitki i do
wybitki – dokazują bez przerwy. Młodziutki
Maćkowski Zdzisio już wówczas chorował
na poważnego starostę...” BN, mkrf. 35679,
K. Baczyński, Pamiętniki, z. 4 (od 1896 do
17 XI 1915), k. 117–118.
200

O „poważnym” i źródłowym charakterze, jaki miało przybrać pismo,
świadczy już artykuł wstępny zamieszczony w numerze pierwszym „Czwartaka”. Czytamy tam między innymi:
„Troską naszą będzie w pierwszym
rzędzie rzuca nie na papier liter, które by później złożone w całość obrazowały życie czwartaków, ich myśli
i dążenia. Nadto wtrącone od czasu do
czasu wspomnienia z walk byłego IV
batalionu 2 pp, jego jasne i chwalebne dni złączyły obecny czwarty pułk
z przeszłością czwartaków karpackich”201. Z uznaniem o pułkowym piśmie
wyrażał się ppłk Raja, choć zżymał się,
gdy nadmiernie i nie dość fortunnie
rozpisywano się o jego dzielności i odwadze202.
Na pierwszej stronie „Czwartaka”
nr 4 z 16 lipca 1915 roku znajdującego
się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej ktoś zapewne z czwartackiej braci ręcznie do pisał, iż nie pozwolono
wydawać numerów następnych. Dopisek to zastanawiający. Można snuć
przypuszczenie, że to właśnie komuś
z Komendy Legionów bądź z DW
NKN przyszło do głowy zawłaszczyć
tytuł i uczynić go „tubą” nagłaśniającą własne stanowisko. Może o tym
świadczyć fakt, że numery 4 i 5 gazety były wydane nie w miejscu postoju
pułku, lecz w Lublinie203. Nie odzwierciedlają one już atmosfery życia żołnierzy. Treść ich to doskonałe źródło
do badań sposobu agitacji prolegionowej, choć i opisów z pól bitewnych
(Jastków, Kamionka) nie brakuje.
Charakterystyczna jest odezwa Feliksa Gwiżdża, który już wówczas z 4 pp
przeszedł na oficera werbunkowego
Legionów w Lublinie, zamieszczona
w numerze 4. Nawołuje w niej lubelskich chłopów, by ochoczo wstępowali do Legionów, szczególnie do jego
macierzystego 4 pp. Również drugi
(numer 5) „lubelski” numer pisma
z datą 26 września 1915 rozpisuje się
o włościańskim, ludowym charakterze
pułku. Czytając ten numer, odnosi się
wrażenie, że został zredagowany na
„Czwartak” l (1915), nr l, s. l.
CAW, 120.30/9 LP i PKP, 4 pp. Korespondencja polowa lipiec–wrzesień 1915, Pismo Roi do chor. Bolesława Pochmarskiego
z 17 VIII, k. 151.
203
Numery 4 i 5 „Czwartaka” znajdują się
w zbiorach Biblioteki KUL i Biblioteki Jagiellońskiej.
201
202

użytek propagandy werbunkowej prowadzonej przez oficerów ludowców
Gwiżdża i Jana Dąbskiego. Charakterystyczne jest to, że w numerze 4
podano jeszcze nazwiska, a raczej
inicjały (Boł. P) redaktora Bolesława Pochmarskiego i wydawców (J.
Chski i Fr. B) Józefa Chodorowskiego
i Franciszka Biedronia, a więc tych, co
wydali numery li 2. Piąty numer już tej
informacji nie zawiera. Potwierdza to
jeszcze bardziej tezę, że w tym wypadku tylko tytuł pisma łączył go z będącym na linii frontu pułkiem204.
Trudno dzisiaj dociec, czy Roja
działał z inspiracji Komendy Legionów, czy tylko powodował się troską
o pozyskanie rekruta do uszczuplonego
liczebnie po jastkowskim boju pułku,
ale faktem jest, że to on 17 sierpnia
powierzył chor. F. Gwiżdżowi sprawę
redagowania i wydawania ,,Czwartaka” w Lublinie. Motywując to posunięcie, pisał: ,,Redakcję »Czwartaka«
obejmuje Pan, jak to już dawniej było
mówione. Niech go Pan redaguje najmniej raz w miesiącu, a o ile by się
materiału więcej nazbierało, to można
i częściej. Fundusze ma Pan werbunkowe. Artykułów dostarczą poszczególni
komendanci (Orkan, Pan może pisać,
Dąbski, etc.) [...] Wiem, że Pan tę ładną
gazetkę rozsądnie, uczciwie i na pożytek dla nas prowadzić potrafi. Prosimy,
jak najwięcej ochotników, zdrowych
chłopów ze wsi brać”205.
Nieznane są również przyczyny,
zaniechania wydawania „Czwartaka”
w Lublinie już po wydaniu numeru piątego. Być może nie starczało „funduszy
werbunkowych”. Pieniędzy brakowało
bowiem na prowadzenie obozu rekrutacyjnego w Jastkowie, do którego ochotnicy do 4 pp byli przez oficera placu LP
w Lublinie Stanisława Burzyńskiego
i F. Gwiżdża kierowani.
Do idei wydawania pisma na pozycji
frontowej powrócono dopiero na Wołyniu. Numer 6 „Czwartaka” z datą 15
lutego 1916 liczył 8 stron. W miejscu
wydania podano Wołyń. Podpisał go
redaktor odpowiedzialny Franciszek
R. Biedroń. Numer zawierał również
liczący 4 strony dodatek „Z pieśni żołNumeru 3, jak dotąd, nie udało się odnaleźć.
205
CAW, 120.30/9 LP i PKP, 4 pp. Korespondencja polowa lipiec–wrzesień 1915,
Pismo Roi do chor. F. Gwiżdża z 17 VIII, k.
149.
204
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Budowa przeprawy przez rzekę Ciemięgę, Jastków, 1915 rok

nierskiej”206. Walki i postoje na Wołyniu zaowocowały i innymi tytułami
obozowych gazet 4 pp. Tadeusz Dalewski wydawał humorystyczne pismo
„Reluton”. Zaczęło ono wychodzić
jeszcze w okresie formowania się 4 pp.
Pierwszy numer z datą 3 VII 1915 wydano w Rozpszy w nakładzie około 30
egzemplarzy. Ludwik Markowski redagował „Obijaka”, którego l numer ukazał się staraniem II batalionu 4 pp 21
listopada 1915 roku w Koszyszczach
na Polesiu. Wychodził nieregularnie
aż do 1920 roku. Po przybyciu w 1923
roku 4 pp do Kielc Markowski wydał
w dniu święta pułkowego rocznicowy (1915–1923) i ostatni numer tego
pisma. Humor i satyra pomieszczona
w dwu pismach wielce się piechocie
czwartackiej podobała. Postanowiono
jeszcze w lutym 1916 roku połączyć
oba tytuły. Odtąd, w okresie od lutego
aż do czerwca, pismo wychodziło pod
podwójnym tytułem „Reluton – Obijak”, następnie powrócili do wydawa206
Numer ten znajduje się w zbiorach BJ
i KUL.

nia obu pism oddzielnie207. Wszystkie
utwory, o bardzo zróżnicowanej wartości literackiej, zamieszczane na łamach
pism czwartackich „Relutona” i „Obijaka” wychodziły spod pióra żołnierzy.
Tym samym są one specyficznym źródłem historycznym ilustrującym ówczesny klimat ideowo–moralny legionistów, a przez historyków, jak dotąd,
należycie niewykorzystywanym. Kpina
przeplatana z ironią, poczucie osamotnienia i wyższości moralnej nad resztą
społeczeństwa były zapewne swoistą
samoobroną przed niepewnością dnia
codziennego i brakiem konkretnych
rozwiązań co do przyszłości wojska
i państwa polskiego.
Charakter pościgu miał przemarsz
legionistów przez Lubelszczyznę. Nic
też dziwnego, że w takich warunkach
207
WIH, sygn. 1/1/43 Polska w latach
1918–1939. Dokumenty, B. J. Roja, Dziennik 1915–1916 (rkps), k. 120. Pod datą 5 II
1916 czytamy: „Był wieczór w II baonie,
połączenie się redakcji »Relutona« z »Obijakiem«, muzyka, kolacja, śpiew”. J. A. Teslar,
dz. cyt., s. 37. Komplety obu pism (z niewielkimi brakami) znajdują się w zbiorach
Biblioteki Narodowej.

nie można było myśleć o organizowaniu innych form życia kulturalnego. Natomiast na pozycjach Wołynia
w Rojowym osiedlu zbudowanym
przez A. Galicę oraz na dalekim Polesiu w oddziałach bojowych używany
był kinematograf, dawano teatralne
przedstawienia, śpiewał żołnierski
chór, działały podoficerskie szkoły.
Organizowano mecze piłkarskie i uprawiano inne dyscypliny sportu. Umęczony bitewnym znojem legionowy żołnierz budował kaplice, stawiał krzyże,
urządzał w miejscach dłuższego postoju betlejemskie żłobki i groby Pańskie.
Pozbawiony wolności, internowany,
wymyślał za drutami obozu „szczypiorniaka”. A wszystko po to, by tężyzny
ducha nie tracić, nadziei i wiary w pokonanie zaborców i w zmartwychwstanie ojczyzny.
Jan Konefał
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Kopiec w Lublinie, rok 1928. Ze zbiorów Zbigniewa Nestorowicza
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KOPIEC
W LUBLINIE
Odsłonięcie odtworzonego kopca-pomnika poświęconego żołnierzom 8. Pułku Piechoty Legionów
było najważniejszym
akcentem
obchodów Święta Wojska Polskiego
w Lublinie w 2001 roku. Kopiec-pomnik jest wierną kopią kopca
usypanego przez żołnierzy w latach 20. minionego wieku w hołdzie kolegom poległym w wojnie
bolszewickiej. (patrz: zdjęcie obok)
W latach 50. kopiec uległ zdewastowaniu. Mszę polową celebrował ks.
abp Bolesław Pylak, który wygłosił
okolicznościową homilię i poświęcił
kopiec. Odsłonięcia dokonali Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Waldemar Dudziak, wojewoda lubelski.
Na trójstopniowym kopcu (o wysokości ok. 5 metrów) umieszczono
obelisk z różowego piaskowca (wysokość 2,8 m). Obelisk zwieńczony
jest kulą z orłem wykutym w białym
piaskowcu. Autorem obelisku i orła
jest Witold Marcewicz.
Na czołowym miejscu wyryto napis:
PROCHOM POLEGŁYCH
840 ŻOŁNIERZY 8
PP LEGIONÓW
W WOJNIE O NIEPODLEGŁOŚĆ
1918 – 1920
DLA PRZYKŁADU I PAMIĘCI
POTOMNYM
KOLEDZY
Na ścianie północnej widnieje napis:
Kopiec pomnik usypany i poświęcony 15 sierpnia 1928 roku na
terenie koszar 8 PP Legionów uległ
zniszczeniu w latach 50-tych w okresie PRL. Z inicjatywy mgr Władysława Rokickiego razem z ppłk Janem
Styżem kopiec został odbudowany
na dzień 15 sierpnia 2001 roku. Prace artystyczo-kamieniarskie wykonał Witold Marcewicz z Bełżyc.
Inicjatorem wzniesienia było
Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy
2. Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie.
(w.w.)
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Szczepan Kalinowski

KOPCE LEGIONÓW POLSKICH
I KOMENDANTA NA PODLASIU
O, Wodzu! Imię Twoje i postać legenda
za życia oplotła sławą niespożytą.
[F. Arnsztajnowa]
Cóż wobec mogił znaczą słowa?
[W. Orkan]
Podlasiacy wdzięczni za dar wolności, w okresie II Rzeczpospolitej
wznieśli liczne pomniki ku czci żołnierzy w szarych mundurach. Jedną z form
upamiętnienia były liczne kopce.
Kopce w krajobrazie Polski
Dzieje kopców sięgają dawnych
czasów. Termin kurhan oznaczał grób
o stożkowym nasypie ziemnym (kopiec
mogilny) i sypany był wybitnym wodzom. Na terenie Europy kopce, różnej
wielkości i konstrukcji, były wznoszone
już w czasach prehistorycznych. Pełniły
wówczas rolę miejsc pochówku, a także
funkcje kultowe, obronne, obserwacyjne. Od początków polskiej państwowości sypano kurhany. Pierwsze kopce
w Krakowie usypano mitycznym władcom nadwiślańskiej krainy – Krakusowi
i Wandzie. Kopiec jest antropogeniczną
formą ukształtowania powierzchni ziemi, budowlą ziemną w kształcie stożka
(zazwyczaj ściętego).
W późniejszych wiekach, przede
wszystkim od XIX w., kopce wznoszo-

no jako pamiątki ważnych wydarzeń
historycznych lub w celu pośmiertnego upamiętnienia godnych osób, niewielkie kopce oznaczały np. granice
ziem czy wsi. Dziś znamy ponad 300
kopców usypanych dla uczczenia znanych osób i ważnych wydarzeń historycznych. Najwięcej dotychczas tego
typu upamiętnień mają Naczelnicy.
Gen. Tadeusz Kościuszko: 20 kopców
w Polsce, 4 poza granicami kraju, a 6
zostało zniszczonych. Marszałek Józef Piłsudski: 10 kopców, 4 zniszczone i po jednym na Litwie i Ukrainie
oraz Legiony Polskie: 6 kopców i 2
na Ukrainie (kolo Rafajłowej i w Kostiuchnówce koło Łucka). Najbardziej
znane kopce w Polsce znajdują się
w Krakowie: T. Kościuszki i Piłsudskiego oraz kopiec Jagiełły na polu
bitwy pod Grunwaldem. Na obszarze
dawnej Rzeczpospolitej: Kopiec Mickiewicza – Nowogródek (1931 r.), kurhan upamiętniający bitwę pod Zadwórzem w maju 1920 r., oraz we Lwowie
Kopiec Unii Lubelskiej (1869).
Wznoszenie kopców było połączone z ceremoniałem religijnym, często
z poświęceniem kamienia węgielnego
i złożeniem aktu erekcyjnego. Na zakończenie symbolicznie sypano garść
ziemi pobranej z miejsc znanych bitew,
grobów narodowych bohaterów oraz
sławnych ludzi.

Młodzież w trakcie budowy kopca w Żakowoli, rok 1936
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Pomnik trwalszy nad spiż własnym żywotem wzniósł
[J. Tuwim]
Kopiec Niepodległości im. J. Piłsudskiego w Krakowie
Mieszkańcy Południowego Podlasia sypiąc kopce na własnym terenie, nie zapominali o wsparciu akcji wznoszenia
Kopca Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
na Sowińcu. Kopiec zaczęto sypać w 20. rocznicę wymarszu
z Oleandrów Pierwszej Kompanii Kadrowej – 6 VIII 1934 r. Po
śmierci Marszałka do budowania Kopca włączył się cały naród,
były dni, że przez teren budowy przewijało się do 10 tys. osób.
W efekcie w ciągu 3 lat usypano górę wysokości 36 metrów
oraz kubaturze 130 tys. m2. Od 9 VI 1935 r. prace koordynował
Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do 1939 r. złożono ponad 3600 urn z ziemią z miejsc
związanych z walką o niepodległość, m.in. urnę z ziemią ze
wszystkich lotnisk w Polsce, w tym z Białej Podlaskiej.

Kraków. Sypanie Mogiły Mogił

Specjalnym pociągiem z Łukowa 26 VI 1935 r. wyjechała
do Krakowa delegacja powiatów: bialskiego, łukowskiego
i radzyńskiego, licząca kilkaset osób. Zwiedziła Stare Miasto
królewskiego grodu i udała się na Wawel. Wizytę relacjonował dziennikarz lokalnej gazety: „Delegacja wchodzi do
krypty. Powaga i smutek maluje się na twarzach. Idą wszyscy powoli, przechodzą przed Tym, co dał im Ojczyznę,
klękają by podziękować Bogu za zesłanie Polsce tego Najlepszego Jej Syna, by wymodlić Mu Wieczysty Pokój. Marszałek Piłsudski, jakby spał, leży w srebrnej trumnie i zda
się, że chce powiedzieć do tłumnie składających Mu hołd
»strzeżcie Ojczyzny, którą wam wywalczyłem«. Wychodzą
wszyscy z powagą i w ciszy, a niejeden łzy wyciera”. Potem
delegacja udała się na Sowiniec, aby osobiście wziąć udział
w sypaniu Kopca, który ma pozostać na wieczną pamiątkę
i świadczyć o Wielkości Czynu Marszałka.
W Białej Podlaskiej 28 VII 1935 r. zorganizowano uroczystość z pobraniem ziemi i odprawieniem patrolu kolarskiego
do Krakowa. Przed Pomnikiem Niepodległości na Placu Wolności po odegraniu marsza żałobnego F. Chopina odbyło się
uroczyste napełnienie puszki ziemią z pobojowisk w Kobylanach (1919 r.) i Białce (1863 r.) przez przedstawicieli władz,
wojska, PW, OSP i ZS. Starosta przy licznie zgromadzonej
ludności i przy dźwiękach pieśni My, Pierwsza Brygada, wręczył komendantowi sztafety Leszewiczowi metalową urnę
z okolicznościowym aktem. Na lotnisku Podlaskiej Wytwórni
Samolotów w Białej Podl. 18 X 1935 r. odbyła się uroczystość
pobrania ziemi na Sowiniec. W następnym roku – 27 VI 1936
pobrano ziemię z mogił poległych żołnierzy 34 pp w 1919 r.
pod Kobylanami. Uroczystość zorganizowało Koło Podoficerów Rezerwy w Białej Podlaskiej. Aktu dokonano przy dźwięku werbli żałobnych w obecności władz, wojska i innych organizacji kombatanckich. Delegacja udała się do Krakowa na
XI Krajowy Zjazd Delegatów Kół Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy RP. Program Zjazdu przewidywał złożenie
przez delegacje kół urn z pobojowisk na Sowińcu.
Kopce Marszałka J. Piłsudskiego na Lubelszczyźnie

Żerocin. Uroczystość odsłonięcia kopca w 1936 roku

Majówka, kopiec

W województwie lubelskim znajdują się znane kurhany,
m.in. kopiec Unii Horodelskiej, H. Sienkiewicza w Okrzei,
kopiec T. Kościuszki w Uchańce koło Dubienki, Powstańców Styczniowych na Sowiej Górze pod Batorzem, w Łowiszowie kopiec pamięci żołnierzy KOP. Komendantowi
i Legionom Polskim w naszym regionie usypano kilkanaście
kopców. Najwięcej na podlaskim szlaku I Brygady. W Lublinie w 1924 r. na terenie koszar 8 Pułku Piechoty Legionów
usypano kopiec z orłem na cokole. W 1950 r. został z rozkazu ówczesnego dowództwa WP zniszczony. Został odbudowany 15 VIII 2001 r.
W Jarczowie koło Tomaszowa Lubelskiego z inspiracji
nauczycieli, uczniowie z rodzicami wznieśli w 1937 r. kopiec pięciometrowej wysokości. W 1993 r. mieszkańcy rozpoczęli renowację monumentu. Na szczycie kopca umieszczono wykutego w kamieniu orła. Natomiast u stóp pomnika
wykonano postument, na którym umieszczono tablicę z popiersiem Józefa Piłsudskiego. W Wierzchoniowie koło Kazimierza Dolnego na kopczyku umieszczono tablicę pamięci
żołnierzy poległych w 1920 r.
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Wiosną 1935 r. wśród mieszkańców gminy Żmudź, zwłaszcza młodzieży i nauczycieli, zrodziła się inicjatywa wzniesienia kopca poświęconego Pierwszemu Marszałkowi Rzeczypospolitej. Kopiec zlokalizowano w pobliżu Szkoły Podstawowej w Wołkowianach. Jego wysokość wynosiła 5,5 m,
średnica podstawy – 12, a na tablicy umieszczono inskrypcję:
MARSZAŁKOWI POLSKI – JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU W I-szą ROCZNICĘ ŚMIERCI – MŁODZIEŻ SZKOLNA I SPOŁECZESTWO GMINY ŻMUDŻ. W pierwszą rocznicę śmierci Marszałka – 12 maja 1936 r. odbyło się odsłonięcie
i poświęcenie monumentu. Kopiec został zniszczony w 1942 r.
Udało się go odbudować na początku lat 90.XX stulecia, a 12
maja 1991 r. podczas uroczystego nabożeństwa poświęcono
kopiec, wmurowano kamień węgielny, złożono urny z ziemią
z grobu matki J. Piłsudskiego oraz z grobów żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. We wrześniu 1997 r. odsłonięto
popiersie Marszałka, patrona miejscowej szkoły.
W okolicach Siedlec, które w okresie II Rzeczpospolitej
wchodziły w skład województwa lubelskiego, wzniesiono
kilka kopców. W Bielanach, koło Sokołowa Podlaskiego,
mieszkańcy wsi usypali czterometrowej wysokości kopiec,
a na płycie z wizerunkiem Piłsudskiego wyryto napis:
WSKRZESICIELOWI I BUDOWNICZEMU POLSKI
MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU
W DNIU JEGO ŚMIERCI 12 MAJA 1935 R. – MIESZKAŃCY GMINY.
W Skórcu – poległych za Wiarę i Ojczyznę – upamiętnia
kurhan, ma trzy metry wysokości i jest usytuowany w pobliżu kościoła. W Wodyniach na kopcu osadzono granitową
płytę z napisem: BOHATEROM POLEGŁYM W OBRONIE WIARY I OJCZYZNY – WODYŃSKIE KOŁO MŁODZIEŻY 30 MAJ 1925 R.

Brzozownica, wg rys. A. Kościelniaka
U dołu:
Brzozownica, S. Kalinowski przemawia
na uroczystości poświęconej pamięci
por. B. Sierpińskiego „Greka”
zamordowanego przez UB w 1946 r.

Z własnych serc, które nem wykuł ból
pomnik dźwigniem Ci śród naszych pólpomnik wieczny, co przetrwa narody!
[W. Grodzicka-Czechowska z Niemojek k/Łosic]
Majówka – Podlaski „Sowiniec”
Największym przedsięwzięciem upamiętniającym postać
Marszałka Józefa Piłsudskiego w regionie była budowa kopca w Majówce. „Podlaski Sowiniec” wznoszony był przede
wszystkim przez mieszkańców wsi Rzewuski Zawady koło
Łosic, ich ogromny wysiłek był wspierany przez ludność Południowego Podlasia. Symboliczne sypanie kopca rozpoczęło się 12 maja 1936 r. Inicjatorem był miejscowy nauczyciel
Czesław Dylewicz, w latach II wojny światowej żołnierz
AK. Jego projekt opracował siedlecki nauczyciel Jan Komar,
a w prace przy sypaniu kopca, które trwały dwa lata, włączyli się mieszkańcy całego powiatu. Szacuje się, że zwieziono
tu ok. 30 tys. jednokonnych wozów ziemi. Po zakończeniu
prac kopiec miał 22 metrów średnicy i 13 wysokości, a na
wierzchołek wiodła serpentynowa ścieżka.
Starosta powiatu siedleckiego 14 V 1936 r. meldował wojewodzie lubelskiemu: „Mam zaszczyt donieść Panu Wojewodzie, że w miejscowości Majówka gm. Przesmyki, przy
szosie wiodącej do Łosic za inicjatywą ludności wsi Zawady
z kierownikiem szkoły p. Dylewiczem na czele przystąpiono


Brzozownica, kopiec

Mariampol, ostatnia garść ziemi...
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Mariampol, akt erekcyjny

Mariampol, odbudowany kopiec

Neple, kopiec z krzyżem

w dniu 10 b. m. do budowy kopca wg planów i projektów
nadesłanych przez Naczelny Komitet U. P. Marszałka J. Piłsudskiego. Kopiec ten będzie usypany na wysokość do 12 m.
W dniu 12 b. m. w m. Łosice pod moim przewodnictwem zawiązał się specjalny Komitet budowy kopca, w skład którego
weszli delegaci gromad wszystkich okolicznych wsi oraz miasta Mord i Łosic. Dotąd wywieziono na kopiec ponad 2 500
fur ziemi /będzie potrzeba ogółem ponad 10 000 fur ziemi/
i takowy wznosi się już do wysokości 2 m. Grunt pod kopiec
ofiarowali bezinteresownie rolnicy wsi Zawady. Ukończenie
i poświęcenie kopca przewiduje się na dzień 6 sierpnia b. r.1 ”.
Młody nauczyciel Czesław Dylewicz brał udział w sypaniu kopca w Krakowie i wznoszony obiekt na Sowińcu
wywarł na nim ogromne wrażenie.2 Już na swym terenie, na
zebraniu gospodarzy wsi Rzewuski Zawady zaproponował
uczczenie pierwszej rocznicy śmierci Piłsudskiego usypaniem pamiątkowego kopca. Ustalono, że najodpowiedniejszym miejscem będzie sosnowy lasek zwany Majówką leżący 2 km na południe od wsi i około 7 km na wschód od Łosic
przy szosie Siedlce – Janów Podlaski. Pod wznoszony kopiec kilkaset metrów sześciennych ziemi ofiarowali trzej gospodarze: Zygmunt Mężyński, Stanisław Sałata i Stanisław
Wyrzykowski. 12 maja 1936 r. odbyło się symboliczne rozpoczęcie sypanie kopca przez całą gminę Przesmyki. W uroczystości wziął udział starosta siedlecki Stanisława Guliński.
Komitet Budowy Kopca im. Marszałka Piłsudskiego
w Zawadach-Majówce skierował do mieszkańców Południowego Podlasia odezwę:
„Wśród pól nadbużańskiego Podlasia ku wieczystemu
uczczeniu pamięci Wielkiego Wodza i Budowniczego Odrodzonej Polski, marszałka Józefa Piłsudskiego – odruchem
miejscowej ludności, jej ofiarnym trudem i sumptem – sypany
jest pod wsią Zawady pamiątkowy kopiec. W ciągu niespełna
czterech tygodni dotychczasowych robót, ludność okolicznych wsi z niezwykłym entuzjazmem własnymi siłami wykonała większa część pracy. Poryw i entuzjazm tej ludności
powinien wywołać jak najżywszy oddźwięk w sercach obywateli całego Podlasia. Komitet przeto zwraca się do szerokiego ogółu społeczeństwa nie o pomoc materialną przy realizacji
tego dzieła, ale raczej o udział w pracy, a przede wszystkim
o gorące poparcie moralne akcji, ze szczerego kultu dla nieśmiertelnych zasług Wielkiego Marszałka. Poparcie to okazać
musimy przez urządzenie do miejsca sypania kopca licznych
wycieczek, które by brały czynny udział w jego budowie, dorzucając garstkę drogiej nam ziemi, i przez to dając wyraz swej
łączności uczuciowej z podjętym wspólnym wysiłkiem.3”.
Na apel gremialnie odpowiedziały organizacje oraz Podlasiacy, którym droga była pamięć Piłsudskiego. Wkrótce
wszystkie wsie powiatu zgłosiły gotowość współpracy, włączyły się także miejscowe organizacje kombatanckie, społeczne, uczniowie okolicznych szkół itd.4 Każdy, kto osobiście uczestniczył w budowie tego pomnika otrzymywał na
1
APL, UWL, WO; Pismo z 14 V 1936 r. Starosty Siedleckiego do
Wojewody Lubelskiego, sygn. 25, k. 171
2
J. Mikulski, Kopiec Marszałka Piłsudskiego w Majówce na polach
wsi Rzewuski Zawady, Siedlce 1938, s. 4
3
„Życie Podlasia” z 7 VI 1936
4
S. Lipińska, Monografia kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Zawadach – Majówce, Siedlce 2002. Autorka na stronie 18. swojego opracowania podaje, że do pracy zgłosiło się ponad 1200 osób
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Według obliczeń Czesława Dylewicza, „który stale był
duchem opiekuńczym pracy przy kopcu zwieziono, zniesiono i zsypano razem na kopiec do 30 tysięcy jednokonnych
wozów ziemi. Licząc na pracę pojedynczego człowieka,
przepracowano przy tym osobno 1500 dni roboczych. Ale
też w listopadzie kopiec miał już 63,4 m obwodu (średnica
ponad 20 m), wysokość sięgała 12 m. Było to już coś pokaźnego. 6 ”. Z inicjatywy nauczyciela siedleckich szkół Józefa
Mikulskiego kopiec zwieńczył pamiątkowy głaz o dwumetrowej wysokości z napisem:
„JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU
ZIEMIA SIEDLECKA
1936 R. „

Na miejscu kopca pozostał... kamień

W 1937 r. ustawiono w/w głaz i kopiec obłożono darnią oraz na szczyt doprowadzono serpentyną ścieżkę. Aby
ułatwić organizację patriotycznych uroczystości, piętnastu
gospodarzy ze wsi Rzewuski Zawady z niewielkich swych
działek ziemi, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie kopca, oddało, do rozporządzenia Komitetu budowy Kopca na
wieczne czasy 8000 metrów kwadratowych ziemi wraz z zalesieniem. Zważywszy, że ofiarodawcy są prawie wyłącznie
małorolnymi, tym bardziej wypada tutaj zanotować ich piękny obywatelski czyn na rzecz dobra publicznego, połączony
z kultem marszałka Piłsudskiego.7

Żakowola, uroczystość odsłonięcia kopca. S. Kalinowski w szlacheckim kontuszu

Żakowola, okolicznościowe wystąpienia

pamiątkę pisemne poświadczenie. Budowę wizytował 20
VIII 1936 r. wojewoda lubelski Jerzy Albin de Tramecourt.
W związku ze zmianą koncepcji, to jest wzniesienia obiektu o wiele większego niż planowana na początku, dokładny
projekt kopca opracował Jan Komar – nauczyciel siedleckiego gimnazjum. Nowy plan uzyskał aprobatę NKUPMJP.5
Konieczne też był przesunięcie terminu ukończenia robót na
11 XI 1936 r. Świeżo usypana ziemia musiała się uleżeć.
i około 1350 furmanek, które przewiozły na kopiec przeszło 20 000
fur piachu.
5
J. Mikulski, op. cit., s. 6-7

Delegacja Komitetu Budowy Kopca 25 IV 1938 r. zaprosiła Prezydenta RP i Naczelnego Wodza na uroczystość odsłonięcia kopca w trzecią rocznicę śmierci Marszałka. Liga
Popierania Turystyki rozplakatowała w Warszawie afisze
zachęcające do wyjazdu na uroczystości w 15 maja 1938
roku. Polskie Radio przeprowadziło transmisję z Majówki,
Polska Kronika Filmowa sfilmowała przebieg uroczystości.
Tak więc odsłonięcie kopca nie było imprezą lokalną, ale nabrało wymiaru święta ogólnopolskiego. Mszę św. dla licznie
zebranych mieszkańców Podlasia i gości odprawił sufragan
podlaski bp Czesław Sokołowski. Biskup wygłosił okolicznościowe kazanie nawiązujące do kopca wzniesionego na
Podlasiu ku czci Marszałka Piłsudskiego. Po nabożeństwie
chór zaśpiewał pieśń „Boże coś Polskę”, a potem „Pierwszą
Brygadę”. Poseł Piotr Szumowski odczytał akt erekcyjny,
a jego wmurowania dokonał wojewoda lubelski. Prezydent
RP dokonał przy wtórze 21 salw armatnich uroczystego odsłonięcia pomnika, a biskup poświecił kopiec.
Profesor I. Mościcki wygłosił przemówienie, w którym
przypomniał związki Marszałka z regionem, jego zainteresowanie powstaniem 1863 r. na Podlasiu oraz tradycje walki
o wolność religijną i niepodległość Podlasiaków: W kopcu tym,
który tu został usypany zamknięte zostały – jak serce w istocie
ludzkiej – trzy zjednoczone i wielkie dla Polski symbole. Kopiec ten związany został z nazwiskiem Józefa Piłsudskiego, tak
drogim każdemu prawemu Polakowi, gdyż nazwisko to stało
się symbolem zwycięskiej walki o wielkość i honor, o wyzwolenie i moc wewnętrzną narodu. Kopiec ten wyrasta z ziemi Podlaskiej, symbolizującej w Polsce męczeństwo dla wiary i idei,
męczeństwo, otoczone aureolą zwycięstwa wobec bezgranicz6
7

Ibidem, s.7
Ibidem, s. 9
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nej przemocy. Kopiec ten usypany został nie tylko pracą ludu
wiejskiego, ale i z jego własnej inicjatywy, jako wyraz jego
uczuć i wyraz jego świadomości politycznej. Te trzy wartości
podniosły wysoko godność dzisiejszej uroczystości. Trzy lata
minęły dopiero od chwili zgonu Józefa Piłsudskiego, Twórcy
i Komendanta Legionów, organizatora polskiej siły orężnej,
Wodza zwycięskiego, Wychowawcy narodu i genialnego Męża
stanu, który trudem całego żywota, niespożytą wola i najserdeczniejszym ukochaniem dał nam wolne i na mocnych
i trwałych zrębach oparte państwo polskie. Nie jest też dziełem przypadku, jeśli te słowa wypowiadam tutaj, na Podlasiu,
u podnóża tego kopca, który usypaliście w hołdzie i podzięce
Wielkiemu Naczelnikowi Państwa – albowiem Podlasie trwale
i od dawna związane jest z Józefem Piłsudskim.8
Prezydent udekorował sześć osób z Zawad Krzyżem Zasługi zaangażowanych przy wznoszeniu kopca, w tym inicjatora Czesława Dylewicza. Następnie przyjął defiladę oddziałów wojskowych, ZS, Związku Rezerwistów i FPZOO,
Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej, banderii włościan,
młodzieży szkolnej, straży leśnej i in.
Kopiec w Majówce koło Łosic jest pięknym przykładem
ofiarnej pracy dla pewnej idei, w tym wypadku dla idei uczczenia pamięci Wodza Narodu. Starosta siedlecki ocenił, że uroczystość miała duże znaczenie dla zbliżenia społeczeństwa do
władzy i wojska oraz podkreślił, że odsłonięcie kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego posiada charakter ogólnopaństwowy.9
Wy, Podlasiacy potraficie obowiązki na Was nałożone wykonać,
więc niech żyje Ziemia Podlaska
[J. Piłsudski, Siedlce 1922 r.]

Żerocin, tablica kamienna

Pozostałe podlaskie kopce Legionów
i Komendanta J. Piłsudskiego

Na Południowym Podlasiu znajduje się aż dziesięć kopców poświęconych Józefowi Piłsudskiemu. Dzięki staraniom lokalnych społeczności niektóre z kopców, znajdujące
się w północnej części regionu, już udało się odbudować.
Najwcześniej z inicjatywy wójta gm. Drelów Adama Szulika
w Żerocinie, potem w Mariampolu i w Żakowoli Radzyńskiej. Rekonstrukcji wymagają jeszcze kopce w Jabłoniu
oraz w Olszance i Wólce Zabłockiej.10
W Brzozowicy (gm. Kąkolewnica) kopiec i pomnik wraz
z otaczającymi wałami wzniesiono, aby upamiętnić postać
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomysłodawcą budowy kopca
i pomnika ku czci Naczelnika na szlaku przemarszu I Brygady
Legionów był leśniczy Edward Trzeciak. W 1936 roku, czyli
w pierwszą rocznicę śmierci Piłsudskiego, miejscowa ludność
wspólnie z pracownikami leśnymi spontanicznie usypała kopiec poświęcony Komendantowi. Ciekawostką jest to, że z tej
okazji z Krakowa przywieziono symboliczną garstkę ziemi
„Strzelec”, nr 20 z 1938, s. 4
APS, Starostwo Siedleckie, Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne
z ruchu politycznego polskiego i mniejszości narodowych – maj 1938
r., sygn. 29, k. 12
10
Bialski regionalista dr Szczepan Kalinowski był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego pierwszych czterech Marszów Szlakiem Legionów po Podlasiu. Od lat zabiega o renowację kopców,
poświęconych Legionom Polskim i Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. [przypis redakcji]
8
9
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z kopca Józefa Piłsudskiego. Rok później, 3 maja 1937 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika. Miejsce pamięci
usytuowane w lesie na skraju wsi, przetrwało okupację i okres
PRL – u. Płaskorzeźba z głową Marszałka została zdjęta z pomnika i ukryta w leśniczówce jeszcze w 1940 r. Późniejszy
leśniczy Jan Stasiewicz odnalazł ją w latach siedemdziesiątych podczas rozbiórki starej leśniczówki. W maju 1992 roku
płaskorzeźba powróciła na przeznaczone jej miejsce.
W Jabłoniu podczas żałoby narodowej z inicjatywy
przewodniczącego Gminnej Komisji Oświaty Pozaszkolnej
uchwalono, by na placu pocerkiewnym wystawić krzyż dębowy, który został poświęcony w dniu pogrzebu Marszałka.
Następnie przystąpiono do usypania pamiątkowego kopca.
Na pierwszą rocznicę zgonu Piłsudskiego wykonano ogrodzenie, a młodzież szkolna przed 3 Maja usypała ze żwiru
ścieżkę i porobiła alejki. Harcerki udekorowały kopiec zasadzeniem kwiatów, które tworzyły napis: J. P. 1935, na
bocznych ścianach umieszczono daty: 1914 i 1920. Związek
Rezerwistów ufundował mosiężną tabliczkę na krzyż z napisem: W hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu 12 V 1935 Jabłoń.
Inicjator upamiętnienia Jan Bialic pisał o roli tego miejsca w wychowaniu patriotycznym: Niechże ta ziemia i ten
krzyż choć w części świadczy o naszych uczuciach do ofiary,
jaką dał z siebie Marszałek, niechże to będzie podzięką za
pracę Jego dla Polski i Jej obywateli. Tu, pod tym kopcem,
w dniach wielkich dla państwa zbierać się będą obywatele,
młodzież i dzieci i tu będą ślubować stać wiernie na straży
silnej Ojczyzny, jaką nam w spuściźnie zostawił Największy
z Wielkich Polaków. Drzewo na krzyż i na ogrodzenie ofiarował administrator majątku Jabłoń, których właścicielem był
znany rzeźbiarz August Zamoyski.
W Kościeniewiczach (gm. Piszczac) znajduje się kurhan
zwieńczony okazji X-lecia niepodległości betonowym obeliskiem w 1928 r. Jest to na Podlasiu najbardziej tajemniczy obiekt. Kopiec wg najstarszych mieszkańców wsi został
usypany jeszcze w XVII w., aby przykryć kości zmarłych
z powodu epidemii.
W Mariampolu (gm. Leśna Podlaska) z inicjatywy Seminarium Nauczycielskiego w Leśnej Podl., stowarzyszeń, sołectw, usypano w 1936 r. przed budynkiem ówczesnej szkoły
w Mariampolu kopiec pamięci Legionów Polskich. Legioniści
stacjonowali w tej miejscowości w połowie sierpnia 1915 r.
W okresie PRL-u nie pozwolono na konserwację ziemnego
monumentu. Po upadku władzy komunistycznej, z inicjatywy
mieszkańców miejscowości kopiec został odtworzony. W trakcie renowacji odnaleziono pamiątkowy list, zakopany przez
mieszkańców w 1936 r., w którym czytamy m.in.: Kopiec ten
będący wyrazem czynu i woli obywateli gminy Witulin dajemy potomności i nakładamy obowiązek opieki nad tym śladem
czynu Marszałka i zobowiązujemy ją do dalszego prowadzenia
pracy nad mocarstwową Polską, a wzniesiony Kopiec niech będzie widomym znakiem tej myśli i woli. Uroczyste odsłonięcie
kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się 8 XI 2013 r.
W Neplach (gm. Terespol) z inicjatywy nauczyciela miejscowej szkoły Antoniego Mikuły, mieszkańcy wsi w pierwszą rocznicę zgonu Marszałka usypali naprzeciwko kościoła
pamiątkowy kopiec.
Podczas okupacji ks. F. Zapadko ustawił na nim krzyż
chroniąc go od zniszczenia. Po wojnie kolejny krzyż usta-

wił ks. Z. Oziembło w 1957 r. Ostatnia restauracja odbyła
się w latach 1997–98, kopczyk został zwieńczony dużym
krzyżem, a na tablicy umieszczono napis: NA PAMIĘTKĘ
POBYTU WOJSKA POLSKIEGO Z MARSZAŁKIEM JÓZEFEM PIŁSUDSKIM W ROKU 1920.
Z tej samej okazji sypano kopce pamięci Komendanta
i jego Legionów w Mariampolu, Olszankach i Wólce Zabłockiej.11
W Olszankach (gm. Kodeń) przed wojną usypano kopczyk na trasie przemarszu Legionów w 1915 r. Obecnie
w tym miejscu pozostał duży kamień bez inskrypcji. Na
szczęście zachowało się zdjęcie z okresu międzywojennego
i można będzie ziemny pomnik zrekonstruować.
W Pratulinie (gm. Rokitno) na cmentarzy przykościelnym
znajduje się mogiła w formie usypanego kopca ziemnego. Kopiec na tej mogile usypali parafianie. Sto furmanek przez cały
dzień podwoziło ziemię, a młodzież rzucała ją i równała. Na
środku kopca umieszczono duży dębowy krzyż z napisem:
„Bohaterom poległym za ojczyznę w r. 1920 – Rodacy, d.
4. IV. 1925 roku”. Drzewo na krzyż ofiarował baron Stanisław Rosenwerth z Cieleśnicy.
Po upadku PRL-u mogiłę odrestaurowano. Zainstalowano
nowy, duży drewniany krzyż z tablicą z napisem: „tu spoczywa
20 nieznanych bohaterów poległych za Polskę w 1920 roku”.
W Wólce Zabłockiej (gm. Tuczna) po śmierci Marszałka
J. Piłsudskiego wzniesiono kopiec. O tej patriotycznej inicjatywie nie udało się, pomimo kwerendy archiwalnej w AP
w Lublinie, znaleźć choćby najmniejszej wzmianki. Prawdopodobnie inicjatorem usypania kopca był osadnik wojskowy.
W Żakowoli Radzyńskiej (gm. Kąkolewnica) w 1936 r.
mieszkańcy usypali kopiec dla upamiętnienia przemarszu Legionistów w 1915 r. pod dowództwem płk. K. Sosnkowskiego. Ziemny pomnik powstał na pierwszą rocznicę śmierci Komendanta w 1936 r. Kopiec w pierwotnej formie stał tam cztery lata i został zniszczony przez Niemców w 1940 r. Z inicjatywy autora artykułu, społeczność gm. Kąkolewnica na czele
z wójtem i nauczycielem P. Szkurłatowiczem, odbudowała tę
patriotyczną pamiątkę. Przy usypaniu kopca pomagali więźniowie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Przez kilka dni
pracowało kilkudziesięciu więźniów. Uroczystość z udziałem
kompani honorowej ZK w Lublinie, odbyła się 9 XI 2014 r.
W II Rzeczpospolitej kopce J. Piłsudskiemu usypano
jeszcze w Głowaczowie koło Kozienic, w Kępnie (16 m
wysokości), w koloni Michalin koło Buska-Zdrój, w Sulejówku z okazji 70 rocznicy niepodległości, na Polach Mokotowskich w Warszawie (dziś jest tu Biblioteka Narodowa!),
w Trokach koło Wilna i w Bleżowie na Polesiu Wołyńskim.
Ale opowieść o tych kurhanach wymaga osobnego artykułu.
Kopce Legionów i Komendanta J. Piłsudskiego na trwałe
wpisały się w kulturowy pejzaż naszej Ojczyzny, są częścią
jej heroicznych dziejów i świadectwem pamięci i przywiązania do polskiej ziemi.
Szczepan Kalinowski
11
S. Kalinowski, Szlakiem Legionów po Podlasiu, Biała Podl. 2002,
s. 75–76
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Anita Rutkowska

NA STOS RZUCILI ŻYCIA LOS

WYSTAWA ZE ZBIORÓW SZCZEPANA KALINOWSKIEGO
Z OKAZJI 100. ROCZNICY POBYTU LEGIONÓW NA PODLASIU
Szczepan Kalinowski od wielu lat
współpracuje z Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie. Jako przewodnik po regionie południowego Podlasia
od ponad 30 lat, przywiódł do Romanowa ponad 100 grup turystycznych.
Od lat jest zafascynowany twórczością
autora „Starej Baśni”, w przeszłości był
laureatem konkursów wiedzy o życiu
i dziele najpłodniejszego polskiego powieściopisarza, przeszło dwadzieścia
lat wspomaga organizację Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J. I.
Kraszewskiego, wręczając nagrodę za
utwór o tematyce podlaskiej. Od kilku
lat wspólnie z żoną Alicją fundują nagrodę w tej kategorii.
Z okazji 200. urodzin Kraszewskiego w 2012 r., włączył się w obchody
jubileuszu. Był autorem kilkunastu artykułów o twórczości pisarza, opublikowanych m.in. w „Roczniku Międzyrzeckim”, dwumiesięczniku „LublinKultura i społeczeństwo”, „Gościńcu
Bialskim”. Wiele miejsca poświęcił
patronowi I LO w Białej Podlaskiej
w książce o dziejach Stowarzyszenia
Koło Bialczan. Wygłosił prestiżowe
wykłady o Kraszewskim w sali Urzędu Miejskiego w Białej Podlaskiej
podczas uroczystości 90-lecia Stowarzyszenia Koło Bialczan oraz podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej i Rady
Powiatu z okazji 200. urodzin pisarza.
Uroczystościom towarzyszyła wystawa
„J. I. Kraszewski w zbiorach Szczepana Kalinowskiego”. Ekspozycja została
potem przeniesiona do MBP w Białej Podl., a następnie udostępniona
mieszkańcom miasta w Klubie Kultury
„Piast”. W 2014 r. na wystawę o Naczelniku Tadeuszu Kościuszce udostępnił 170 eksponatów.
Szczepan Kalinowski – osoba znana, szanowana i powszechnie na Podlasiu i Lubelszczyźnie ceniona – podjął aktywne działania w upamiętnieniu
żołnierzy Marszałka J. Piłsudskiego na
Podlasiu i na Białorusi. Organizował
choćby prace przy odbudowie cmentarza wojennego z 1920 r. w Brześciu.

Był jednym z inicjatorów imprezy
patriotycznej „Marsz Szlakiem Legionów po Podlasiu” i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego
pierwszych czterech imprez. Następnie zasiadał w Komitecie Honorowym
Marszu, od kilku lat – niestety – nie
jest zapraszany do współpracy. Należy więc przypomnieć, że na potrzeby
organizatorów i uczestników Marszu
opracował publikację pt. „Szlakiem
Legionów po Podlasiu” cieszącą się
niebywałą popularnością. Zorganizował i sponsorował w 2010 roku rajd
rowerowy dla studentów„Szlakiem
Piłsudskiego po Podlasiu”.
Jest inicjatorem wielu akcji społecznych: jedną zorganizował w 2009
roku, by przypomnieć o 75. rocznicy
nadania Honorowego Obywatelstwa J.
Piłsudskiemu przez Sejmik Powiatowy
w Białej Podlaskiej i miasto Terespol.
Rok później był inicjatorem obchodów
Roku Józefa Piłsudskiego na Podlasiu
z okazji 90. rocznicy nadania Marszałkowi tytułu Honorowego Obywatela
Marszałkowi przez Radę Miejską Białej Podlaskiej. Przygotował większość
imprez w ramach tych uroczystości
oraz opublikował okolicznościowe wydawnictwo „Józef Piłsudski Honorowy
Obywatel Białej Podlaskiej”.
Zaangażował się w prace organizacyjne przy odbudowie kopców
Legionów w Żerocinie, Mariampolu
i Żakowoli Radzyńskiej. W roku 100.
rocznicy pobytu Legionów na Podlasiu,
był inicjatorem odtworzenia kolejnych
kopców w Jabłoniu, Olszankach i Wólce Zabłockiej. Wystosował apel do prezydenta, burmistrzów i wójtów gmin
o upamiętnienie legionistów pochodzących z powiatu bialskiego.
Legionom i Piłsudskiemu poświęcił
wiele ekspozycji, m.in. w Białej Podl.,
Grabanowie, Konstantynowie, Lublinie
(Muzeum UMCS), Międzyrzecu Podl.,
Mielniku, Łukowie, Siedlcach, Sworach i Terespolu. Z okazji 100. pobytu
Legionów Polskich na unickim Podlasiu, przygotował okolicznościową wy-

stawę w Muzeum J. I. Kraszewskiego
w Romanowie.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Beaty Kupryś, obecnej na uroczystości, animatorki kultury z Kodnia, wygłoszone podczas otwarcia wystawy:
„Europejskie Dni Dziedzictwa stały
się wyśmienitą okazją, by zaprezentować niezwykle bogatą w eksponaty wystawę czasową »Na stos rzucili życia
los« ze zbiorów dr Szczepana Kalinowskiego. Ekspozycja powstała z okazji 100. rocznicy pobytu Legionów
na Podlasiu. Została otwarta już 20
września 2015 roku, a osoby zainteresowane przedstawioną tematyką będą
mogły się z nią zapoznać do 11 listopada tegoż roku. Autorska wystawa jest
wyborem z ponad 1000 eksponatów,
które znajdują się w zbiorach tego podlaskiego badacza Legionów. Jak podkreśla pomysłodawca – na wystawie są
biogramy legionistów z Podlasia. O legionistach z naszego regionu zabrakło
informacji – o czym przypominam – na
podobnej wystawie w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
Wystawa, w otwarciu której uczestniczymy, imponuje dokumentami historycznymi i oprawą scenograficzna. Zaprezentowano na niej, choćby wydawnictwa z lat 1914 – 1939, bibliofilskie
i emigracyjne. Obok nich można obejrzeć: plakaty, czasopisma, pocztówki,
obrazy, grafiki, medale i numizmaty. Z własnych, bogatych zbiorów dr
Szczepan Kalinowski przygotował już
dotąd kilkanaście wystaw muzealnych
i oświatowych oraz wygłosił kilkadziesiąt wykładów poświęconych Marszałkowi J. Piłsudskiemu. Pierwszy wykład
poświęcony tej wybitnej postaci czynu
niepodległościowego wygłosił w 1985
roku w Muzeum J. I. Kraszewskiego
w Romanowie. I jak zawsze z pasją
i błyskiem w oku opowiadał o losach
eksponatów, o ludziach, którzy je przechowywali, chronili jak relikwie, niemal czcili. Wiele z tych eksponatów
to rzeczy cenne, oryginalne i unikalne,
prawdziwe »białe kruki«. Najcenniej
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Prelekcja Szczepana Kalinowski w Muzeum Kraszewskiego w Romanowie

sze z nich będą eksponowane w Muzeum Niepodległości w Warszawie”.
Szczepan Kalinowski, pasjonat przeszłości i kolekcjoner, jest autorem książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych poświęconych
Legionom i ich Komendantowi a także
– co pozwolę sobie przypomnieć –
rozprawy doktorskiej „Mit Józefa Piłsudskiego na Południowym Podlasiu
w latach 1918–1939”. Od przeszło
trzydziestu lat aktywnie uczestniczy
w upamiętnieniu żołnierzy Marszałka
J. Piłsudskiego na Podlasiu i Białorusi.

Ten energiczny i niezmordowany
pracownik nauki, patriota, erudyta,
dysponujący wiedzą wykraczającą ponad przeciętność (trzykrotny zwycięzca prestiżowego teleturnieju „Wielka
Gra”), zasługuje z wszech miar na
podziw i uznanie. Kultywowanie pamięci o Marszałku Piłsudskim i Legionach na Podlasiu to niebagatelny
wkład w historię regionu, której nie
wolno zapominać, pomijać i lekceważyć. Tacy pasjonaci jak dr Szczepan
Kalinowski z niebywała kulturą i klasą pokazują, że Polacy mogą i powinni

być dumnym narodem. Upoważnia nas
do tego nasza historia, czyny naszych
ojców i dziadów, bohaterowie tacy
jak Piłsudski, którym jesteśmy winni
honor i cześć. Nie wstydźmy się więc
słów: Chwała naszym bohaterom, nie
bójmy się pracy i czynów, które mają
nam i następnym pokoleniom przypominać o czynach i walce naszych
przodków. Miejmy odwagę – tak jak
Szczepan Kalinowski – być dumnymi
z naszej historii. Miejmy radość i satysfakcję z przypominania naszej historii.
Legionista – poeta J. Mączka, który
legł na polu chwały w 1918 roku, napisał: „Kiedyś po latach z czcią ujmiecie
pogięte pałasze i zawiesicie na ścianach
wysoko i łzą serdeczną zabłyśnie wam
oko, gdy wam powiadać będą dzieje
nasze... I będzie pełen znów każdy zakątek polskich relikwii i polskich pamiątek”.
Wystawę
sponsorowała
żona
Szczepana Kalinowskiego – Alicja,
miłośniczka polskiej poezji i kultury
francuskiej. Udana impreza zakończyła się faux pas, obecny na otwarciu
przedstawiciel starostwa nie zdobył
się choćby na zdawkowe podziękowania za przygotowanie i sponsoring wystawy bezinteresownie przygotowanej
z okazji 100. rocznicy pobytu Legionów na Podlasiu.
█

Apel Szczepana Kalinowskiego do Wójtów Gmin Podlasia:
Jabłonia, Olszanek, Wólki Zabłockiej
Szanowny Panie Wójcie!
W okresie międzywojennym po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego Podlasiacy wdzięczni za dar wolności wystawili
liczne pomniki Legionistom i żołnierzom WP. W związku z 100-leciem pobytu Legionów Komendanta J. Piłsudskiego
w powiecie bialskim warto byłoby przywrócić pamiątki, które ufundowało społeczeństwo naszego regionu w okresie II
Rzeczpospolitej. Powstałby wyjątkowy w skali Polski patriotyczny szlak, o którym wielokrotnie pisałem w lokalnych czasopismach i książce „Szlakiem Legionów po Podlasiu”. Nigdzie w naszym kraju nie ma dziesięciu kopców upamiętniających walkę o niepodległość naszej Ojczyzny (w promieniu 50 km od Białej Podlaskiej). Jest co prawda kilkanaście kopców
w naszym kraju, ale są rozproszone na dużym obszarze i trudno z nich utworzyć tematyczny szlak turystyczny.
Sukcesem zakończyły się rekonstrukcje kopców po zniszczeniach w okresie PRL w Żerocinie, Mariampolu i Żakowoli
Radzyńskiej (wykorzystano do prac więźniów z ZK w Białej Podl.), a obiekt w Brzozowicy został gruntownie uporządkowany. Pozostały do odbudowy kopce w Jabłoniu, Olszankach (zachowały się zdjęcia sprzed 1939 r.) i Wólce Zabłockiej.
Historia budowy niektórych kopców okryta jest ciągle tajemnicą pomimo poszukiwań dokumentów w Archiwum Państwowym w Lublinie. Cenne informacje udało się pozyskać o kopcu w Mariampolu dzięki zabezpieczeniu podczas rekonstrukcji butelki z aktem erekcyjnym.
W miarę swoich możliwości deklaruję pomoc przy rekonstrukcji kopców – świadków patriotyzmu Podlasiaków. Mam
w tym zakresie bogate doświadczenia, obok badań historycznych, uczestniczyłem osobiście w pracach organizacyjnych
przy rekonstrukcji kopców w Żerocinie, Mariampolu i Żakowoli Radzyńskiej.
Biała Podlaska 4 IV 2015 r.
Z poważaniem
Szczepan Kalinowski
Wiceprezes Zarządu TPN w Międzyrzecu Podlaskim
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Najsławniejszy legionista lubelski
W lipcu 1915 roku ułani Beliny
wjechali do Lublina. Witano ich entuzjastycznie. Niebawem – po latach niewoli – Polska miała odzyskać niepodległość. Wkrótce świętować będziemy
setną rocznicę odzyskania niepodległości. Ta chwila skłania do refleksji nad
losami rodaków, którzy spełniając powinność obywatelską w sposób szczególny przyczynili się do ponownego
zaistnienia Rzeczpospolitej na mapie
politycznej świata. Poczesne miejsce
przypada tutaj oczywiście przywódcom
stronnictw narodowych, twórcom patriotycznych utworów literackich oraz
wybitnym dowódcom wojskowym,
a także wsławionymi w walkach żołnierzom i ochotnikom. Zawsze w chwilach uroczystych chciałoby się jednak
pamiętać o wszystkich, często cichych
i skromnych, o pominiętych na kartach
podręczników i łamach prestiżowych
czasopism.
Lata międzywojnia owocowały
wprawdzie coraz większą liczbą publikacji o losach bezimiennych bohaterów
z lat wybijania się na niepodległość, ale
II wojna światowa i mroczny czas Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, przerwały brutalnie ten proces.
Wśród plejady „zapomnianych” jest
także Karol Krzewski-Lilienfeld. Bohater mojej opowieści urodził się w Lublinie 22 lutego 1893 roku. Tutaj też
uczęszczał do szkoły handlowej, a później do gimnazjum im. Stanisława Staszica. Po ukończeniu szkół w Lublinie
został studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przez 6 semestrów studiował filozofię. Tam też w 1915 roku
wstąpił do zawiązujących się Legionów. Tak rozpoczął się czas jego służby wojskowej dla będącej w potrzebie
Ojczyzny. Znamy chlubny jej przebieg,
ale to nie ona przyniosła sławę późniejszemu oficerowi Wojska Polskiego K.
Krzewskiemu-Lilienfeldowi. Najsławniejszy lubelski Legionista był bowiem
ulubieńcem Józefa Piłsudskiego. Marszałek cenił go przede wszystkim za napisanie humorystycznej książki Kapral
Szczapa. Poświęcona była ona w całości trudom wojennym pierwszych

legionistów, oraz krzewieniu legendy
oddziałów i formacji, w których służyli. Kilka kolejnych wydań w latach 20.
XX stulecia traktowanych było jako
rodzime wersje losów pobratymczego
Józefa Szwejka. Z biegiem lat zacierała
się w świadomości powszechnej znajomość szczegółów dotyczących potyczek, pseudonimów ochotników, ich
rubasznych żartów z okopów i kantyn,
co niewątpliwie osłabiło popularność
zbeletryzowanego reportażu.
Dzięki Wacławowi Lipińskiemu,
który czwarte wydanie książki z 1930
roku – znacznie zmienionej o zmodyfikowanym tytule – opatrzył wnikliwymi
uwagami, nawet detaliczne i przyczynkarskie zdarzenia nie uległy szczęśliwie zapomnieniu. W II Rzeczpospolitej
Karol Krzewski-Lilienfeld pozostawał
w dalszym ciągu w służbie czynnej.
Kontynuował naukę m. innymi w Uniwersytecie Warszawskim (zaliczył 2 semestry filozofii), oraz w Wyższej Szkole Wojennej. Po jej ukończeniu w 1924
r. został mianowany majorem. Później
pasjonował się m. innymi użytecznym
wykorzystaniem fal radiowych i został
nawet w 1933 roku przewodniczącym
Głównej Rady Programowej Polskiego
Radia. Po klęsce wrześniowej podzielił losy żołnierzy tułaczy. Stan zdrowia
nie pozwalał mu już czynnie walczyć
z wrogiem. W 1943 roku musiał poddać się leczeniu raka krtani w palestyńskim szpitalu Hodossah. Nie mogąc
mówić kreślił swe życzenia i myśli na
kartkach papieru. Jak na zawodowego wojskowego przystało odnotował
oczywiście odwiedziny przełożonego gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
Z ulgą ale i szczyptą ironii zapisał, że
„szef” przeniósł go ze stanu spoczynku do rezerwy. Zmarł 29 kwietnia 1944
roku w Jerozolimie. Tam też został pochowany na cmentarzu katolickim na
Górze Syjon, w pobliżu klasztoru Dormacjon, miejscu spoczynku wielu żołnierzy z II Korpusu gen. W. Andersa.
Na emigracji losami autora legionowego wesołka kaprala Szczapy interesowano się już sporadycznie. Najszybciej i najżywiej zareagował Kazimierz

Karol Krzewski-Lilienfeld, rys. M. Jarosz

Wierzyński, który na wieść o śmierci
kolegi z czasów krakowskich studiów
napisał i wydał w 1945 roku w Nowym
Jorku poemat Podzwonne za kaprala
Szczapę. Przepiękny utwór doczekał
się wznowienia dopiero w 1972 roku
w Londynie. Staraniem Konrada Libickiego wydany został na czerpanym
papierze w Oficynie Poetów i Malarzy
w ilości 350 numerowanych egzemplarzy1. Bibliofilska edycja jest tym cenniejsza z uwagi na fakt połączenia jej
w jednym klocku z kolejnym wznowieniem Kaprala Szczapy. Całość ozdobiona została legionową serią rysunków Leopolda Gottlieba.
W roku 2008, w czasie obchodów
powołania w Lublinie rządu Ignacego
Daszyńskiego, poemat wydano ponownie. Pomięć o „rogatej” postaci wojskowego, jego patriotycznych zasługach
i literackich dokonaniach winna być
wreszcie mocniej przywołana. W czasie przygotowań do obchodów 700-lecia Miasta Lublina warto przypomnieć
i pochwalić się nietuzinkową postacią
jaką był niewątpliwie Karol Krzewski-Lilienfeld.

Wydanie krajowe poematu K. Wierzyńskiego – opatrzone moim wstępem – ukazało
się w 1972 roku w toruńskiej oficynie Adama
Marszałka.
1

█
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Kazimierz Wierzyński

Świat cały krztusi się od blagi:
Panowie, krzyknij, wszystko granda!
Kiedyś umiałeś kiwnąć przecież
Tych wszystkich. którzy nas kiwali,
Teraz się też w historię wpleciesz:
Jest kogo nabrać! Szczapa, dalej!
I po swojemu, po dawnemu
Pohulaj znowu po Europie.
Wieczność poczeka. Śmierć wie czemu
Na polskim trzymać cię urlopie.
2

Kazimierz Wierzyński, rys. M. Jarosz

Podzwonne za kaprala Szczapę
Nie ma co mówić, w samą porę!
Teraz, gdy właśnie takich trzeba.
Ty, moribundus, kości chore
Podrzucić chcesz pod progiem nieba?!
Skąd do takiego ci przytułku
l do spowiedzi skąd ostatniej,
Gdy znowu cię szukają w pułku,
By się wyplątać jakoś z matni.
Czyś nie pomyślał jeszcze o tem,
Pusty sowizdrzał i ladaco,
Że nasi kładą się pokotem
A nikt już dzisiaj nie wie za co?

U nas teraz jest lato. Cóż za dziwne słowa!
Ile w nich nagłych wspomnień i żalu się mieści:
Ponad pogodę chmura wypływa gradowa
Z najzwyklejszego zdania i z najprostszej treści.
Wiem skąd ta ciemna smuga. „U nas” – cóż to znaczy,
Gdy wszystko tam jest inne – świat, wiatr i godzina.
Inna woń jałowcowa, inny jęk rozpaczy.
Tam to jest. Trwa w istocie. Tu się przypomina.
l wszystko w nas aż krzyczy od tego dotyku
Wyczulonej pomięci, każde boli słowo.
...Nie, to nie brzmi jak trzeba! Nie do chmur i krzyku
Zamierzałem nawiązać. Zacznijmy na nowo.
U nas teraz jest lato. Gdzieś pachnie z ogrodu
Śród warzyw ostry koper, z wąwozów maliny,
Gdzieś dudni głucho ziemia i konie od brodu
Pastwiskiem pędzą w tłumie gromadzkiej stadniny.

Że kiedy ma się ku końcowi
l czas rozliczyć się po męsku,
Niby w szulerni-śmy gotowi
Wygraną wojnę skończyć klęską?

Jest to czas, kiedy pierwsza złocistość się wplata
W zieleń drzew i na liściu połyska, jak olej.
Puch mleczów leci łąką, zmierzchnica kosmata,
I kora brązowieje na sosnach powoli.

Choć świat nam różnie lekcje dawał,
Takiej nie było, jak tym razem:
Przyznaj, to zbyt ponury kawał,
Aby go nagle puścić płazem.

Tak właśnie teraz bywa. Chciałem ci powiedzieć,
Bo dziś mi niespodzianie to przyszło do głowy,
Że mógłbyś gdzieś pod jodłą na cichej wsi siedzieć,
Szpargały swe przeglądać lub tom Orzeszkowej.

Więc skąd ta śmierć? Co z jej powagi
Przemyci twoja kontrabanda?

Wyjąć z walizki całą wczorajszą epokę,
Która nam przed oczami tak szybko minęła,
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Jakby czas, u nas zawsze grający na zwłokę,
Zmiótł bez śladu jej ludzi i zniszczył jej dzieła.

Gdzieś na Wołyniu beczkę wyparzał od śledzi
I sól z niej brał do suchych kartofli i ciasta.

A normalnie rzecz biorąc, w tej drodze zawiłej,
Co wiedzie nas śród wiecznych wybojów i krzywizn,
Dobrzeby naszej młodej wolności zrobiły,
Twoje stare idee: Prus i pozytywizm.

Trudno by też wymazać z ojczystej algebry,
Że trzy czwarte narodu, to trochę za wiele.,
By bosym tłumem chodzić na Saksy, na żebry
A buty raz na tydzień naciągać w niedzielę.

Ale cóż, gdybym żytnie pokazał ci pole,
Konie u wodopojów, podokienne malwy,
I z chudych owsów chłopską wydobyć miał dolę,
Przerwałbyś mi i krzyknął: słuchaj. biją salwy!

Wszystko to tyle razy już nam powiedziano,
Że chybaby się znudził, zwłaszcza gdyby rano,
Idąc miedzą, pomyślał przypadkiem, że rosa
Od wieków jest jedynym lekarstwem bandosa.

Bo to lato ze sztucznej wzięte metafory
Żadną fantazją nie da ugłaskać się swojską:
Rzuciłbyś stare skrypty i patrzyłbyś chory
Którędy pada ogień i co to za wojsko.

Spacerując wieczorem, odgadłby też łatwo.
Że nafta była droga i trudno o światło,
W tych stronach. – „ Psia krew – kląłby, jak to do symbolu
Na spacerze dojść można niechcący po polu”.

Od wschodu szłoby teraz jak dawniej z zachodu
I wszystkie horyzonty pożogą okryło,
Na rymy i na malwy, na koper z ogrodu
Czołg zwaliłby się ciężki i zmiażdżył je bryłą.
I cóż by wtedy z mojej rustykalnej aury
Ocalało w tych grzmotach! Przepadłby mi temat,
Chłop zmienił się w rekruta a konie w centaury,
Bukoliki w dytyramb a Polska w problemat.
Znów coś by nam nie dało wyjść w ten śliczny wieczór,
Gdy otwiera się tytoń i pachnie maciejka.
Co za nędzna sceneria! Tyś ją chyba przeczuł,
Gdyś polskiego zamyślił napisać nam Szwejka.
Taki pan-by się przydał. Szedłby dziś tym łanem,
Gdzie przybysz kradnie żyto wedle kontyngentu,
I poszydziłby w polu, biedą zaoranem,
Że tyle w nas jest męstwa, ile jest zamętu.
Skądkolwiek by pochodził, z Koziegłów czy z Winnik,
Ów przybrany sobowtór, Szczapa do kwadratu,
Przydałby się w tej chemii, jak ostry odczynnik.
By Polskę niepojętą upodobnić światu.

Wiedziałby twój bohater, jak wiedzą sąsiedzi,
Że chłop nasz, co potęgą był zawsze i basta,

Nie, nie warto na takie wychodzić przechadzki:
Co krok dżungla tematów i wieczne problema,
Tak już jest, że od morza do jodły karpackiej
Niewiele wsi spokojnych tam było. I nie ma.
Wróciłby tedy dumać na przyzbę, pod malwy,
Gdzie w lipach słychać pszczoły huczące i rojne.
Tylko ten zamęt wieczny, ten grzmot i te salwy:
Więc plunąłby bohater i poszedł na wojnę.
3
Byłoby dobrze, gdybyś zaczął
Od września, w czas ów nieodgadły.
Kiedy śród możnych i przyjaciół
Polskiego psy zająca zjadły.
Musi być jednak tok, jak było:
Wspomnij więc nagłą ciemność u nas,
Gdy stanął zegar i mogiłą
Ostatni przykrył się Perkunas.
Nad Belwederem noc majowa
Ciężką zamknęło się powieką.
Ustało serce. Siwa głowa
Spadła na kraj, jak spada wieko.
Odeszło wielkość, sny, uroki
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I noc bezpieczna. Jak na fali,
Niósł prąd nas wartki i szeroki,
Płynęliśmy więc... I tak dalej.
Odeszła moc a to, co przyszło,
Było zadęciem wiatru w polu.
Posucha kładła się nad Wisłą.
Pamiętasz duszność tę, Karolu?
Wszystko być musi sprawiedliwie,
Niech więc Iliada się zaczyna
Od tego jakeśmy przy piwie
Galopowali do Berlina.
Tanki niemieckie? Ach, z tektury!
Ustalił wywiad, wiedzą sztaby:
Ułan podkręcał wąs do góry
l koń się śmiał. że przyjdą Szwaby.
Psuły się w Austrii, psuły w Czechach.
Na polskich drogach także staną!
I dęliśmy co wiatru w miechach
W naszą głupotę obłąkaną.
Upiorny balet! Nadjechały.
Ułan szarżował. Koń, jak tancerz,
Piruetami szedł zuchwały
Na tekturowy czołg, na pancerz.
Kleeberg. Sosnkowski, Wład. Kutrzeba –
Każdemu z nich się śnił Czarowic.
Gdy wyjść z potrzasku było trzeba
Pod Kutnem. Kockiem, z Mużyłowic.
Szło borem: bij, kto w Boga wierzy!
Szło lasem: duch, to nasza siła!
I bili się, jak kosynierzy,
Tylko że śmierć ich wykosiła.
Omiń ten rozdział. Nazbyt wielka
Krwi cieknie rzeka z polskiej mapy.
Nie przejdziesz tędy. Nie dla Szwejka
I – wybacz mi to – nie dla Szczapy.
Dość, żeśmy tak zostali sami
Z jednym słóweczkiem o honorze
I tutaj – mówiąc między nami –

Szwejk perswadować nam coś może.
Na przykład co? Więc dajmy na to
Ów nasz ideał: śmierć u szczytu,
Gdy wstyd pomyśleć nad zapłatą
I wstyd mieć choćby uncję sprytu.
A nam by z wolna i pomału
Do tego wiecznie śpieszyć kresu!
Szwejk rzekłby: luksus ideału
I za grosz nawet interesu.
Zbyt delikatne są to sprawy.
Każdego zaraz coś w nich drażni,
Przyznaję: trudno wnieść do sławy
Trochę kupieckiej wyobraźni.
A jednak można. Spójrz jak inni
Nie w kłótni wiecznej z beznadzieją
Lecz jakoś lżej i jakoś płynniej
Przechodzić przez ten świat umieją.
Przykładów Szwejk ma, jak w kopalni,
Zasób w tej wojnie nieprzebrany:
Spójrz – no, jak Czesi muzykalni
Na dwa zagrają fortepiany.
Przed Niemcem ich to nie uchroni,
Jak wszyscy męczą się mniej więcej,
Lecz w politycznej filharmonii
Koncert na cztery dają ręce.
Paryż, co zamknął w ciemnej trumnie,
Zdawało się Mariannę śliczną,
Obmyślił też – i jak rozumnie! –
Asekurację historyczną.
Ci z naprzeciwka, na wprost Anglii,
Co mogli milion wojska nocą
Przewieźć na łódkach z wiatrem żagli,
Szepnęli sobie także: po co?
Przeczekać wolał sam car z Moskwy
Nad szachownicą pięciu światów,
Dopóki wiatr nie zadął ostry
I nie przewrócił mu szach – matów.
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Raz to, raz owo sprzymierzeni
Wnosili różni mu do domu
Tak, że nim zaczął, miał w kieszeni
Wszystko, co uszczknąć pragną komu.
A Polak? Polak w mig otwiera
Świętości wszystkich antykwariat
Że Samosierra i Elstera
I dumny skacze w przepaść. Wariat!
W ciemnej kabale snów i wzlotów
I uroczystych swych uniesień,
Krzycząc, że zwarty, silny, gotów
W końcu wymyśli – tylko Wrzesień.
Wyłóż mu, Szczapa, swoje chody
Po krętym świecie, po Europie,
W pantoflach pokaż mu narody,
W przerwach od sławy, na urlopie.
Weź go na teatr wielkich ludów,
Za polski płot, za furtę w płotku
Za dumę, honor, pranie brudów
l obwarzanek z dziurą w środku.
Za pola, pejzaż, mgły, zawoje,
Góry, Magóry i Kiczery!
Nie wstydź się, Szczapa, objaw swoje
– Najwyższy czas – czterdzieści cztery.
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Nie odbarwię na zimno z uniesień i szałów,
I ducha na tym szczycie, u polskiego kresu,
Nie przyprawię, jak pieprzem. szczyptą interesu,
By z kuchni politycznej narodowe danie
Wyszło w sosie pikantnym. Za trudne zadanie.
To nie dla mnie. Odchodzę i żyję w malignie.
Nie mogę mówić. Więcej: serce moje stygnie
I nie czuję już nawet cierpienia i żalu.
Często nie wiem, gdzie jestem: w tym obcym szpitalu
Czy w jakichś innych stronach, wracam czy odchodzę.
I kiedy nagle: „Wołyń” ktoś powie po cichu,
Widzę chmiel, nic innego, chmiel widzę przy drodze
Pozłociście wiszący a potem w przepychu
Pola dzikich azalii przede mną się ścielą
Stepowe, samosiewne. Wtedy gra i płynie
Tamten widok nad moją szpitalną pościelą.
Tamten szum, tamten zapach i tu, w Palestynie
Nasz wiatr mi nagle wieje, wiatr wiejący wiecznie.

Przepraszam, że to piszę. Wiem, że niedorzecznie,
Lecz nie do snów i wspomnień, ani do pejzażów
Chciałbym uciec w ten sposób ja z polskich cmentarzów.
Niech to robią poeci, od marzeń eksperci,
Ja wracam wprost do ziemi, bo bliżej do śmierci,
Bo lżej schodzić do grobu ścierniskiem po żniwie
A nawet jeszcze więcej: bo bardziej prawdziwie.

4
Nic mi nie odpowiedział, pokazał na gardło,
Że mówić już nie może. Za życia umarło.
Wziął kartkę z notatnika, jak robił to wtedy,
Gdy chciał coś rzec – i pisał:
Przepraszam, że schedy
Nie zostawiam tu żadnej. Zbyt długa kolejka
Gorzkich żalów się zbiegła na jednego Szwejka,
Nawet hiszpański kuzyn Polaków, Don Kichot,
Nie da rady. Nic z moich gryzmołów i lichot
Nie pomoże nikomu. Ani garści soli
Nie przyniosę dla chłopskiej na Wołyniu doli,
Września wam nie wyjaśnię, nie dotrę do sztabu,
Świętości nie pozmieniam, to jest u nas tabu,
Dziejów też nie ulepszę, ani ideałów

Powracam tam, gdzie nic się już w nas nie odmienia,
Mury stoją lub leżą, lecz zawsze z kamienia.
Czersk nad Wisłą, topole i twarde konopie
To jedno sobie miejsce wybrały w Europie.
Są tam w dzień i są w nocy i budzą się rano,
By znowu stać regułą, śród pól, nakazaną,
Może nie najłatwiejszą, może niedorzeczną.
Lecz w każdym razie w Polsce. I regułą wieczną.
Oto mój ludzki wybór. Z ponad wszystkich zdarzeń
I z ponad klęsk i zguby on jeden do marzeń
Usposabia mnie jeszcze – i zgadzam się na to,
Choć to mnie także męczy. Mówisz – u nas lato.
U nas teraz jest lato i wolności tyle,
Ile gwoźdźmi żołnierska podeszew podkuta,
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Przemierzając po świecie zakurzone mile,
Ukryje pod stopami żmudnego rekruta?
Znam, znam ten marsz i wiem ja, iż w nim nie ustaną
I zmęczeni gdy w słomie obudzą się rano,
Będą klęli, szemrali – to mnie nie przeraża.
Powiem wam wszystko teraz, tu, krok od cmentarza:
W tym marszu jest, jak murach, coś co się nie zmienia,
Padną czy też nie padną, ale są z kamienia,
Poszli, wybrali drogę, może niedorzecznie.
Idą, idą, aż dojdą. Czy długo tak? Wiecznie.
To nie żaden testament. To są zwykłe rzeczy.
Moja prawda prywatna, zasady domowe,
Którym największa w świecie burzą nie zaprzeczy
I tylko wiatr nasz nimi owiewa mi głowę.
Wolność, człowiek i ziemia – by rzec jeszcze prościej,
Przykazania od matek, wieczne banalności,
Tak bardzo zrozumiałe, że piszę zbyt dużo,
By z nich się wytłumaczyć przed moją podróżą
I racjonalistycznie, tu, krok od cmentarza
Wyrazić wam to wszystko, co się nie wyraża.
Dlatego jest mi łatwiej, gdy, jakby w teatrze,
Ze szpitalnego łóżka w moje strony patrzę
Na chmiel mój i azalie; kiedy okiem wiodę
Za naszymi rzekami, liczę płynną wodę
Witam Wisłę i żegnam, koło Czerska płynę,
Widzę kraj i popioły, warszawską ruinę,
Wojsko nasze po świecie, jak ongi, walczące,
Przed wiekami, po wiekach – płynną wodę mącę.
I biegnę za tym kołem, za tym krzywym kołem,
Co nad polskim, jak bruzda, wpisało się czołem.
I znowu się zapisze i znów się zakreśli –
Widzę to, widzę jasno, jak gdyby mnie nieśli
Wysoko ponad czasem, wysoko nad krajem,
Między ziemią a niebem, jakimś sennym rajem,
Gdzie wszystko jest wiadome. I wtedy – jasnowidz –
Widzę malwy przez okno, dotykam ich głowic
I ostróżek przy ścianie, bławatów, dziewanny.
Czyichś włosów i twarzy, kolorów mej panny,
jakichś oczu jedynych i jakiejś miłości,
Przed wiekami, po wiekach, gdy w srebrnej szarości
Wieczór nagle, jak bażant, w zarośla zapadnie
I przestraszy cię pięknem.

To wszystko dokładnie
I tak wyraźnie widzę, że podnoszę rękę
I ziemię obejmuję, nie ziemię, panienkę
I prowadzę ją z sobą i z nią idę razem,
Jak przez dzieciństwo, znanym od lat krajobrazem,
Trochę może zamglonym. Ktoś gra na harmonii
I słychać śpiew pijacki. Pastuchy od koni
Przygadują do ognia. Zmierzch w oczach gęstnieje,
Chłodny wiatr dmuchnął z gąszczów, to pachną spireje,
I słyszę, drżą listeczki przy drodze mej chmielnej.
Jest noc. Minął dzień ziemi. Ziemi nieśmiertelnej,
Która w tym samem miejscu nazajutrz się zbudzi,
Rozprostuje swe drzewa, nosić będzie ludzi,
W rzekach wodę przeliczy, potoczy się dalej.
Kołem krzywym i prostym, i falą po fali
Poprowadzi swe dzieje, jak żołnierz w podróży,
Nigdy się nie utrudzi i nigdy nie znuży,
Aż powróci z nim w łozy ojczyste i wikłe.
Minął dzień nad wodami. I minął jak zwykle.
Minę ja, jak minęły moje lata młode.
Może to kto policzy, trąci płynną wodę,
A może nie. W milczeniu rzeka też popłynie
Wirowiskiem, co pluszcze o brzeg w rokicinie,
Nurtem, co wolno pełznie nad dnem niewiadomem.
Gdzie Charon z fajką w zębach żegluje swym promem,
Gdzie wiatry śpią na Styksie i budzą się nagle,
Rosną słupem na wodach, spadają na żagle,
Ciągną tam i z powrotem, do wiślanych pnączy
By krążyć wiecznie, wiecznie
Tak ten list się kończy.
Ta kartka z notatnika, być może zawiła,
Choć on mniemał, że właśnie wszystko wyraziła.
Powtarzam, ją tu za nim, niech już tak zostanie
Człowiek i jego miłość i jej pożegnanie,
Ten pisany do Polski od Szczapy anonim.
Przechodniu, stań na chwilę. Wspomnij, pomyśl
o nim.
Kazimierz Wierzyński

Lublin. Kultura i społeczeństwo 7(70)/2015

103

Komendant Józef Piłsudski na ćwiczeniach POW w Zielonce pod Warszawą w 1917 roku. Od lewej siedzą: Janusz Jędrzejewicz, Janusz Gąsiorowski, Jan Opieliński,
Wacław Jędrzejewicz, Bogusław Miedziński, Tadeusz Kasprzycki, Józef Piłsudski.
Od lewej stoją: Wacław Denhoff-Czarnocki, Karol Krzewski-Lilienfeld, Władysław Horyd i Henryk Krok-Paszkowski

Na obu zdjęciach widoczny – obok Karola Krzewskiego-Lilienfelda – Jan Wojsznar-Opieliński, urodzony 2 października 1882 roku w Lublinie. Zmarł tydzień przed odzyskaniem pzez Polskę niepodległości. W nekrologu pisano:
,,Zmarł w Lublinie członek Związku strzeleckiego we
Lwowie, porucznik 1 pułku strzelców Piłsudskiego, komendant naczelny P.O.W. b. okupacji austryjackiej, ś.p. Jan
Wojsznar-Opieliński, znany pod pseudonimem Zdanowicza.
Ś.p. Opieliński był niezwykłym żołnierzem I-ej brygady
i był doskonałym organizatorem sił narodowych w walce
o wyzwolenie narodu. Odkomenderowany przez komen-

danta Piłsudskiego z brygady do P.O.W. został początkowo komendantem Warszawy, później całej okupacji niemieckiej. Na tym stanowisku przetrwał najgorszy okres.
Nie poddawał się zniechęceniu, chociaż co raz to tracił podkomendnych, których warunki materjalne zmuszały do przyjmowania posad i wycofywania się z robót organizacji. Coraz
to więcej musiał czynić sam osobiście, aby P.O.W. utrzymać.
W lecie, po kilkunastodniowym odpoczynku, ś.p. Opieliński-Zdanowicz został komendantem P.O.W. na okupację
austryjacką. I na tem stanowisku położył wielkie zasługi,
powiększając kadry P.O.W. i ich sprawność”.
/w.w/

Komenda Naczelna POW, podczas ćwiczeń 1917 r. (od lewej) Karol Krzewski-Lilienfeld, Tadeusz Kasprzycki, Bogusław Miedziński, Jan Gąsowski, Komendant Józef Piłsudski,
Jan Opieliński, Henryk Paszkowski, Wacław Denhoff-Czarnocki, Wacław Jedrzejwicz, Stefan Trojanowski, Stanisław Pomarański
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„Ziemia Lubelska” – 1915
14 II 1915 – Pierwsze organizacyjne zebranie ogólne Towarzystwa pod
nazwą Muzeum Lubelskie odbędzie się
w dniu 28 II.
– Magistrat m. Lublina wstrzymał
wypłatę zapomóg matkom, ojcom, babkom, dziadkom, braciom i siostrom szeregowców rezerwistów, powołanych do
służby wojskowej. Prawo o wypłacaniu
zapomóg wyraźnie powiada, że tylko
wypłata zapomóg żonom rezerwistów
jest bezsporna. Odnośnie innych krewnych prawo głosi, że otrzymają prawo
do zapomogi, tylko jeśli byli utrzymywani z pracy szeregowca przed powołaniem go na służbę wojskową. Rada ministrów poleciła instytucjom, wypłacającym zapomogi, zwrócić pilną uwagę na
stan majątkowy oraz zdolność do pracy
wymienionych krewnych.
– Odbywający się pobór wojskowy w terminie przyśpieszonym wzywa
do stawiennictwa młodzież, urodzoną
w 1895 r., czyli tych którzy ukończyli
20 lat oraz tych, którzy mieli odroczone
dawniejsze pobory.
– Agenci wydziału śledczego zauważyli przed domem przy ul. Zamojskiej
15 dwie platformy naładowane workami z cukrem. Jeden z woźniców zdjął
z platformy 2 worki pięciopudowe i złożył je w podwórzu, po czym platforma
ruszyła w stronę miasta.
15 II 1915 – Generał-gubernator
warszawski pozwolił Magistratowi m.
Lublina wstawić do budżetu na 1915 r.
sumę 360 rb na wynagrodzenie dla felczera miejskiego.
– Powstał zamiar naklejania na butelki ze spirytusem denaturowanym
czerwonych etykiet z napisem „trucizna” i trupią główką, jako emblematem
śmiertelnych skutków picia denaturatu.
16 II 1915 – Zarząd Czytelni Lubelskiej zawiadamia czytelników i abonentów, że Czytelnia chwilowo musi
pozostać nieczynna z powodu zajęcia
gmachu na szpital dla rannych. Pragnąc
doprowadzić do porządku księgozbiór

Czytelni prosimy czytelników o zwracanie książek do Biblioteki im. Łopacińskiego.
– W Lublinie szerzy się epidemia
szkarlatyny i ospy, zbierając liczne ofiary, nie tylko spośród dzieci ale i dorosłych. Szczególnie złośliwie objawiają
się te choroby w okolicach Bronowic,
Kośminka i Rur Świętoduskich oraz
Brygidkowskich.
– Pod zwierzchnictwem Lub. Tow.
Dobroczynności znajduje się jedna
z największych i najpożyteczniejszych
instytucji jaką jest Dom Zarobkowy,
mieszczący się w gmachu podominikańskim. Dom Zarobkowy składa się
z następujących odrębnych instytucji: 1) Szwalnia Lubelska, kształcąca
około 140 dziewcząt w praktycznych
zajęciach domowych. Wychowanice Szwalni kończą przy tym szkołę
przygotowawczą utrzymywaną przez
Szwalnię; 2) warsztaty ślusarskie, stolarskie, koszykarskie, szewskie i piekarnia, prowadzone przez wykwalifikowanych majstrów. W każdym kształci
się po kilkunastu chłopców, którzy
uczęszczają jednocześnie do szkoły
przygotowawczej jednoklasowej. Po 4
latach nauki uczniowie wyzwalani są na
czeladników; 3) przytułek noclegowy,
w którym zimą nocuje 50-60 osób, w lecie nieco mniej. Większość płaci 1 kop.
za nocleg, 2 kop. za śniadanie i herbatę
wieczorem, 3 kop. za obiad. Najbiedniejsi otrzymują pożywienie bezpłatnie;
4) kuchnia, w której, oprócz pożywienia dla wychowanków Domu Zarobkowego, gotowane są obiady dla ubogich
z miasta po 3 kop. i śniadania po 1 kop.
oraz obiady dla stołowników z miasta po 50 kop.; 5) pokoikowe schronisko staruszek, gdzie znajduje przytułek i utrzymanie 75 staruszek i kalek.
Mniejszość z nich płaci po 3 do 15 rb
miesięcznie, utrzymanie reszty obciąża
dochody Domu Zarobkowego; 6) internat dla dzieci bezdomnych na 30 łóżek
dla dziewcząt ze Szwalni i około 60 dla
dziatwy różnego wieku, przeważnie
chłopców z ochrony i warsztatów.

W roku jubileuszowym istnienia Towarzystwa liczba członków dochodzi do
1 000 osób, wśród nich są opiekunowie:
Sala Sierot – opiekun dr Aleksander Jaworowski, ochrona I – opiekunka Waleria Zarzecka, lekarz Aleksander Staniszewski, ochrona II – opiekunka Antonina Koryznowa, ochrona III – opiekunka Stanisławowa Wolska, ochrona
IV – opiekunka Florentyna Jaworowska,
ochrona V – opiekunka księżna Maria
Światopełk Czetwertyńska.
17 II 1915 – Z powodu ciągłych starań różnych stowarzyszeń o pozwolenie
na sprzedaż wina i ograniczoną sprzedaż wódki, wyższe władze wojskowe,
od których decyzji cała sprawa zależy,
odpowiedziały, że do czasu ukończenia
wojny, sprzedaż publiczna wódki i wina
pozwolona nie będzie.
18 II 1915 – Lubelskie Towarzystwo
Dobroczynności prowadzi: 1) schronienie starców i kalek mężczyzn im. śp.
Augusta Vettera przy ul. Sierocej – opiekunka Bronisława Vetterowa; 2) schronienie staruszek kobiet im. Stanisława
Wessla przy ul. Sierocej – opiekunka
Zofia Laśkiewiczowa; 3) Dom Wdów
na Czwartku – opiekunka Józefa Łaszkiewiczowa; 4) Wydział wsparć – przewodniczący ks. kan. Karol Dębiński,
zastępczyni Kazimiera Gosiewska; 5)
czytelnia bezpłatna – delegowani z ramienia zarządu Antonina Koryznowa
i Daniel Śliwicki; 6) Dom Zarobkowy
– opiekun prezydent m. Lublina A. Korsak; 7) kuchnia bezpłatna – protektorka
Emma Świeżawska, opiekunka – Ludwika Przanowska.
19 II 1915 – Lubelskie Towarzystwo
Dobroczynności prowadzi: 1) Przytułek św. Antoniego – protektorki księżna
Maria Woroniecka i Emma Świeżawska, opiekunka Maria Przanowska; 2)
Wydział dochodów niestałych – delegowany członek zarządu – Bolesław
Sekutowicz; 3) Wydział poboru składek
– delegowany członek zarządu Antoni
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Herlen; 4) Komisję zarządzająca funduszami dla uczącej się młodzieży im. śp.
Michała Chodorowskiego, śp. ks. Jana
Metelskiego, śp. M. Piotrowskiego –
Leon Przanowski, Władysław Muszyński, Teofil Ciświcki, Bolesław Sekutowicz; 5) kolonie letnie – przewodniczący dr Aleksander Staniszewski; 6) dom
L. Kuryłowiczowej – opiekun Edward
Kołaczkowski; 7) Schronienie im. małż.
Żyszkiewiczów – opiekun Edward
Pliszczyński; 8) Komitet „Dnia kwiatka” – główne organizatorki M. Brzezińska, Z. Chuchrowska, Z. Dobrucka,
M. Szymańska; 9) Komitet tomboli –
główne organizatorki Z. Laśkiewiczowa, J. Modrzewska, M. Przanowska;
10) Komitet zjednywania członków – I.
Ciświcka, W. Harlenowa; 11) Komitet
dnia ubogich – F. Jaworowska, A. Koryznowa, Z. Muszyńska; 12) Komitet
zabaw – główne delegatki A. Koryznowa, W. Zarzecka, W. Herlenowa, G. Kuczyńska, M. Szymańska.
– Od czasu wybuchu wojny przybłąkało się do miasta mnóstwo psów bezdomnych, które włóczą się po ulicach,
zwłaszcza bardziej oddalonych od centrum i nieraz rzucają się na ludzi.
20 II 1915 –W Nałęczowie w dniu 7
II amatorzy urządzili przedstawienie na
cel tutejszej ochrony. Grano komedyjki
„Gwiazdka błysnęła”, „Pożegnanie”,
„Stryj przyjechał”.
– Dzisiaj rano na Bronowicach, przy
ul. Skibińskiej, odbędzie się poświęcenie ambulatorium, założonego przez
Bank Handlowy w Warszawie.
– W biurze Lubelskiego Towarzystwa
Dobroczynności jest artystycznie ułożona
przez W. Iżyckiego, urzędnika kancelarii
Tow., grupa fotografii członków zarządu
i opiekunów, jak również kierowników
wszystkich instytucji i zakładów. Grupę urozmaicają fotografie tych instytucji i widoki wnętrz niektórych z nich.
Wszystkie fotografie rozłożone są na bardzo ładnie wykonanym, również przez
Iżyckiego, tle, oprawione pod szkłem
w gustowne i poważne ramy. Grupa ta
stanowić będzie gustowną pamiątkę roku
jubileuszowego, jakkolwiek wykonana
została przed dwoma laty.
– J. Kazanowski, właściciel teatru
„Oaza”, przeznacza całkowity dochód
z przedstawienia w dniu 22 bm. na rzecz
ochron dla dzieci, powstałych w Lublinie z powodu wojny, a znajdujących się

pod opieką Lubelskiego Komitetu Obywatelskiego.
– Z podwórza i komórek domu przy
ul. Spokojnej, gdzie się mieści ochronka
rosyjska, od dłuższego czasu ginęły deski i słupy, które wreszcie rozkradziono
całkowicie.
21 II 1915 – Wśród huku dział i tytanicznych krwawych zapasów powstaje w naszym mieście nowy, poważny
czynnik kulturalnego rozwoju naszej
rubieży. Niezmordowanym wysiłkiem
jednostki i dobrą, o szerokim rozmachu
obywatelskim wolą grona ludzi, którzy chcą i umieją patrzeć w przyszłość,
ucieleśni się niebawem niezbędna instytucja. Muzeum Lubelskie w projektowanych licznych sekcjach stworzy
właściwe schronisko okazom i uprzystępni popularyzację wiedzy w najróżnorodniejszych dziedzinach, począwszy
od archeologii i historii, obejmie sztuki
piękne, przemysł artystyczny, ludowy,
rzemiosła, przyrodoznawstwo, higienę,
nauki lekarskie, etnografię, rolnictwo
i przemysł. Muzeum nabyło już na własność odpowiednią posesję w śródmieściu, gdzie w krótkim czasie przy szerokim zainteresowaniu się ogółu, stanąć
powinien właściwy gmach na pomieszczenie instytucji i licznych jej urządzeń.
Jak dalece odczuwana jest potrzeba powstającego muzeum, świadczy fakt, że
już w okresie organizacyjnym zapobiegliwi inicjatorzy zebrali przeszło 20 000
rb. Prawdziwie artystycznie wykonane
w zakładzie graficznym B. Wierzbickiego i S-ki w Warszawie odbitki statutu Muzeum Lubelskiego miłym służą
świadectwem dla tych torów, jakimi nie-
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zawodnie założyciele i przyszły zarząd
powiodą nową instytucję.
– Wczoraj o godz. 11 został poświęcony ambulans bezpłatny przy ul. Skibińskiej na Bronowicach, przeznaczony na
razie dla udzielania porad lekarskich kobietom i dzieciom z Bronowic i okolicy.
Ambulans powstał z inicjatywy dr Jankowskiej, która, znając potrzeby ludności
miejscowej, zwróciła się do dyrektora
lubelskiego oddziału Banku Handlowego w Warszawie, Piotrowskiego, przedstawiając mu konieczność ułatwienia
tamtejszej ubogiej ludności zasięgania
bezpłatnej porady. Dyrektor Piotrowski,
podzieliwszy przekonania dr Jankowskiej, wyznaczył odpowiednią kwotę, polecił wynająć odpowiedni lokal, zakupić
niezbędne umeblowanie. W ambulansie
dr Jankowska będzie udzielać porady
kobietom i dzieciom we wtorki, piątki
i soboty od godz. 14–15. W niedalekiej
przyszłości w ambulansie będą też udzielane porady mężczyznom przez lekarza
mężczyznę. Aktu poświęcenia dokonał
ks. Stodulski. Jedną z pierwszych czynności w ambulansie będzie bezpłatne
szczepienie ospy dzieciom z ochronek na
Bronowicach i Kośminku.
22 II 1915 – Straż ogniowa liczy obecnie 70 strażaków szeregowców, z których 14 zajmuje się stale czyszczeniem
kominów, a 55 stanowi właściwy oddział
ratowniczy. Oprócz tego przy kominiarzach jest jeden chłopiec terminator. Strażacy pobierają pensji 15 rb miesięcznie,
z czego potrącają im 90 kop. na emeryturę, więc do ręki dostają 14 rb 10 kop.
czyli 47 kop. dziennie. Na mieszkanie dla
rodziny otrzymują 4 rb miesięcznie. Opał
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otrzymują w niedostatecznej ilości. Poza
tym strażak dostaje corocznie mundur,
spodnie i czapkę, a co dwa lata szynel.
Buty każdy musi kupić sobie za własne
pieniądze. W koszarach, gdzie wszyscy
strażacy obowiązani są mieszkać, muszą
mieć swoje łóżka i pościel. Z liczby 14
kominarzy, ustanowionej przed 40 laty
i przez cały ten czas nie powiększanej,
obecnie 2 pełni stale służbę sanitariuszy,
zaś kilku zajętych jest stale zamiataniem
ulic i placów, wywożeniem śmieci, zbieraniem z ulic i domów padłych koni,
krów, a bardzo często zwożeniem i odwożeniem na kolej różnych bagaży lub
przeprowadzkami instytucji.
– Na placu po byłym folwarku Bronowice, zakupionym pod budowę kościoła
na Piaskach, trwają roboty przygotowawcze pod tymczasowy kościółek drewniany, nabyty w Pawłowie. Obecnie murują
podmurówkę, po ukończeniu której zaczną ustawiać kościółek. Do miejscowej
plebani, którą stanowić będzie były pałacyk Sachsów, przeniesie się proboszcz
nowej parafii ks. Stodulski.
– Koło ziemianek lubelskich urządza
w dniach 8-9 III w Lublinie dwudniowe kursy dla kobiet wiejskich na różne
tematy z gospodarstwa kobiecego wiejskiego. Jednocześnie uczestniczki będą
mogły nabywać, po bardzo niskich cenach, nasiona warzywne w doborowych
gatunkach.
– Z powodu wojny na Bronowicach
w dawnym pałacyku Sachsów oraz na
Kośminku w wynajętym lokalu powstały nowe ochronki. Do ochronki na Bronowicach uczęszcza ponad 100 dzieci,
podzielonych ze względu na wiek na 3
grupy. Dzieci wyglądają wesoło i przytomnie. Znać na nich pomyślny wpływ
ochronki. W południe dzieci otrzymują
gorące pożywienie. W ochronce na Kośminku, do której uczęszcza około 150
dzieci, zwraca uwagę bardzo ciasny,
niedogodny lokal, w którym powietrze
jest ciężkie i niezdrowe. Bezpośredni
opiekun tej ochronki, ks. Stodulski, postanowił przy pomocy Komitetu Obywatelskiego, zaradzić złemu poprzez
dobranie sąsiedniego lokalu. W kuchni
bezpłatnej przy fabryce Wolskiego na
Piaskach panie opiekunki z inżynierową
Laśkiewiczową na czele zajęte są wydawaniem ponad 500 obiadów dziennie,
niekiedy nawet 700. Większość obiadów
wydaje się bezpłatnie, jedynie kilkadziesiąt dziennie płatnych po 5 kop. Obiad

to głęboka miseczka gorącej smacznej
zupy i kawałek chleba.
23 II 1915 – W gminach Milanów
i Lisia Wólka na Podlasiu z rozporządzenia władz wydalono około 120 poddanych niemieckich, których tymczasowo ulokowano w Białej Siedleckiej, po
czym zostali wysłani dalej w głąb Rosji.
– W styczniu z powodu chorób zakaźnych zmarło: na ospę 16 osób, na
szkarlatynę 3, na dyfteryt 1 osoba, na
odrę 1 osoba i na tyfus 7 osób.
25 II 1915 – Niektórzy właściciele
statków parowych i żaglowych na Wiśle
wszczęli starania o pozwolenie wznowienia żeglugi, chociażby pomiędzy Puławami a Warszawą. Petenci utrzymują,
że wznowienie żeglugi dałoby zajęcie
wielu ludziom, pozbawionym obecnie
pracy i że pomimo wyniszczenia przez
wojnę okolic nadbrzeżnych znalazłoby
się jeszcze sporo różnych towarów i materiałów do przewozu.
– Z dniem 1 III zostanie ponownie
otwarta przychodnia Towarzystwa Walki z Gruźlicą przy ul. Początkowskiej,
w domu dr Dziemskiego. Chorych przyjmować będzie dr Garbaczewski we wtorki i czwartki w godz. 14-15, zaś w soboty
w godz. 18-19. Jednocześnie Towarzystwo podjęło starania w Komitecie Obywatelskim o zasiłek na założenie przytułku dla ciężko chorych na gruźlicę.
– „Russkije Słowo” donosi, że Ministerstwo Oświaty postanowiło wysłać
na teatr wojny osoby, których zadaniem
będzie ochrona od zniszczenia pamiątek
historycznych i zbiorów naukowych.
Osoby te będą miały także prawo wywożenia tych zbiorów i pamiątek do Rosji.
26 II 1915 – Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zbiera odnoszące się do
bieżących wydarzeń druki, nie będące przedmiotem handlu księgarskiego,
a więc wszelkie odezwy, obwieszczenia,
plakaty, proklamacje władz państwowych i innych na całym terenie ziem
polskich, następnie czasopisma wydawane z powodu wojny, wreszcie tzw.
pieniądze papierowe i w ogóle druki
ulotne, widokówki, karykatury, pieśni.
– Lubelska Dyrekcja Naukowa za staraniem Lubartowskiego Komitetu Obywatelskiego pozwoliła na utworzenie
tymczasowych kursów początkowego
nauczania w kolonii Kijany, gmina Spi-

czyn. Szkoła ta rozwija się dość pomyślnie i w chwili obecnej uczęszcza do niej
56 dzieci. W gminie spiczyńskiej nie ma
żadnej szkoły, byłoby więc pożądane, aby
takie kursy otwarto i po innych wsiach.
– Stowarzyszenie Techników wznowiło swoją działalność po przerwie, wywołanej skutkiem okoliczności wojennych.
Pierwsze tygodniowe zebranie odbędzie
się dzisiaj. Wobec zajęcia lokalu Resursy
w gmachu Teatru Wielkiego przez władze wojskowe, wynajęto w domu Turczynowicza lokal dla użytku członków.
27 II 1915 – Na posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego na powiat lubartowski w dniu 6 II 1915 r. obecne były
42 osoby, w tym przewodniczący K.
Chromiński. Podczas spotkania C. Nawracki zdał sprawozdanie z posiedzenia, które odbyło się w Lublinie pod
przewodnictwem gubernatora lubelskiego w sprawie powołania w każdej
gminie oddziału sanitarnego.
– Utworzony został Chełmski Oddział
Piotrogrodzkiego Polskiego Towarzystwa
Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny z siedzibą zarządu w Rejowcu. W pierwszej
kolejności Towarzystwo zamierza starać
się o pozyskanie jak największej ilości nowych członków stałych, płacących składkę roczną 6 rb, by przez to zyskać zasób
gotówki, a później różnymi drogami wyszukiwać nowych źródeł wpływów.
– Ks. Bernard, proboszcz ze Świerży, diecezja lubelska, gub. chełmska, za
udzielenie ślubu osobie, która przeszła
na katolicyzm na podstawie pozwolenia
biskupa lubelskiego i zgody gubernatora
lubelskiego, został pociągnięty do sądu.
Sprawa odbyła się w lubelskim Sądzie
Okręgowym, który księdza uniewinnił.
Od wyroku tego prokurator zaapelował
do Izby Sądowej, wskutek tego ksiądz
w dalszym ciągu pozostaje pod sądem,
a obecnie na 3 miesiące jest nawet pozbawiony probostwa, na mocy innego
wyroku sądowego również za udzielenie
posług religijnych byłym unitom.
– W dniu 21 II odbyło się ogólne zebranie dwóch miejskich komitetów obywatelskich działających w Krasnymstawie, w celu zjednoczenia się w jeden.
Do zarządu wybrani zostali: lekarz
Kazimierz Zaleski – prezes, Tomasz
Perczyński – zastępca, Józef Liciński –
skarbnik i Piotr Berdecki – sekretarz.
Wyczytała
Elżbieta Kurpińska
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Śmiech w okopach,
śmiech na biwaku
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W krzywym zwierciadle

Jak Czechowicz witał Beliniaków...

W kuchni niebezpieczno
Władysław Orkan, pisarz, uczestnik bitwy pod Jastkowem,
w swych wspomnieniach wojennych Droga Czwartaków zapisał
taką scenkę wojenną. „Jedna z kul przelatujących zraniła ponoć
kuchcika – drugiemu znów kula wytrąciła talerz z ręki. Tedy jeden z kucharzy melduje się do raportu, że chciałby iść na linię, bo
w kuchni niebezpieczno”. Meldunek kucharza krążył wśród żołnierzy jak dobry dowcip i bawił żołnierską brać. Karol Bunsch,
pisarz i także uczestnik jastkowskiej bitwy, miał mawiać do towarzyszy broni, gdy na odgłos świszczącej kuli odruchowo chowali głowy: nic się nie bój, w kuchni to dopiero niebezpiecznie!
Kury i jeńcy
Karol Bunsch przyznawał po latach, że z jastkowskiej bitwy
będącej jego chrztem bojowym, niewiele pamięta. Ale utkwiły
mu w pamięci nauki, które pobierał od kaprala Juliusza Kostysza. Ten pouczał przyszłego pisarza: „Nie będziesz kradł, nie
będziesz jadł!”. W okolicach Urzędowa Karol Bunsch w towarzystwie trzech kompanów wybrali się do wsi – nieodległej
od obozu legionistów – na kradzież kur. Kradzież – myślę sobie – to eufemizm, właściwsze słowo to rabunek. Ale pozostańmy przy terminie „kradzież”. Pochwycili 3 kury i czterech
żołnierzy rosyjskich. Ci także wyruszyli do tamtej wsi z myślą
o kradzieży. Wieś leżała w pobliżu ich obozu, byli więc bez
broni. Kury trafiły do garnka, los jeńców nieznany.
Uczta duchowa
Dwór – czy też lepiej rzec: pałac – Nikodema Budnego
w Jastkowie, pod nieobecność gospodarza, został obrabowany przez żołnierzy rosyjskich. Po zwycięstwie jastkowskim trafili tam legioniści. Kuchnia, spiżarnia, piwnice były
opróżnione z wszelkich zapasów i jadła, ale biblioteka gospodarza była bardzo bogata! Legioniści rzucili się więc na
książki. Mieli przed sobą wielogodzinną ucztę duchową.
Armata z lubelskiego bazaru
Legioniści wjechali do Lublina 30 lipca 1915. Tydzień
wcześniej w Borzechowie por. Edmund Knoll-Kownacki,
którego pasje artyleryjskie znane były dowództwu, otrzymał
rozkaz z komendy I Brygady formowania konnej baterii artylerii. Konna bateria to – wedle regulaminu – 4 armaty. Skąd
je zdobyć? Najłatwiej na wrogu lub na... sojuszniku. Por.
Knoll-Kownacki, zwany „artyleryjskim zapaleńcem”, oraz
jego zastępca ppror. Antonin Trzaska-Durski – żołnierz niepospolitej fantazji, postanowili wykraść armaty Austriakom!
Akcję przeprowadzono na lubelskim dworcu kolejowym.
Legioniści – w mundurach austriackich – wywieźli armaty
w nieznanym kierunku. W walkach na Lubelszczyźnie nie
zostały użyte, po raz pierwszy strzelano z nich na Wołyniu.
Akcja „podprowadzenia”, czy też jak powiadano wówczas
„zafasowania” dział trafiła do legendy, a język lubelskich
złodziejaszków wzbogacił się o nowy zwrot. „Armata z lubelskiego bazaru” powiadało się w przedwojennym Lublinie
o rzeczach i przedmiotach skradzionych z fantazją.
█

Przeglądając roczniki lubelskich starych gazet natrafiłem
na, nie rzucający się w oczy na gazetowej kolumnie dodatku
niedzielnego „Expressu Lubelskiego i Wołyńskiego” z 4 VI
1939 r., artykuł pt. O mieście rodzinnym Lublinie. Tytuł zwrócił moją uwagę, a dopiero później natrafiłem na nazwisko autora. Zostało jakby zepchnięte i zasłonięte reklamą wtłoczoną
w środek artykułu. Tekst „marginesowały” reklamy: żyletek
Gerlacha, uzdrowisko Morszyn Zdrój, karmelki Wedla i film
Trzech przyjaciół w kinie Corso. Jeszcze z boku artykułu fotografia ceramicznej kaczki. To jedna z prac artystycznych Janiny Śliwickiej, które eksponowano z okazji Dni Lublina w 1939
r. w księgarni Z. Budziszewskiego na Krakowskim Przedmieściu. Fotografia prawie spychała poza gazetowe szpalty nazwisko autora wspomnień o Lublinie. A tym autorem był... Józef
Czechowicz!
Artykuł ciepły, pełen resentymentów i nostalgii do swojego
miasta został napisany w 1938 r., a wydrukowano go w połowie 1939 r.
Autor przyznaje, że wychował się w Lublinie i trudno to
miasto wykreślić z pamięci. Przywołuje m.in. „miasto wyzwalające się, miasto 1915 roku”. Ze wzruszeniem wspomina:
„Koło południa matka moja modliła się, siostra szyła coś na
maszynie, brat leżał w łóżku, niezdrowy jakiś, zgorączkowany.
Wybiegłem na ulicę i trafiłem wprost na chwilę, gdy pierwsza
czwórka Beliniaków z karabinami gotowymi do strzału,
wjeżdżała do Lublina. Pędem zawróciłem do domu, trzasnąłem drzwiami i krzyknąłem: Polacy!
A potem wraz z tłumami, które wyległy na ulice płacząc
i śpiewając, znaleźliśmy się wszyscy pod bastionami Krakowskiej Bramy, gdzie trębnacz beliniacki odegrał Boże coś Polskę...”.
Poeta zakończył artykuł sentencją: „Od młodości pierwszej
jak odmierzyć oddalenie”.
Jak nie wzruszyć się chłopięcym okrzykiem „Polacy!”, na
widok kawalerzystów w beliniackich mundurach, co zwiastowało zachwyt faktem, że niepodległość się zbliża.
W setną rocznicę wjazdu Beliniaków do Lublina Józef Zięba wydał bardzo potrzebną i edytorsko elegancko wydrukowaną w Polihymnii broszurkę Kiedy pan Belina na karkach Moskali wjechał do Lublina. To drobna trawestacja słów wiersza
poety Litwosa czyli Edwarda Słońskiego (10 września 1915).
Zaskoczył mnie w tekście broszury dra Zięby brak tego fragmentu ze wspomnień Czechowicza o wjeździe beliniaków do
Lublina. Jakże potrzebne jest to świadectwo lubelskiego poety
choćby w dialogu zapisanym u J. Zięby na str. 23 broszury.
- Cóż to za wojsko ? – pytali jedni drugich.
- Patrzcie! Mają białe orły na ułańskich czapkach.
- To nasi!
- To polscy ułani!
- Beliniacy!
Skontaktowałem się z autorem broszury i ustaliliśmy – polubownie – że w kolejnym wydaniu ten ewidentny brak zostanie uzupełniony. I kropka, bez dalszego komentarza.
(giez)
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Przysłowia i powiedzenia lubelskie

Dać mu rumu

Zbigniew Włodzimierski
Rum – jak wiadomo – trunek piratów, żeglarzy, przemytników, handlarzy niewolników. W XIX i XX wieku produkowany – już nie z trzciny cukrowej lecz z buraka cukrowego – zdobył uznanie w Czechach, na Węgrzech i Austrii. Bez
wątpienia w wojsku austriacko-węgierskim spożywany częściej niż w armii rosyjskiej. Często po butelkę rumu sięgał
marszałek polny armii austriackiej Karol Durski-Trzaska, od
22 IX 1914 do 16 III 1916 Komendant Legionów. Zalecał go
też innym. Zdarzyło się, że na polu bitwy jastkowskiej dostrzegł żołnierza ogłuszonego hukiem armatniego wystrzału.
- Dać mu rumu! – zawołał do adiutantów.
Powiedzenie skwitowano salwą śmiechu. Trafnie odczytano
słowa Komendanta, który chciał błysnąć szorstkim żołnierskim
dowcipem, bo przecież nie gestem szczodrobliwego gospodarza.

Lecz rumu miał za mało!
Bośmy żołnierze są jak psy….
Bo na Moskala to zaś trza
Nie ekscelencji rady,
Bo ekscelencja głowę ma,
Lecz tylko od parady…
Bośmy żołnierze….
Wysoka czapka złotem lśni,
Orderów cała kupa
I złotych gwiazdek coś ze trzy
A sam jest wielka… głowa!
Bośmy żołnierze…
Komendant gbur po pysku rżnie,
A kapral go rozgrzesza.
Ach, powstań Polsko, w złotym śnie
Gdy byle kiep Cię wskrzesza!
Bośmy żołnierze….

Marszałek polny armii austriackiej Karol Durski-Trzaska.
Rys. W. Wodzinowski, ołówek, kredka, 1916

O! Ekscelencjo! Bądź nam zdrów
Szczęścia też ci życzymy,
Wołamy nawet „dać mu rum”
I niech go nie widzimy!
Bośmy żołnierze…
...
Bo brak mu rumu – smutny czas,
Moskal ataki wszczyna,
Zwycięstwo nasze piorun trzasł
I odwrót się zaczyna!
Bośmy żołnierze…
* Ekscelencja to nikt inny tylko wspomniany marszałek
polny, Komendant Legionów.
W śpiewce kilkakrotnie powracał temat słodkiego trunku.
Zwrot „dać mu rumu”, wyjątkowo subtelny jak na język koszarowy, ostał się w słowniku żołnierskim. Sam słyszałem
go w ustach paru oficerów. Mój dowódca kompanii z lubelskiego Studium Wojskowego, zawsze skory do żartów kapitan Augustyn Kowalski, kierował te słowa do studentów-żołnierzy, którzy padali wycieńczeni po wysiłku sprostania
wymogom wojskowej musztry.
█

Karol Durski-Trzaska (1846–1935) nie cieszył się uznaniem ni sympatią żołnierzy. Po przegranej batalii z Rosjanami pod Mołotkowem (29 października 1914 roku na Ukrainie) żołnierze 2 i 3 pułku Legionów ułożyli bolesną, ale
i pełną zjadliwej satyry na nieudolne dowództwo, śpiewkę.
Jej pełny tekst – bez ingerencji cenzury – ukazał się dopiero
w piątym wydaniu śpiewnika Zbigniewa Mroczka (Kraków
1915), przytaczamy fragment:
Tam za kopkami siana drżą
Ze strachu oficerzy,
Gdy strzelcy do ataku idą,
Ekscelencja Dulski jedzie! Rys. J. Skotnicki, 1915
Komendant w rowie leży.
Bośmy żołnierze są jak psy,
Bezdomni dziś włóczędzy
Trapi nas Moskal, gryzą wszy,
Za Austrii skrawek nędzny.
Sam Ekscelencja* tęgi zuch –
Ataki czyni śmiało,
Chciał on Moskala rozbić w puch,

