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Szanowni Państwo!
Niniejszy tom „Studiów i Materiałów Centralnej Biblioteki Wojskowej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” ma charakter wyjątkowy, gdyż ukazuje się 
w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W nowożytnej tradycji 
o wydarzeniach historycznych w sposób szczególny przypominano po dziesięciu 
latach, ćwierćwieczu, półwieczu, stuleciu i kolejnych wiekowych periodach. 
Minęło sto lat od wybicia się na niepodległość 11 listopada 1918 roku, kolejną 
taką rocznicę obchodzić będą potomni.  

Jubileusz uczciliśmy publikacją poszerzającą wiedzę o okolicznościach 
odzyskania niepodległości. Nie odtworzyliśmy, bo nie było to możliwe, panoramy 
odbudowy polskiej państwowości, ale na tom składają się ważkie i interesujące 
przyczynki. Artykuły ukazują różnorodne aspekty odzyskania niepodległości. 
Ks. dr Paweł Dudziński i mjr dr Dominik Sierzputowski penetrują warstwę 
symboliki narodowej, prof. dr hab. Grzegorz Nowik opisuje węzłowy epizod 
procesu przywracania suwerenności, w którym formalnoprawna deklaracja ma 
zarazem wymiar symboliczny. 

W numerze nie mogło zabraknąć postaci Józefa Piłsudskiego. O głównym 
kreatorze procesu odzyskania niepodległości przypominają wyjątkowe teksty 
Ministra Jana Józefa Kasprzyka, prof. dr. hab. Wiesława Wysockiego, dr. Jana 
Tarczyńskiego oraz przemówienie samego Komendanta. 

Artykuł Jerzego Lubacha ukazuje z polskiej perspektywy walkę narodów 
Kaukazu i Zakaukazia o niepodległość, a następnie zdławienie ich ledwie 
odzyskanych państwowości po 1918 roku. W tym kontekście powinniśmy 
umiejscawiać fenomen odbudowy polskiej państwowości w latach 1916-1921 
nie jako zdeterminowany wydarzeniami I wojny światowej, a przede wszystkim 
wywalczony. 

Największa grupa Autorów (dr Adam Buława, prof. dr hab. Janusz 
Odziemkowski, dr Agnieszka Werens, Rafał Szabała-Chełmiński) poświęciła 
teksty zagadnieniom wojskowości, zwracając uwagę na kluczowy aspekt odzy-
skania niepodległości. Państwotwórcza rola wysiłku Polaków nakierowanego na 
tworzenie wojska często jest niedoceniana w odniesieniu do okresu od 1904 roku 
do wiosny 1920 roku, choć akcentuje się heroizm polskich formacji z okresu 
I wojny światowej oraz wagę zwycięstwa Wojska Polskiego latem 1920 roku. 

Istnienie polskich sił zbrojnych już w 1918 roku było warunkiem powstania 
II Rzeczpospolitej. Słusznie podkreślamy rolę polskiej dyplomacji w odbudowie 

od redakcji



6

państwa, ale gdyby nie polski wysiłek zbrojny, niepodległość nie zostałaby zdobyta 
i obroniona. Również koniunktura międzynarodowa – zbyt łatwo zamykana 
w haśle upadku trzech zaborców – nie gwarantowała uzyskania niepodległości. 
Bez siły polskiego wojska i mądrości jego dowódców sytuacja międzynarodowa, 
nawet podparta zręczną dyplomacją, nie przyniosłaby niepodległości. 

Poddając tę myśl pod rozwagę, oddajemy do Państwa rąk numer specjalny 
czasopisma Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

dr Witold Wasilewski 
Redaktor Naczelny
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Gdy w końcu 1918 roku odrodziła się Rzeczpospolita Polska, rząd niepodległego 
państwa stanął przed niebagatelnymi problemami. Ziemie polskie w okresie 123 lat 
niewoli stanowiły peryferyjne regiony państw zaborczych, traktowane jako zaplecze 
surowcowe. Kolonialna polityka zaborców i ogromne zniszczenia wojenne spowodo-
wały, że wielkie obszary kraju stały się pustynią gospodarczą. Smutnym dziedzictwem 
rozbiorów było też olbrzymie zróżnicowanie regionalne. W każdej z trzech dzielnic 
istniały odmienne systemy prawne, walutowe, szkolne, podatkowe, inne normy tech-
niczne, zasady administracji i zarządzania, a także nawyki i mentalność mieszkańców. 

Ogrom zniszczeń i chaosu podsycały jeszcze w niejasnej sytuacji politycznej 
wrogie działania sąsiadów – już w końcu 1918 roku walki o Lwów z nacjonalistami 
ukraińskimi, nieco później zamieszki i dywersja komunistyczna inspirowana przez 
bolszewicką Rosję, m.in. w Lubelskiem, oraz zabór Śląska Cieszyńskiego tzw. Zaolzia 
przez Czechosłowację. To także czas Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich 
przeciwko siłom niemieckim, to również niepokoje na Warmii i Mazurach oraz 
zbrojne wystąpienie Litwy. W tej sytuacji trzeba było tworzyć jednolite państwo 
o powszechnie obowiązujących zasadach. Jego budowę rozpoczęto w trudnych 
warunkach zewnętrznego zagrożenia niemal od podstaw. Oprócz stanowczej woli 
odbudowy kraju i tworzenia silnego organizmu państwowego, brakowało prawie 
wszystkiego: pieniędzy, materiałów, maszyn i urządzeń przemysłowych, środków 
transportu, sprzętu wojennego, zakładów produkcyjnych, wykwalifikowanych 
pracowników.

Największe zagrożenie nadeszło jednak ze wschodu. Rosja bolszewicka rozpo-
częła próbę wzniecenia rewolucji komunistycznej w całej Europie. Po trupie Polski 
wiedzie droga do światowego pożaru, pisał w rozkazie dziennym 24 lipca 1920 roku 
Michaił Tuchaczewski2. To właśnie Polska, odradzająca się z niewoli, postawiła tamę 
bolszewickiej armii, która w ślad za uchodzącymi wojskami niemieckich zaborców, 
wlewała się na nasze ziemie.

Jubileuszowym wydaniem specjalnym „Studiów i Materiałów Centralnej 
Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, przygotowanym w 100-lecie 
odzyskania niepodległości, oddajemy hołd pierwszym Żołnierzom Odrodzonej 
Rzeczypospolitej, którzy krwią przelaną przed laty w utrwalaniu świeżo odzyskanej 

1 Fragment przemówienia Józefa Piłsudskiego wygłoszonego na Zjeździe Legionistów w Kaliszu, 
7 sierpnia 1927 roku, [w:] Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, oprac. K. Świtalski, Warszawa 1937, t. 9, 
s. 92.

2 Na Zachód! Rozkaz do oddziałów Frontu Zachodniego Nr 1423, Smoleńsk 2 lipca 1920, [w:] N. Davies, 
Orzeł biały. Czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 2006.

„idźcie swoją drogą, służąc jedynie polsce”1
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wolności, dokumentowali niepodległość Państwa Polskiego. Im też szczególnie, 
a także wszystkim Żołnierzom niewypowiedzianej, lecz jakże krwawej wojny Polski 
z Rosją bolszewicką, składamy wyrazy głębokiej wdzięczności za to, że obronili 
granice Polski wolnej i suwerennej.

Setna rocznica rozpoczęcia tych zmagań, daje także okazję do złożenia hołdu 
zasługom Józefa Piłsudskiego, autora planu obrony Europy przed zalewem bolsze-
wickim, Naczelnego Wodza i Pierwszego Marszałka Polski Niepodległej.

Często zapomina się o tym, że Marszałek jest nie tylko synonimem walki 
o niepodległość, ale także i bezorężnych zmagań o ustrój Odrodzonego Państwa 
Polskiego. Za Jego przyczyną już w pierwszych latach niepodległości Naród otrzymał 
konstytucję gwarantującą ustrój zgodny z narodowymi imponderabiliami i respek-
tujący wszelkie prawa obywatelskie. Ustawa Zasadnicza z 1921 roku i późniejsza 
Konstytucja Kwietniowa, stworzona w ostatnich latach życia Piłsudskiego, dały 
prawne podstawy silnej władzy państwowej, zdolnej do opieki nad wszystkimi 
grupami społecznymi.

Józef Piłsudski odsuwał od siebie wszelkie nurty polityczne, pozostawiając 
sobie tylko jeden kierunek działania – suwerenność Polski. Dla niej żył, walczył 
i pracował, tylko o nią się troszczył, jej poświęcił całą swoją niezwykłą osobowość. 
Jakże aktualnie brzmią dzisiaj Jego słowa: Polskę, być może, czekają i ciężkie przeżycia. 
Podczas kryzysu – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie 
Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym3.

W dziejach Polski jest bardzo niewielu polityków, którzy wielkością swych 
działań na rzecz Ojczyzny zasłużyli na to, aby można było utożsamiać ich imię 
z narodową racją stanu. Jednym z nich był bez wątpienia Józef Piłsudski. Z Jego 
dokonań warto czerpać naukę w rozwiązywaniu problemów dotyczących przyszłości 
Państwa Polskiego, aby tak jak w latach 1918-1920, w momentach trudnych dla 
Kraju, jednoczyć wysiłki całego Narodu ku pożytkowi Ojczyzny.

dr Jan Tarczyński
Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Przewodniczący Komitetu Naukowego „SiM” 

3 Fragment przemówienia Józefa Piłsudskiego wygłoszonego na Zjeździe Legionistów w Kaliszu, 
7 sierpnia 1927 roku, [w:] Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, op. cit., s. 92.
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pamięć o Józefie Piłsudskim żyje i trwa w polskim społeczeństwie. Stała się jednym 
z ważniejszych elementów składających się na nasz polski kod kulturowy, budujący 
narodową tożsamość. Myśl niepodległościowa Marszałka łączy wiele pokoleń 
Polaków, a sam Komendant stał się dla wielu współczesnych punktem odniesienia 
i wzorem postawy służebnej wobec wspólnoty, jaką jest naród i państwo. 

W spuściźnie ideowej, jaką pozostawił Józef Piłsudski, na czołowe miejsce 
wybija się słowo „Niepodległość”. O nią walczył i wywalczył w 1918 roku. Obronił 
ją w 1920 roku, a później wskazywał wielokrotnie, iż jest ona darem najcen-
niejszym, jaki posiadają narody i państwa. I że należy go strzec jak źrenicy oka. 

W życiu Józefa Piłsudskiego są dwa wydarzenia, w których – w moim 
przekonaniu – tkwi klucz do zrozumienia samego Marszałka i testamentu, jaki 
chciał przekazać nam współczesnym.

Pierwszy epizod to list, który Józef Piłsudski we wrześniu 1908 roku, 
przed akcją pod Bezdanami, skierował do swojego przyjaciela i towarzysza walk 
o niepodległość Feliksa Perla. Był to w zamyśle testament, ponieważ jego autor 
zakładał, że podczas brawurowej akcji bojowej na rosyjski pociąg może zakończyć 
żywot. Walczę i umrę – pisał Piłsudski – jedynie dlatego, że w wychodku, jakim 
jest nasze życie, żyć nie mogę, to ubliża – słyszysz! – ubliża mi, jako człowiekowi 
z godnością nie niewolniczą2. W tych przejmujących słowach zawiera się istota 
i motto działania Józefa Piłsudskiego: można znieść wszystko, nawet oddać życie 
(w innym momencie Piłsudski powie nawet, że w życiu są rzeczy ważniejsze niż 
samo życie), byleby zachować godność człowieka wolnego, o niezgiętym karku. 

Słowa z listu do Feliksa Perla dobrze korespondują z ostatnią wolą napisaną 
przez Marszałka na krótko przed śmiercią, a dotyczącą sprowadzenia do Wilna 
prochów matki Marii z Billewiczów Piłsudskiej i pochowania swego serca w jej 
grobie. Piłsudski poprosił, aby na nagrobku na wileńskiej Rossie znalazł się 
fragment z poematu Wacław Juliusza Słowackiego, który – jak sam wskazywał 
– był dla niego niezwykle  ważny w obranej drodze życiowej: Ty wiesz, że dumni 
nieszczęściem nie mogą, za innych śladem iść tą samą drogą3. Nawet w nieszczęściu 
zachować trzeba dumę i mieć własne, wolne od nacisków zdanie… Piłsudski 
1 Autoryzowany tekst wystąpienia Ministra Jana J. Kasprzyka w Centralnej Bibliotece Wojskowej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego podczas uroczystości „149 rocznica urodzin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego”, 5 grudnia 2016 roku.

2 List do Feliksa Perla, [w:] Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, t. 2, oprac. L. Wasilewski, Warszawa 1937, 
s. 298.

3 J. Słowacki, Wacław, [w:] Trzy poemata, red. J. Maurer, Kraków 1925, s. 84.

testament marszałka1
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przez całe swoje życie próbował uczynić z Polaków ludzi wolnych i dumnych, 
pozbawionych mentalności „niewolniczej”. Tak kształtował pokolenie walczących 
o niepodległość, takie przesłanie pozostawił też nam. 

I drugie wydarzenie, które, w moim przekonaniu, bardzo dobrze pomaga 
w zrozumieniu Piłsudskiego, to spotkanie i rozmowa Komendanta z „sumieniem 
pokolenia niepokornych”  – Stefanem Żeromskim w Zakopanem, na dwa lata 
przed wybuchem I wojny światowej. Piłsudski przyjmuje Żeromskiego, siedząc 
w kalesonach, ponieważ jedyne spodnie, jakie wówczas posiadał, były w takim 
stanie, że niezbędna była interwencja krawca. Obaj panowie rozmawiają o… 
wolnej Polsce. Piłsudski roztacza przed Żeromskim wizję walki o wolność, 
dyskutuje o granicach i ustroju Rzeczypospolitej po odzyskaniu suwerenności. 
Rozmowa toczy się w sytuacji gdy Polski nie ma na mapach świata od ponad stu 
lat i mało kto wierzy, że kiedyś ten stan się zmieni… A Piłsudski z pasją mówi 
o armii, o granicach, o ustroju nieistniejącego państwa. Żeromski puentował: Jaką 
trzeba mieć wielką i niewzruszoną wiarę w Niepodległość, żeby, siedząc w kalesonach, 
rozmawiać o Polsce, której nie ma4. Zwróćmy uwagę na te słowa: niewzruszona 
wiara w Niepodległość. To dewiza Piłsudskiego i jego obozu politycznego. Ta 
wiara dawała siłę, nawet gdy brakowało nadziei. Z tej wiary brały się słowa, ujęte 
w pieśni Pierwsza Brygada – chcieć – to móc. Stanowiły one motor działania dla 
tamtego, ale i przyszłych pokoleń wychowanych przez Piłsudskiego.        

Kazimierz Wierzyński, jeden z najwybitniejszych polskich poetów, kończył 
swój wiersz poświęcony Józefowi Piłsudskiemu słowami, których Piłsudski wprost 
do rodaków nigdy nie wypowiedział, ale swym życiem i działaniem potwierdzał: 
Skazuję was na wielkość. Bez niej zewsząd zguba5. To są słowa, które powinny być 
drogowskazem dla każdego pokolenia Polaków. 

O Marszałku i jego wskazaniach dla współczesnych można pisać i mówić 
wiele. Ale jak słusznie zauważał jego biograf dr Bohdan Urbankowski, Piłsudski był 
przede wszystkim praktykiem, wyznającym „filozofię czynu”6. A zatem realizujmy 
jego testament i wskazania na każdym odcinku służby wspólnocie, jaką jest naród 
i państwo. Marszałek chciał, aby obywatele Polski dumni, niezginający karku 
i mający „niewzruszoną niczym wiarę w Niepodległość” budowali Rzeczpospolitą 
wielką, bo tylko z państwem wielkim i silnym wewnętrznie i zewnętrznie liczą 
się zarówno przyjaciele, jak i wrogowie.

Jan Józef Kasprzyk 
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych

4 A. Grzymała-Siedlecki, Rozmowy z samym sobą, Kraków 1972, s. 160-161.
5 K. Wierzyński, Rozmowy pośmiertne, [w:] Wolność tragiczna, Warszawa 1936.
6 B. Urbankowski, Józef Piłsudski. Nauczyciel i strateg, Poznań 2014.



studia i materiały • nr 2 (9) 2018, issN 2354-0435

Koledzy i towarzysze broni!
Wypadło mi w życiu moim największe szczęście, jakie wypaść może żołnierzowi 
polskiemu. Gdy myślą przebiegnę dzieje żołnierza polskiego w przeszłości, gdy 
spojrzę na te znane postacie historyczne, tak drogie sercu żołnierza polskiego, to 
z pewnym podziwem myślę, dlaczego mnie wypadło tyle szczęścia, gdy im tego 
szczęścia nie dano przeżyć. Oto ja, Wasz Wódz, oto ja, Wasz Naczelnik, pierwszy 
mam szczęście przywitać swoich podkomendnych, przywitać tych, których w bój 
prowadziłem, przywitać jako żołnierzy Wolnej, Zjednoczonej Polski. Im, tym naszym 
przodkom, tym, przed którymi korzyliśmy się, będąc w niewoli, im to szczęście  
nie było dane.

Zwracam się do Was, jako do tych, których niegdyś, 6-go sierpnia 1914 r. w bój 
wyprowadziłem; zwracam się do Was, jako do tych, którzy w kraju naszym umieli 
przygotować zastępy ludzi zdatnych, gotowych sercem i duszą być we wszystkich 
wypadkach mężnymi żołnierzami polskimi; zwracam się do Was, jako do swoich 
podkomendnych. Większość z Was widziała mnie w różnych chwilach, widziała 
w boju, widziała wtedy, gdy serce, charakter ludzki łamały się i kruszyły, jak szkło, 
pod uderzeniem losu. Prowadziłem Was, chłopcy, po ciężkich drogach, prowadziłem 
po ciężkich ścieżkach. Żołnierz lubi tryumfy, żołnierz lubi wawrzyny, żołnierz lubi 
jasne słońce zwycięstwa. Ja zaś prowadziłem Was po ciemnicach, po turmach, które 
niejednemu serce i charakter łamały, bo ja się nie bałem prowadzić po tych drogach, 
ja się nie bałem, że Wy się złamiecie. Ja byłem pewien, że tak, jak ja, wytrzymacie 
w najcięższych chwilach, że w najcięższych chwilach zostaniecie wiernymi Ojczyźnie, 
wiernymi, mężnymi, silnymi żołnierzami. Gdy myślę o Was, dzieci, to mi przez głowę 
snują się czteroletnie wspomnienia, niekiedy tak ładne, tak cudowne, tak piękne, 
że chociaż krwią serdeczną przeplatane, – powtórzę słowa poety – „po nich płakać 
nie umiałbym szczerze”. W tym czteroletnim okresie przewija się, jak nić czerwona, 
jedna i ta sama myśl, z którą wyszło się 6-go sierpnia z murów Krakowa, myśl, która 
teraz dopiero się urzeczywistniła.

6-go sierpnia – krótki okres czasu – byliśmy wolnymi żołnierzami wolnej 
Ojczyzny. Żadna ręka obca nie śmiała się na nas wówczas położyć, lecz byliśmy 
wówczas tym, czym w długiej przeszłości naszego narodu był zawsze żołnierz polski. 
Nie byliśmy właściwym wojskiem, byliśmy wolontariuszami, byliśmy zapaleńcami. 
Tej twardej, codziennej służby żołnierskiej nie znaliśmy i tej twardej, codziennej 

1 Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, oprac. K. Świtalski, Warszawa 1937, t. 5, s. 30-33.

przemówienie józefa piłsudskiego z 29 listopada 1918 r., 
wygłoszone z okazji wcielenia polskiej organizacji 
wojskowej do wojska polskiego1
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służby żołnierskiej nie umieliśmy. Mieliśmy jedną, wielką cnotę, której nie zna żadne 
wojsko: cnotą tą jest żywe współżycie z całym otoczeniem. Nie byliśmy odcięci od 
naszych współobywateli, noszących cywilne odzienie, nie mundury; nie oddzieliliśmy 
się od otoczenia żadnym murem chińskim. Byliśmy żołnierzami, ale pomiędzy 
nami a otoczeniem nie było żadnego ostrego przedziału. To dało nam, koledzy, 
Wam specjalnie, którzy w takim otoczeniu ciągle pracowaliście, tę możność, którą 
inne wojska rzadko posiadają, dało Wam możność pociągnięcia za sobą do sprawy 
wojskowej setek i tysięcy ludzi. Bez żadnego przymusu, bez żadnego nacisku koło 
Was gromadzą się setki i tysiące ludzi dla służby jednemu i temu samemu celowi. 
Ta wielka cnota wynika z poczucia i z ducha inicjatywy, który potrafiłem wpoić 
w swoich podkomendnych. Wykrzesałem z Was, młodych, tego ducha inicjatywy, 
tego ducha działania na własną odpowiedzialność, tego ducha chwytania każdej 
okoliczności w lot. Tego ducha każdy z Was posiada i dzięki temu żywemu współżyciu 
z otoczeniem możecie tworzyć te rzeczy, o których spokojny historyk kiedyś powie,  
że to są cuda.

Lecz każda cnota, o ile w niej trwać jedynie, jest jednostronną. Każda cnota 
ma swój dodatek, który jest wadą, i ta wada, o której otwarcie Wam, jako kolegom, 
powiem, i w Was również wszystkich istnieje. Czy będę mówił o swoich podko-
mendnych w I Brygadzie, czy będę mówił o POW, to wada ta, wada głęboka, istnieje. 
Tą wadą jest nadmiar tej cnoty, o której mówiłem poprzednio. Tą wadą jest nadmiar 
indywidualnej inicjatywy. Tą wadą jest szybkość reagowania na każde poszczególne 
zjawisko w swoim otoczeniu. Ten nadmiar inicjatywy i ta wrażliwość na to, co się dzieje 
dokoła, jest tą wadą, której wojsko, jako wojsko, mieć nie może. Usunięcie tego nad-
miaru cnoty, który staje się wadą, będzie dziełem wychowania przez długoletnie trwanie 
w wojsku, budowanym na inny sposób, niż ten, który był udziałem Waszym. Że powiem 
zdanie jednego z naszych kolegów pierwszobrygadowych, kapitana Olszyny: „w wojsku 
porządeczek musi być”. Ten „porządeczek”, ten stały, codzienny, w każdej chwili istniejący 
w duszy, w zachowaniu, w obcowaniu, porządeczek wojskowy, którego Wam brakuje, 
ten musi być dany przez kolegów, z którymi obecnie Wy wszyscy się łączycie, przez 
kolegów, którzy ten „porządeczek” przez długie lata służby wojskowej w siebie wessali. 
Jeżeli my potrafimy połączyć cnoty, które kierują I Brygadą i POW z cnotami, które 
daje długie wychowanie żołnierskie, zlać to w jedno harmonijne ciało, wtedy jedynie 
wytworzy się wojsko, do jakiego ja zawsze dążyłem, wojsko, czujące razem z narodem 
każde uderzenie, którego serce bije jednym tętnem z całym narodem, które od 
narodu żadną ścianą się nie oddziela, — a zarazem jednak, żyjąc, stwarza przykład 
działania zgodnego i porządnego, przykład ładu i porządku, przykład pewności 
siebie i siły. Tym w narodzie Wojsko Polskie być musi, do tego Wojsko Polskie  
dążyć musi.

To jest mój program, Panowie, w stosunku do Was. Z tym programem idę, do 
tego programu wszystkich Was nawoływać będę. Polska tworzy się w chaosie. W tym 
chaosie wojsko stanowić musi przykład szybkiego tworzenia porządku wewnętrznego 
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i szybkiego organizowania się. Niech u nas przynajmniej Kraków, wbrew przysłowiu, 
w jeden dzień się buduje, wtedy, gdy wszystko dokoła tak długo i w tak ciężkich 
cierpieniach budować się musi. Koledzy! zakończę okrzykiem, za który dziadowie 
i ojcowie umierali, zakończę okrzykiem, za który nasi koledzy krwią serdeczną, krwią 
polską broczyli: Koledzy! Niech żyje Polska!

KOMENTARZ

29 listopada 1918 roku zmobilizowano do służby wojskowej w regularnej armii 
polskiej konspiracyjną niepodległościową Polską Organizację Wojskową. Było to 
równoznaczne z wcieleniem członków tej zbrojnej piłsudczykowskiej organizacji 
do tworzonego Wojska Polskiego. W związku z tym wydarzeniem Komenda POW 
i Zrzeszenie byłych Wojskowych Polskich urządziły w salach Kasyna oficerskiego 
w gmachu Sztabu Generalnego w Pałacu Saskim w Warszawie uroczystą kolację, 
podczas której Józef Piłsudski wygłosił przemówienie. 

Wystąpienie prezentowało postulat byłego Komendanta Głównego POW 
i aktualnego Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich wobec jego żołnierzy. Kazimierz 
Świtalski w 1937 roku zwrócił uwagę na główny cel, który Józef Piłsudski chciał 
osiągnąć, wygłaszając mowę. Było nim dążenie do połączenia ducha inicjatywy 
i umiejętności współżycia z otoczeniem, znamionujących żołnierzy I Brygady Legionów 
Polskich i POW, z zamiłowaniem do porządku wojskowego, który powinni wnieść do 
armii byli oficerowie państw zaborczych. 

Scalenie różnych pod względem doświadczeń i poglądów elementów ludz-
kich, w tym szczególnie byłych legionistów i peowiaków z wojskowymi z armii 
zaborczych, było warunkiem bez którego niemożliwe było utworzenie Wojska 
Polskiego. W intencji organizatorów liczne, dobrze uzbrojone i sprawnie dowodzone 
wojsko miało być równocześnie armią o wysokim morale, co w końcu 1918 roku 
oznaczało konieczność sprostania wymogowi wewnętrznej spoistości. Harmonijne 
(lub przynajmniej zapewniające funkcjonowanie bez ostrych konfliktów, które roz-
sadzałyby armię) zintegrowanie mocno zidentyfikowanych grup, które równocześnie 
pozostawały wzajemnie zantagonizowane, było poważnym wyzwaniem dla twórców 
ogólnopaństwowej, powszechnej armii. 

W rozeznaniu Piłsudskiego tylko utworzenie silnego Wojska Polskiego dawało 
gwarancję dokończenia procesu odzyskiwania niepodległości i odbudowy państwa, 
a następnie jego obrony przed przewidywanymi zagrożeniami. Niepodległe i silne 
państwo polskie było zaś nadrzędnym celem wszystkich działań Piłsudskiego. Przemó-
wienie z 29 listopada 1918 roku było jednym z licznych środków przedsięwziętych do 
stworzenia najważniejszego narzędzia walki o niepodległą Rzeczpospolitą  – Wojska 
Polskiego.   

Tekst przemówienia Józefa Piłsudskiego podajemy za: Pisma zbiorowe Józefa 
Piłsudskiego, oprac. K. Świtalski, Warszawa 1937, t. 5, s. 30-33 (tamże zgodnie 
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z urzędowym Monitorem Polskim z 30 XI 1918 r.). Przemówienie, nie stanowiące 
rozkazu do wojska, a mające charakter osobistego przesłania programowego, nie 
miało jako takie charakteru dokumentu urzędowego, ale publikacja w dzienniku 
urzędowym przydała mu takiego waloru. Dokument, bardzo klarowny, nie wymaga, 
po dodaniu wprowadzenia, opatrzenia przypisami. W jedynym bodaj miejscu, gdzie 
może być to przydatne, a mianowicie w kontekście powiedzenia o koniecznym 
w armii „porządeczku”, K. Świtalski dodał komentarz: Ulubione wyrażenie kpt. Józefa 
Olszyny-Wilczyńskiego, dowódcy V baonu I Brygady. Dodajmy, że Olszyna-Wilczyński 
awansował w II RP w Wojsku Polskim do stopnia generała brygady, a podczas 
II wojny światowej, 22 września 1939 roku, został zamordowany przez żołnierzy 
sowieckich tuż po wzięciu do niewoli. W tekście zrezygnowaliśmy z dodawania 
rozwinięć w nawiasach, uznając je za niekonieczne, a pisownię uwspółcześniliśmy 
tylko w wypadku skrótu POW, dzięki czemu prezentowane przemówienie zachowało 
autentyzm.    

dr Witold Wasilewski 
Redaktor Naczelny „SiM” 

Centralna Biblioteka Wojskowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Instytut Pamięci Narodowej
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Il. 1. Józef Piłsudski, Marszałek Polski w 1920 r. w parku Belwederskim, fot. Marian Fuks 
Źródło: Fotografia ze zbiorów CBW, FB 28486
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przedstawienie sylwetki religijnej człowieka nie jest sprawą prostą, gdyż dotykamy 
sfery niepowtarzalnego stosunku człowieka do Boga, bardziej racjonalizować możemy 
jego stosunek do doktryny religijnej i wspólnoty wyznaniowej. Tajemnicy duszy nie 
sposób przeniknąć do końca, swoją też zabrał do grobu w krypcie katedry wawelskiej 
Józef Klemens Piłsudski. Możemy jedynie pozostawać w sferze znanych faktów, całą 
istotę zagadnienia pozostawiając Opatrzności i Jej miłosierdziu. Do miłosierdzia 
Bożego odwoływał się sam Marszałek w jednym z najbardziej przejmujących rozkazów 
wydanych wojsku polskiemu po dramatycznych walkach majowych 1926 roku: 
Niech Bóg nad grzechami litościwy nam odpuści i rękę karzącą odwróci, a my stańmy 
do naszej pracy, która ziemię naszą wzmacnia i odradza1.

W maju 1926 roku, gdy Piłsudski podejmował dramatyczną decyzję 
wystąpienia, planowaną jako moralna demonstracja siły, przeciwko konstytucyjnej 
władzy, w wywiadzie dla „Kuriera Porannego”2 znalazły się następujące słowa:  
I staję do walki, tak jak i poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzo-

* Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do problematyki, którą przedstawił w obszernym opracowaniu 
jezuita o.  J.  Warszawski, Studia nad wyznaniowością religijną marszałka Józefa Piłsudskiego, Londyn 
1978. Z jego argumentacją podjął dyskusję B. Urbankowski, Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego, 
Warszawa 1988, a ostatnio także inny jezuita o. J. M. Bartnik i E. Storożyńska, Matka Boża Łaskawa a Cud nad 
Wisłą. Dzieje kultu i łaski, Warszawa 2011 (w podrozdziale: Czy Piłsudski był człowiekiem wierzącym?, s. 19-24). 
Rozprawy te poprzedziło opublikowanie szeregu artykułów, w większości polemicznych, zaprezentowanych 
tu w układzie chronologicznym: Piłsudski – Ewangelik. Mało komu znany szczegół z życia Józefa Piłsudskiego, 
„Poseł Ewangelicki” 1964, nr 9, s. 2-3; Cz. Lechicki, W sprawie wyznania Marszałka Piłsudskiego, „Tygodnik 
Powszechny” 1971, nr 41, s. 3; ks. K. B. Kubisz, Jeszcze o wyznaniu Marszałka Piłsudskiego, „Tygodnik 
Powszechny” 1971, nr 41, s. 3; ks. H. Weryński, Czy Józef Piłsudski był protestantem?, „Więź” 1971, nr 7-8, 
s. 186-192 i 1972, nr 1, s. 118-119; ks. H. Weryński, ks. T. Fedorowicz, Czy Józef Piłsudski był protestantem?, 
„Więź” 1971, nr 11, s. 125-127; R. Zieliński, Czy Józef Piłsudski był protestantem?, „Więź” 1972, nr 1, s. 119- 
-120; gen. S. Skwarczyński, Przemiany duchowe Józefa Piłsudskiego, „Niepodległość” 1976, nr 10, s. 3-16.

1 Rozkaz marsz. J. Piłsudskiego do żołnierzy z 22 maja 1926 r., [w:] Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, t. 9, 
oprac. K. Świtalski, Warszawa 1937, s. 2.

2 Wywiad udzielony 10 maja 1926 roku.

józefa piłsudskiego wizerunek religijny*

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
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nych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach a pamiętaniem 
tylko o groszu i korzyści3.

Piłsudski nie miał ambicji uchodzić za przywódcę z etykietą wyznaniową, 
katolicką jak Roman Dmowski, Józef Haller czy Wojciech Korfanty4. Nigdy w swoich 
działaniach nie asekurował się argumentami religii czy Kościoła, choć jego myślenie 
3 Por. oświadczenie J. Piłsudskiego dla prasy z 12 na 13 maja 1926 roku: Całe życie walczyłem o znaczenie 

tego, co zowię imponderabilia, jak – honor, cnota, męstwo i  w  ogóle siły wewnętrzne człowieka, a  nie 
starania o  korzyści własne czy swego najbliższego otoczenia. Delegacji PPS domagającej się ostrych represji 
wobec polityków winnych sytuacji sprzed przewrotu Piłsudski odmówił, wprost stwierdzając, że zemsta nie 
leży w  jego naturze. Dlatego też dążył do zalegalizowania przewrotu i powszechnego uznania moralnych 
racji, jakie nim kierowały. 26 maja 1926 roku Marszałek stwierdził: Głównym powodem obecnego stanu rzeczy 
w Polsce – to jest nędzy, słabizny wewnętrznej i zewnętrznej – było złodziejstwo pozostające bezkarne. Ponad 
wszystkim w Polsce zapanował interes jednostki i partii, zapanowała bezkarność za wszelkie nadużycia i zbrodnie. 
W odrodzonym państwie nie nastąpiło odrodzenie duszy narodu […] rozwielmożniło się w Polsce znikczemnienie 
ludzi. Była to diagnoza lat dwudziestych i wizjonerstwo na kolejne 90 lat. Jak odczytywana jest dziś 
w „świecie”, oddają słowa prof. Normana Daviesa: […] – jak wiele innych ruchów odnowy moralnej, 
i ten [w tym wypadku chodzi o sanację – WJW] zrodził się z koszarowej wiary, że ludzkie dusze można 
wypucować do czysta. (Por.: N. Davies, Orzeł Biały, czerwona gwiazda, Kraków 2011, s. 329-330).

4 Wojciech Korfanty (1873-1939) – działacz gospodarczy, polityk, poseł do Reichstagu i sejmu pruskiego, 
obrońca polskości Górnego Śląska, związany z Ligą Narodową, w czasie Powstania Wielkopolskiego 
członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, polski komisarz plebiscytowy na Górnym 
Śląsku, jeden z  przywódców III Powstania Śląskiego, poseł na Sejm RP i  Sejm Śląski, wicepremier, 
przeciwnik Józefa Piłsudskiego, dążył do autonomii chadeków śląskich, więzień brzeski, uczestnik 
Frontu Morges, prezes Stronnictwa Pracy.

Il. 2. Józef Ryszkiewicz-Świrysz, Siewca, 1929 r.
Źródło: Zbiory CBW, sygn. Ik. 158/II



19

Józefa Piłsudskiego wizerunek religijny

i działanie miało wyraźny kontekst etyczny. Religijność Józefa Piłsudskiego nie miała 
charakteru ideologicznego, lecz była wartością najskrytszą, najgłębszą i wyłącznie 
osobistą5. Nie jest dostatecznie znana biografia marszałka Piłsudskiego, […] by wiedzieć 
coś pewnego o jego życiowej religijności, o jakichś ujawniających się predylekcjach jego 
do mistyki. A jednak można się odważyć – pisał Stanisław Pigoń6 – na przyjęcie, że 
w istocie swej musiał on być przecież organizacją religijną. Jedno jest bowiem niewątpliwe: 
konstrukcja psychiczna Piłsudskiego należy do typu inspiracyjnego; w chwilach ciężkich, 
decydujących opierała się mianowicie na fakcie natchnienia jako na rzeczywistości 
wyższego rzędu. Doświadczał on widać tego faktu osobiście wśród pracy stratega. Posłu-
chajmy wyznania: „Zadaniem duszy ludzkiej – mówił raz – jest tworzenie. Koncepcje 
są tworzeniem nagłym, rodzajem natchnienia: dowództwo – to zdolność koncepcji”. 
Otóż właśnie to »tworzenie nagłe«, ten błysk natchnienia, który znagła rozwidnia drogę 
poprzez gęstwę alternatyw, on to wszak spowinowaca z zaświatem, w konsekwencji 
doprowadza duszę ludzką do doznań mistycznych. Łaskę „nagłych tworzeń” znali 
poeci romantyczni, i dla nich była ona najrzetelniejszym dowodem świata duchowego, 
fundamentem ich religijności. Dostrzegamy i w Piłsudskim to ogniwo, o które zahacza 
ingerencja nadprzyrodzona. Marszałek Piłsudski był w znacznej mierze irracjonalistą, 
wolno też mówić o jego mistyce.

Tak więc trzy istotne, kto wie czy nie najistotniejsze, elementy romantycznej 
struktury duchowej dały się pochwycić w psychice Piłsudskiego: heroizm, indywidualizm 
i mistycyzm. […] wiemy wszyscy, jaki był jego stosunek do wydarzenia tak w istocie swej 
na wskroś romantycznego, jak powstanie 1863 r. Piłsudski był jego kornym czcicielem 
i ideowym spadkobiercą. Pisał i mówił o ludziach i wydarzeniach tamto czesnych wielekroć, 
a zawsze w wyrazach pełnych wzruszenia. Poprzez ten Rok zahaczał on duszą o strukturę 
tamtego pokolenia, zespalał się z nim miłością, wzrastał w wielką epokę romantyczną.

[…] W romantyzmie, uwidaczniającym się w strukturze psychicznej marszałka 
Piłsudskiego, wolno upatrywać dowód ścisłego związku jego osobowości z klimatem 
duchowym stron mickiewiczowskich. Spojony on był z tamtą ziemią najwewnętrzniejszymi 
fibrami swej istoty. Był jej kwiatem i owocem. Równie jak najwyżsi patrioci polscy pokoleń 
poprzednich, jak Rejtan, jak Kościuszko, jak Mickiewicz, jak Traugutt. Szczęśliwszy tylko 
od nich, bo mu dane było zrealizować to co dla tamtych było tylko marzeniem. Nie dziw 
więc, że w tamtej właśnie ziemi spocznie to dumne i żarem uniesień przepalone serce. 
„Gdzie skarb mój, tam serce moje”7.

5 Niezręczne było stwierdzenie ówczesnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który podczas 
uroczystości honorowania jego osoby doktoratem honorowym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy (2013 rok) określił Marszałka jako agnostyka. W odpowiedzi autor zamieścił w publikacji 
Polonia Christiana. Szkice z dziejów Polski chrześcijańskiej (Warszawa 2014), szkic Maryjny Marszałek 
i Generał. Piłsudski i Haller, s. 250-269.

6 Por.: S. Pigoń, Niezłomni, Londyn 1946, s. 63-66.
7 Za: B. Polak, Ostatnia droga Marszałka Józefa Piłsudskiego w  świetle relacji i  współczesnej prasy, 

[w:] Marszałek Józef Piłsudski w pamięci Polaków, red. P. Michalak, B. Polak, M. Polak, W. Wierzejewski, 
Koszalin 2016, s. 67-68.
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Religijności Piłsudskiego nie można też widzieć bez uwzględnienia cech 
jego oso bowości: był człowiekiem skrytym, zdystansowanym od innych, w miarę 
lat chmurnym i niedostę pnym (zwłaszcza po zabójstwie prezydenta Narutowicza 
i bratobójczym maju 1926 roku), przenikliwym i fascynującym pasją czynu. O takiej 
osobowości można powiedzieć: anima naturaliter christiana – duchowość z natury 
chrześcijańska.

Niewiele wiemy o jego zmaganiach wewnętrznych, ponieważ oficjalny wize-
runek Piłsudskiego przedstawiał się dość jednoznacznie: człowiek prosty, zasadniczy, 
bezwzględny dla siebie i wymagający od innych. Dla najbliższych i współpracowników 
ten jakże rubaszny człowiek bywał delikatny i subtelny; ważył w sobie i dogłębnie 
przeżywał sprawy, zanim podjął ostateczną decyzję. Nie sposób twierdzić, że Piłsudski 
był osobowością bez skazy i nie popełniał błędów. Bardzo dobrze znane były grze-
chy społeczno-polityczne Marszałka, podobnie jak dochodząca niekiedy do głosu 
małostkowość, ale o czystości intencji wielu politycznych decyzji, poprzedzonych 
zmaganiami wewnętrznymi Komendanta, zaświadcza ówczesny kapelan Belwederu. 
Istota owych duchowych perypetii była tajemnicą Marszałka i Najwyższego Sędziego.

Komplikacji do portretu religijnego Piłsudskiego dodaje jego młodość 
socjalistyczna spod znaku Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), która wiązała go 
z tendencjami liberalnymi i na pewien czas w ogóle odsunęła od religii. Była to 
zresztą wówczas modna postawa. Bohdan Cywiński8 w książce Rodowody niepokornych 
ukazał, jak bardzo wśród polskiej inteligencji II połowy XIX wieku powszechne były 
sympatie do indyferentyzmu, liberalizmu, a jednocześnie uznanie dla postaw głęboko 
etycznych. Piłsudski jako przywódca PPS, jak wielu innych, sądził, że religia potrzebna 
jest ludziom przeciętnym, których poczu cie godności osobistej nie wystarcza do 
życia moralnego. Religia jest postrachem i chroni od zepsucia, a człowiekowi rozumnemu 
trzeba tylko postępować moralnie9.

Poczucie godności stanowiło fundament osobowości moralnej Józefa 
Piłsudskiego.

Przeciwstawiany często Piłsudskiemu Roman Dmowski również młodość 
i życie dojrzałe miał dalece bardziej areligijne, i dopiero w ostatnim okresie życia 
rozwinął praktyki duchowe. Ideologiczna spuścizna Dmowskiego wiąże go ściśle 
z katolicyzmem, Piłsudskiego ustawia zaś jako religijnie obojętnego. Czy tak było 
w istocie?

8 Prof. Bohdan Cywiński (1939) – działacz społeczny i niepodległościowy, polonista i historyk idei, redaktor 
„Znaku”, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor m.in. Ogniem próbowane, 
Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej.

9 Z listu J. Piłsudskiego do brata – cyt. za: B. Urbankowski, Filozofia…, op. cit., s. 100.
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Marszałek pochodził z rodziny katolickiej10, a dom rodzinny ukształtował 
w nim podstawy tego światopoglądu11. Wyniósł z niego kult macierzyństwa i głę-
boki szacunek dla swej rodzicielki12, której po śmierci ofiarował serce, do dziś 
spoczywające na wileńskiej Ros sie pod granitową płytą z napisem Matka i serce syna. 

10 W archiwum parafii w Powiewiórce (lit.: Pavovere), zwanym sorokpolskim, znajdowała się sporządzona 
w języku rosyjskim metryka chrztu późniejszego Marszałka: Roku tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego, 
miesiąca grudnia, dnia 3 [czyli 15 grudnia wg kalendarza gregoriańskiego] w  Sorokpolu, w  kościele 
rzymsko-katolickim ksiądz Tomasz Woliński, proboszcz tego kościoła ochrzcił z  zachowaniem wszystkich 
obrządków Sakramentu imieniem Józef Klemens niemowlę płci męskiej urodzone tegoż 1867 roku dnia 
23 listopada [czyli 5 grudnia wg kalendarza gregoriańskiego] w dobrach Zułów parafji Sorokpolskiej, syna 
małżonków ślubnych Józefa i  Marji z  Billewiczów Piłsudskich stanu szlacheckiego. Trzymali do chrztu 
Józef Marcinkowski z Konstancją Rogalską, oboje szlachetnie urodzeni. Szafarzem chrztu był ks. Tomasz 
Woliński (+1878), spoczywający obecnie na miejscowym cmentarzu. Na chórze świątyni znajduje się 
– wykonana w drewnie przez parafian – tablica z napisem: Kościół Sorokpolski, miejsce chrztu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, Wodza Narodu, od synów tej ziemi.

11 Warto przytoczyć epizod z końca życia Marszałka (z 1935 roku): Gdy 1 stycznia Lepecki wspomniał, że „dzisiaj 
jest święto”, Marszałek zapytał: „Jakie święto?” – „Nowy Rok, panie Marszałku”. – „Nowy Rok? Tego u nas na 
Litwie nikt nie uważa za święto. Jakie święto? Trzech Króli, to tak, ale Nowy Rok […]” – por.: W. Jędrzejewicz, 
Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, Uzupełnienia i Zmiany, Londyn 1986, s. 83.

12 Jedną z przyczyn młodzieńczego dystansu Józefa Piłsudskiego wobec Kościoła podał kard. Aleksander 
Kakowski: […] nosił głęboko w sercu żal do księdza, który tłumacząc się względami formalnymi, nie chciał 
pójść z olejami świętymi do konającej jego matki. To było przyczyną jego niechęci do duchowieństwa. Por.: 
A. Kakowski, Z niewoli do Niepodległości. Pamiętniki, Kraków 2000, s. 815.

Il. 3. Grób Marii Piłsudskiej z sercem Marszałka Józefa Piłsudskiego
Źródło: Zbiory CBW, sygn. FD 29020, nr 498
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Sam Piłsudski przyznał się do swego genotypu: Po ojcu odziedziczyłem zdolności, po 
matce – charakter13.

To właśnie matka zwykle kończyła wspólne modlitwy sentencją: Będzie Polska 
w imię Pana14.

Przynależność Piłsudskiego do Kościoła katolickiego nie była w zasadzie 
kwestionowana i dopiero w latach siedemdziesiątych rozgorzał spór w następstwie 
ujawnienia dokumentów i nieznanych świadectw. Opublikowano dowody przyna-
leżności Marszałka do wspólnoty ewangelicko-augsburskiej15. Wprawdzie wcześniej 
krążyły różne plotki, ale nie bardzo dawano im wiarę; sam Piłsudski zakazał wszelkich 
sprostowań, dochodzeń i sądów w stosunku do wiadomości dotyczących jego osoby, 
choćby to były inwektywy, pomówienia i obrazy. Stąd informacji tych nie traktowano 

13 Słowa te wypowiedział J. Piłsudski do Artura Śliwińskiego (według zapisu z 4 listopada 1931 roku) – 
por.: W. J. Wysocki, Panicz z Zułowa (Rzecz o rodowodzie Józefa Klemensa Piłsudskiego herbu Kościesza 
Odmieniona), [w:] Marszałek Józef Piłsudski w pamięci Polaków, op. cit., s. 13.

14 W. J. Wysocki, Panicz z Zułowa..., op. cit., s. 13.
15 Ewangelicką metrykę pierwszego małżeństwa J. Piłsudskiego odnalazł Władysław Pobóg-Malinowski 

i opublikował w paryskiej „Kulturze” nr 5 w 1960 r. Przedruk ukazał się w londyńskim piśmie Zrzeszenia 
Ewangelików Polaków w Wielkiej Brytanii „Poseł Ewangelicki” nr 5, 1960, s. 3. Tamże zamieszczony został 
akt konwersji Piłsudskiego na protestantyzm – nr 9 z 1964 r.

Il. 4. Józef Wincenty Piłsudski
Źródło: Zbiory CBW, E. Kern, Marja Piłsudska 
– matka Marszałka: wizerunek życia, Warszawa 

1935, s. 113, sygn. 173397

Il. 5. Maria z Billewiczów Piłsudska
Źródło: Zbiory CBW, M. Juścińska, Marja 
z Billewiczów Piłsudska: matka Marszałka, 

Wilno 1936, s. 5, sygn. 342119
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poważnie. Dziś znane są już okoliczności, w jakich owa konwersja nastąpiła. 24 maja 
1899 roku w Łomży wobec pastora Kacpra Mikulskiego16 31-letni Józef Piłsudski 
złożył ewangelicko-augsburskie wyznanie wiary, a przyczyną tego było małżeństwo, 
jakie wkrótce (15 lipca 1899 roku) miał zawrzeć z Marią Kazimierą z Koplewskich 
Juszkiewiczową17. Maria była rozwiedziona, zatem ślub w Kościele katolickim nie 
mógł zostać zawarty i „wyjściem” – wówczas częstym – była zmiana wyznania.

Dziś w dobie ekumenizmu prozelityczne spory o wyznaniowość wydają się 
bardzo niestosowne. Ponadto wszystko wskazuje na koniunkturalność konwersji 
podyktowanej pragnieniem poślubienia kochanej kobiety.

16 Ks. Kacper Mikulski (1840-1935) – o. Kazimierz w  zakonie bernardynów, zmienił wyznanie 
w  zborze staroluterańskim, pastor ewangelicki, w  1884 roku objął parafię łomżyńską, związany był 
z niepodległościową PPS.

17 Maria Kazimiera z  Koplewskich primo voto Juszkiewiczowa, secundo voto Piłsudska (1865-1921) 
– działaczka PPS, absolwentka uniwersytetu dla kobiet w  St. Petersburgu, nauczycielka, więzień 
polityczny, pierwsza żona J. Piłsudskiego (konkurentem był R. Dmowski), zmarła w  Krakowie, 
spoczywa na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

Il. 6. Maria Kazimiera z Koplewskich
1 v. Juszkiewiczowa, 2 v. Piłsudska
Źródło: Józef Piłsudski 1867-1935,

Kraków 1935, s. 31

Il. 7. Metryka konwersji
J. Piłsudskiego na protestantyzm

Źródło: Ks. J. Warszawski, Studia nad
wyznaniowością religijną Marszałka

J. Piłsudskiego, Londyn 1978, s. 112 [a]
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Do wątku protestanckiego wyznaniowości Piłsudskiego trzeba dodać, iż długo 
utrzymywał dobre stosunki z bp. Juliuszem Burschem18, zwierzchnikiem Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego, który mimo niemieckiego pochodzenia pozostał do 
końca wierny Polsce i jako 80-letni starzec został zamordowany w Oranienburgu 
w 1942 roku. Podobnie Marszałkowa Aleksandra Piłsudska19 podtrzymywała na 
emigracji przyjaźń z bp. Władysławem Fierlą20, zwierzchnikiem tegoż Kościoła 
na obczyźnie. Ta otwartość i bliskie stosunki z dostojnikami protestanckimi przez 
niektórych były uważane za argument wyznaniowej przynależności Piłsudskiego.

Po 17 latach od łomżyńskiej konwersji, 28 lutego 1916 roku, podczas walk 
Legionów na froncie wschodnim, w ciężkiej chorobie brygadier Piłsudski prosił 
kapelana I Brygady, ks. Henryka Ciepichałła21, by przyjął jego akt rekonwersji do 
Kościoła rzymsko katolickiego. Akt sporządzono prowizorycznie – z zachowaniem 
poufności – na kartce w pamiętniku kapelana.

Oto ten tekst: 

Wyrzeczenie się protestantyzmu przez Naszego Komendanta Józefa Piłsudskiego 
i złożenie wyznania wiary rzym.-kat.

Działo się to w Karasinie na Wołyniu, pow. Kowelski, dnia 27 (dwudziestego 
siód mego) lutego 1916 (tysiąc dziewięćset szesnastego) roku, podczas choroby na influenzę. 
Nasz Komendant Józef Piłsudski (Kmdt. I Bryg. Leg. Pol.) złożył wyznanie wiary rzym.-
-kat. we własnym mieszkaniu, na kwaterze, leżąc w łóżku, przede mną, niżej pod pisanym 
kapelanem I p.p. Leg. Pol. w obecności dwóch świadków: Szefa Sztabu I Bryg. Leg. Pol. 
płka Kazimierza Sosnkowskiego i por. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Obaj 
świadkowie stwierdzili akt własnoręcznymi podpisami. 

ks. Henryk Ciepichałł        Podpisani świadkowie 
kapelan 1 p.p. I bryg. Piłsudskiego  Ppłk Kazimirz Sosnkowski 
Karasin s. 28/11 1916 r.        Szef Sztabu 
           Por. Bolesław Wieniawa-Długoszowski

18 Bp Juliusz Bursche (1862-1942) – z  rodziny o  niemieckich korzeniach, ewangelicki zwierzchnik 
Kościoła, ceniony kaznodzieja, wydał manifest potępiający narodowy socjalizm i ideologię hitlerowską, 
w 1939 roku aresztowany przez Niemców, torturowany, zmarł z wycieńczenia, nie wyparł się polskości.

19 Aleksandra ze Szczerbińskich Piłsudska (1882-1963) – działaczka PPS i POW, więziona na Pawiaku, 
komendantka kurierek I Brygady Legionów Polskich, od 1921 roku żona J. Piłsudskiego, działaczka 
społeczna, członkini Zarządu Unii Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, od 1939 roku na emigracji, 
odznaczona Orderem Virtuti Militari i Orderem Krzyża Niepodległości z Mieczami.

20 Bp Władysław Fierla (1909-1995) – zwierzchnik Kościoła ewangelickiego, pochodził z Zaolzia, w czasie 
wojny więzień KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen, ewangelicki kapelan PSZ, następnie Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i  Rozmieszczenia, przebywał na emigracji jako biskup Polskiego Kościoła 
Ewangelickiego na Obczyźnie z siedzibą w Londynie.

21 Ks. Henryk Ciepichałł (1886-1934) – pijar, kapelan legionowy, kapelan WP, wystąpił ze stanu 
duchownego i  przeszedł na wyznanie augsburskie, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Orderem 
Krzyża Niepodległości.



25

Józefa Piłsudskiego wizerunek religijny

Komendant Józef Piłsudski urodził się w Zułowie, pow. Święciany (Litwa), 
d. 23 XI starego stylu, r. 1867 z ojca Józefa i matki Marii z Billewiczów.

Akt spisałem na własne żądanie Komendanta nie w księdze głównej (księga 
czyn ności) 1 p.p., lecz w swoim pamiętniku, aby rzecz cala zachowała się w tajemnicy. 
Ks. H. C22.

W odrodzonej Polsce Piłsudski, już po dojściu do władzy, zażądał sporządzenia 
formalnego aktu rekonwersji na katolicyzm, co uczyniono. Po śmierci pierwszej 
żony (16-17 sierpnia 1921 roku) Marszałek zawarł 25 października 1921 roku 

22 Kopia fotostatyczna dokumentu przechowywana jest w archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym 
Jorku. Por.: W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. 1, Warszawa 1989, s. 318; 
W. K. Cygan, W. J. Wysocki, Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!… Duszpasterstwo wojskowe Legionów 
Polskich, Warszawa 1997, s. 44.

Il. 8. Aleksandra ze Szczerbińskich
Piłsudska

Źródło: Zbiory CBW,  
sygn. FD 29020, nr 3

Il. 9. Kopia Aktu rekonwersji  
J. Piłsudskiego na katolicyzm

Źródło: Ks. J. Warszawski, Studia 
nad wyznaniowością religijną 

Marszałka J. Piłsudskiego, Londyn 
1978, s. 112 [b]



26

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

w Belwederze małżeństwo z Aleksandrą ze Szczerbińskich23. Związek pobłogosławił 
kapelan Belwederu ks. prałat Marian Tokarzewski24 z upoważnienia arcybiskupa 
warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego.

23 Pełny akt ślubu zamieszczony [w:] W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867- 
-1935, t.  2: 1918-1926, Warszawa 1998, s. 345-346. Świadkami na ślubie byli: ppłk Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski i płk Eugeniusz Piestrzyński – oficer legionowy, oficer WP oraz osobisty lekarz 
Marszałka.

24 Ks. infułat Marian Tokarzewski (1874-1941) – wydalony przez Rosjan z diecezji łucko-żytomierskiej, 
proboszcz w Taszkiencie i Barze, związany z konspiracją niepodległościową, kapelan Wojska Polskiego, 
kapelan Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego (w Belwederze 25 października 1921 roku asystował przy 
ślubie J. Piłsudskiego i A. Szczerbińskiej) i prezydenta S. Wojciechowskiego, po 1926 roku na parafiach, 
aresztowany przez NKWD w 1940 roku i skazany na karę śmierci z oskarżenia o spisek antysowiecki.

Il. 10. Komendant Józef Piłsudski  
i bp Władysław Bandurski, honorowy

kapelan Legionów, [rok 1916]
Źródło: Zbiory CBW, sygn. FC 29486
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Zarówno akt legionowy, jak i późniejszą „autoryzację” rekonwersji miał w swym 
ręku ks. Władysław Korniłowicz25, założyciel podwarszawskich Lasek, który był świad-
kiem ostat nich chwil Marszałka Piłsudskiego26. Z ks. Władysławem Korniłowiczem 
Marszałek związany był przez więzi rodzinne i przyjacielskie, proponowano mu nawet 
stanowisko kapelana w Belwederze. Z rozkazu Piłsudskiego dokonał poświęcenia 
pałacu w 1932 roku i choć nie przyjął propozycji, a gorzko przeżył maj 1926 roku, 
zadzierzgnięte więzi nie zostały zerwane, bo właśnie jego wezwano do umierającego 
Marszałka. Sprzeciwiała się temu do ostatnich chwil Marszałkowa, ufając w siły 
własne męża. Nie do końca zdając sobie sprawę z zagrożenia jego stanu zdrowia27, 
odrzucała sugestię sprowadzenia do domu kapłana.

W związku z kryzysem stanu zdrowia Piłsudskiego, który nastąpił rano 
w  sobotę, 12 maja 1935 roku, około godziny 19.20 (najprawdopodobniej 
wcześniej za sprawą płk. dr. Antoniego Stefanowskiego lekarze podjęli decyzję 
o sprowadzeniu księdza, zapewne przynajmniej wstępnie uzgodnioną z Aleksandrą 
Piłsudską)28. Opisuje to sam płk dr med. Antoni Lepecki: […] udało mi się sprowadzić  
ks. Władysława [Korniłowicza – przyp. WJW] akurat na ostatni nieledwie moment, 
gdyż – jak to zresztą zawsze w życiu bywa i na co kładłem nacisk – pogorszenie zawsze 
idzie raptowniej niż nasze ludzkie obliczenia. […] Wczoraj po obiedzie wywojowałem 
całą sprawę, przed południem nie udało mi się przekonać pani Marszałkowej, która 
z kobiecym uporem twierdziła, że nie jest tak źle pomimo krwotoku i że Marszałek 
wyzdrowieje w ciągu maja. Chciałem sprowadzić X do niej i to zaraz. Marszałkowa 
płakała, ale nie zgodziła się i później powiedziała jedynie gen. dr. Rouppertowi, że jestem 

25 Ks. Władysław Korniłowicz (1884-1946) – działacz społeczny, współorganizował pierwsze drużyny 
harcerskie w Polsce, kapelan WP w 1920 roku, położył wiele zasług w kształtowanie form religijności 
intelektualnej, opiekun SS. Franciszkanek i Zakładu dla Ociemniałych w Laskach, znany rekolekcjonista 
akademicki.

26 Ks. W. Korniłowicz udzielał ślubu chrześniakowi Piłsudskiego, a  jednocześnie synowi Wacława 
Sieroszewskiego „Sirko”, legionisty i  znanego pisarza. Piłsudski uczestniczył w  uroczystości; zwrócił 
się po niej do kapłana: Ksiądz prałat tak rzetelnie przygotował młodych do sakramentu małżeństwa. 
Proszę pamiętać o mnie, gdy przyjdzie chwila do ostatniej posługi. Przy rozmowie z księdzem obecny był 
dr Antoni Sokołowski. – za: W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego… Uzupełnienia…, op. cit., 
s. 87. Por. też: J. Łukawy, Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek, „Nasza Służba” 2015, nr 10 , s. 8-9.

27 Z  relacji mjr. Mieczysława Lepeckiego, adiutanta Marszałka: Pani Aleksandra nie odstępowała łóżka. 
Wciąż jeszcze pełna była nadziei. Podziwiałem tę jej niezłomną ufność w to, że „Ziuk nie tyle potrafi znieść”. 
Nikt jej tej wiary już nie odbierał. Kto by miał tak twarde serce, aby jej tę wątłą roślinę wyrywać. Gdy 
później, już w wiele miesięcy po nieszczęściu, była o tym mowa, Pani Marszałkowa zrobiła mi za przyznanie 
się do wątpliwości, jakie miałem już od dłuższego czasu, gorzką wymówkę. Sam Lepecki przyznał, że 
podzielał sceptycyzm wobec posługi sakramentalnej. Później dowiedziałem się, że dr Antoni Stefanowski 
rozmówił się z księdzem Władysławem Korniłowiczem, żeby ten był wciąż w domu, przy telefonie, gotowy 
na każde wezwanie. W pierwszej chwili, gdy mi o tym powiedziano, wydawało mi się to czymś w rodzaju 
przestępstwa wobec wiary we własne siły lekarskie, ale później zrozumiałem, że było to właściwe zrozumienie 
swego obowiązku. – B. Polak, Ostatnia droga…, op. cit., s. 38.

28 Ibidem, s. 22.
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dziwny człowiek29. Moje „mistyczne” argumenty nie mogły Jej przekonać, tym bardziej, 
że zabroniono urzędowo informować ją [o stanie zdrowia Marszałka – przyp. WJW] 
w sposób odpowiadający rzeczywistości. Lekarze szli mi na rękę od środy zeszłego tygodnia, 
ale władze oficjalnie przeszkadzały, aczkolwiek zgodziły się, że jeżeli którego z księży, to 
właśnie ks. Korniłowicza. Wczoraj po obiedzie zastałem stan bardzo zły i chorego (zresztą 
właściwie i w sobotę też) nieprzytomnego, więc wziąłem auto i pojechałem do Lasek i zaraz 
z powrotem z Księdzem. Było namaszczenie olejami i gdy ks. Korniłowicz głośno się modlił, 
Marszałek jak gdyby się ocknął, podniósł rękę do góry (a leżał nieprzytomnie bez ruchu 
uprzednio), jak gdyby się chciał przeżegnać czy też pobłogosławić i w kilka minut później 
w obecności ks. Korniłowicza zmarł. Przedtem na kilka minut robiłem zastrzyk koraminy 
do żyły. […] „Oficjalnie”, jeśli tak można powiedzieć, dziękowano mi, że sprowadziłem 
ks. Władysława i obecnie władze wyższe uważają, że miałem rację i uratowałem sytuację30.

Zachowała się relacja ks. Korniłowicza z ostatnich chwil Pierwszego Marszałka 
Polski, któremu w obecności żony i córek, gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego 
i płk. dr. med. Antoniego Stefanowskiego31 udzielił sakramentalnej posługi. Oto 
fragment relacji: Choremu udzieliłem absolucji sakramentalnej, nałożyłem Oleje Święte 
i udzieliłem odpustu na godzinę śmierci. Miałem wrażenie, że Marszałek, który miał 
oczy szeroko otwarte i był dotąd nieruchomy, zareagował na widok księdza lekkim 
poruszeniem się. Zaraz potem nastąpiła agonia trwająca parę minut. Po czym Marszałek 
spokojnie skonał. Odmówiłem modlitwę za konających32.

Wieczorem 12 maja ks. Władysław Korniłowicz relację z posługi przekazał  
nuncjuszowi apostolskiemu, a następnego dnia wręczył oficjalne sprawozdanie 
kard. Aleksandrowi Kakowskiemu. Pełny tekst relacji:

29 Mjr Aleksander Hrynkiewicz, adiutant Marszałka, pisze w swojej relacji z ostatnich chwil: […] Godz. 
19.20. Uchwałą naradzających się stale lekarzy powzięto decyzję sprowadzenia księdza, na co prawdopodobnie 
uzyskano zgodę pani Marszałkowej, odbierając tym wszelką nadzieję uratowania Komendanta. Jak 
zauważyłem, głównym tego sposobu leczenia inicjatorem był płk dr Stefanowski, który od samego początku, 
gdy wszedł w  skład leczących Komendanta lekarzy, był zdania, że raczej w  tej sytuacji pomoże więcej 
jakiś ksiądz mistyk, wierzący bardziej w modlitwę i pomoc Bożą, niż skuteczność pomocy lekarskiej. […] 
Dr  Stefanowski zawsze miał więcej uwagę zwróconą na stronę duchową Komendanta, aniżeli fizyczną, 
do której był przecież powołanym. […] Przez usta mjr. dr. Cienciały zwrócono się do mnie, bym skłonił 
Komendanta lub panią Marszałkową do tego, by zezwolono jakiemuś księdzu mistykowi, znajdującemu się 
na prowincji, odprawiać oficjalne modły za zdrowie Komendanta. Głównym powodem tej propozycji była 
obawa tego troskliwego lekarza, by społeczeństwo, w razie śmierci Komendanta, nie myślało, że Komendant 
zmarł jak poganin. Majorowi Cienciarze odpowiedziałem wtedy, że misji tej na siebie nie przyjmę, że mamy 
czas jeszcze o duszy myśleć, która to sprawa zależy wyłącznie od woli Komendanta. – Ibidem, s. 43-44.

30 List płk. dr. med. A. Stefanowskiego do Marii Stokowskiej. Ibidem, s. 41. Por. też: „Zeszyty Historyczne”, 
Paryż 1991, z. 96, s. 226-227.

31 Dr med. płk Antoni Stefanowski (1885-1940) – lekarz wojskowy, legionista, peowiak, pośredniczył 
w rozmowach dotyczących powrotu Błękitnej Armii do kraju, współpracownik J. Piłsudskiego i jego 
lekarz, odznaczony Orderem Virtuti Militari, w  1939 roku w  niewoli sowieckiej, zamordowany 
w Katyniu.

32 Relację ks. Władysława Korniłowicza cytuje w  całości ks. Józef Warszawski SI w  Studiach nad 
wyznaniowością…, op. cit., s.  352. Oryginał jest przechowywany w  archiwum Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie.
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X. Władysław Korniłowicz
Tajny Szambelan
Jego Świątobliwości

Warszawa, dnia 13 maja 1935 roku
W dniu 8 maja 1935 roku płk dr Antoni Stefanowski uprzedził mnie listownie, 

żebym był przygotowany na to, że mogę być wezwany do chorego, którego trzeba będzie 
może kilkakrotnie odwiedzić (nie wymieniał nazwiska), i że przyślą po mnie do Lasek 
samochód. Ustnie i poufnie dowiedziałem się, że chodzi o osobę Marszałka Piłsudskiego.

W dniu 12 maja, o godzinie 19.30 dr Stefanowski, w porozumieniu z Panią 
Marszałkową, przyjechał do Lasek i zabrał mnie do Belwederu. W drodze wspomniał 
o tym, że Marszałek zawsze nosi przy sobie Matkę Boską Ostrobramską, i że o Niej mówił 
jako o swojej Opiekunce.

Przy łóżku chorego zastałem gen. Kasprzyckiego, gen. Roupperta, gen. Wieniawę-
-Długoszewskiego [sic!], kilku lekarzy wojskowych i adiutantów. Chory był nieprzytomny, 
ciężko oddychał. Po masażu w okolicy serca Choremu zastrzyknięto dożylnie coraminę. 
Gdy zacząłem modlitwy, nadeszła Pani Marszałkowa i posłano po córki. Wszystkie trzy 
uklękły przy łóżku. Choremu udzieliłem absolucji Sakramentalnej, nałożyłem Oleje Święte 
i udzieliłem Odpustu na godzinę śmierci. Miałem wrażenie, że Marszałek, który miał 
oczy otwarte i był dotąd nieruchomy, zareagował na widok księdza lekkim poruszeniem 
się. Zaraz potem rozpoczęła się agonia trwająca parę minut. Po czym Marszałek spokojnie 
skonał. Odmówiłem modlitwę za umarłych.

(-) Ksiądz Władysław Korniłowicz

Ks. Władysław Korniłowicz, relacjonując kard. Stefanowi Wyszyńskiemu 
sprawę ostatniej posługi Marszałkowi, przedstawił ją następująco: Gdy wszedłem 
do pokoju, widziałem Marszałka leżącego z zamkniętymi oczami. Głośno oświadczyłem 
kim jestem i po co przychodzę. Marszałek otworzył oczy i poznał mnie. Usiłował podać 
mi rękę, jednak nie mógł. Skierowałem do Marszałka kilka słów pociechy, jakie zwykł 
kapłan kierować do umierającego. Po czym zapowiedziałem, że udzielę mu rozgrzeszenia. 
Marszałek ponownie uniósł dłoń i spojrzał na wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
wiszący nad łóżkiem. Po czym uczynił znak krzyża świętego. Jeszcze chwilę pozostałem 
przy łożu i udzieliłem Marszałkowi namaszczenia olejami świętymi. Po krótkiej modlitwie 
wycofaliśmy się obydwaj z dr. Sokołowskim33.

Relacja ks. Korniłowicza jest podobna do zapisu gen. Felicjana Sławoja-  
-Składkowskiego, legionisty i lekarza: Komendant przytomny, błogosławił ręką dzieci […]. 
Doktór Stefanowski pojechał po księdza Korniłowicza […]. Ksiądz z doktorem wchodzą do 
sypialni Komendanta, a za chwilę generał Rouppert wzywa mię, że można już wejść. […] 
Przed nami, na łożu, leży Komendant z zamkniętymi oczami, ciężko oddychając. Pani 
Marszałkowa z córkami klęczy przy łóżku, trzymając rękę umierającego Męża. W nogach 
33 Za: W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego… Uzupełnienia…, op. cit., s. 87. Autor powołuje 

się na list z 6 czerwca 1977 roku kard. Stefana Wyszyńskiego do Jana Gaździckiego w Warszawie (odpis 
listu w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku).
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łóżka stoi modlący się ksiądz Korniłowicz. Doktór Mozołowski, pochylony po prawej 
stronie łóżka, obserwuje twarz Komendanta. Komendant ma oczy ciągle zamknięte. Twarz 
jego wychudła w czasie choroby, jest piękna i spokojna. Mijają długie chwile samotnego 
świszczącego oddechu Komendanta i modłów księdza, udzielającego Ostatniego Namasz-
czenia. […] W pewnym momencie Komendant zachłystuje się i oddech jego ustaje. Doktor 
Mozołowski robi ruch, jakby chciał jeszcze Komendanta ratować, ale za chwilę ręce jego 
opadają bezsilnie. To już śmierć. Klękamy wszyscy. Tylko adiutant, mający służbę, stoi na 
baczność. Jest godzina 845 wieczorem, gdy przestaje bić serce Pierwszego Marszałka Polski34.

Odbiega od powyższych ton relacji mjr. Aleksandra Hrynkiewicza, adiutanta 
Marszałka, ale może warto ją przytoczyć, by pokazać niezrozumienie i trudności, 
z jakimi borykali się płk dr Antoni Stefanowski i ks. Władysław Korniłowicz. 
Mjr Aleksander Hrynkiewicz odnotował: Godz. 20.05. […] Przybył również ksiądz 
Korniłowicz, przywieziony z prowincji przez dr. Stefanowskiego. Czy w Warszawie brak księży? 
[…] Godz. 20.20. W pokoju zielonym czyha na duszę Komendanta przywieziony 
ksiądz i dr Mozołowski.

Godz. 20.25. Rozpoczynają modły. […] Ksiądz szepcze modlitwy, podają oleje 
święte, którymi namaszcza rytuałem przewidziane miejsca na głowie Komendanta. 
Otoczenie klęczy i modli się35.

Do trumny włożono Piłsudskiemu w dłonie srebrny ryngraf Matki Boskiej 
Ostrobramskiej36, ofiarowany mu w dniu imienin 19 marca 1916 roku przez oficerów 
sztabu Legionów. Ryngraf Matki Boskiej Ostrobramskiej Piłsudski nosił zawsze, na 
postojach w kwaterach stawiał na widocznym miejscu. Towarzyszył mu do końca37.

W okresie 6-tygodniowej żałoby narodowej, którą ogłosił gabinet premiera 
Walerego Sławka, jak pisał „Wiarus”38: […] cała Polska modli się w owej chwili, aby 
ta ziemia polska, którą wywalczył i zrosił swoją krwią i potem, była Wielkiemu Synowi 
Wolnej Rzeczypospolitej lekka, aby znalazł w niej spokój i ciszę, których nie zaznał za 
Swego utrudzonego Żywota39.

Warto jeszcze odnotować depesze kondolencyjne od wielu osobistości, a zwłasz-
cza od papieża Piusa XI, który napisał już 3 maja do prezydenta RP prof. Ignacego 
Mościckiego: Bierzemy żywy udział w żałobie Pana Prezydenta i w żałobie Polski, 
zawsze szczególnie drogiej naszemu sercu. Modlimy się o wieczny odpoczynek dla duszy 
nieodżałowanego Marszałka, oraz modlimy się także o pokój i pomyślność Polski, którą 
błogosławimy całą, w Pana Prezydenta czcigodnej osobie40.

34 F. S. Składkowski, Strzępy meldunków, Warszawa 1936, s. 554-555.
35 Cyt. za: B. Polak, Ostatnia droga…, op. cit., s. 44-45.
36 Wykonany ze srebrnej blachy ryngraf ma wymiary 160 x 170 mm. Od 1984 roku pozostaje w zbiorach 

Muzeum Wojska Polskiego (nr 44874).
37 o. J. M. Bartnik, E. J. P. Storożyńska, Matka Boża Łaskawa…, op. cit., s. 19. W kaplicy w Belwederze 

zamierzano zawiesić obraz patrona Marszałka, św. Józefa. Piłsudski nie zaakceptował tego i prosił o obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, który – gdy wiadomość o życzeniu Marszałka dotarła – podarowało „miłe” Wilno.

38 H. J., Ostatnia droga, „Wiarus” 1935, nr 21, s. 513.
39 Cyt. za: B. Polak, Ostatnia droga…, op. cit., s. 31.
40 Ibidem, s. 51.
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Ojciec Święty za pośrednictwem kard. Eugenio Pacellego, późniejszego Piusa XII, 
sekretarza stanu, złożył słowo pociechy Marszałkowej, Aleksandrze Piłsudskiej: 
Jego Świątobliwość bierze żywy udział w wielkim bólu Pani i zanosząc z całego serca 
modły za Zmarłego Marszałka, przesyła Waszej Ekscelencji i całej rodzinie pociechę 
błogosławieństwa apostolskiego, do którego pragnę dołączyć wyrazy mego osobistego 
współczucia41.

Kondolencje złożył w Belwederze wdowie po Marszałku oraz rządowi pol-
skiemu na ręce ministra Józefa Becka nuncjusz apostolski abp Francesco Marmaggi 

41 Ibidem, s. 52.

Il. 11. Reprint obrazka z 1935 r., 
wydanego na okoliczność śmierci

Marszałka Piłsudskiego  
(awers i rewers)

Źródło: Zbiory własne autora
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Il. 12. Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 12 maja 1935 r.
Źródło: Zbiory CBW, sygn. DU 1766

w towarzystwie audytora nuncjatury ks. prałata Alfredo Paciniego42. Prymas Polski 
kard. August Hlond w depeszy z 13 maja do nowo mianowanego Generalnego 
Inspektora Sił Zbrojnych gen. Edwarda Śmigłego-Rydza, napisał: Z powodu zgonu 
genialnego Twórcy, zwycięskiego Wodza i pierwszego Marszałka armii polskiej Józefa 
Piłsudskiego składam serdeczne kondolencje tejże armii na ręce Pana Generała43.

42 Ibidem, s. 53.
43 Ibidem, s. 56.
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Uroczystości żałobne Marszałka Józefa Piłsudskiego w ka tedrze warszawskiej, na 
Polu Mokotowskim i w krakowskiej świątyni mariackiej44 i wreszcie w podziemiach 
katedry wawelskiej były hołdem nie tylko dla zasłużonego bojownika o niepodległość, 
zwycięskiego wodza i największego autorytetu Rzeczypospolitej, ale też chrześcijanina, 
katolika, który pod sztandarem BÓG-HONOR-OJCZYZNA ufnie korzył się przed 
Panią Ostrobramską, i u której zawiesił srebrną tabliczkę: Matko, dziękuję Ci za 
Wilno – 19.IV.191945.

Marszałkowa Aleksandra Piłsudska w swoich wspomnieniach pisze: Ilekroć 
mąż wybierał się w podróż lub wyruszał w pole, zawsze miał ze sobą medalik Matki 
Boskiej Ostrobramskiej46.

I dalej wspomina: W 1914, gdy wyruszał na wojnę, ofiarowano mu malutki 
obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej w srebrze. Obrazek ten nosił zawsze przy sobie 
aż do ostatniej chwili życia47.

44 W  kościele Mariackim Mszę Św. odprawił abp Adam Sapieha, egzekwie żałobne w  obrządku 
greckokatolickim celebrował biskup przemyski Jozafat Kocyłowski.

45 Tabliczka pozostaje do dziś na ścianie w kaplicy ostrobramskiej.
46 Cyt. za: ks. J. M. Warszawski, Studia nad wyznaniowością…, op. cit., s. 240.
47 Ibidem, s. 282.

Il. 13. Matka Boska Ostrobramska
Źródło: Reprodukcja ze zbiorów Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku. Obrazek okolicznościowy 
z okazji śmierci Jadwigi Jaraczewskiej z Piłsudskich 
16.11.2014 r. [święto Matki Boskiej Ostrobramskiej]. 

Zbiory CBW, sygn. DZS 4.8
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Także we wspomnieniach Wandy Pełczyńskiej (Filipowskiej)48 z lat sześć-
dziesiątych znajdujemy stwierdzenie, iż w 1912 roku Piłsudski miał jej wyznać: że 
on, stary socjalista, gdy ma powziąć ważną decyzję, modli się przedtem do Matki Boskiej 
Ostrobramskiej49.

Wiadomo było bliskim, że Piłsudski modli się codziennie przed zawieszonym 
nad łóżkiem wizerunkiem Ostrobramskiej Pani, który ma zawsze przy sobie, nawet 
w podróży, że w ogóle przestrzega mszy św. niedzielnej i piątkowego postu, że przy-
stępuje niekiedy do Sakramentów świętych, że zdobywa się czasem na takie akty 
gorącej pobożności, jak przy pierwszej bytności w oswobodzonym Wilnie, kiedy na 
klęczkach przeszedł długie schody, wiodące do cudownej kaplicy nad Ostrą Bramą50. 
Nie dość, że sam szedł na kolanach, to jeszcze podobno51 nakłonił do tego samego 
nuncjusza Achille Rattiego, toteż gdy Ratti zasiadł na papieskim tronie jako Pius XI, 
za pośrednictwem kardynała A. Kakowskiego przesłał Naczelnikowi Państwa swój 
portret z dedykacją: Przesyłamy naszemu ukochanemu synowi w Chrystusie, Józefowi 
Piłsudskiemu, Naczelnikowi Państwa Polskiego, błogosławiąc z uczuciem szczególnej 
i niezmiennej życzliwości Jego i Jego szlachetny i drogi naszemu sercu Kraj52.

Papież pamiętał, że gdy został odwołany z funkcji nuncjusza w Warszawie,  
Marszałek Piłsudski użyczył mu na podróż do Rzymu swoją salonkę53. Bło-
gosławieństwa papieskie i  złoty medal papieski przywoził Marszałkowi także 

48 Wanda z Filipowskich Pełczyńska (1894-1976) – działaczka społeczna, kurierka I Brygady Legionów 
Polskich, związana z POW, dyrektorka rozgłośni wileńskiej Polskiego Radia, posłanka na Sejm, członkini 
Zarządu Unii Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, współorganizatorka konspiracji wileńskiej od 
1939 roku, więziona przez NKWD, żołnierz AK i Powstania Warszawskiego, po wojnie na emigracji, 
odznaczona Orderem Virtuti Militari, Orderem Krzyża Niepodległości.

49 Por. W. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys, Warszawa 1985, s. 240; B. Urbankowski, 
Filozofia…, op. cit., s. 76.

50 Za jezuitą o. J. Rostworowskim i „Przeglądem Powszechnym” 1935, nr 6, s. 435. Potwierdził to także 
żołnierz Marszałka, Franciszek Wiśniewski, który był świadkiem tego wydarzenia, gdy Piłsudski 
wchodził do Ostrej Bramy na kolanach. Syn Franciszka, ks. Wiesław Wiśniewski, taką relację słyszał 
wielokroć od ojca i to potwierdził autorowi. Por. też: ks. J. M. Bartnik, E. J. P. Storożyńska, Matka Boska 
łaskawa…, op. cit., s. 21.

51 Nie zostało to udokumentowane, ale rozpowszechniano taką wersję, m.in. uległ jej wielki publicysta historyczny 
– por.: J. Szaniawski, Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy, Warszawa 2008, s. 1, s. 150, gdzie pisze: 
Piłsudski dwukrotnie szedł na kolanach do Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. Pierwszy raz jako 9-letni chłopiec 
Ziuk razem ze swoją matką w dniu komunii świętej. Drugi raz jako marszałek wspólnie z nuncjuszem arcybiskupem 
Achille Rattim – późniejszym papieżem Piusem XI. Srebrny medalik z Matką Boską Ostrobramską miał ze sobą 
przez całe życie. Miał go na Syberii, w więzieniach rosyjskich i niemieckich, miał go 15 sierpnia 1920 roku. Z tym 
medalikiem został pochowany na Wawelu. Pod wizerunkiem Tej, do której modlił się przez całe swe życie. Pogłoska, 
że Piłsudski do przejścia na kolanach schodów w kaplicy Ostrobramskiej przymusił nuncjusza apostolskiego 
abp. A. Rattiego (późniejszego papieża Piusa XI), nie ma oficjalnego potwierdzenia. Ale takie świadectwo złożył 
wspomniany wyżej Franciszek Wiśniewski. Syn Franciszka, ks. Wiesław Wiśniewski, przekazał tę relację jezuicie 
o. J. M. Bartnikowi, a o jej wiarygodności zapewniał autora.

52 Za: Z. Wójcik, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1999, s. 53.
53 N. Bujniewicz, List marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Piusa XI (luty 1927), „Przegląd 

Historyczno-Wojskowy” 2007, nr 5 (220), s. 167.
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ks. Józef Feliks Gawlina, biskup polowy WP54. Marszałek Piłsudski wielokrotnie 
dawał wyraz swojej sympatii do papieża Piusa XI; w 1927 roku w Wilnie zapewniał, 
że Polacy są złączeni z Jego Świątobliwością pierwszymi poczynaniami życia naszego 
państwowego i możemy zawsze być pewni jego uczuć i sentymentu w stosunku do nas55.

27 maja 1926 roku kardynał Aleksander Kakowski przekazał premierowi 
prof. Kazimierzowi Bartlowi56 błogosławieństwo Ojca Świętego dla Marszałka  
Piłsudskiego i rządu polskiego. Niedługo, bo 21 stycznia 1927 roku, kardynała 
Kakowskiego – bezpośrednio po jego powrocie z Watykanu – Józef Piłsudski przyjął 
w Belwederze, następnie 24 stycznia odbył rewizytę w rezydencji kardynała-metropo-
lity57. Zapewne wtedy kard. A. Kakowski przekazał Marszałkowi osobiste ostrzeżenie 
papieża; nie wiemy, czy dotyczyło ono bezpośredniego zagrożenia w postaci zamachu 
na życie Piłsudskiego58, czy – co wydaje się bardziej prawdopodobne – zagrożenia 
dla Polski ze strony Sowietów, a ściślej współdziałania sowiecko-niemieckiego po 
zawarciu układu berlińskiego w kwietniu 1926 roku59. Marszałek odpowiedział 
papieżowi oficjalnie, kierując w lutym 1927 roku list z okazji 5. rocznicy pontyfi-
katu Piusa XI, oraz w osobistym piśmie w języku francuskim, w którym dziękował 
za przesłane ostrzeżenie. Korespondencję zwrotną przekazał osobisty wysłannik 
Marszałka płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, którego papież, pełniąc obowiązki 
nuncjusza znał jako adiutanta Piłsudskiego. Pius XI 14 lutego przyjął na audiencji 
Wieniawę wraz z ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej Augustem Zaleskim. Na 
życzenia od Piłsudskiego papież odpowiedział troską o stan zdrowia Marszałka60.

Także biskup polowy ks. gen. Józef Feliks Gawlina ilekroć powracał z Rzymu, 
był podejmowany przez Piłsudskiego. Zaraz po nominacji bp Gawlina był na audien-
cji u Ojca Świętego, który prosił o przekazanie Marszałkowi złotego medalu oraz 
serdecznych pozdrowień. Biskup przyjęty został w Belwederze i powitany słowami 
Piłsudskiego: Przyjmuję księdza Biskupa po raz pierwszy w gronie rodziny, ponieważ 

54 Por.: K. Biegun, Arcypasterz Polski Wygnańczej Biskup Polowy WP ks. Józef Feliks Gawlina, Warszawa 
1993, s. 37-38; M. Lepecki, Pamiętnik Adiutanta Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1987, s. 159;

55 Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, t. 9, oprac. K. Świtalski, Warszawa 1937, s. 77.
56 W okresie któregoś z rządów premiera Kazimierza Bartla (pięciokrotnie sprawował urząd prezesa Rady 

Ministrów) do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej dotarły wiadomości o przygotowywanej ustawie 
antykościelnej i na wyrażone zaniepokojenie w rozmowie z kard. A. Kakowskim Marszałek J. Piłsudski 
prosił o zapewnienie Ojca Świętego, że nie dopuści do jakichkolwiek ustaw antykościelnych. – por.: 
Ks. W. Malej, Kardynał Aleksander Kakowski w świetle własnych wspomnień, „Nasza Przeszłość. Studia 
z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce” 1958, t. VIII, s. 263.

57 W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, t. 3, Warszawa 1998, s. 27 i 78.
58 25 maja 1926 roku został zastrzelony przez agenta sowieckiego b. ataman Ukraińskiej Republiki Ludowej 

Symon Petlura i ten fakt mógł niepokoić Ojca Świętego, czy na celowniku Kremla nie pozostawał także 
sojusznik Petlury z 1920 roku – Marszałek J. Piłsudski.

59 N. Bujniewicz, List marszałka…, op. cit., s. 167-168.
60 Ibidem, s. 168. Por. też: J. M. Majchrowski, Ulubieniec Cezara. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. 

Zarys biografii, Wrocław – Warszawa – Kraków 1990, s. 154-155. W zasobach Centralnego Archiwum 
Wojskowego pozostaje dokumentacja techniczna związana z wymaganą formą korespondencji z Głową 
Kościoła, m.in. pismo dyrektora Protokołu Dyplomatycznego MSZ z 7 lutego 1927 roku (por.: CAW, 
Gabinet Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, I.320.1.6, k. 1-2).
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ksiądz Biskup od Ojca św. wraca. Wręczyłem więc medal z pozdrowieniami i błogosła-
wieństwem. Piłsudski zaniepokoił się stanem zdrowia Ojca św. – najlepszego z dyplomatów 
jakich widziałem. Tu w sali obok, przedstawiał Mon. Ratti swoje listy uwierzytelniające. 
Przemawialiśmy obaj. […] Nuncjusz Ratti miał bardzo długie przemówienie i, proszę 
księdza Biskupa, nie czytał go, lecz mówił je dosłownie z pamięci. Potem Piłsudski 
opowiadał o wspólnej podróży do Wilna. Byli razem w Ostrej Bramie. Lecz jakoś z powodu 
mrozów obraz Matki Bożej zaciął się i nie chciał się otworzyć. Trzeba znać naszych 
Wilnian. Zaraz zaczęli wątpić, czy to właściwy Nuncjusz Ojca św., wobec czego raz 
jeszcze nazajutrz zamówiłem Mszę, na której byłem z Nuncjuszem, a ponieważ obraz 
tym razem się otworzył, było wszystko w porządku. Zauważyłem, że Piłsudski stoi i nieco 
się męczy. Gdy go zapytałem, dlaczego nie zabrał miejsca, odpowiedział: Stoję dlatego, 
bo ksiądz Biskup od Ojca św. wraca i też nie zajął miejsca61.

Nawet w ostatnim okresie, gdy Marszałek wyraźnie słabł, przez uszanowanie 
podejmował biskupa, stojąc. Wcześniej zanotował słowa Marszałka po defiladzie 
w Wilnie: Niech ksiądz nie wierzy, że jestem antykościelny, jak to niektórzy mówią. 
Ja kocham Matkę Boską zwłaszcza Ostrobramską. Częstochowski obraz jest za surowy. 
Ostrobramska jest słodka matka. A z tymi endekami to było tak: Gdy mi jakiegoś figla 
spłatali, a ja na nich, to oni – cup, chowają się za główny ołtarz. Wtedy ja wprost w nich, 
by ich wypędzić zza ołtarza, a oni w krzyk: Piłsudski uderza w ołtarze. Nie w ołtarze 
tylko w tych, co się za ołtarzami kryją62.

Nie sposób pominąć wizji św. Faustyny Kowalskiej, zapisanej pod datą 12 maja 
1935 roku i dlatego identyfikowanej z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego, choć 
nazwiska jego nie wymieniła. Konkluzja tej wizji jest istotna: […] dusza ta nie jest 
potępiona […]63.

Ppłk Aleksandra Zagórska64 w Moich spotkaniach z J. Piłsudskim stwierdza z całą 
stanowczością, że Komendant był: […] naturą głęboko religijną, lecz religijną nie 

61 Za.: K. Biegun, Arcybiskup Polski Wygnańczej..., op. cit., s. 37-38.
62 Ibidem, s. 36.
63 Oto wizja s. Faustyny: Wtem ujrzałam pewną duszę, która się rozłączyła od ciała w strasznych mękach. 

O Jezu, kiedy to mam pisać, drżę cała na widok okropności, które świadczą przeciw niemu. […] Widziałam, 
jak wychodziły z jakiejś otchłani błotnistej dusze małych dzieci i większych, jakie dziewięć lat; dusze te były 
wstrętne i obrzydliwe, podobne do najstraszniejszych potworów, do rozpadających się trupów, ale te trupy 
były żywe i głośno świadczyły przeciw duszy tej, którą widzę w skonaniu; a dusza, którą widzę w skonaniu, 
jest to dusza, która była pełna zaszczytów i oklasków światowych, a których końcem jest próżnia i grzech. 
Na koniec wyszła niewiasta, która trzymała jakoby w fartuchu łzy, i ta bardzo świadczyła przeciw niemu. 
[…] Nie mam wyrazów ani porównań na wypowiedzenie rzeczy tak strasznych, a chociaż zdaje mi się, że 
dusza ta nie jest potępiona, to jednak męki jej nie różnią się niczym od mąk piekielnych, tylko jest ta różnica, 
[że] się kiedyś skończą. – M. F. Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 2015, 
s. 196-197.

64 Aleksandra primo voto Bitschan, secundo voto Zagórska (1884-1965) – działaczka niepodległościowa, 
działaczka PPS, w Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckim, żołnierz Legionów (organizowała 
służbę wywiadowczą kobiet), organizatorka i komendantka Ochotniczej Legii Kobiet, ppłk WP, matka 
Jurka Bitschana poległego w 14 roku życia w walce o Lwów w 1918 roku.
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w sensie wyznań czy sekt. Wierzył w Boga i dalsze życie duszy po śmierci. Jeden z jego 
wierszy zaczyna się od słów: „O wielki Boże, sprawiedliwy Panie…”.

Ten Bóg Józefa Piłsudskiego nie był z pewnością Bogiem […] tego stworzenia, 
co pełza… Nie był baran kiem pokornym, głoszącym niesprzeciwianie się złu i polecającym 
nadstawiać policzek, aby weń uderzono. Bóg Jego to raczej Pan Zastępów na ich czele 
walczący z mocami ciemności65.

Insynuowano Piłsudskiemu przynależność do masonerii. Namawiali go 
do przystąpienia do loży Rafał Radziwiłłowicz66 i Stefan Żeromski67, ale uzyskali 
negatywną odpowiedź z wyraźną motywacją, że […] nie chce sobie wiązać rąk zobo-
wiązaniami międzynarodowymi68. Pisze o tym sama Marszałkowa, iż Komendant 
[…] znajomych swoich ostrzegał, że należąc do masonerii mogą znaleźć się w bardzo 
przykrej sytuacji, gdy będą musieli spełnić rozkaz, który może być niezgodny z interesami 
Polski. Jeżeli są dobrymi Polakami nie pozostanie im wtedy nic innego, jak palnąć sobie 
w łeb. […] W wojsku był tajny rozkaz, zabraniający należenia oficerom do masonerii69.

Kapelan belwederski, ks. prałat Marian Tokarzewski, zaniepokojony krążącymi 
plotkami, zapytał o tę sprawę Piłsudskiego, i uzyskał następującą odpowiedź: Czy 
ksiądz, który mnie dobrze zna, wyobraża sobie, że mógłbym należeć do tajnej organizacji, 
w której miałbym spełniać rozkazy, nie znając nawet osób, które te rozkazy wydają?70

Biskup Polowy WP ks. gen. Józef Feliks Gawlina, żegnał Marszałka słowami: 
Wykonawcą stałeś się, Wodzu, wyroków sprawiedliwości Bożej za grzech i krzywdę 
rozbiorów Polski. Wymazałeś bluźnierstwo zaborców, co Ojczyznę naszą w „Imię Trójcy 
Przenajświętszej” rozerwać, i na zawsze do grobu położyć pragnęli. […] Wykonawcą 
stałeś się, Marszałku, wyroków sprawiedliwości Bożej za tyle łez wylanych, za tyle 
rodzin zniszczonych, za prześladowanie wiary świętej, za kościoły zhańbione, za te 
fale wygnańców, co wśród cierpień na Sybir szły, za ciche jęki i głosy rozpaczy, co wśród 
brzęku kajdan do Boga wołały. Przez Ciebie nad barbarzyństwem zatriumfowała kultura 
chrześcijańska. Przed Tobą w kornym hołdzie czoło schyla Europa, dzięki Ci składa 
Matka Kościół, przez Ciebie wyswobodzony71.

65 Kopia wspomnień Moje spotkania z J. Piłsudskim ppłk A. Zagórskiej znajduje się w Instytucie Józefa 
Piłsudskiego w Nowym Jorku, Archiwum Władysława Pobóg-Malinowskiego, T. XXII/1, Materiały do 
biografii Marszałka.

66 Rafał Radziwiłłowicz (1860-1929) – psychiatra, od 1909 roku budował polskie wolnomularstwo, 
pierwszy wielki mistrz Loży Narodowej Polski, szwagier S. Żeromskiego.

67 Stefan Żeromski (1864-1925) – pisarz i działacz niepodległościowy.
68 Por.: K. Masłoń, Sny i symbole Stefana Żeromskiego, „Polska Piłsudskiego. Epoka, czyny i dziedzictwo 

Marszałka” 2009, nr 8, s. 14; ks. J. M. Bartnik, E. J. P. Storożyńska, Matka Boska łaskawa…, op. cit., 
s. 24-25.

69 A. Piłsudska, Wspomnienia, Warszawa 1989, s. 233-234.
70 Za: K. Masłoń, Sny i  symbole…, op. cit., s. 14; ks. J. M. Bartnik, E. J. P. Storożyńska, Matka Boska 

łaskawa…, op. cit., s. 25.
71 Mowa żałobna Biskupa Polowego WP ks. gen. Józefa Gawliny nad trumną śp. Józefa Piłsudskiego 

z 17 maja 1935 roku.
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Wielce interesujący jest stosunek o. Maksymiliana Kolbego72 do Marszałka 
Piłsudskiego; związki te wychwycić już można w okresie młodości Świętego. Istniała 
wyraźna emocjonalna bliskość Kolbego i Piłsudskiego. Już w okresie nowicjackim 
Maksymilian zamierzał porzucić zakon i oddać się cały pracy niepodległościo-
wej rozwijanej przez Piłsudskiego w Galicji. Legionistą był ojciec założyciela  
Niepokalanowa; złapany przez Rosjan podczas patrolu, został przez nich powieszony. 
Legionistą był również młodszy brat Maksymiliana – Franciszek73. Podobno doszło 
do bezpośrednich spotkań między Marszałkiem Piłsudskim a o. Maksymilianem 
w latach dwudziestych…

W 1935 roku o. Kolbe poświęcił postaci zmarłego Józefa Piłsudskiego dwa 
artykuły; jeden w japońskim „Rycerzu” – Mugenzai no Seibono Kishi74 i drugi pod 
znamiennym tytułem Jak marszałek Piłsudski kochał Niepokalaną? w krajowym 
wydaniu „Rycerza Niepokalanej”75. 

Świadectwo o. Maksymiliana wspiera legendarny kapelan 5 Pułku Piechoty 
Legionów Polskich, kapucyn, o. Kosma Lenczowski76: Gdy po dwudziestu latach 
wspominam twardą, lecz jakże radosną i zaszczytną służbę pod dowództwem Komendanta 
w I Brygadzie, którą miałem szczęście pełnić wśród roześmianej braci legionowej, idącej 
za nim na śmierć i życie, staje mi przed oczyma niezapomniana postać umęczonego 
Kaszubskiego. W świetle heroizmu jednostki zrozumieć mogę, że garstka legionistów na 
skinienie Wodza spełniła to, co spełnić zdoła tylko cały naród. Snać ofiarom i poświęceniom 
błogosławiła Najświętsza Królowa Polska w Ostrobramskim obrazie, skoro w Konarach 
ofiarowany medal z Jej wizerunkiem sprawił Komendantowi tak wielką radość, że 
wypowiedział do mnie wobec oficerów słowa: Dostałem medal mojej Matki Boskiej 
Ostrobramskiej.

Podobnych refleksji mamy więcej. Choćby słowa jednego z dostojników koś-
cielnych, od 1925 roku ordynariusza łuckiego, bpa Adolfa Szelążka77: Byłem świadkiem 
momentu, w którym Pan Marszałek Piłsudski, jako Naczelnik Państwa, uczestniczył 
dnia 11 czerwca 1920 r., w uroczystej procesji na Starym Mieście w Warszawie i w akcie 
poświęcenia narodu polskiego Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa.

72 O. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe (1894-1941) – franciszkanin, dr filozofii i teologii, założyciel 
Niepokalanowa polskiego i  japońskiego oraz Rycerstwa Niepokalanej. Po wybuchu wojny więziony 
przez Niemców, od 1941 roku przebywał na Pawiaku, następnie  w  KL Auschwitz. Dobrowolnie 
zastąpił tam skazanego na śmierć – w odwecie za ucieczkę innego więźnia – Franciszka Gajowniczka. 
Beatyfikowany przez Pawła VI w 1971 roku, kanonizowany przez Jana Pawła II Wielkiego w 1982 roku.

73 Zginął w 1945 roku w KL Mittelbau.
74 R. 6, 1935, nr 8, s. 2n – w języku kanji.
75 „Rycerz Niepokalanej” 1935, nr 9, s. 263-265.
76 O. Kosma – Karol Marceli Lenczowski (1881-1959) – kapucyn, kapelan legionowy, gwardian we 

Lwowie, znany z działalności charytatywnej, odznaczony Krzyżem Niepodległości.
77 Bp Adolf Szelążek (1865-1950) – z rodziny ziemiańskiej, studiował w Akademii Duchownej w Petersburgu, 

sufragan płocki od 1918 roku, rządca diecezji łuckiej od 1925 roku, w  czasie wojny przebywał za 
granicą, powrócił do kraju w 1946 roku, rezydował w Bierzgłowie.
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Byłem także świadkiem momentu, w którym Marszałek Piłsudski, dnia 2 lipca 
1927 r., na czele rządu i licznych oddziałów armii, w obecności Episkopatu Polski 
i tłumów ludu uczestniczył w uroczystości koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej 
w Wilnie. Uroczystość wielogodzinna odbywała się na placu przed katedrą. Po niej 
procesjonalnie odniesiono Obraz do Ostrej Bramy. W ciągu całego trwania kościelnych 
ceremonii padał ulewny deszcz, panował wicher zimny, błyskawice rozdzierały chmury. 
Mimo to Dostojny Pan Marszałek Piłsudski bez przerwy brał udział w powszechnej czci 
dla Najświętszej Marii Panny.

Rozmowy moje z Panem Marszałkiem Piłsudskim o sprawach, dotyczących 
wykonania konkordatu, dały mi głębokie przekonanie, że Pan Marszałek Piłsudski 
obok innych przymiotów duchowych jest uosobieniem miłości Ojczyzny. Wielką cześć 
chowa dla Ojca Św., Piusa XI, Papieża78.

Przytoczony cytat może służyć jako podsumowanie niniejszego szkicu  
o religijności Józefa Piłsudskiego79.
78 Cyt. za: Księga zbiorowa ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w dniu Jego imienin, 

Warszawa 19 marca 1935 r., s. 28; W. J. Wysocki, Józefa Piłsudskiego konterfekt religijny, „Niepodległość 
i Pamięć” 1997, nr 9, s. 101-102.

79 Artykuł jest obszernym fragmentem książki Wiesława Jana Wysockiego, Józefa Piłsudskiego wizerunek 
religijny, Warszawa 2016, wydanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

Il. 14. Marszałek Józef Piłsudski i Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki (z lewej) 
podczas koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie 2 lipca 1927 r. 

Źródło: Zbiory CBW, „Na szerokim świecie”, Kraków, nr 21(350), s. 9



40

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

BIBLIOGRAFIA

Druki  zwar te :

Bartnik J. M., Storożyńska E., Matka Boska Łaskawa a Cud nad Wisłą. Dzieje kultu 
i łaski, Warszawa 2011;

Biegun K., Arcypasterz Polski Wygnańczej Biskup Polowy WP ks. Józef Feliks Gawlina, 
Warszawa 1993;

Cygan W. K., Wysocki W. J., Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!… Duszpasterstwo 
wojskowe Legionów Polskich, Warszawa 1997;

Davies N., Orzeł Biały, czerwona gwiazda, Kraków 2011;
Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. 2, 1918- 

-1926, Warszawa 1998;
Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. 3, 1926- 

-1935, Warszawa 1998;
Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys, Warszawa 1985;
Jędrzejewicz W., Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. 1, Warszawa 1989;
Jędrzejewicz W., Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. Uzupełnienia i Zmiany, 

Londyn 1986;
Kakowski A., Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, Kraków 2000;
Kowalska M. F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 2015;
Księga zbiorowa ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w dniu Jego imienin, 

Warszawa 19 marca 1935;
Lepecki M., Pamiętnik Adiutanta Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1987;
Majchrowski J. M., Ulubieniec Cezara. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Zarys biografii, 

Wrocław – Warszawa – Kraków 1990;
Pigoń S., Niezłomni, Londyn 1946;
Piłsudska A., Wspomnienia, Warszawa 1989;
Polak B., Ostatnia droga Marszałka Józefa Piłsudskiego w świetle relacji i współczesnej prasy, 

[w:] Marszałek Józef Piłsudski w pamięci Polaków, red. P. Michalak, B. Polak, 
M. Polak, i in., Koszalin 2016;

Składkowski S. F., Strzępy meldunków, Warszawa 1936;
Szaniawski J., Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy, Warszawa 2008;
Urbankowski B., Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1988;
Warszawski J., Studia nad wyznaniowością religijną marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Londyn 1978;
Wójcik Z., Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1999;
Wysocki, W. J., Panicz z Zułowa (rzecz o rodowodzie Józefa Klemensa Piłsudskiego 

herbu Kościesza odmieniona, [w:] Marszałek Józef Piłsudski w pamięci Polaków,  
red. P. Michalak, B. Polak, M. Polak i in., Koszalin 2016.



41

Józefa Piłsudskiego wizerunek religijny

Druki  c iąg łe :

Bujniewicz N., List marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Piusa XI (luty 1927), 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2007, nr 5 (220);

Fedorowicz T., Czy Józef Piłsudski był protestantem?, „Więź” 1971, nr 11;
Kubisz K. B., Jeszcze o wyznaniu Marszałka Piłsudskiego, „Tygodnik Powszechny” 

1971, nr 41;
Lechicki Cz., W sprawie wyznania Marszałka Piłsudskiego, „Tygodnik Powszechny” 

1971, nr 41;
Łukawy J., Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek, „Nasza Służba” 2015, nr 10;
Malej W., Kardynał Aleksander Kakowski w świetle własnych wspomnień, „Nasza Przeszłość. 

Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”1958, t. 8;
Piłsudski – Ewangelik, Mało komu znany szczegół z życia Józefa Piłsudskiego, „Poseł 

Ewangelicki” 1964, nr 9;
Skwarczyński S., Przemiany duchowe Józefa Piłsudskiego, „Niepodległość” 1976, nr 10;
Weryński H., Czy Józef Piłsudski był protestantem?, „Więź” 1971, nr 7-81;
Wysocki W. J., Józefa Piłsudskiego konterfekt religijny, „Niepodległość i Pamięć” 1997, nr 9;
Zieliński R., Czy Józef Piłsudski był protestantem?, „Więź” 1972, nr 1.

STRESZCZENIE

Pisanie o ludzkiej religijności nie jest sprawą prostą, ponieważ wkracza się wtedy w kwestie 
indywidualnej relacji z Bogiem. Nie można przeniknąć ludzkiej duszy, a  jej tajemnicę 
człowiek zabiera ze sobą do grobu.  Znane są jedynie namacalne fakty, sprawy ducha 
powinny być pozostawione Opatrzności i Jej miłosierdziu. Nie inaczej jest z Józefem  
Piłsudskim, pochowanym w krypcie Katedry na Wawelu. Piłsudski odwoływał się do 
Boskiego Miłosierdzia w rozkazie do wojska po dramatycznych wydarzeniach z maja 
1926 roku.

Marszałek Józef Piłsudski wychował się w katolickiej rodzinie i to wpłynęło na jego 
życiową postawę. Był silnie związany ze swoją matką i darzył ją olbrzymim szacunkiem. 
Jego wolą było, aby jego serce zostało pochowane w grobie matki na wileńskim cmentarzu 
na Rossie. Na marmurowej płycie można przeczytać: Matka i Serce Syna. Zasadniczo 
przynależność Piłsudskiego do Kościoła katolickiego nie była kwestionowana, przynajmniej 
do lat siedemdziesiątych, kiedy ujawniono kilka nieznanych dokumentów, wskazujących 
na przynależność Józefa Piłsudskiego do wspólnoty ewangelickiej. Dzisiaj wiadomo więcej 
na temat tego „nawrócenia”. 24 maja 1899 roku w Łomży w obecności proboszcza 
Mikulskiego 31-letni Piłsudski zmienił wyznanie na ewangelicko-luterańskie. Zrobił 
to, by 15 lipca 1899 roku poślubić Marię Kazimierę Koplewską-Juszkiewicz. Nie mogło 
jednak dojść do ślubu w obrządku katolickim, ponieważ Maria była rozwódką. Piłsudski 
wrócił na łono kościoła katolickiego po śmierci pierwszej żony.
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Imponujący pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego był nie tylko pogrzebem męża stanu, 
bojownika o niepodległość i zwycięskiego wodza podczas Bitwy Warszawskiej, ale także 
członka Kościoła katolickiego, z ufnością powierzającego siebie Bożemu Miłosierdziu.

ABSTRACT

Presentation of religious silhouette of man is not a simple matter, because we touch 
the sphere of the unique relationship of man to God. It is impossible to penetrate to the end 
the mystery of the soul. Also Józef Piłsudski took his mystery to the tomb in the crypt 
of Wawel Cathedral. We can only remain in the realm of the known facts, and the whole 
essence of the problem, leaving Providence and Her mercy. He appealed to the mercy 
of God himself in one of the most poignant Polish army orders issued before the dramatic 
battles of May 1926.

Marshal Piłsudski came from a Catholic family, which formed the grounds of his 
philosophy of life. He carried with him the cult of motherhood and a deep respect for his 
mother. It was his will, that his heart would be buried in the grave of his mother at the 
Vilnius Rossa cemetery. On the marble slab one can read: Mother and her son’s heart.
Piłsudski affiliation to the Catholic Church was not generally questioned and it was 
only in the seventies that dispute flared up following the disclosure of some unknown 
documents – published evidence of belonging of Józef Piłsudski to the Evangelical com-
munity. Today we know the circumstances in which this “conversion” occurred. May 24, 
1899 in Łomża in the face of pastor Mikulski; 31-year-old Piłsudski made a profession 
of Evangelical-Lutheran faith. The reason for this was a marriage that soon (15 July 1899) 
was concluded with Maria Kazimiera from Koplewski Juszkiewicz. Because Maria was 
divorced, they could not marry in the Catholic Church. Piłsudski returned to the bosom 
of the Catholic Church by making profession of faith after the death of his first wife.

Impressive funeral of Marshal Piłsudski was not only a funeral of great fighter for 
country independence, the victorious commander-in-chief of Warsaw Battle and a famous 
statesman, but also the funeral of a member of the Catholic Church, confidently entrusting 
himself to God’s merciful majesty.

SŁOWA KLUCZOWE:

Józef Piłsudski, katolicyzm, ewangelizm, religijność.

KEYWORDS:

Józef Piłsudski, Catholicism, evangelicalism, religiousness.
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aby podjąć próbę zrozumienia burzliwych dziejów polskiego Orła u progu 
odzyskanej niepodległości, warto na wstępie uświadomić sobie ponad stuletnią 
nieobecność Państwa Polskiego, a w konsekwencji trwającą przez kilka pokoleń 
nieobecność jego zespołu godeł i symboli, z Orłem Białym na czele1. Tej dotkliwej 
luki nie były w stanie zapełnić wizerunki godeł, tworzone incydentalnie podczas 
powstań narodowych, na potrzeby ugrupowań politycznych w kraju i na emigracji, 
biżuteria patriotyczna, edukacyjne karty pocztowe czy okolicznościowe nalepki 
naokienne. Zapał patriotyczny artystów nie zawsze szedł w parze z poprawnością 
artystyczną i stylistyczną wobec historycznych pierwowzorów. Powodów było kilka: 
brak dyscypliny w odtwarzaniu – utrwalonej na zabytkach – heraldyki; świadome 
traktowanie wzorca historycznego jako źródła inspiracji dla indywidualnego wyrazu 
stylizacji heraldycznej; działania cenzorskie państw zaborczych skutecznie blokujące 
dostępność ustaleń specjalistów.

Jak pisał po latach Wacław Husarski, redaktor artystyczny warszawskiego 
„Tygodnika Ilustrowanego”: Sprawa godła państwowego jest jednym z owych drobnych, 
ale nieustających kłopotów, które trapią rząd nasz od czasu odzyskania niepodległości. 
W krajach, których życie rozwijało się w sposób normalny, przechodził również i herb 
państwowy normalną ewolucję, która stanowi w pewnej mierze ilustrację rozwoju stylów, 
jakkolwiek łatwo zrozumiałe przyczyny nadają zazwyczaj temu znakowi symbolicznemu 
piętno archaizmu. U nas ewolucja ta urywa się wraz z utratą ostatnich pozorów odręb-
ności państwowej, to znaczy po roku 1831. Eksperymenty heraldyczne w tym zakresie, 
stanowiące przed wojną specjalność Galicji, lub ściślej – Krakowa, nie mają oczywiście 

1 Encyklopedia M. Arcta z 1937 roku pod hasłem Godła państwowe odnotowuje: widzialne znaki władzy 
państwowej: herb, chorągiew, bandera, słupy graniczne itp., M. Arcta Nowoczesna encyklopedia ilustrowana 
AZ, Warszawa 1937, kol. 434. Słownik etymologiczny Brücknera podaje następującą wykładnię 
słowa godło: urobione jak czeskie hodlati, postanawiać, zamierzać, co nam odpowiada, na co się godzimy, 
umawiamy, zawołanie stryjów herbownych, a później i  herb sam, jego przedmiot, symbol, A. Brückner, 
Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 148.

Z dziejów orła odrodzonej Rzeczypospolitej

ks. dr Paweł Dudziński
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żadnej wytycznej, w dodatku zaś nie wnoszą żadnych nowych pomysłów, powtarzając 
zazwyczaj stare wzory2.

Brak naturalnego rozwoju heraldyki sprowokował potrzebę odwoływania się do 
„wzorców historycznych” i emocjonalnych określeń typu: orzeł „piastowski”, „jagiel-
loński”, „batoriański”, „zygmuntowski”, „stanisławowski” itp. Istotnym wątkiem jest 
także stanowisko zwolenników reform społeczno-ustrojowych, którzy widząc w znaku 
rzekomą groźbę odrodzenia Polski szlacheckiej, usuwali z głowy Orła koronę, pozba-
wiając go atrybutu suwerenności, trwale związanej z tym godłem od czasów koronacji 
Przemysła II w 1295 roku. Można oczywiście przyjąć alternatywne założenia, że Orzeł 

bez korony w latach niewoli miał być znakiem 
Polaków pozbawionych własnego państwa3 albo 
miał uosabiać oświeceniowo-rewolucyjną teorię 
suwerennych praw narodu, jedynego depozy-
tariusza władzy4. Niemniej wszelka debata, aż 
do czasów obecnych, została sprowadzona do 
tematu „demokratycznego” orła bez korony oraz 
„niepodległościowego” Orła Białego – w koronie 
zwieńczonej kabłąkiem z krzyżem (bigoteryjnej) 
lub otwartej (laickiej). 

Godło, wedle cytowanej wykładni 
Aleksandra Brücknera, to znak, na który się 
godzimy. W jakim stopniu teoria jest zgodna 
z rzeczywistością? Podejmując temat tworzenia 
symboliki państwowej, warto spróbować posze-
rzyć standardową bazę źródłową historyka, czyli 
wyjść poza ustalenia przyjęte w zaciszu urzędów 
i poznać opinie świadków tego procesu.

CHAOS W SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I PIERWSZE SPORY  
O KONCEPCJę HERBU

Potrzeba stworzenia od podstaw systemu naczelnych znaków odrodzonego państwa, 
obnażyła zarówno dotkliwy brak wiedzy w zakresie identyfikacji wizualnej, jak i naro-
dowe słabostki. Zjawisko to niezwykle trafnie zdefiniował związany ze środowiskiem 
krakowskim historyk kultury Adam Chmiel, w odczycie wygłoszonym na walnym 
zgromadzeniu Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 28 marca 

2 W. Husarski, Orzeł Polski, „Tygodnik Ilustrowany” 1927, nr 42.
3 Vide: S. K. Kuczyński, Treści i funkcje Orła Białego, [w:] Orzeł Biały – 700 lat herbu Państwa Polskiego, 

Warszawa 1995.
4 Vide: S. Russocki, Rodowód Orła Białego, [w:] S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume, Godło, Barwy 

i Hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1978, s. 56.

Il. 1. Herb na pocztówce 
patriotycznej, wydrukowanej 

w Krakowie w 1909 roku
Źródło: archiwum autora
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1919 roku: Społeczeństwo polskie – w dużej mierze szlacheckie – mało ma znajomości 
heraldyki swojej. Nie brak tej znajomości w tym, żeby szeroki ogół nie wiedział o herbach 
rodowych lub państwa, tylko, że ta rzekoma znajomość – jest nawet wśród inteligencji – 
pobieżna a nawet fałszywa i błędna […] Wiemy wszyscy, że godłem herbowym polskim 
jest Orzeł biały z koroną na głowie, lecz jeśli chodzi o wyobrażenie tego godła plastycznie, 
powstają nieheraldyczne jego kształty, że tu nieznajomość jest przede wszystkim rażąca […] 
Nieznajomość w tym kierunku artystów plastyków i malarzy szyldowych była jednakowa. 
Lecz rzeźbiliśmy i malowali takie orły w chwilach 
najgorętszych, gdy nie było czasu zastanawiać się 
nad kształtem Orła polskiego, jako godła, gdy bój 
z wrogiem był pierwszą i jedyną myślą i czynem5.

Paradoksalnie, mimo podejrzanie osten-
tacyjnej przychylności okupacyjnych władz 
Cesarsko-Niemieckiego Generalnego Guber-
natorstwa Warszawskiego dla manifestowania 
najważniejszych symboli państwa i Polaków6, 
brak sprecyzowanych i wpojonych reguł zmuszał 
do formułowania ich spontanicznie w ramach 
doraźnych potrzeb. Drobiazgowe w szczegółach 
obwieszczenie komisji zdobienia miasta przy 
komitecie uroczystego obchodu rocznicy 3 maja, 
zamieszczone na pierwszej stronie wydania 
porannego sobotniego „Kuriera Warszawskiego” 
z 29 kwietnia 1916 roku, kończy deklaracja: 
Dzisiaj od godz. 10-ej z rana do 2-ej po poł., 
członkowie komisji zdobienia miasta, udzielać będą 
chętnie wszelkich informacji w siedzibie centralnego 
Tow. rolniczego (Kopernika 30). 

Sytuacja musiała być poważna, skoro już w wydaniu wieczornym ukazał 
się krótki artykuł profesora historii w Seminarium dla Nauczycieli Ludowych 
w Ursynowie Henryka Mościckiego, napisany ze względu na liczne nieporozumienia, 
ujawniające się w tego rodzaju okolicznościach, objaśniający jakie są barwy i herb 
Królestwa Polskiego. Wykład kończył niemal dramatyczny w swej wymowie apel: 
Herb potrójny winien być zatem uważany jedynie jako zabytek epoki z 1862-1865 roku 
(podobnie jak orły zygmuntowskie, orły z herbami Wazów, Ciołkiem Poniatowskiego 
itp.), nigdy zaś, jako właściwy znak herbowy państwa polskiego. Szanując tradycje  

5 Vide: A. Chmiel, Barwa i chorągiew polska, Kraków 1919, s. 1 i n.
6 W styczniu 1916 r. staraniem Komitetu Obywatelskiego Miasta Warszawy wznowiono wydawanie 

„Kalendarzyka Polityczno-Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy” z Orłem i Pogonią w dwupolowej 
tarczy pod koroną królewską, na stronie tytułowej.

Il. 2. Herb ze strony tytułowej
Źródło: „Kalendarzyk Polityczno- 
-Historyczny Miasta Stołecznego 

Warszawy na rok 1916”
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przeszłości narodowej, szanować też należy i strzec istotnych tradycji tych symbolów7. 
W parę dni po euforycznej reakcji społeczeństwa na mgliste deklaracje okupantów 
z 5 listopada 1916 roku w kwestii niepodległości, w niedzielnym wydaniu „Kuriera 

Lwowskiego” pojawiło się stwierdzenie, aktualne 
do dziś: […] omawia się w codziennej prasie naszej 
sprawę narodowych godeł naszych. W innych spo-
łeczeństwach podniesienie tej kwestii wywołałoby 
zdziwienie. W narodach żyjących swoim własnym 
życiem narodowym i politycznym, nie potrzeba 
przypominać jak wygląda ich godło narodowe, 
jakie są ich narodowe barwy. U nas niestety długie 
lata zależności politycznej sprawiły, że nie tylko 
jednostki, ale i nasze polskie instytucje publiczne 
zatraciły pamięć narodowych barw naszych, naro-
dowego godła polskiego8.

Generałowie-gubernatorzy warszawski 
i lubelski 5 listopada 1916 roku ogłosili w imieniu 
obu cesarzy (Niemiec, Wilhelma II i Austro-
-Węgier, Franciszka Józefa) manifest, w którym 
zawarto deklarację utworzenia z ziem zaboru 
rosyjskiego samodzielnego Królestwa Polskiego, 
z własną armią i ustrojem konstytucyjnym9.

W grudniu 1916 roku władze Generalnego 
Gubernatorstwa Warszawskiego powołały do życia instytucję bankowo-emisyjną 
pod nazwą Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, upoważnioną do emitowania nowej 
waluty – marek polskich, z poręką Banku Rzeszy. Na banknotach wprowadzonych 
do obiegu 26 kwietnia 1917 roku widniał duży wizerunek Orła Białego w koronie, 
stylizowany na renesansowego orła z epoki Zygmunta Augusta (bez monogramu). 
Był to pierwszy od lat Orzeł Biały zastosowany w charakterze oficjalnego godła 
państwowego10. Na uwagę zasługuje niezwykle dopracowany, graficznie przetworzony 

7 Obchód rocznicy 3-go maja, H. Mościcki, Herby i  barwy polskie, „Kurier Warszawski” 1916, R. 96, 
nr 118. Pytania dotyczące wywieszania rosyjskiej flagi państwowej, w obwieszczeniu zrekapitulowano 
zezwoleniem na użycie takowej, ale jedynie po usunięciu środkowego szafirowego pasa. Artykuł 
przedrukował „Kurier Lwowski”, Vide: Herby i barwy polskie, „Kurier Lwowski” 1916, R. 34, nr 225.

8 Tad. Roz., W sprawie polskich godeł narodowych, „Kurier Lwowski” 1916, R. 34, nr 561
9 Zgodnie z Art. 44. drugiej konwencji haskiej z 29 lipca 1899 roku, mieszkańcy terytorium okupowanego 

nie mogli być zmuszani do służby wojskowej przeciwko własnemu krajowi. W tej sytuacji pobór mógł 
przeprowadzić tylko prowizoryczny rząd polski, zatem utworzenie Tymczasowej Rady Stanu Królestwa 
Polskiego było wybiegiem, umożliwiającym przeprowadzenie werbunku. Ogłoszony 9 listopada pobór, 
mający zasilić armie państw centralnych na froncie wschodnim, zakończył się fiaskiem.

10 A. Znamierowski, Stworzony do chwały, Warszawa 1995, s. 89; Cz. Miłczak, Katalog polskich pieniędzy 
papierowych od 1794, Warszawa 2002, s. 124. Alfred Znamierowski podaje, że po zajęciu Warszawy 
(5 sierpnia 1915 roku) niemieckie władze okupacyjne umieściły Orła już na pierwszym obwieszczeniu. 

Il. 3. Wzór Orła na banknotach, 
wprowadzonych do obiegu  

26 kwietnia 1917 roku przez  
niemieckie władze okupacyjne

Źródło: archiwum autora
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wizerunek Orła, znany choćby z bazylejskiego wydania De origine et rebus gestis 
Polonorum libri XXX (O pochodzeniu i czynach Polaków ksiąg trzydzieści) Marcina 
Kromera z 1555 roku, Stanisława Hozjusza Confessio catholicae christiana (Poznań 
1557) czy Wacława Potockiego Pocztu szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego […] (Kraków 1696), a banknoty zaprojektowane zostały w berlińskiej 
Reichsdruckerei. 

Powołana pod naciskiem opinii publicznej11 Warszawska Rada Artystyczna 
11 stycznia 1917 roku, po wysłuchaniu referatu dyrektora Muzeum Narodowego 
m.st. Warszawy, zasłużonego znawcy dziejów oręża i munduru polskiego, a przy 
tym artysty malarza Bronisława Gembarzewskiego, opowiedziała się za przyjęciem 
dwupolowego herbu z okresu powstania listopadowego, autorstwa Joachima  
Lelewela12. Już wtedy poseł z powiatu ostrołęckiego Stanisław Barzykowski (optujący 
za przyjęciem herbu z samym Orłem) złożył wniosek na posiedzeniu Rządu Naro-
dowego: Przywrócenie i przyjęcie kilku na raz znaków, znamion, dawniej w herbie 
używanych, dowodziłoby różnorodności szczepów i plemion i mogłoby stać się powodem do 
coraz nowych odróżnień, życzeń i dążności, a tym samym niszczyłoby jedność narodową13. 

Uchwała Rady Artystycznej, opublikowana m.in. w niedzielnym wydaniu 
„Głosu Stolicy” z 14 stycznia 1917 roku, brzmiała jednak następująco: Obecny herb 
państwa polskiego winien być zgodny z kształtem herbu polskiego z roku 1831 i przedsta-
wiać się ma: na tarczy czerwonej (pąsowej, nie zaś karmazynowej), przedzielonej przez 
pół, na połowie lewej (od widza) orzeł biały z podniesioną nieco głową ukoronowaną, 
zwróconą w lewo (od widza), z wysoko podniesionymi skrzydłami i rozstawionymi 
szponami, bez żadnych w nich godeł; korona, dziób i szpony – złote. Na drugiej połowie 
tarczy, na polu również czerwonym jeździec zbrojny na koniu białym, zwrócony w lewo 
(od widza); zbroja całkowita, – w podniesionej prawicy miecz, na ramieniu lewym 
tarcza z krzyżem podwójnym, czaprak długi o trzech zębach czerwony. Nad tarczą całą 
wielka korona stanisławowska14. 

Stanowisko to wsparł swoim autorytetem podpisany pod artykułem, zasiadający 
w Radzie, Jarosław Wojciechowski, uznany architekt i konserwator zabytków: Zmiany 

Marek Adamczewski podaje jeszcze inny wzór Orła, użyty w odezwie Generał-Gubernatora Lubelskiego 
Karla Kuka, adresowanej do Polaków w związku z wydaniem Aktu 5 listopada. M. Adamczewski, Orzeł 
Biały, ale jaki? Poszukiwania formy polskiego orła państwowego w  okresie międzywojennym, „Rocznik 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2017, t. XVI (XXVIII), s. 12. Orzeł ten jednak wykazuje duże 
podobieństwo do godła z  pieczęci Centralnego Biura Werbunkowego Departamentu Wojskowego 
Legionów Polskich. Vide: Orły nasze, red. M. Rokosz, Kraków 1996, s. 243.

11 Pogląd ten przedstawił Stanisław Russocki. Vide: S. Russocki, Rodowód Orła Białego, [w:] Godło, 
Barwy i Hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, op. cit., s. 63. Marek Adamczewski łączy te wydarzenia 
z powołaniem Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, działającej od 14 stycznia do 25 sierpnia 
1917 roku. Vide: M. Adamczewski, Orzeł Biały, ale jaki?, op. cit., s. 13. 

12 Na przedzielonej tarczy znajdować się ma Orzeł biały i  Pogoń w  czerwonym polu, ponad tarczą 
Korona Królewska. AGAD, Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830-1831, sygn. 332, s. 14; 
S. K. Kuczyński, Projekt godła państwowego z 1831 roku, „Przegląd Historyczny” 1971, t. 62, z. 1, s. 93.

13 S. Barzykowski, Historya powstania listopadowego, t. 2, Poznań 1883, s. 247-248.
14 J. Wojciechowski, Uchwała Rady Artystycznej, „Głos Stolicy” 1917, R. 2, nr 14 (45).



48

ks. dr Paweł Dudziński

w kształcie herbów państwowych dokonywane są na mocy odnośnych aktów urzędowych. 
Z tego zatem wynika, iż w oczekiwaniu w tym względzie nowego aktu przyszłego sejmu 
Polski niepodległej, należy obecnie, wykonywając uchwałę sejmu 1831 roku, utrzymać 
rysunek w ogólnym charakterze całego herbu, używanego w owym czasie. Używanie 
herbu państwowego bez pogoni oraz z orłem o kształtach z wieków XVI lub XVIII, lub 
zgoła fantastycznych nie jest poważnym ujęciem sprawy15. W artykule zamieszczonym 
w wieczornym wydaniu sobotniego „Kuriera Warszawskiego” z 13 stycznia 1917 roku, 
podkreślając, że Pogoń litewską usunęła z herbu władza zaborcza, a trójpolowy 
herb z Orłem, Pogonią i Archaniołem wprowadził nie sejm, lecz rząd działający 
w konspiracji, uzasadniał stanowisko komisji: […] chodzi o nawiązanie ciągłości 
tradycyjnej z przeszłością, oraz przywrócenie tego, co było prawomocnym – jedynym 
w chwili obecnej rozwiązaniem sprawy herbu państwa polskiego jest powrót do herbu 
z uchwały Sejmu 1831 roku, aktu ostatniego władzy państwowej polskiej swobodnie 
obradującej i jedynie w tym kompetentnej16.

Obok Uchwały Rady Artystycznej w cytowanym numerze „Głosu Stolicy” 
znalazł się przedruk17 z krakowskiego czasopisma „Nowa Reforma” z piątku 5 stycznia 
1917 roku, zawierający stanowisko znanego malarza, historyka sztuki i literata ze 
środowiska krakowskiego Ludwika Stasiaka, w którym autor stwierdzał: […] wytrzy-
małoby to wszelką krytykę, gdyby państwo Polskie za swe godło uznało orła polskiego 
o formie rzekomo drugich legionów, w istocie pierwszych legionów, to jest orła w pseudo-
klasycznym stylu napoleońskim. Byłoby to nie artystycznym, ale historycznie wskazanym, 
gdyby pod względem tej formy panowała jednolitość i jednostajna forma. – Ale tak nie 
jest […] Jesteśmy pełni czci dla herbu na maciejówkach, który wiódł naszą młodzież na 
śmierć za ojczyznę, a jednak ośmielamy się wyrazić zdanie, że dziś czas na rozważenie, 
jaki styl ma mieć herb przyszłego państwa Polskiego. – Ośmielamy się twierdzić, że herb 
tego państwa winien być wzięty nie z czasów upadku sztuki, ale z czasów najwyższego 
zakwitu sztuki polskiej, a przez to zarazem z czasów najwyższego zakwitu państwa 
Polskiego18. Powołując się na przykłady monet austriackich i pruskich, sugerował: Ten 
herb powinien mieć formę z czasów najwyższej potęgi Polski, formę orła Krzywoustego, 
Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Jagiellona, t. j. z czasów najwyższych zakwitów 
naszej autochtonicznej i na wskroś rdzennej polskiej sztuki. Wolno wziąć w rachubę 
przewspaniałego, ale przez Włochów i z włoska stylizowanego orła Zygmuntowskiego 
– wykluczyć zaś należy wszystkie formy, które stworzono bez udziału polskiej duszy19.

Powyższy werdykt Rady Artystycznej oprotestował również znany prawnik, 
ówczesny prezes Kolegium Sędziów m.st. Warszawy – Kazimierz Kierski. Na łamach 
niedzielnego wydania „Kuriera Warszawskiego” z 2 września 1917 roku, postulował 

15 Ibidem.
16 J. Wojciechowski, Herb Polski, „Kurier Warszawski” 1917, R. 97, nr 13.
17 L. Stasiak, Herb państwa polskiego. Propozycja znawcy starej sztuki, „Głos Stolicy” 1917, R. 2, nr 14 (45).
18 L. Stasiak, O herb Państwa Polskiego, „Nowa Reforma” 1917, R. 36, nr 8.
19 O herb Państwa Polskiego, ibidem.
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jednopolowy herb z Orłem: Przez pięćset lat swego istnienia podlegały te kształty różnym 
zmianom, stosując się przede wszystkim do panującego stylu architektonicznego oraz 
do upodobań artystycznych danej epoki. Gdy sztuka polska stała wysoko – wtedy nasz 
przesławny orzeł rozwijał się w najpiękniejsze formy stylistyczne – gotyckie i renesansowe; 
gdy zaś sztuka upadła – wtedy i nasze godło narodowe zatracało swe piękne kształty 
ornamentacyjne […] Najpiękniejsze są te orły herbowe, które najdalej odbiegają od natury. 
Są to orły z epoki Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów. Pochodzą one z czasów najwyższego 
rozkwitu sztuki polskiej i zarazem największej potęgi państwa i mają kształty ściśle 
heraldyczne […] W miarę upadku narodu, marnieje coraz bardziej kształt orła, zarówno 
pod względem artystycznym, jak i heraldycznym. Ostatecznie zmarniał on za Stanisława 
Augusta, kiedy po dwakroć zmieniano formę naszego godła narodowego […] aż wreszcie 
pozbawiono go niemal zupełnie cech heraldycznych. Zarzucając Radzie Artystycznej 
przesadny formalizm i zerwanie z pięćsetletnią tradycją, postulował przystąpienie 
do […] utworzenia specjalnej komisji, w celu ustalenia typu orła polskiego, zgodnego 
z historią i heraldyką […]. Dla uniknięcia bałamutnych opinii lub zgoła błędnych 
postanowień, byłoby pożądane, aby komisja taka składała się z osób kompetentnych – nie 
tylko z artystów-malarzy lub architektów, lecz przede wszystkim ze znawców sfragistyki, 
heraldyki i historii20. 

Owocem kwerendy źródłoznawczej sędziego Kierskiego, wspartej lekturą 
dzieł heraldyka Franciszka Piekosińskiego – mediewisty zasłużonego w dziedzinie 
edycji dokumentów i pomników prawa staropolskiego, po konsultacji z Ludwikiem  
Stasiakiem, miał być projekt pieczęci dla wydziałów Sądu Pokoju, datowany 
orientacyjnie przed 27 stycznia 1917 roku21. Umieszczony na niej wizerunek orła, 
łączący historyczny, późnogotycki w zarysie wzorzec z secesyjną stylistyką epoki 
modernizmu, otrzymał miano „orła prawników”. „Kazimierzowski” w zamyśle Orzeł 
miał jednak barokową koronę zamkniętą. Po ogłoszeniu aktu państw centralnych 
z 5 listopada 1916 roku urzędujący polscy sędziowie na terenie zadeklarowanego 
Królestwa Polskiego umieszczali go w salach rozpraw i na pieczęciach w miejsce 
okupacyjnych orłów pruskich. Była to zapewne pierwsza oficjalna wersja Orła Białego. 
Taki sam orzeł pojawił się jednak na sztandarze elitarnej Szkoły Handlowej Kupiectwa 
Łódzkiego. Data 3 maja 1916 roku, umieszczona na płacie pod orłem i nazwą szkoły, 
jest datą wykonania weksylium. W Łodzi (podobnie jak w Warszawie) miała wtedy 
miejsce wielka demonstracja patriotyczna w 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Tego dnia poświęcony sztandar wręczono uczniom22. Czy istotnie był aktem 
sprzeciwu wobec ortodoksyjnego stanowiska centralnych organów decyzyjnych, czy 
raczej kolejną próbą doraźnego rozwiązania problemu? 

20 K. Kierski, Orły polskie, „Kurier Warszawski” 1917, R. 97, nr 242.
21 L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego, op. cit., s. 272.
22 T. Pietras, Orły na sztandarach w zbiorach Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, „Rocznik Łódzki” 2014, 

t. 61, s. 125 i n.
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W „Tygodniku Ilustrowanym” z 27 stycznia 1917 roku ukazała się nota 
następującej treści: Po ogłoszeniu przez mocarstwa centralne aktu z dn. 5-go listopada 
1916 roku, urzędujący sędziowie Polacy postanowili zawiesić w salach sądowych herby 
Królestwa Polskiego i umieścić je na pieczęciach sądowych. Podobiznę takiej pieczęci, 
skomponowanej przez znanego artystę p. Ignacego Łopieńskiego, z orłem jagiellońskim 
w pośrodku, zamieszczamy. Takież orły na czerwonych tarczach, namalowane przez 
artystę-malarza p. Jasińskiego, zawieszano w salach posiedzeń23. Wzór Orła, zaprojekto-
wany przez znanego warszawskiego grafika i medaliera, w 1922 roku przyjął do swojej 
symboliki Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a do dzisiaj 
posługuje się nim Ochotnicza Straż Pożarna. „Orzeł prawników” funkcjonował 
równocześnie z opisaną niżej wersją „orła regencyjnego”24. Był również godłem 
Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (19 lutego 1919-9 września 1920) – polskiej 
administracji cywilnej na terenach Litwy, Białorusi i Wołynia („byłego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego”25) nie inkorporowanych do Polski, a zajętych przez Wojsko 
Polskie26 oraz wydzielonego z niego – Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu 
Podolskiego (17 stycznia 1920)27, do wprowadzenia wzoru oficjalnego.

23 Pieczęć sądów polskich, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 4, s. 55. 
24 Więcej na ten temat: M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, 

cz. 3 Pieczęcie władz miejskich do 1950 roku, Łódź 2010, s. 217-220; M. Adamczewski, Orzeł Biały, 
ale jaki?, op. cit., s. 13; Orły nasze, op. cit., s. 243.

25 Odezwa Naczelnika Państwa, „Monitor Polski” 1919, R. 2, nr 95.
26 „Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich”, R. 1, 1919 nr 5 (28 VI 1919) do: R. 2, 

1920 nr 20 (12 III 1920). Zob. także: „Tygodnik Ilustrowany” 1922, R. 63, nr 10.
27 „Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego”, R. 1, 1920 nr 1 (17 II 1920).

Il. 4. Orzeł proponowany  
jako rozwiązanie alternatywne 

wobec uchwały Warszawskiej Rady 
Artystycznej z 1917 r.

Źródło: „Tygodnik Ilustrowany”,  
4 marca 1922 roku

Il. 5. Orzeł z winiety 
Źródło: „Dziennik Urzędowy  

Zarządu Cywilnego Ziem  
Wołynia i Frontu Podolskiego”,  

17 lutego 1920 roku
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Wszechobecny chaos, powstały po pojawieniu się możliwości eksponowania 
symboliki narodowej, podsumował po latach Stanisław Łoza – historyk sztuki, 
ówczesny kierownik podreferatu orderów i odznaczeń gabinetu ministra spraw 
wojskowych: Wywołało to pewien objaw twórczości w tej dziedzinie, niestety, brak usta-
lonego, ujednostajnionego wzoru, sprawił, że odmian orła było wiele, i trzeba przyznać, 
że brzydkich […]. Zarówno bowiem orły, widniejące na rozmaitych drukach i odznakach, 
wydawanych przez Naczelny Komitet Narodowy, aczkolwiek nader fantazyjne, jak 
i orzeł Rady Głównej Opiekuńczej, ani późniejszy orzeł Rady Regencyjnej, nie mogą być 
uważane za udane, nie są bowiem ani heraldyczne, ani naturalistyczne, są natomiast 
nierozwinięte, schorowane, rachityczne […]. Lata, poprzedzające orła „ustawowego 
roku 1919”, dostarczają nam już nie setki, ale dziesiątki tysięcy odmian orła. Na każdej 
pieczęci widzimy innego orła. Widzimy nieraz papiery urzędowe, usiane pieczęciami, 
na każdej coraz to nowe wzory orła i to tak dalece różniące się między sobą, że nieraz 
wydaje się, że są to herby rozmaitych państw28.

PRÓBY UPORZąDKOWANIA SYMBOLIKI PAńSTWOWEJ

Przypadkowe przetwarzanie historycznych wersji, jak i zupełna dowolność w wyborze 
wykładni plastycznej naczelnego znaku odradzającego się państwa, spowodowały 
„tymczasowo” przyjęcie godła do czasu kiedy sprawa herbu państwa polskiego nie będzie 
załatwiona definitywnie przez utworzoną 6 grudnia 1916 roku Tymczasową Radę 
Stanu Królestwa Polskiego oraz powołaną – na podstawie patentu z 12 września 
1917 roku, wydanego przez Generał-Gubernatorstwo Warszawskie oraz Cesarski 
i Królewski Zarząd Wojskowy w Polsce29 – Radę Regencyjną (objęła urząd 27 paź-
dziernika 1917 roku)30. W dekrecie z 1 lutego 1918 roku zastrzeżono, że: Zarówno 
dekrety, jak i reskrypty zaopatrzone być winny w podpisy Rady Regencyjnej i Prezydenta 
Ministrów i zaopatrzone w odcisk pieczęci koronnej31. Na pieczęciach i na winietach 
Dziennika Praw Królestwa Polskiego widniała mocno uproszczona „jagiellońska” 
stylizacja „orła regencyjnego” w opracowaniach nazywanego również „królewsko-
-polskim”. Będące nieudolną próbą artystycznego przetworzenia historycznych 
wzorów godła, o sercowatym, zakończonym u góry dwiema wolutami tułowiu, 
odwzorowanej bez zrozumienia sztuki heraldycznej wydłużonej „gęsiej” szyi, źle 
rozwiązanym graficznie, rozbudowanym asymetrycznym ogonem, odróżniało od 
realizacji z niemieckich banknotów mocniejsze uniesienie lotek skrzydeł ku górze. 

28 S. Łoza, Orzeł Polski, „Grafika Polska: miesięcznik poświęcony sztuce graficznej” 1927, R. 5, nr 3, 
s. 6-7.

29 Patent z dnia 12-go września 1917 roku o ustanowieniu władzy państwowej w Królestwie Polskim, 
Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, 
nr 5 z 2 października 1917, Dz. II; Dziennik Rozporządzeń C. i K. Zarządu Wojskowego w Polsce 
z 15 września 1917 roku, cz. XVI, poz. 75.

30 Vide: S. K. Kuczyński, Spory o godło, „Kultura” 1978, nr 39, s. 13.
31 Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918, nr 1 z 1 lutego 1918, art. 5.
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Po latach Stanisław Łoza: Stylizacja nawiązywać miała zapewne do znanych z rozlicz-
nych źródeł Orłów „zygmuntowskich”. Na jego głowie umieszczono barokową koronę 
zamkniętą z zarysem krzyża. Dotąd nie odnaleziono regulacji prawnej, wprowadzającej 
ten wzór jako symbol państwowy, jak również autora projektu. Niemniej godło było 
wykorzystywane w tym charakterze przez niemieckie władze okupacyjne. Nieco 
światła na ich udział w kształtowaniu symboliki odradzającego się państwa rzuca 
rozporządzenie Generał-Gubernatora z czerwca 1917 roku, dotyczące obwodu 
sieradzkiego, a w nim dyspozycja następującej treści: przesyłam w załączeniu wzór do 
stempla z heraldycznym polskim orłem i polecam postarać się o pieczęć gminną podług 
załączonego wzoru z odpowiednią zmianą napisu. Brak zachowanego załącznika oraz 
zachowane pieczęcie organów lokalnej administracji pozwalają jedynie domyślać się, 
że zalecono użycie wzoru znanego z Dziennika Praw Królestwa Polskiego i rozlicznych 
formularzy urzędowych32.

Epizodem, któremu nadano rangę argumentu w późniejszych pracach nad 
wzorem Orła po zakończeniu II wojny światowej, jest – pojawiająca się sporadycznie 
w materiale źródłowym – modyfikacja opisywanego wzoru godła po ustanowieniu 
republiki w miejsce dotychczasowego królestwa. Niekorzystny dla państw centralnych 
przebieg wojny, powodujący osłabienie autorytetu narzuconych przez nie agend 
oraz nasilenie aktywności środowisk lewicowych stworzyły okazję do pozbawienia 
„orła regencyjnego” korony, co opinia publiczna skwitowała powiedzeniem: Rząd 
za czasów Thugutta z orła zrobił koguta. 

32 Za: M. Adamczewski, Orzeł Biały, ale jaki?, op. cit., s. 11 i n. z przypisem.

Il. 6. Orzeł Królestwa Polskiego  
na dyplomie nominacji sędziowskiej 

z 1 września 1917 r.
Źródło: archiwum autora

Il. 7. Orzeł z winiet „Dziennika 
Urzędowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych”, wprowadzony przez 
ministra Stanisława Thugutta

Źródło: archiwum autora
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W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku działacze lewicy niepodległościowej 
rozplakatowali w Lublinie ogłoszenie o obaleniu Rady Regencyjnej i powstaniu 
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, z liderem radykalizującego się 
ruchu socjalistycznego, członkiem parlamentu austriackiego Ignacym Daszyńskim 
jako premierem. Usunięcia korony z głowy Orła dokonał 1 grudnia 1918 roku już 
nowy gabinet, kontynuujący politykę rządu lubelskiego, z socjaldemokratą Jędrzejem 
Moraczewskim jako premierem. Przypisano tę decyzję działaczowi spółdzielczemu, 
społecznikowi i ludowcowi Stanisławowi Thuguttowi, piastującemu w rządach 
Daszyńskiego i Moraczewskiego tekę ministra spraw wewnętrznych. Uchwałę podjęto 
nieznaczną większością głosów wbrew stanowisku, jakie zajmował w dyskusji sam 
Thugutt33. Piątkowe wydanie wieczorne „Kuriera Warszawskiego” z 6 grudnia 
1918 roku w rubryce Kronika polityczna podało następującą informację: Do szefów 
sekcji i naczelników wydziałów minister spraw wewnętrznych wydał okólnik treści 
następującej: Państwo polskie na mocy reskryptu obywatela naczelnika państwa do 
obywatela Ignacego Daszyńskiego z d. 14-go listopada roku 1918 i późniejszych ustaw 
otrzymało ustrój republikański. W konsekwencji pociąga to za sobą drobną zmianę 
w herbie państwa, mianowicie usunięcie z nad głowy Orła białego korony królewskiej. 
Zgodnie z opinią rady ministrów polecam z pieczęci usunąć rzeczoną koronę34. Nowy 
wzór Orła bez korony pojawił się jednak już w poniedziałek 18 listopada na winiecie 
„Monitora Polskiego”35. Wyartykułowane przez środowisko egalitarystów przekonanie 
w sferze symboli wywołało oburzenie społeczeństwa i bardzo emocjonalną falę krytyki 
na łamach prasy. 

Już dwa dni później w niedzielnym wydaniu „Kuriera Warszawskiego” ukazał 
się protest adwokata, znanego literata i kolekcjonera dzieł sztuki Bogdana Wydżgi: 
Słowem gabinet p. Moraczewskiego, cierpiący chronicznie na brak czasu, znajduje go dość 
na przefasonowywanie podług mody sezonowej nakrycia głowy biednego Orła białego […]. 
Otóż nie pojmuję, dlaczego by ci panowie mieli się ograniczyć usunięciem nieszczęsnej 
korony jedynie z pieczęci – toteż w wyobraźni rozrzewnionego „obywatela” rysować 
się musi obraz niedalekiej przyszłości, gdy oto pracowity p. Moraczewski, obchodząc 
znaki wszystkich instytucji państwowych, windować będzie w górę uczepionego na linie 
p. Thugutta, z kubełkiem farby między nogami, ten zaś artystyczną prawicą, zbrojną 
w pędzel okrutny, sierdziście i sprawnie zamalowywać będzie niefortunne korony. Zaś 
z boku z uśmiechem pogardliwym przyglądać się będzie tej „fuszerce” p. Priłuckij […]. 
Prześladowały go i kaleczyły w różny sposób pachołki cesarskie, tak, że w ciągu stuleci 
stał się wyrazicielem nie władzy, lecz raczej ofiary, korona zaś owa królewska z czasem 
nabrała symbolu męczeńskiej […]. Czy sądzą oni, że godło narodowe, które kształtowało 
się i przetrwało dziesięć stuleci, jest ich własnością i może być przefasonowywane według 
widzimisię każdego przygodnego gabinetu ministrów, bez zgody i aprobaty narodu? Czy 

33 M. Pietrzak, Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926, Warszawa 1969, s. 205.
34 „Kurier Warszawski” 1918, R. 98, nr 337.
35 „Monitor Polski” 1918, nr 206.
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konieczność zmiany w owym godle narodowym była tak nieodzownie nagłą, że nie można 
było zaczekać z nią do zgromadzenia konstytuanty?36

W środowym numerze „Dziennika Bydgoskiego” z 11 grudnia 1918 roku 
na pierwszej stronie, obok doniesień o spodziewanych wiecach socjaldemokratów 
i pepeesowskiej lewicy z udziałem delegatów sowieckich i niemieckich, ukazała 
się notatka: Minister spraw wewnętrznych p. Thugutt rozporządził, że należy usunąć 
koronę nad głową orła w godle państwa. – Tylko socjalistyczny maniak może podobne 
rozporządzenie wydawać w chwili, gdy wszystko w kraju się wali37. 

Natychmiast ostro zareagował w anonimowym artykule, w niedzielnym 
wydaniu dziennika „Czas”, dyrektor Archiwum Akt Dawnych w Krakowie Adam 
Chmiel: Dekret ministra Thugutta, odbierający koronę herbowi państwa polskiego, 
ponieważ „obywatel naczelnik w liście do obywatela Daszyńskiego ustanowił w Polsce 
rzeczpospolitą”, można rozważać z dwojakiej strony: żartobliwej i poważnej […]. Tylko 
że w komedii musiałby być zupełnie konsekwentnym i nie reformować „herbu”, ale 
w ogóle znieść cały „znaczek”, „który nazywał się herbem w języku zmarłych”. Ale rzecz 
ma także swoją poważną stronę. Są bowiem godła i symbole, które tak się bardzo zrosły 
z sercem i uczuciem narodu, że wszelka próba już nie tylko poniżenia ich, ale nawet 
jakiejkolwiek dowolnej zmiany, musi wywołać odruch protestu i oburzenia w zbiorowej 
duszy narodu […]. Są doktrynerzy socjalistyczni, którzy drwią sobie z całej przeszłości, 
nie przywiązują wagi do narodowych tradycji, nie uznają symbolów, kultu grobów 
i świętości narodu – a wierzą tylko w wyrazy: lud i ludzkość […] udało im się rzeczywiście 
zadrasnąć do żywego jedno z najczulszych miejsc narodowego poczucia38.

Z surową krytyką, zabarwioną niepokojem, wystąpił również znany prawnik 
i historyk, profesor uniwersytetu we Lwowie Oswald Balzer, w obszernym artykule 
na łamach styczniowego „Kuriera Lwowskiego”: Opozycja niektórych zwolenników idei 
republikańskiej przeciw symbolowi koronnemu ma niewątpliwe źródło swe w założeniu, że 
przedmioty wyobrażone na wizerunku godła, muszą koniecznie odpowiadać rzeczywistości 
[…]. Dziś usuwamy koronę, jutro uznamy za rzecz potrzebną przyozdobić orła jakimś 
nowym emblematem, kiedy indziej zadekretujemy, że barwy heraldyczne godła biała 
i czerwona, zatem także i barwy sztandaru państwowego, mają być zastąpione innymi 
albo też inną barwą. Godło i sztandar państwowy staną się igraszką chwilowych pomysłów 
czy środkiem urzeczywistnienia pewnych dążeń politycznych; nastąpi powrotna zmienność 
godła, nie tylko wbrew zasadzie, że jako symbol nie zmieniającej się osobowości państwowej 
winno ono pozostać niezmiennym, ale także wbrew żywotnym interesom państwa samego, 
żeby symbolu tego nie wciągać w wir walk politycznych39.

36 B. Wydżga, Drobna zmiana, „Kurier Warszawski” 1918, R. 98, nr 339.
37 „Dziennik Bydgoski” 1918, R. 11, nr 282.
38 NN, Orzeł polski – bez korony, „Czas” 1918, R. 71, nr 527; zob. także: A. Chmiel, Barwa i chorągiew 

polska, op. cit., s. 4.
39 O. Balzer, Rzeczpospolita polska, jej godło państwowe i  jednostka monetarna, „Kurier Lwowski” 1919, 

R.  37, nr 1-9. Dnia 12 listopada 1918 roku na jednej z  wież Zamku Królewskiego w  Warszawie 
załopotała czerwona chorągiew, zatknięta przez demonstrujących socjalistów. Miesiąc później, podczas 
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Gwałtowny ton polemik wynikał ze stosunku radykalizujących się organizacji 
rewolucyjnych do polskiego godła, nazywanego „białą gęsią”. Sygnalizowali to nie tylko 
judeosceptyczni publicyści, Teodor Jeske-Choiński40 czy Adolf Nowaczyński41, przy-
wołując pamięć o krwawo stłumionych demonstracjach patriotycznych w Warszawie  
w listopadzie 1905 roku, ale i członek „polrewkomu” – Feliks Kon, wspominając 
obrady VIII zjazdu PPS w lutym 1906 roku we Lwowie42. W warszawskim „Tygodniku 
Ilustrowanym” pojawił się wtedy tekst autora podpisującego się „M.”: W ostatnich 
czasach ze strony partii krańcowych pojawiły się ataki nie tylko na przekonania innych 
partii, co jest zrozumiałe, ale nawet na godła, przez nie szanowane. Specjalnym celem 
tych napaści stał się „Orzeł Biały”, herb ziemi polskiej. Dlaczego? Tego wytłumaczyć nie 
możemy […]. Dlaczegóż więc pomiatać tym, co dla większości Polaków bez różnicy partii 
stanowi niejako syntezę ich tęsknot i pragnień? Postępowanie podobne nie jest polityczne, 
gdyż obraża uczucia ludzi i budzi w nich 
antypatię do stronnictw plujących na to, co 
uważane jest za coś świętego, nietykalnego43. 
Również Bolesław Prus, choć z pewnym 
sceptycyzmem w kontekście panujących 
relacji społecznych, odnotował na łamach 
Kroniki tygodniowej wspomnianego czaso-
pisma: Czytelnik zatka uszy aby nie słyszeć 
bluźnierstw […]. Owszem, niech pan zatyka, 
ja zatkam także i – zróbmy to w sposób jak 
najbardziej publiczny, ażeby cały świat 
myślał, że u nas nie ma większych grzechów 
przeciw patriotyzmowi nad wykrzykniki: 
Precz z białą gęsią na amarantowym polu!... 
precz z gnijącą Polską!... Niech żyje proleta-
riat i jego czerwony sztandar! 

44.

zjazdu zjednoczeniowego partii socjalistycznych, Piłsudski miał oświadczyć, że jako strażnik interesów 
państwa musi dbać o szacunek dla emblematów państwowych. Jeśli sejm uchwali kolor czerwony 
jako państwowy, odpowiednie chorągwie zostaną zawieszone. M. Pruszyński, Tajemnica Piłsudskiego, 
Warszawa 1996, s. 117; A. Czarski, Wielka manifestacja warszawskiego proletariatu. Na zamku królewskim 
powiewa czerwony sztandar, „Robotnik” 1918, R. 24, nr 294; Manifestacja socjalistyczna, „Kurier 
Warszawski” 1918, R. 98, nr 314.

40 T. Jeske-Choiński, Historia Żydów w Polsce, Warszawa 1919, s. 93, 175, 221. 
41 A. Nowaczyński, Małpie zwierciadło: wybór pism satyrycznych, t. 2, Kraków 1916, s. 404-405.
42 F. Kon, Narodziny wieku, Warszawa 1969, s. 167.
43 O Orle Białym, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 4.
44 B. Prus, Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 5. O ekscesach 1 listopada donosi 

dodatek poranny „Kuriera Warszawskiego” nr 304 z 3 XI 1905: Zdawałoby się, że […] nie znajdzie się 
nikt w całym społeczeństwie polskim, kto by w imię nienawiści partyjnej odważył się targnąć na pieśń polską 
i na orła polskiego. A jednak ze smutkiem głębokim stwierdzić musimy, że podczas manifestacji wspaniałych 
na ulicach Warszawy kilkuset zwolenników „Czerwonego sztandaru”, uważało za właściwe protestować 
hałaśliwie przeciw objawom patriotyzmu i zagłuszać je wrzaskiem walki klasowej.

Il. 8. Herb Republiki Polskiej 
Źródło: „Szczutek”, 19 stycznia 1919 roku
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Stanisław Thugutt, we wspomnieniach wydanych dwadzieścia lat później, 
odnotował: Ten stan nieustającego i wciąż rosnącego wrzenia podtrzymywała, a właściwie 
podjudzała prasa, której wybryki przekraczały już wszelkie dozwolone granice. Szczegól-
nym przedmiotem ataków byłem właśnie ja, jako ten, którego rozporządzenia dotykały 
bezpośrednio ludność. Z początku zarzucano mi wszelkie zbrodnie, ze szczególnym 
podkreślaniem wprowadzania komunizmu. Dodatkowym ciężkim zarzutem, który 
istotnie doprowadzał do wielkiego przeciw mnie rozgoryczenia, było oskarżenie, że 
kazałem na godle państwowym usunąć znad głowy orła koronę. Przyznaję, że biorąc rzecz 
formalnie, rozporządzenie to było nielegalne, jakkolwiek Rada Ministrów pogodziła się 
z nim i nawet na projektach pierwszych polskich marek pocztowych orzeł był bez korony. 
Krótko mówiąc, można mnie było za to oddać pod Trybunał Stanu albo pod Sąd Sejmowy. 
Na swoje usprawiedliwienie mógłbym przytoczyć to tylko, że orzeł legionowy był również 
bez korony, a takiego też orła używali na swoich sztandarach powstańcy z 1863 roku45. 

Za antytezę usprawiedliwienia urzędnika administracji państwowej, niech 
posłuży argumentacja konsultanta heraldycznego komisji sejmowej z grudnia 1989 r., 
Szymona Kobylińskiego: Imponderabilne te odruchy uporządkowano za Traugutta, 
tworząc na pieczęci Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym rodzaj wizualnego 
programu politycznego mającej powstać Polski. A więc jako walcząca z caratem, wolna 
ma być od znaków monarchii, toteż Orzeł nie ma tam korony, dzierży natomiast 
w szponach miecz i krzyż. Korona wszakże występuje w godle, gdyż nad trójdzielną 
tarczą, zawierającą prócz znaku Korony znaki Litwy i Ukrainy, widnieje właśnie symbol 
niezawisłości, wolności i samostanowienia kraju: korona dawnych polskich władców […] 
Albowiem tylko pierwszy bojowy zryw buntu przeciw monarchom – zaborcom oznacza 
się brakiem korony, bo państwowość już o nią woła46. Istotnie, tworzone sukcesywnie 
agendy Rządu Narodowego, miały na swych pieczęciach orła koronowanego. Wartym 
odnotowania jest fakt, że jedynie resort podlegający Thuguttowi zdecydował się na 
korektę wizerunku godła47. 

W trzy dni po dymisji rządu Jędrzeja Moraczewskiego (16 stycznia 1919 roku) 
na pierwszej stronie tygodnika satyryczno-politycznego „Szczutek” opublikowano 
Herb Republiki Polskiej, przedstawiający wychudzonego ptaka (gęś?) o wystrzępionych 
skrzydłach, przykurczonych łapach, ze smętnie spuszczoną głową z biało-czerwonym 
piórkiem w miejscu korony, spętanego (monstrualnych rozmiarów) czerwoną szarfą48.  

45 S. Thugutt, Wybór pism i autobiografia, Warszawa 1939, s. 64-65. Wychodząc z założenia, że symbolem 
monarchii jest korona, a republika obchodzi się zupełnie bez korony, polecił urzędowo przy zamawianiu 
nowych pieczęci kazać robić orła bez szopek na głowie. Rzecz słuszna, choć błaha; J. Moraczewski, Przewrót 
w Polsce, Warszawa 2015, s. 110.

46 Koronne argumenty Szymona Kobylińskiego, „Przekrój” 1989, nr 2320 (48/1989).
47 Orła bez korony umieszczano na winietach „Dziennika Urzędowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” 

od  30 grudnia 1918 r. do 16 stycznia 1919 r.; od 21 stycznia 1919 r. do 1 marca 1924 r. powrócono do  
dawnej  wersji z koroną; wzór z ustawy 1 sierpnia 1919 r. wprowadzono dopiero 31 grudnia 1924 r.; 
umieszczano go do 20 kwietnia 1928 r.; wzór z 13 grudnia 1927 r. pojawił się na winietach 30 czerwca 
1928 r.

48 „Szczutek. Tygodnik Satyryczno-Polityczny” 1919, R. 2, nr 3.
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Zaś czasopismo satyryczne „Mucha” zamieściło już nazajutrz wierszyk następującej 
treści:

Thugutt z urzędowego wyszedł gabinetu.
W ten dzień ani jednego nie wydał dekretu
Więc lekki, niestrudzony mimo prac ogromu,
Na łono swej rodziny powracał do domu.
W domu wesół i snuje dowcipu przędziwa,
Drwi z Witosa i Bojki, z endecji pokpiwa,
Aż tym niezwykłym stanem ducha zadziwiona,
Czemuś dziś taki wesół? – zapytuje żona.
Czy wygrać na loterii poją cię mamidła?
Czyś Orłowi Białemu kazał zerwać skrzydła?
Czy drugą jeszcze tekę oddano ci w pieczę?
Czuję się bardzo dobrze – minister odrzecze,
Gdyż miałem dzień szczęśliwy. Dzień ten mnie ucieszył,
Bom się żadnym dekretem dzisiaj nie ośmieszył49. 

Ministrowi spraw wewnętrznych nie wybaczono „stonsurowania” i „zde-
gradowania” godła państwowego. Na przedwyborczym plakacie z 1922 roku 
przedstawiającym karykatury kandydatów na posłów lewicy, jego wizerunek jako 
przedstawiciela PSL „Wyzwolenie” opatrzono dwuwierszem:

Z poczucia polskości tak już „wyzwolony”,
Że chciał Orła polskiego pozbawić korony50.

Okólnika rządowego nigdy formalnie nie odwołano. Dwa lata później na 
łamach „Gazety Lwowskiej” dr Witold Bętkowski pisał: Najbardziej jednak rażącym 
błędem, opartym niestety do niedawna na zarządzeniu ministra spraw wewn. Thugutta 
jest usunięcie zupełne korony z głowy polskiego Orła, a to dlatego, aby uniknąć nawet 
martwego symbolu rządów monarchicznych w dzisiejszej dobie republik ludowych. Zdjęto 
zatem orłu koronę, nie wiedząc o tym, że taki niekoronowany orzeł jest znakiem herbowym 
dawnego województwa poznańskiego i mazowieckiego, a zatem nie całości Państwa, 
jak i o tym, że jak to już wyżej miałem sposobność wykazać, korona ta oznaczała tylko 
zjednoczenie rozbitych dzielnic Polski, a przez to także jej siłę, a nie monarchiczną władzę, 
co właśnie oznaczała druga korona umieszczona nad całością herbu. Do dziś jednak 
ciągle jeszcze pokutuje teoria wspomnianego ministra w formie „uszczerbionego”w ten 
sposób herbu państwowego na czapkach i guzikach wojskowych, na wagonach kolejowych, 
stemplach, pieczęciach urzędowych i szyldach trafik51.

49 Szczęśliwy dzień ministra Thugutta, „Mucha” 1919, R. 51, nr 3.
50 Archiwum Państwowe w Warszawie, Zbiór plakatów, sygn. A/III P 29; L. Pudłowski, Z najnowszych 

dziejów Orła Białego, op. cit., s. 274.
51 W. Bętkowski, Herb, chorągwie i barwy narodowe polskie, „Gazeta Lwowska” 1920, R. 110, nr 28-30.
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PODWÓJNY ŻYWOT USTAWOWEGO WZORU ORŁA

Koncepcja plastyczna orła, z której tak chętnie korzystają środowiska opozycji, 
odwołującej się do tradycji narodowych, ma historię wymykającą się powszechnie 
znanej kompilacji wybranych ustaleń. W procesie legislacyjnym zagadnienia heral-
dyczne, czyli zdefiniowany ustawowo wzór Orła czy kształt tarczy herbowej, nabrały 
znaczenia marginalnego. Priorytetem były wzory pieczęci koniecznych w pracy 
kancelaryjnej oraz wypracowanie rozbudowanego systemu znaków wyróżniających 
Polskę na forum międzynarodowym. W aktach prawnych nie zaistniał wizerunek 
Orła na tarczy jako herb państwowy, poza umieszczonym na fladze przedstawicielstw 
dyplomatycznych, banderach handlowej i wojennej. Prace nad ustaleniem znaków 
państwowych przeprowadziły jednocześnie Ministerstwo Sztuki i Kultury oraz 
Ministerstwo Spraw Wojskowych wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, co 
doprowadziło do zaistnienia dwóch wersji Orła: „oficjalnej”, znanej z późniejszych 
publikacji, oraz „nieoficjalnej”, na licznych artefaktach obecnych w przestrzeni 
publicznej.

Prezydium Rady Ministrów w maju 1919 roku zwróciło się do Ministerstwa 
Sztuki i Kultury o podjęcie w trybie pilnym prac w celu ustalenia i ujednostajnienia 
wyglądu zewnętrznego pieczęci urzędowej52. Nowe pieczęcie powinny być praktyczne, ale 
także estetyczne, miłe dla oka dysponenta stempla i odbiorcy opieczętowanego doku-
mentu urzędowego. Niezależnie od tych prac, próbę ustalenia symboli odradzającego 
się państwa podjęło Ministerstwo Spraw Wojskowych we współpracy z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych. W uzasadnieniu wniosku w sprawie rozpatrzenia tymczasowego 
przyjęcia i ustanowienia godeł i barw Państwa Polskiego z 15 lipca 1919 roku znajduje 
się zapis: […] uznanie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, akredytowanie posłów 
i reprezentantów dyplomatycznych i wojskowych Państwa Polskiego zagranicą, bliskie 
powstanie floty polskiej na wodach obcych i własnych, a wreszcie codzienna praktyka 
życia państwowego wymaga ustalenia, choćby tylko tymczasowego i prowizorycznego, 
zewnętrznych symboli państwowości polskiej, zagranicą w dodatku nieznanych lub dawno 
zapomnianych. Wniosek poprzedziły konsultacje 21 maja i 11 czerwca 1919 roku, 
w wyniku których zdecydowano, że za herb państwa polskiego uznaje się orła białego 
z głową zwróconą w lewo, ze skrzydłami wzniesionemi do góry, koroną, szponami 
i dziobem złotym, na czerwonym polu. Do wniosku były dołączone schematyczne 
rysunki proponowanych znaków Rzeczypospolitej – niestety niezachowane, o których 
ministerstwo i autor wyrazili się: nie są […] o ile chodzi o artystyczne wykonanie […] 
orła, wzorami, których się należy niewolniczo trzymać53.
52 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Prezydium Rady Ministrów, Rkt. 45, teczka 1, Wniosek Ministra 

Spraw Wojskowych w  sprawie godeł i  barw Rzeczypospolitej oraz ustawa z  sierpnia 1919, s.  5-6.  
Za: M. Adamczewski, Orzeł Biały, ale jaki?, op. cit., s. 14. 

53 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Prezydium Rady Ministrów, Rkt. 45, teczka 1, Wniosek Ministra 
Spraw Wojskowych w  sprawie godeł i  barw Rzeczypospolitej oraz ustawa z  sierpnia 1919, s.  5-6.  
Za: M. Adamczewski, Orzeł Biały, ale jaki?, op. cit., s. 15.
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Na posiedzeniu w Sekcji Marynarki 
Wojennej Ministerstwa Spraw Wojskowych 
3 kwietnia 1919 roku pod przewodnictwem 
kontradmirała Kazimierza Porębskiego oma-
wiano projekty bander autorstwa prekursora 
polskiego malarstwa marynistycznego –  
Włodzimierza Nałęcza. Obok oficerów 
marynarki wziął w nim udział wspominany 
już pułkownik Bronisław Gembarzewski. 
Na posiedzeniu wypracowano m.in. kon-
cepcję bandery dla powstającej marynarki 
wojennej: Orzeł Biały na czerwonym polu, 
zajmującym 3/8 długości płata, pozostałe 
5/8 długości utworzone z pasów białego 
i czerwonego54. 

W kwietniu 2016 roku zbiory Naro-
dowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
wzbogaciły się o oryginalną banderę 
wojenną. Na jej białym pasie wszyto kar-
mazynowy prostokąt z namalowanym wizerunkiem nietypowego orła, dolny pas 
bandery jest barwy cynobrowej, obowiązującej od 1927 roku55. Wyraźny kształt 
prostokąta, a nie tarczy francuskiej, jak w późniejszym prawodawstwie, jak również 
barwa karmazynowa według wzorów zatwierdzonych ustawą sierpniową z 1919 roku, 
sugerować mogą wcześniejszy etap poszukiwania nowej formy między godłem Rady 
Regencyjnej a wytycznymi Warszawskiej Rady Artystycznej z 1917 roku.

Geometria orła z bandery przypomina plastyczną realizację godła innego 
artysty grafika, wykładowcy Politechniki Warszawskiej Edmunda Bartłomiejczyka. 
Szeroko rozstawione łapy, lekko wygięta szyja, kształt ogona, czynią wizerunek 
z bandery podobnym do projektu datowanego na 1927 rok, przypisywanego  
Bartłomiejczykowi w katalogu wystawy Orzeł biały (26 czerwca do 15 października 
1995 roku) w Warszawie56. Na łamach miesięcznika poświęconego sztuce graficznej 
„Grafika Polska” z listopada 1927 roku reprodukowana jest fotografia projektu herbu 
z takim samym godłem, opatrzona podpisem: szkic do projektu dla Departamentu 
Sztuki – Rys. E. Bartłomiejczyk57. 

54 Włodzimierz Nałęcz przedstawił swoje propozycje wzorów bander dla powstającej marynarki wojennej 
i handlowej w pierwszym numerze czasopisma „Bandera Polska” z maja 1919. K. J. Guzek, Z historii polskiej 
bandery u zarania II Rzeczypospolitej, Zduny 2010; artykuł opublikowany [w:] „Morze” 1998, nr 11. 

55 https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/gdanskie-muzeum-pokaze-wyjatkowa-bandere-na-dzien-flagi 
(aktualizacja 18.07.2016).

56 Poz. IX 53, Szkic do projektu herbu Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Orzeł Biały – 700 lat herbu Państwa 
Polskiego, op. cit., s. 349.

57 S. Łoza, Orzeł polski, op. cit., s. 3. 

Il. 9. Orzeł z bandery Marynarki Wojennej
Źródło: zbiory Narodowego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku. Fotografia autora
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W tym samym numerze czasopisma, w artykule zawierającym wypowiedzi 
czołowych przedstawicieli tej dziedziny na temat godła państwowego, znajduje się 
projekt pieczęci Dyrekcji Zbiorów Państwowych (powołanej 7 lutego 1919 roku), 
autorstwa Edmunda Bartłomiejczyka z Orłem w takiej samej stylizacji, podobnej do 
wzoru z blankietów Gwardii Narodowej w czasie Powstania Listopadowego (pióra 
ogona złożone)58. Orzeł o podobnej kompozycji widnieje na  sztandarze Politechniki 
Warszawskiej (z datą 1915) projektu Edmunda Bartłomiejczyka59. Wcześniej, bo 
w październiku 1917 roku, władze niemieckie zleciły Warszawskiemu Towarzystwu 
Artystycznemu przeprowadzenie konkursu na wzór znaczków pocztowych Królestwa 
Polskiego. W wydanym 11 stycznia 1918 roku albumie, zawierającym wyróżnione 
projekty, znajduje się wzór znaczka z Orłem autorstwa Edmunda Bartłomiejczyka 
(różni się od późniejszych koncepcji udami przylegającymi do tułowia i lekkim 
pochyleniem szyi)60. Kolejne przykłady owocnej współpracy tego artysty z Minister-
stwem Sztuki i Kultury, a po reorganizacji w 1922 roku z Departamentem Sztuki 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w tworzeniu symboliki 
państwowej zostaną omówione niżej.

Przynaglany dochodzącymi ze wszech stron wezwaniami o ustalenie w formie 
rysunkowej lub plastycznej wskazywanego we wszystkich deklaracjach i projektach kon-
stytucyjnych, jako godło Rzeczypospolitej, jako herb państwowy, orła białego, Minister 
Sztuki i Kultury Zenon Przesmycki ogłosił z datą 12 lipca 1919 roku Konkurs na 
godło Państwa Polskiego. Ministerstwo pragnęło w ten sposób: Zadośćuczynić słusznym 
żądaniom epoki, chcącej wzorem czasów minionych nadać godłu rzeczonemu własną 
cechę i charakter; zapobiec dorywczo powstającym, niejednokrotnie przyjmowanym i nie 
zawsze szczęśliwym pomysłom w tym kierunku; dać pole do rozwinięcia istotnie twórczej 
pomysłowości jak najszerszym kołom rysowników, malarzy i rzeźbiarzy; przygotować w ten 
sposób dla władz miarodajnych, jako materiał do wyboru i ewentualnego zatwierdzenia, 
szereg twórczych, nowych, epoce odpowiadających i w pełni artystycznych projektów 
mającego odtąd obowiązywać typu61. 

Warunki konkursu przewidywały, że tematem kompozycji ma być Orzeł 
Biały w polu czerwonym. Projekty miały uwzględniać zastosowanie na pieczęciach 
i drukach, tablicach herbowych, sztandarach oraz znakach wszelkiego rodzaju. Mogły 
być wykonane w technice malarskiej, rzeźbiarskiej lub graficznej. W skład sądu 
konkursowego, obok przedstawiciela Ministerstwa Sztuki i Kultury, zostali powołani 
wybitni artyści: Tadeusz Breyer, Bronisław Gembarzewski, Miłosz Kotarbiński, 
Stanisław Noakowski i Ferdynand Ruszczyc. Wyznaczono ponad trzymiesięczny 
termin nadsyłania projektów, do 1 października 1919 roku.

58 Graficy o Orle Polskim, op. cit., s. 14.
59 http://www.muzeumpw.com.pl/galeria,70.htm; Graficy o Orle Polskim, op. cit., s. 14.
60 Polskie marki pocztowe. Katalog prac konkursowych na marki pocztowe Królestwa Polskiego, Warszawa 

1918, s. 1; B. Rejnowski, 50 lat znaczków w walucie złotowej, „Filatelista” 1974, R 21, nr 9 (444).
61 „Monitor Polski” 1919, nr 154, s. 1.
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Reakcje prasowe na rozpisany konkurs były tradycyjnie negatywne. W obszer-
nym artykule polemicznym na łamach krakowskiego „Czasu” wystąpił Adam Chmiel: 
Konkurs na godło państwa polskiego? A przecież państwo polskie posiada godło swoje 
w ustalonej heraldycznej formie już od połowy XIII wieku […] konkurs powyższy zdaje 
się być dalszą fazą w „uszczerbianiu” herbu państwa polskiego, które rozpoczął „obywatel-
minister” Thugutt przez usunięcie korony z głowy orła polskiego. Postępek ten nie został 
urzędowo potępiony, ani cofnięty, mimo, iż wykazano naiwność takiego uszczerbienia ze 
strony heraldycznej i historycznej. Nie cofnięto go, a obecnie ministerstwo sztuki i kultury 
w warunkach powołanego konkursu jako punkt pierwszy podaje: „Zasadą godła jest 
orzeł biały w polu czerwonym” – więc znowu bez korony na głowie […]. Konkurs ani 
razu nie wspomina o tarczy herbowej – bez której żaden herb i godło państwa obejść 
się nie może […] tłumaczy artystom polskim bardzo naiwnie, że „projekty mają mieć 
na widoku zastosowanie na pieczęciach i drukach, tablicach herbowych, sztandarach 
oraz znakach wszelkiego rodzaju”. No – a do czegóż innego służy godło? […] orzeł 
biały jest dopiero wskazywany (więc faktycznie nie jest) jako godło Rzeczypospolitej 
jako herb państwowy, czyli, że godło Rzeczypospolitej polskiej, jest wskazywane jako 
herb państwowy polski! Obecna Rzeczpospolita polska, a obecnie państwo polskie to nie 
jest jedno?! Zapewne tę wątpliwość rozstrzygnie się przez inny konkurs! […] czy tylko 
w sprawie godła państwa polskiego mają mieć czynny udział i głos – bez współdziałania 
heraldyków i historyków – artyści plastycy, stawający do udziału w konkursie i znowuż 
inni artyści plastycy, wydający wyrok o tym godle?62.

Stanowisko Adama Chmiela poparł Ludwik Stasiak w artykule zamieszczo-
nym w warszawskim tygodniku „Świat”, powtarzając formułowaną wcześniej tezę 
o konieczności odniesienia się do czasów największej świetności państwowości polskiej 
(XIII-XVI wiek), konkludował: Przyznajemy, że plon konkursu warszawskiego może 
nam dać cały szereg wspaniałych ornamentów herbowych, że plon ten może mieć doniosłe 
znaczenie dla przemysłu artystycznego, dekoracyjnego i budowlanego, ale urzędowego 
herbu państwa on nam dać nie może. Stare narody maja stare nienaruszalne herby, 
uszlachconym parweniuszom należy zostawić „twórczą pomysłowość” herbową63.

W międzyczasie grono kontestatorów zasilił historyk prawa i publicysta Józef 
Siemieński na łamach „Kuriera Warszawskiego”, pisząc: Otóż równie rzecz niewątpliwa, 
iż cel ten nie jest do osiągnięcia, ponieważ orzeł wykonany rzeźbiarsko, nie nadaje się do 
„zastosowania na pieczęciach i drukach” itp., jako też i odwrotnie, wykonany należycie 
jako godło orzeł napieczętny nie nadaje się do odtworzenia w postaci plastycznej […] 
inaczej musi być skomponowany orzeł na pieczęć okrągłą, owalną, czy innego kształtu, 
a inaczej na tarczę […]. Zdawałoby się, że instancje, które konkurs ogłaszają, powinny 
rozporządzać ludźmi, którzy by rozumieli, że sprawa ustalenia godła państwowego jest 
sprawą heraldyczną, a nie żadną inną, chociaż ów przedmiot heraldyczny winien być 
wykonany w sposób artystyczny. Jeżeli ogłaszamy konkurs na mundur wojskowy, wzywamy 

62 A. Chmiel, Konkurs na godło państwa polskiego, „Czas” 1919, R. 72, nr 191.
63 L. Stasiak, O herb Państwa Polskiego, „Świat” 1919, R. 14, nr 33.
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do sądu artystów, ale nie pomijamy wojskowych […]. Skład sądu konkursowego należy 
koniecznie uzupełnić, powołując do niego heraldyków, a zwłaszcza historyków-heraldyków, 
których dzięki Bogu mamy; cel konkursu należy zmodyfikować w ten sposób, że chodzi 
o ustalenie tylko typu orła, typu noszącego cechy artystyczne naszej epoki, a nadającego 
się do odpowiedniego zastosowania, w innych postaciach, które to zastosowanie będzie 
musiało być przedmiotem nowego konkursu; dodać warunek, żeby nadesłane prace 
odpowiadały wymaganiom sztuki heraldycznej […] należałoby zwrócić się do znawców 
o opracowanie odpowiednich wskazówek dla artystów […]64.

Obawy malkontentów spełniły się, o czym pisał minister Zenon Przesmycki 
w liście z 10 listopada 1919 roku do Prezydium Rady Ministrów: najwybitniejsi artyści 
polscy […] w konkursie przeważnie udziału nie wzięli. Do rywalizacji stanęli twórcy 
zazwyczaj przekonani o swoich kwalifikacjach, niemniej przeczy temu zachowana 
szczątkowa dokumentacja fotograficzna. Wyjaśnieniem jej stanu zachowania może 
być treść listu pracownika Ministerstwa Sztuki i Kultury Eligiusza Niewiadomskiego 
z 2 marca 1920 roku do Józefa Wilka z Grodna, autora projektu Per aspera ad astra, 
w którym pisał: […] praca jest do odebrania w Ministerstwie do końca kwietnia […] 
po zaznaczonym terminie Ministerstwo nie bierze na siebie odpowiedzialności za jej 
całość65. Zaskakujący jest w tym miejscu tryb postępowania rządu, który zaledwie 
po dwóch tygodniach od ogłoszenia konkursu, odebrał części uczestnikom szansę 
na zgłoszenie prac. 

Dnia 1 sierpnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy rozpatrzył rządowy wniosek 
w sprawie godeł i barw narodowych. Jak wynika z relacji prasowych, w imieniu Komi-

sji Konstytucyjnej, sprawozdanie przedstawił 
poseł Związku Ludowo-Narodowego, ksiądz 
Kazimierz Lutosławski, który przypomina-
jąc pohańbienie godła w czasie zaborów, 
martyrologię patriotów chroniących „dro-
gocenne pamiątki”, wyraził obawę wobec 
niefrasobliwego posługiwania się symbolami 
narodowymi przez społeczeństwo. Wniosek 
kończyło stwierdzenie: Ustawa ma być tym-
czasowa, bo przed przyłączeniem kresów nie 
można ostatecznie zadecydować, jakie ma być 
godło państwa. Nie jest także określony rysunek 
orła poza pewnymi ogólnymi wskazówkami66. 
Ustawę przyjęto w trzecim czytaniu. Więcej 
wiedzy dostarcza jednak uzasadnienie zapi-

64 J. Siemieński, O konkurs na godło państwowe, „Kurier Warszawski” 1919, R. 99, nr 210.
65 S. K. Kuczyński, Spory o godło, op. cit., s. 13; M. Adamczewski, Orzeł Biały, ale jaki?, op. cit. s. 22.
66 Sejm Ustawodawczy. Posiedzenie osiemdziesiąte trzecie dnia 1-go sierpnia, „Monitor Polski” 1919, 

nr 173; Godła, flagi i barwy narodowe, „Kurier Warszawski” 1919, R. 99, nr 211.

Il. 10. Herb Litwy Środkowej 
Źródło: Dziennik Urzędowy Tymczasowej 
Komisji Rządzącej, 17 listopada 1920 roku
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sane w stenogramie posiedzenia: Jednakże zatwierdzenie to może być tylko tymczasowe 
dlatego, że za wcześnie dziś byłoby rozstrzygać bez udziału braci naszych, zwłaszcza 
z kresów wschodnich, o właściwej postaci herbu Rzeczypospolitej na zawsze […]. Sądzimy, 
że później, gdy zjednoczenie ziem polskich stanie się faktem całkowicie dokonanym, 
będziemy mogli do tego szczegółu powrócić, a to tym bardziej, że część Litwy, która 
znaku Pogoni dziś używa, musiałaby być o zgodę zapytana […]. Poza tym za także 
tymczasowe musi być uznane nieokreślanie szczegółów rysunku orła państwowego […]. 
W tym wzorze, który tutaj mamy, rysunek jest brzydki i nie sadzę, żebyśmy taki rysunek 
za właściwy uznali67. Herb o dwóch godłach w polu tarczy pojawił się rok później. 
W Artykule 5 pierwszego dekretu Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej 
z 12 października 1920 roku znalazł się zapis: Jako godło Środkowej Litwy ustanawiam 
tarczę z Orłem i Pogonią68. 

Pierwszy po latach niewoli akt prawny wprowadzający oficjalne wzory najwyż-
szych znaków Państwa Polskiego, czyli Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 roku o godłach 
i barwach Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała brzmienie:

Art. 1. Dopóki nie zostaną ustalone granice Państwa Polskiego i dopóki konstytucja 
nie określi godeł, barw państwowych, jak i tytułów urzędów i instytucji państwowych, 
urzędy Rzeczypospolitej używać winny godeł i barw według załączonych wzorów:

1.  Herbu Rzeczypospolitej. Za herb Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się znak orła 
białego z głową zwróconą w prawo (dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami 
wzniesionemi do góry, ze złotymi szponami, koroną i dziobem w czerwonem 
polu prostokątnem (wzór Nr 1). Szczegółowy rysunek orła państwowego ustali 
Rada Ministrów na wniosek Ministra Sztuki i Kultury.

2.  Pieczęci Rzeczypospolitej. Za pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się pieczęć 
okrągłą z herbem Państwa na tle heraldycznym (wzór Nr 1, 2 i 3, odmiany: 
1 – dla aktów prawno-państwowych, 2 – dla Naczelnika Państwa, 3 – dla 
władz i urzędów państwowych)69.

Mimo zgłoszonych na posiedzeniu sejmu zastrzeżeń do przedstawienia Orła 
w projekcie polskich symboli państwowych, decyzja dopuszczenia wizerunku do 
urzędowego stosowania została jednak podjęta, „ponieważ nikt żadnego protestu nie 
podniósł”. Wprowadzono go na winiety Dziennika Ustaw, a ustawowy wizerunek Orła 
opublikowany został w prasie codziennej70. Wydane w bardzo skromnej czarno-białej 
szacie graficznej, wzory uzupełniające ustawę nie zawierają oddzielnej prezentacji 
herbu państwowego. Wskazany załącznik jest wzorem pieczęci, a jedyne wizerunki 

67 Sprawozdanie stenograficzne z  83 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z  dnia 1 sierpnia 1919 roku, 
kol. 119-121.

68 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej R. 1, Nr 1 z 17 XI 1920.
69 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej R. 1919, No 69 z 28 VIII 1919.
70 Godła i barwy Polski, „Goniec Krakowski” 1919, R. 2, nr 243. Zob. także: Ustawa o godłach i barwach 

Rzeczypospolitej polskiej, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1919, R. 10, nr 238; Godła i barwy Polski,  
„Czas” 1919, R. 72, nr 224.
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herbu z  Orłem znalazły się na wzorze 
flagi dla dyplomatycznych przedstawicieli 
Państwa i bandery handlowej (Nr 5) oraz 
bandery wojennej (Nr 7a). Zatwierdzony 
wzór Orła Białego realizował przytoczone 
wcześniej wytyczne sprzed dwóch lat, 
o powrocie do herbu z uchwały sejmowej 
z 1831 roku.

Po opublikowaniu ustawy przystą-
piono do opracowania ostatecznego wzoru 
oficjalnego wyobrażenia Orła Białego. 
W odpowiedzi na zapytanie z Ministerstwa 
Spraw Wojskowych Eligiusz Niewiadomski 
w liście z 4 grudnia 1920 roku, przypomi-
nając, że zapis w ustawie nałożył obowiązek 
opracowania wzoru Orła, na Ministerstwo 
Sztuki i Kultury, wspomniał że taki projekt 
powstał w  ramach prac podjętych pod 

koniec 1919 roku, sfinalizowanych przed 24 czerwca 1920 roku. Dodał, że nowy 
Orzeł zasadniczo nie odbiega od wzoru godła państwowego z ustawy sierpniowej, 
na potwierdzenie dołącza fotografię projektu (niezachowana)71. Ministerstwo 
Sztuki i Kultury 29 grudnia 1919 roku powierzyło to zadanie znanemu malarzowi 
– Józefowi Mehofferowi, z terminem realizacji na 1 lutego 1920 roku (ale pożądany 
wcześniejszy)72. W sprawozdaniu Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej 
w Ministerstwie Sztuki i Kultury za luty 1920 roku zapisano: Odebrał od J. Mehoffera 
projekt na godło Państwa Polskiego i wypłacił umówione 1000 marek73. 

Obecny stan wiedzy źródłowej nie pozwala ustalić, czy był nim Orzeł o smu-
klejszej szyi, na banknotach emitowanych od marca 1922 roku przez Polską Krajową 
Kasę Pożyczkową74. W sprawozdaniu Wydziału II Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego za rok 1919 pojawia się także zapis, że wśród prac wyko-
nanych własnymi siłami na zapotrzebowanie innych ministerstw, Wydział wykonał 

71 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Prezydium Rady Ministrów, Rkt. 45, teczka 7, Projekt ustawy 
o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach i korespondencja w tej 
sprawie, k. 37. Za: M. Adamczewski, Orzeł Biały, ale jaki?, op. cit., s. 16.

72 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, nr 7133. Za: 
L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego, op. cit., s. 279; Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, nr 7055, s. 86. Za: M. Adamczewski, Orzeł Biały, ale 
jaki?, op. cit., s. 23.

73 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, nr 7145, s. 476. 
Za: L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego, op. cit., s. 279; M. Adamczewski, Orzeł Biały, ale 
jaki?, op. cit., s. 23. Miesięczna dieta poselska w tym czasie wynosiła 1500 marek.

74 Vide: Cz. Miłczak, Katalog polskich pieniędzy papierowych od 1794, op. cit., s. 172-187.

Il. 11. Orzeł na pieczęci Rzeczypospolitej 
Źródło: załącznik do Ustawy  

z 1 sierpnia 1919 roku o godłach  
i barwach Rzeczypospolitej Polskiej
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Orła polskiego na podstawie projektu Mehoffera i innych (opracował J. Skotnicki)75. 
Malarz Jan Skotnicki kierował wtedy Wydziałem Sztuk Plastycznych wspomnianego 
ministerstwa. Na udział Józefa Mehoffera w procesie powstania projektu może 
wskazywać malarski, secesyjny modelunek skrzydeł, niespotykany u innych autorów. 
Sposób wypełnienia przestrzeni między lotkami skrzydła ma swoją analogię w postaci 
Geniusza Światła, z projektu fryzu na gmach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie76.

Reakcję na zatwierdzone ustawowo prowizorium trafnie oddaje stanowisko 
publicysty Adama Niemojewskiego, zamieszczone w czasopiśmie „Myśl Niepodległa” 
z 13 maja 1922 r.: Jakież było nasze zdumienie, kiedy ujrzeliśmy czarno na białym że 
po pierwsze Polska do dnia dzisiejszego nie posiada ustalonych godeł i barw narodowych 
i po drugie, ani instytucje rządowe ani nasza powszechność społeczna nie trzyma się, bo 
trzymać się nie może, ustawy […]. Każdej zatem ustawie uchwalanej przed zatwierdze-
niem Konstytucji Sejm narzuca charakter przepisów tymczasowych […] I Konstytucja 
już uchwalona ani jednym słowem nie wspomina o barwach i godłach. Ustawa z dnia 
1 sierpnia, dzięki niepotrzebnej klauzuli właściwie wygasła i sprawa naszych godeł i barw 
narodowych będzie zapewne uwzględniona przez Sejm wśród owych kilkudziesięciu 
»dodatkowych« ustaw, które mają nam dopiero zapewnić korzystanie z dobrodziejstw 
ustaw konstytucyjnych […] ubolewamy tylko, że nasze ciało ustawodawcze, dotychczas 
zmusza do powołania się na taką ustawę, która do spraw godeł i barw narodowych wnosi 
daleko więcej zamętu niż porządku77. 

Koncepcja godła spotkała się z krytyką w „Miesięczniku Heraldycznym”, 
w artykule J. K. Chomętowskiego: Po ukończeniu wojny światowej, gdy świeżo ukon-
stytuowane państwa Europy zmuszone były przybrać nowe symbole swej państwowości 
Niemcy przyjęły za herb najbardziej archaiczny typ jednogłowego orła czarnego, Czechy 
renesansowego lwa, inne państwa więcej lub mniej udatne typy tradycyjnych swych 
oznak; Polska zaś, pod wpływem upodobania w epoce Poniatowskiego i legionów, typ 
orła białego, realistycznie lecz nieestetycznie a tym mniej heraldycznie pojętego […]78. 

Podobną opinię wyraził malarz i krytyk artystyczny Wacław Husarski na 
łamach „Tygodnika Ilustrowanego”: Niestety, ustawowo zatwierdzony typ jest równie 
nieestetyczny, jak fałszywe były przesłanki, na których się jego stwórcy oparli […]. Zby-
teczną byłoby rzeczą dowodzić zupełnego braku w tej kunsztownie logicznej konstrukcji; 
wystarczy stwierdzić, że ustawowe wskrzeszanie przestarzałych form stylistycznych jest 
rzeczą równie niemożliwą, jak niemożliwe jest wykreślanie z historii stuletnich bez mała 

75 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, nr 7145, s. 461. 
Za: L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego, op. cit., s. 279.

76 Vide: Józef Mehoffer. Katalog wystawy zbiorowej, Muzeum Narodowe w Krakowie, listopad-grudzień 1964, 
red. Z. Tobiasz, Z. Kucielska, H. Blum, Kraków 1964, poz. 279; Józef Mehoffer. Opus magnum. Katalog 
wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie 2000, red. J. Żmudziński, Kraków 2000, s. 154.

77 O barwy narodowe, „Myśl Niepodległa” 1922, nr 604.
78 J. K. Chomętowski, O typach orła państwowego w sfragistyce polskiej, „Miesięcznik Heraldyczny” 1930, 

R. 9, nr 7, s. 143. 
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okresów […]. Najważniejsze jest to, że ów Orzeł, mający stanowić pierwowzór nowego 
godła państwowego, jest najbrzydszą bodaj z odmian, przez które herb nasz w ciągu 
stuleci przeszedł 

79. 
Krytycyzm wobec koncepcji graficznej naczelnego znaku odrodzonego państwa 

podzielał „ojciec polskiego designu”, wykładowca na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Józef Czajkowski, w odpowiedzi na 
ankietę redakcji czasopisma „Grafika Polska”: Dzisiejszy wizerunek orła – to bolączka 
współczesnych artystów i pewien jestem, że mimo stawianych przeszkód i okazywanej 
niechęci, nie ustaną w pracy i że życie samo wprost narzuci nam współczesnego orła 
[…]. Skończyć tylko trzeba ostatecznie z anonimowymi, stylizacyjnymi projektami, 
które tak ciążą na naszej epoce i stworzyć typ, zachowany w ramach heraldycznych, 
ujęty syntetycznie i ornamentalnie, nigdy zaś i pod żadnym pozorem naturalistycznie80. 
Realizacja plastyczna Orła, niezależnie od obecności korony, spotkała się z krytyką już 
następnego dnia, w sobotnim wydaniu organu socjalistów – „Robotnik”: Nie dotykając 
zasady, wzoru samego, musimy podkreślić, że godła te bynajmniej nie świadczą o tym 
że młoda Republika nasza w rzędzie ministeriów posiada również ministerium sztuki 
i kultury, któremu przed chwilą zawotowano 6 mil. Marek. Godła te zaprojektowano bez 
uwzględnienia jak sztuki, tak i kultury nowoczesnej. A szkoda! Z jakim zapałem oddałby 
się takiej sprawie np. sam Matejko, gdyby żył, a i inni artyści nasi nią nie pogardziliby81.

Jak już wspomniano, prace nad wdrożeniem sierpniowej ustawy prowadzili 
intensywnie oficerowie z Ministerstwa Spraw Wojskowych, przy wsparciu znawców 

heraldyki, we współpracy z  Minister-
stwem Spraw Zagranicznych oraz Spraw 
Wewnętrznych i  Sprawiedliwości, do 
września 1921 roku, kiedy to Prezydium 
Rady Ministrów zakwestionowało upraw-
nienia Ministerstwa Spraw Wojskowych 
do prac nad stosownymi rozporządzeniami 
wykonawczymi. W omawianym okresie, na 
posiedzeniu komisji międzyministerialnej 
8 marca 1920 roku zapadła, sprzeczna 
z regułami heraldyki, brzemienna w skutki 
decyzja: oprócz korony tylko części rogowe 
orła, stanowiące istotną składową część 
herbu Rzeczpospolitej Polskiej – a więc 
dziób i same tylko pazury mają być złotego 
koloru82. Powrócono w ten sposób do wzoru 

79 W. Husarski, Orzeł Polski, „Tygodnik Ilustrowany” 1927, nr 42.
80 Graficy o Orle Polskim, „Grafika Polska: miesięcznik poświęcony sztuce graficznej” 1927, R. 5, nr 3, s. 12.
81 Obrady sejmowe. Sesja pierwsza. – Posiedzenie osiemdziesiąte trzecie, „Robotnik” 1919, R. 25, nr 265 (642).
82 M. Adamczewski, Orzeł Biały, ale jaki?, op. cit., s. 17-18.

Il. 12. Orzeł na pieczęci Rzeczypospolitej
Źródło: Godło i barwy Rzeczypospolitej 
Polskiej, wydanej przez Ministerstwo  

Spraw Wojskowych
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zatwierdzonego przez cara Mikołaja I dnia 20 sierpnia 1832 r., odkąd herbowy orzeł 
Królestwa Polskiego miał jedynie pazury barwy złotej83. 

Efektem prac podjętych w  sprawie nowelizacji ustawy była, wydana 
w 1921 roku w Zakładach Graficznych Ministerstwa Spraw Wojskowych, broszura 
opracowana przez eksperta Ministerstwa do spraw znaków i symboli, Stanisława 
Łozę, Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej, z barwnymi  litografiami według 
projektów Zygmunta Czaykowskiego84. Trudno jednak traktować tę, wydaną po 
polsku i francusku w tysiącu numerowanych egzemplarzy, broszurę jako załącznik do 
ustawy z roku 1919. Powodem jest niespójność w szczegółach wzorów graficznych obu 
publikacji. Mimo to, zamieszczone w niej rysunki stały się podstawą w późniejszych 
dyskusjach nad projektem godła z 1919 roku.

Wiedzy o kryteriach plastycznej realizacji ustawowego wzoru godła państwo-
wego dostarcza tekst Uzasadnienia do nowej ustawy o znakach Rzeczypospolitej, 
uzgodniony na konferencji międzyministerialnej 10 października 1925 roku: Obecny 
urzędowy wizerunek orła państwowego zamieszczony jako załącznik do ustawy z dnia 
1 sierpnia 1919 roku wywołał krytykę sfer artystycznych. Istotnie jest to wizerunek 
dość ciężki i niezbyt udany. Z tego względu w praktyce posługiwano się niejednokrotnie 
innymi wizerunkami. W szczególności na monetach i banknotach widzimy najróżniejsze 
typy orłów państwowych. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
rozpisało konkurs na wzór orła państwowego, a także zwracało się indywidualnie do 
poszczególnych artystów o zaprojektowanie odpowiedniego wzoru. Z nadesłanych około 
500 wzorów odrzucono najpierw pomysły modernistyczne zrywające zupełnie z tradycją, 
odrzucono dalej wzory odbiegające bardzo znacznie od dotychczasowego wizerunku 
urzędowego, liczono się bowiem z faktem, że wizerunek ten znany jest zagranicą, jako 
emblemat Państwa Polskiego i że przyjęcie zupełnie odbiegającego od dotychczasowego 
herbu państwowego wywołałoby wrażenie, że herb ten nie ma za sobą tradycji historycznej, 
skoro może być zupełnie dowolnie zmieniany. Załączony wzór nie odbiega w typie od 
dotychczasowego – jest tylko pewnym jego udoskonaleniem; jest on wzorowany na orłach 
z czasów stanisławowskich Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, a więc 
nawiązuje do tradycji historycznej doby ostatniej. 

Do tekstu Uzasadnienia dołączono uwagi następującej treści: […] Oparto się na 
tych wzorach, by nawiązać tradycję z najbliższą epoką niepodległej Polski. Wzór ustawy 
1919 roku zbyt ślepo oparł się na wzorach Królestwa kongresowego, utworzył wzór nie-
odpowiadający epoce i smakowi współczesnemu, za ciężki, za mało subtelny – wywoływał 
powszechną niechęć oraz niezadowolenie. Nie chcąc zejść z drogi ewolucyjnej wyrażonej 
w ustawie 1919 roku, jeno go stylizując bardziej współcześnie, bardziej z duchem czasu, 
bardziej naginając do wymogów obecnego czasu. Do zajęcia takiego stanowiska zniewoliły 
też względy ekonomiczne i prestiżu państwowego. Odejście bowiem zbyt dalekie od typu 

83 П. П. Винклеръ, Гербы городовъ, губерній, областей, и посадовъ Россійской Имперіи, С-Петербург 
1899, s. XXIV-XXV.

84 S. Łoza, Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej, rys. Z. Czaykowski, Warszawa 1921.
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istniejącego zmusiłoby wszystkie państwowe władze, instytucje i zakłady do przerobienia 
godeł na swych szyldach i pieczęciach, do zmiany wszystkich wojskowych odznak, a przede 
wszystkim odwołanie w drodze dyplomatycznej we wszystkich portach, konsulatach, 
wszystkich państw wzoru dotychczasowego godła, co po 8-letnim istnieniu Państwa 
mogłoby wydać się mało poważnym. Godło nowo przedłożone tak mało w zasadniczych 
cechach różniące się od dotychczasowego jest raczej tylko jego udoskonaleniem i może 
przez dłuższy okres być używane równorzędnie ze starym85.

Wprowadzenie alternatywnego wzoru 
godła przyśpieszyła reforma walutowa 
Władysława Grabskiego. Rozporządzenie 
Ministra Skarbu z 26 maja 1924 roku 
o ustaleniu wzorów monet86 wprowadziło 
do obiegu numizmaty z  nowym wize-
runkiem Orła autorstwa, wspomnianego 
wcześniej, Edmunda Bartłomiejczyka. 
W  katalogu warszawskiej wystawy 
(26 czerwca-15 października 1995 roku), 
obrazującej dzieje narodowego symbolu, 
projekt wizerunku Orła na awersie złotej 
monety próbnej przypisano wykładowcy 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
Tadeuszowi Breyerowi: Moneta próbna (pięć-
dziesięciozłotowa) z rycerzem, bez określenia 
nominału (il. 204) […] Tadeusz Breyer […] 
Orzeł według wzoru z 1919 roku, po bokach 
data: 19-2487. Również w fundamentalnej 

monografii z zakresu polskiej numizmatyki na przestrzeni dziejów autorstwa Tadeusza 
Kałkowskiego znajduje się następująca informacja: Z monet srebrnych wypuszczono 
w roku 1924 w obieg tylko sztuki jedno- i dwuzłotowe, zaprojektowane przez artystę 
plastyka T. Breyera. Monety te o miłym wyglądzie zewnętrznym, choć zastrzeżenia 
wzbudzał pędzlowaty ogon Orła, były w obiegu przez osiem lat88. 

85 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Prezydium Rady Ministrów, Rkt. 45, teczka 8. Sprawa niewłaściwego 
używania godła państwowego oraz korespondencja w sprawie wypożyczenia projektów rysunkowych na godło 
państwa (1926 rok); M. Adamczewski, Orzeł Biały, ale jaki?, op. cit., s. 27-28. Piszący te słowa dziękuje 
Autorowi artykułu za udostępnienie pełnego tekstu.

86 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1924 roku o ustaleniu wzorów monet, Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej 1924, nr 45, poz. 476.

87 Poz. VI. 69, [w:] Orzeł Biały – 700 lat herbu Państwa Polskiego, op. cit., s. 190, 286. W tym samym 
opracowaniu autorstwo wizerunku Orła na pamiątkowej srebrnej monecie pięciozłotowej zw. „Konstytucja” 
zostało przypisane Stanisławowi Lewandowskiemu. Poz VI. 75, s. 287.

88 T. Kałkowski, Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1974, s. 412. Również niekwestionowany autorytet 
w dziedzinie numizmatyki Edmund Kopicki, przy wizerunku orła z wymienionych monet odnotowuje 
autorów: Tadeusz Breyer, Stanisław Lewandowski, Antoni Madeyski. Vide: E. Kopicki, Katalog 

Il. 13. Orzeł zaprojektowany  
przez Edmunda Bartłomiejczyka,  

na pierwszej emisji monet w złotowym 
systemie walutowym

Źródło: archiwum autora
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Jednak w sobotnim wydaniu krakowskiego „Ilustrowanego Kuriera Codzien-
nego” z 24 maja 1924 roku pojawił się zjadliwy atak anonimowego autora na 
nielubianego dyrektora mennicy warszawskiej Jana Aleksandrowicza: Jako uboczną 
ilustrację do gospodarki p. Aleksandrowicza, jako kierownika mennicy państwowej 
warto jeszcze przytoczyć fakt następujący. P. Aleksandrowicz dał zamówienie w mennicy 
paryskiej na wybicie srebrnych monet polskich w bardzo oryginalny sposób. A miano-
wicie jedna strona („awers”) została skomponowana przez artystę-rzeźbiarza Brayera 
i przedstawia główkę kobiecą z kłosami. Natomiast druga strona, przedstawiająca orła 
(„rewers”), wykonana przez tegoż rzeźbiarza Brayera, nie miała szczęścia podobać 
się p. Aleksandrowiczowi pomimo, że orzeł p. Brayera uzyskał nagrodę na konkursie. 
P. Aleksandrowicz poradził sobie bardzo prosto: posłał orła skomponowanego przez innego 
artystę p. Bartłomejczyka. Orzeł ten ma rosyjską koronę na głowie i tułów w kształcie 
pędzla do golenia (jak to widzimy na załączonym rysunku)89. Na monetach znalazł 
się wzór godła reprodukowany we wspomnianym miesięczniku „Grafika Polska” 
z listopada 1927 roku z podpisem: szkic do projektu dla Departamentu Sztuki –  
Rys. E. Bartłomiejczyk90. 

podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, t. 9, Kryteria 
i elementy klasyfikacji, cz. 2, Wyobrażenia heraldyczne na monetach, Warszawa 1986, s. 7 (wyobrażenia), 
s. 22 (opis). Autorstwo Bartłomiejczyka wykazuje Jacek Strzałkowski, Moneta i banknot w latach 1924- 
-1925, Łódź 1990, s. 25.

89 Polskie złote z orłem rosyjskim!, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1924, R. 15, nr 140.
90 S. Łoza, Orzeł polski, op. cit., s. 3. 

Il. 14. Projekt herbu autorstwa 
Edmunda Bartłomiejczyka (1923 r.)
Źródło: „Grafika Polska” 1927, nr 3

Il. 15. Projekt herbu autorstwa 
Edmunda Bartłomiejczyka (1927 r.) 

Źródło: Orzeł Biały – 700 lat herbu 
Państwa Polskiego, Warszawa 1995
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Nowy wzór, który miał zastąpić orła ustawowego, został wyłoniony w konkursie 
zorganizowanym przez Mennicę Państwową, o czym informuje notatka Ministerstwa 
Wyznań i Oświecenia Publicznego z 10 października 1924 roku91. Orła według 
projektu Edmunda Bartłomiejczyka drukowano na obligacjach Państwowej Pożyczki 
Konwersyjnej z 1924 roku, patentach oficerskich z 1926 roku projektu Wojciecha 
Jastrzębowskiego. Pojawił się na ustanowionym uchwałą Prezydium Rady Ministrów 
25 kwietnia 1925 roku Medalu 3 Maja, który miał być nadawany w uznaniu osiągnięć 
w pracy i sporcie. Wzór opracowało Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Pospieszna realizacja bezpośrednio przed rocznicą trzeciomajową, 
niezatwierdzona przez sejm, spowodowała, że po 1925 roku nadawany nie był i nie 
będzie92. Uwagę zwraca porównanie koncepcji graficznej Edmunda Bartłomiejczyka 
do orła rosyjskiego. Istotnie, godło z herbu zatwierdzonego przez cara Mikołaja I, 
wprowadzonego senackim rozporządzeniem nr 5707 z dnia 31 października 1832 r. 
O rysunku herbu Królestwa Polskiego, miało białe łapy z trzema widocznymi palcami 
(a nie czterema), zakończonymi złotymi szponami – zgodnie z manierą stosowaną 
w heraldyce rosyjskiej93. Zmiany w konfiguracji politycznej i w aparacie administra-
cyjnym, które wkrótce nastąpiły, zakończyły pierwszy etap debaty nad systemem 
naczelnych znaków odrodzonego państwa.

Rekapitulując powyższe ustalenia, w dyskusji nad symbolami odradzającej się 
państwowości w odbiorze społecznym zaistniały dwie wykładnie znaku heraldycznego: 
zakwestionowanie ponad stuletniej nieobecności państwa albo rewitalizowanie 
minionej mocarstwowości. W dyskusji nad kształtem herbu dominował głos urzęd-
ników, pasjonatów i plastyków, natomiast zmarginalizowano merytoryczne wsparcie 
specjalistów z dziedziny heraldyki. W konkursach na graficzny wzór godła udział 
brali artyści, realizujący formę plastyczną kosztem ujęcia syntetycznego, niezbędnego 
w projektowaniu znaków komunikacji wizualnej. Bez wiedzy o roli geometrii czy 
kanonie proporcji w „konstruowaniu” godła w epoce „heraldyki żywej” koncentrowali 
się przeważnie na malowaniu wizerunku Orła – a nie na znaku graficznym. 

Rezultatem były przewlekłe dyskusje nad kolejnymi poprawkami oraz, 
nielicujące z powagą naczelnego znaku odrodzonego państwa, określenia typu 
„zmokła kura”, „gęś” czy „wypchany kogut”, zaczerpnięte z retoryki fanatycznych 
przeciwników narodowych symboli i związanego z nimi systemu wartości. Na forum 
międzynarodowym spowodowało to reperkusje natury wizerunkowej. Poczytny 
91 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Prezydium Rady Ministrów, Rkt. 45, teczka 6, Projekt ustawy 

o barwach, herbie i  godle Rzeczypospolitej oraz o godłach, znakach i  pieczęciach urzędowych. 
Korespondencja (1924). Za: M. Adamczewski, Orzeł Biały, ale jaki?, op. cit., s. 26.

92 Odznaczenia Ordery i Medale Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów 1935, s. 31; Z. Puchalski, Dzieje polskich 
znaków zaszczytnych, Warszawa 2000, s. 184.

93 […] герб Царства Польского: в червленном щите белый, одноглавый орел с золотыми клювом 
и когтями, червленными глазами и языком, увенчанный золотой, королевской, короной 
(w  czerwonej tarczy biały jednogłowy orzeł ze złotym dziobem i pazurami, czerwonymi oczami 
i językiem, uwieńczony złotą królewską koroną). П. П. Винклеръ, Гербы городовъ, губерній, 
областей, и посадовъ Россійской Имперіи, С-Петербург 1899, s. XXIV-XXV.
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paryski dziennik „Le Petit Journal” w serii ilustrowanych dodatków niedzielnych 
podjął próbę prezentacji państw, będących obiektem szczególnej debaty w trakcie 
obrad konferencji pokojowej z lat 1919-1920, zakończonej podpisaniem traktatu 
wersalskiego. Prenumerator otrzymywał mapkę uwzględniającą terytoria sporne, 
podobiznę głowy państwa, fotografie kraju i jego mieszkańców oraz herb: Cze-
chosłowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii… W przypadku Polski był to wizerunek 
Pieczęci Rzeczypospolitej barwy czerwonej z białym koronowanym orłem i białym 
liternictwem. Podpis głosił: armoiries de la Pologne (herb Polski)94. 

Odwlekanie regulacji prawnej doprowadziło do zaistnienia przynajmniej 
dwóch alternatywnych wzorów godła, pozbawionego podstawowego atrybutu, jakim 
w tradycji europejskiej jest tarcza. Wśród publikatorów wydawanych w tym czasie 
przez organy administracji państwowej i samorządowej, jedynie „Dziennik Urzędowy” 
dla powiatu garwolińskiego95 miał na winiecie wizerunek ustawowego Orła na 
francuskiej tarczy herbowej z jasnym otokiem, znany z późniejszych publikacji. 

Kontynuację procesu legislacyjnego Sejm Ustawodawczy scedował na minister-
stwo. Prace samorzutnie podjęły inne organy administracji państwowej. Ustanowienie 
wzoru naczelnego znaku państwa nabrało coraz niższej rangi: najwyższy organ władzy 
ustawodawczej, organ administracji państwowej, jednostka organizacyjna tegoż 
organu, sądy konkursowe i partykularne inicjatywy zainteresowanych podmiotów. 
Po stu latach heglowskie powiedzenie: Historia uczy, że ludzkość niczego się z niej nie 
nauczyła po raz kolejny nabiera aktualności.

94 „Le Petit Journal, supplément du dimanche” 1920, R. 31, nr 1.522.
95 Vide: „Dziennik Urzędowy. Organ Sejmiku Garwolińskiego” R. 1921-1922.

Il. 16. Zatwierdzony w 1832 r.  
herb Królestwa Polskiego 

Źródło: P. P. Winkler, Gerby gorodow, 
gubiernij, obłastiej i posadow Possijskoj 

Impierii, St Petersburg 1899

Il. 17. Armoiries de la Pologne 
(herb Polski) 

Źródło: „Le Petit Journal”,  
22 lutego 1920 roku
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STRESZCZENIE

W prezentacji rezultatów myślenia o przeszłości, tkwi niebezpieczeństwo przedstawienia 
zdarzeń w formie łatwo przyswajalnej kompilacji oczywistych ustaleń. Poznawanie 
historycznych faktów uświadamia, że powtarzane w kolejnych publikacjach ustalenia są 
niezgodne z zapisem utrwalonym w materiałach tworzonych równolegle z zaistnieniem 
owych faktów. Podejmując temat tworzenia symboliki państwowej, dokonano próby 
prezentacji opinii świadków tego procesu, poszerzając standardową bazę źródłową 
historyka poza ustalenia przyjęte w zaciszu urzędów.

Ponad stuletnia nieobecność Państwa Polskiego, a w konsekwencji trwająca przez 
kilka pokoleń nieobecność jego aparatu godeł i symboli, z Orłem Białym na czele, obnażyła 
zarówno dotkliwy brak wiedzy w zakresie identyfikacji wizualnej, jak i narodową 
mentalność. Brak sprecyzowanych i wpojonych reguł zmuszał do spontanicznych 
sformułowań w ramach doraźnych potrzeb, a także do notorycznego odwoływania się do 
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„wzorców historycznych”. Tworzenie od podstaw systemu naczelnych znaków odrodzonego 
państwa odbywało się w atmosferze kompletnego chaosu. Ustrój nowo powstającej Polski 
był kwestią kontrowersyjną, nieokreślone były jej granice, które początkowo obejmowały 
okupowane tereny tzw. Kongresówki. Istniało poważne zagrożenie trwającą w Rosji 
i Niemczech rewolucją bolszewicką i związaną z nią aktywnością lokalnych bojówek, 
jak również roszczeniami tworzących się struktur państw: ukraińskiego, litewskiego, 
czesko-słowackiego. Na forum międzynarodowym trwała walka o status pozostałych 
terytoriów, zamieszkałych przez ludność polską. W tej atmosferze dyskusja nad symbolami 
odradzającej się państwowości, oscylowała wokół dwóch wykładni znaku heraldycznego: 
zakwestionowania ponad stuletniej nieobecności państwa albo rewitalizowania minionej 
mocarstwowości.

Pierwszy wizerunek Orła Białego jako godła państwowego był inicjatywą władz 
okupacyjnych, realizujących plan uzupełnienia armii o nowy kontyngent rekruta. Dalszą 
dyskusję nad kształtem herbu zdominował głos urzędników, pasjonatów i plastyków, 
natomiast marginalizacji uległo merytoryczne wsparcie specjalistów z dziedziny heraldyki. 
W konkursach na wzór godła udział brali artyści, którzy realizując formę plastyczną 
zazwyczaj „malowali” wizerunek Orła, kosztem syntetycznego ujęcia znaku graficznego. 
Rezultatem były przewlekłe dyskusje nad kolejnymi poprawkami oraz rozpowszechniane 
epitety, zaczerpnięte z retoryki fanatycznych przeciwników narodowych symboli 
i związanego z nimi systemu wartości, nielicujące z powagą  naczelnego znaku odrodzonego 
państwa. Brak jednoznacznej regulacji prawnej doprowadził do zaistnienia kilku wzorów 
godła, pozbawionego podstawowego atrybutu – tarczy herbowej. Postęp prac legislacyjnych 
ujawnia stopniowy spadek prestiżu problematyki naczelnego symbolu: od najwyższego 
organu władzy ustawodawczej, poprzez organ administracji państwowej, jednostkę 
organizacyjną tegoż organu, po werdykty sądów konkursowych i zaimprowizowane 
inicjatywy zainteresowanych podmiotów.

ABSTRACT

The article is devoted to the image of the Coat of arms of Poland since 1916 when the 
Regency Council of the Kingdom of Poland was established, through a sign established 
by the Act of 1919 to the model in force from 1927. The author emphasizes the role 
of the emblem as a symbol of statehood, however clearly indicates that the lack of Poland 
on the political map of the world for over 100 years disrupted the natural heraldic processes 
in Polish national and state symbolism.

SŁOWA KLUCZOWE:

Herb (Godło) Polski, Polskie symbole narodowe, Orzeł Biały.

KEYWORDS:

Coat of arm of Poland, Polish national symbols, the White Eagle.
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legiony Polskie Józefa Piłsudskiego odegrały kluczową rolę w walce o niepodległość 
Rzeczpospolitej. Ich działalność na frontach I wojny światowej stanowiła jeden 
z zalążków Wojska Polskiego. Sukcesy legionowych brygad pod przewodnictwem 
Józefa Piłsudskiego podnosiły sztandar polskiej niepodległości, współtworząc jej 
legendę. Pieśni o Legionach Polskich stanowiły wiodący temat wielu publikacji, choć 
okoliczności, w których rodziły się – zarówno słowa, jak i melodie – nie sprzyjały 
historykom. Tragiczne polskie losy rozproszyły wiele dowodów legionowej twórczości. 
Okoliczności te wielokrotnie utrudniały identyfikację prawdziwych autorów, którzy 
tworzyli przecież nie dla sławy czy materialnych korzyści. Ich działalność była komen-
tarzem żołnierskiej codzienności. Umożliwiała uwolnienie rozmaitych emocji, często 
stanowiąc przykład swoistej poligenii kultur splątanych przez zaborczą zawieruchę.

Ostatni z rozbiorów (24 października 1795 roku) doprowadził do ponadwie-
kowego zaniku suwerennej państwowości polskiej. W konsekwencji społeczeństwo 
polskie wychowywało się i kształciło w warunkach zniewolenia narodowego. 
Wszystkie dziedziny życia na ziemiach polskich kształtowane były wyłącznie pod 
kątem zabezpieczenia interesów mocarstw rozbiorowych. Ziemie Rzeczpospolitej 
podzielone między trzech zaborców związane zostały systemem administracyjnym, 
prawnym, komunikacyjnym, oświatowym z państwem, w skład którego weszły 
po upadku Polski. Odmienność warunków życia musiała kształtować odmienne 
postawy, nieco inne w każdym zaborze spojrzenie na przeszłość oraz stopniowe 
powstawanie odrębnych dla każdego zaboru tradycji i wzorców zachowań1. Legioniści 
współtworzący formacje ochotnicze pochodzili z różnych rejonów Polski. Takie 
warunki sprzyjały dyfuzji kulturowej, zachodzącej jako proces naturalny bądź jako 
rezultat polityki (germanizacyjnej, rusyfikacyjnej) państw zaborczych. 

1 J. Odziemkowski, Legenda Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego a współczesność, „Niepodległość i Pamięć” 
2002, nr 9/1, s. 54.
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Legendę Legionów, jak również Józefa Piłsudskiego tworzyło wielu absolwen-
tów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Byli 
wśród nich zarówno nauczyciele, literaci, jak i artyści (plastycy, rzeźbiarze, malarze), 
którzy na bieżąco uwieczniali działania formacji. Legionistom na frontach walki nie-
zmiennie towarzyszyły pieśni, będące ważnym elementem bogatej skarbnicy kultury 
narodowej. Pieśni i piosenki, które dodawały sił, umacniały miłość do Ojczyzny, 
wspomagały proces kształtowania oraz rozwijania postaw patriotycznych, jednocząc 
Polaków w tragicznym okresie historii Polski. Utwory te były jedną z form walki 
narodu polskiego. W czasach zaborów i okupacji, były zakazane, a ich wykonywanie 
surowo karano.

Pieśni patriotyczne stanowiły społeczną manifestację uczuć, upamiętniały 
wielkie wydarzenia związane z przywróceniem niepodległości. Często były efektem 
zbiorowej twórczości żołnierskiej powstającej spontanicznie podczas wspólnego 
przebywania ze sobą, kiedy jeden kompan podśpiewywał melodię, a kolejni dołączali 
dalsze wersy.

Zróżnicowane pochodzenie Legionistów wpływało na sposób tworzenia piose-
nek, w głównej mierze powstających do sobie znanych melodii. Stąd, góral śpiewał na 
nutę góralską, inny z kolei na znaną regionalną melodię. Formalna prostota i często 
grafomańska warstwa słowna nie pozbawiły pieśni legionowych silnego ładunku 
emocjonalnego. Pieśń legionowa, wypływająca wprost z żołnierskiego serca, stała się 
pieśnią walki i zwycięstwa. Można ją sklasyfikować jako twórczość neoromantyczną. 

Teksty wyrażały różne stany ducha: pragnienie wolności, tęsknotę za rodzinnym 
domem. Były przyśpiewki zabawne, opowiadające o autentycznych zdarzeniach czy 
też pisane na cześć legionowych przywódców. Przykładem tej ostatniej jest Pieśń 
o wodzu miłym, Jedzie, jedzie na Kasztance... Jej głównym bohaterem jest twórca 
Legionów Polskich Józef Piłsudski, a tytułowa Kasztanka to jego klacz2. Słowa do 
melodii ludowej napisał żołnierz I Brygady Legionów Polskich Wacław Biernacki – 
„Kostek”3. Tekst powstał w marcu 1915 roku podczas bytowania wojsk legionowych 
nad Nidą. Autor wspominał o przyczynach powstania słów: Żadnych specjalnych 
okoliczności przy napisaniu tej piosenki nie było. Po prostu – była napisana serdecznie, 
z tem uczuciem, jakie miałem dla Komendanta zawsze. […] Nad Nidą mieliśmy wszyscy 
czas, trwały spokojne walki okopowe aż do pierwszych dni maja 1915 r. Był więc czas 
na zajęcie się tem co kto lubił. Ja zawsze lubiłem wszelkie piosenki wojskowe i w ogóle  
ludowe4.

2 Kasztanka to klacz ofiarowana Józefowi  Piłsudskiemu  przez Eustachego Romera w  majątku Czaple 
Małe 9 sierpnia 1914 roku. Kasztanka była pierwszym stałym wierzchowcem Komendanta.

3 Z. Adrjański, Złota Księga Pieśni Polskich, Warszawa 2002, s. 238. 
4 Józef Piłsudski i jego Legiony w muzyce i pieśni. Monografia zbiorowa, red. M. Gliński, Warszawa 1935, 

s. 15. 
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Il. 1. Marszałek Józef Piłsudski, obraz olejny Piotra Rafałko5 

Źródło: Fotografia ze zbiorów autora

5 Piotr Rafałko – tenor, ukończył Wydział Wokalny Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie w klasie prof. Kazimierza Pustelaka. Umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich 
Ernsta Haefligera, Sylvii Geszty i  Mariany Nicolesco. Laureat konkursów w  Dusznikach-Zdroju 
i Braili (Rumunia). Występował na wielu festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą. Do najbardziej 
prestiżowych należy zaliczyć koncert inaugurujący 38. Muzyczny Festiwal w Łańcucie, gdzie razem 
z Ewą Podleś i Cyprianem Katsarisem wykonał „Pieśń o Ziemi” Mahlera, 14. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny w Davos (Szwajcaria), I Europäische Herbstakademie – Essen (partia tytułowa w „Orfeuszu” 
Monteverdiego) i 45. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, gdzie wziął 
udział w pierwszym wykonaniu opery kameralnej Osvaldasa Balakauskasa „La lointaine”. Od ponad 
dekady wykonuje pieśni żołnierskiej, szczególne miejsce w jego działalności zajmują pieśni Legionów 
Polskich. W bieżącym roku nagrał dwupłytowy album Najpiękniejsze Pieśni Legionowe. Wyrazem 
fascynacji legendą Legionów jest również jego twórczość malarska Piotra Rafałko. Artysta jest autorem 
wykonanych w związku z obchodami 100-lecia uzyskania przez Polskę niepodległości stu portretów 
żołnierzy Legionów Polskich, których reprodukcje zostały wydane w publikacji albumowej 100 polskich 
legionistów, Wydawnictwa Świętego Filipa Apostoła. 
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6

6 Z. Adrjański, Złota Księga Pieśni Polskich, op. cit., s. 238.

Il. 2. Z tamtej strony jezioreczka, Pieśni Ludu zebrał Zygmunt Gloger,  
muzykę opracował Zygmunt Noskowski, Kraków 1892, s. 24-25

Jedzie, jedzie na Kasztance,
Siwy strzelca strój,
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Gdzie szabelka Twa ze stali,
Przecież idziem w bój?
Hej, hej, Komendancie
Miły wodzu mój!

Gdzie Twój mundur jeneralski,
Złotem naszywany?
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Masz wierniejszych niż stal chłodna
Młodych Strzelców rój...
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Nad lampasy i purpury
Wolisz Strzelca strój,
Hej, hej, Komendancie...
Miły wodzu mój!6
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.Zarówno muzyka, jak i słowa zawierają elementy folklorystyczne – prosta 
melodia w rytmie mazurka oraz nieskomplikowane rymowanki. W śpiewniku Pieśni 
Ludu Zygmunta Glogera wydanym w 1892 roku zamieszczono piosenkę Z tamtej 
strony jezioreczka o melodii niemalże identycznej.

Legioniści układali więc słowa do zasłyszanych, prostych do wykonania melodii. 
Zdarzali się pośród nich profesjonalni muzycy. W 1916 roku żołnierz 1 Kompanii 
Kadrowej Zygmunt Pomarański skomponował nową muzykę do słów Jedzie, jedzie na 
Kasztance. Utwór w układzie na głos i fortepian został wydany drukiem w 1936 roku. 
Autor opatrzył zbiorek dwóch pieśni komentarzem: „Pieśń o Wodzu miłym” („Jedzie, 
jedzie na kasztance…”), którą na pierwszym miejscu niniejszego zeszytu podaję, śpiewano 
w Pierwszej Brygadzie na inną nutę. W braku melodii oryginalnej dopasowano do słów 
starą żołnierską piosenkę, pochodzącą podobno jeszcze z 1831 roku. Pełne prostoty, 
a zarazem tchnące miłością i oddaniem żołnierskiem słowa tej pieśni wymagały melodji 
oryginalnej, zrodzonej z tych samych uczuć żołnierskich, z jakich powstały7.

Opracowanie Zygmunta Pomarańskiego dalece różni się od popularnej wersji 
śpiewanej na melodię ludową. Już od pierwszych taktów słychać, że jego autor 
był wykształconym muzykiem, któremu nieobca była twórczość muzyczna końca 
XIX i początku XX wieku. Pomarański opracował tekst Pieśni o Miłym Wodzu w stylu 
pieśni romantycznej. Składa się ona z dwóch części (A i B), kontrastujących ze 
sobą tonacją (A w f-moll, B w As-dur) oraz fakturą w partii fortepianu. Przykłady 
takich układów formalnych znajdziemy bez problemu w literaturze XIX-wiecznej, 
m.in. w pieśni Die Post z cyklu Winterreise Franza Schuberta. W opracowaniu 
harmonicznym pieśni Zygmunta Pomarańskiego bliżej jest jednak do twórczości 
drugiej połowy XIX wieku. Słychać to już w rozpoczynającym całość czterotaktowym 
wstępie, który został oparty na prostym, stałym rytmie ósemka-dwie szesnastki, 
jednak zarówno w basie, jak i akordach pełen jest chromatyki, co budzi skojarzenia 
z późnoromantycznymi pieśniami Hugona Wolfa (takty 1-4).

Na tym tle wprowadzona zostaje pierwsza zwrotka pieśni. W linii melodycznej 
wykorzystane zostały marszowe rytmy punktowane. Utrzymana jest w mollowej 
tonacji, co w pewien sposób kontrastuje z tekstem o lekkim charakterze. Widać 
wyraźnie, że autor miał zamiar wydobyć z niego znaczenie cięższe, sentymentalne. 
Szczególnie zaskakująca wydaje się półtonowa oscylacja we fragmencie jedzie na 
kasztance, siwy strzelca strój oraz zejście do niskiego f na słowach miły wodzu mój! 
Zawołanie Hej, hej zobrazowane zostało typowo skokiem o kwintę w górę (w wersji 
„ludowej” o kwartę) (takty: 5-14).

Pomiędzy zwrotkami autor umieścił czterotaktowy wstęp, wprowadzający 
nową tonację – As-dur. W drugiej części (B) pieśni następuje również zmiana faktury 
w partii fortepianu. Rytm ósemka-dwie szesnastki zostaje zachowany (w postaci 
wznoszącej figury ostinatowej w lewej ręce), natomiast w prawej ręce wraz z głosem 

7 Z. Pomarański, O Józefie Piłsudskim Dwie Pieśni na jeden głos i fortepian, Warszawa 1936, s. 2.
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Il. 3. Pieśń o Miłym Wodzu, opracowanie Zygmunta Pomarańskiego,  
Warszawa 1936 r.
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prowadzona jest melodia w opracowaniu akordowym. Ponownie zwracają uwagę 
zmiany chromatyczne i związane z nimi dysonanse. Najbardziej charakterystyczne 
jest zobrazowanie słów przecież idziem w bój (oraz dla kolejnych powtórzeń: młodych 
strzelców rój; serce ze złota: poprzez krew i znój) za pomocą pochodów chromatycznych 
w melodii. Z pewnością miały one ilustrować trudy żołnierskiego życia (takty: 19-24).

Zawołanie Hej, hej ponownie zobrazowane zostało skokiem, tym razem aż 
o oktawę. W partii fortepianu towarzyszy mu opadająca linia melodyczna. Fragment 
ten zbudowany jest analogicznie do poprzedniej zwrotki – rytm oraz kierunek 
melodii zostały zachowane, najistotniejszą zmianę stanowi tonacja oraz skok o sekstę 
w ostatnich taktach utworu (takty: 25 do końca).

Opracowanie Pieśni o Miłym Wodzu zaskakująco łączy w sobie różne elementy. 
Z jednej strony pojawia się w nim tradycja pieśni żołnierskiej, łatwej do zapamię-
tania i wspólnego śpiewania. W prostocie rytmu i formy można doszukać się też 
podobieństwa z pieśniami Franza Schuberta. Z drugiej strony wyraźnie widać, że 
Pomarańskiemu bliska była tradycja pieśni późnoromantycznej – w harmonice i nie-
których fragmentach melodii wersja ta przypomina dzieła Hugona Wolfa czy Richarda 
Straussa. Można przypuszczać, że kompozytor był w pewien sposób „rozdarty” – chciał 
skomponować melodię konkurującą z tą dawną (według przedmowy do Dwóch 
pieśni o Józefie Piłsudskim), jednak bez rezygnacji z własnego języka muzycznego.

Trudno się więc dziwić, że opracowanie Zygmunta Pomarańskiego to dziś 
właściwie zapomniany utwór. Mollowa melodia nie jest tak chwytliwa jak intuicyjnie 
podłożona pod tekst melodia ludowa. Śpiewanie w większej grupie dodatkowo 
utrudniają liczne zmiany chromatyczne, a wypełniona dysonansami harmonika 
powoduje, że wersja ta nie jest tak łatwo przyswajalna dla ogółu odbiorców. Pieśń 
z pewnością bardziej nadaje się do wykonania artystycznego na głos solowy z for-
tepianem, w którym wszystkie niuanse muzyczne i zamiary autora mogą zostać 
odpowiednio zaprezentowane. Poza opisaną kompozycją Zygmunt Pomarański 
skomponował muzykę do wielu żołnierskich tekstów. Pośród nich znajdziemy między 
innymi: O mój rozmarynie, Ta, co nie zginęła, Pieśń o poległych ułanach, Sen o szpadzie.

Większą, profesjonalną formą muzyczną powstałą na cześć Marszałka 
i legionowego czynu jest rapsodia bohaterska Salvator Poloniae, op. 41, autorstwa 
Juliusza Schreyera. Kompozycja programowa, przeznaczona na orkiestrę symfoniczną, 
wojskową, solistów i chóry, składa się z trzech części (Sybir, Rok 1914, Rok 1920), 
obrazuje zdarzenia z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oparta została na ideologii 
Wesela Stanisława Wyspiańskiego i Złotym Rogu – symbolu wolności. Prawykonanie 
odbyło się w Krakowskim Teatrze Miejskim 19 marca 1927 roku8.

Utworem najbardziej kojarzonym z Józefem Piłsudskim i jego Legionami jest 
bez wątpienia Marsz Pierwszej Brygady. Sprawę pochodzenia słów i melodii badano 
wielokrotnie. Niełatwo ustalić, od kiedy śpiewano obecnie znaną wersję. Śledząc 

8 S. Zetowski, Salvatore Poloniae, [w:] Józef Piłsudski i jego Legiony w muzyce i pieśni. Monografja zbiorowa, 
red. M. Gliński, Warszawa 1935, s. 19-20.
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artykuły prasowe na temat pierwowzoru warstwy muzycznej pieśni, napotkamy 
tytuły: Przejście przez Morze Czerwone, marsz pochodzący jakoby z operetki Błękitni 
huzarzy; Marsz X zapisany w książeczce nutowej kieleckiej orkiestry jako dziesiąty 
z kolei utwór9; Walecznym za Ojczyznę10. Świadkowie legionowych wydarzeń podają 
różne tytuły tej samej bodajże pieśni, natomiast jedynym, który udokumentował 
zapis nutowy tego utworu jest Karol Ziarski. 

Jakkolwiek tenże zapis podaje w wątpliwość, a nawet jednoznacznie kwestio-
nuje, jakoby popularna wówczas „Dziesiątka” była dzisiaj znaną nam melodią11. 

[…] Po raz pierwszy miała nasza orkiestra legionowa okazję grania swą sławną 
„Dziesiątkę” czy też, jak myśmy ten „kawałek” nazywali „Marsz kielecki” już dla całej 
I Brygady (dopiero co upieczonej z 1 p.p. i batalionów uzupełniających) przy wejściu do 
Nowego Sącza w dniu 14 grudnia 1914. Nowy Sącz szalał z radości widząc Legionistów 
defilujących przed Ukochanym Brygadierem. (NB. Brygadier Piłsudski w Nowym Sączu 
ogolił swoją historyczną brodę). […] Słowa pieśni „Legiony to są Termopile” brzmią 
następująco: Legiony to są Termopile, Legiony to straceńców los. Będziem widzieć kwiaty 
na mogile, Jaki świat zgotował nam los. Refren: Pal diabli takie życie, Zobaczym się 
w błękicie, Więc naprzód marsz, Gdy muzyka gra!12.

Powyższe rozważania stanowią dowód, że znana dzisiaj melodia nie była jeszcze 
wówczas tak popularna, a cytowany wcześniej tekst mógł stanowić pierwowzór 
literacki ulubionej pieśni Marszałka. Zastanawiające jest również to, że w wyda-
nym najprawdopodobniej w 1919 roku zbiorze Bogusława Szula13 Piosenki leguna 

9 L. Mazan, Z marsza „Przejście przez Morze Czerwone”, z  operetki „Błękitni huzarzy” powstała ta… 
Żołnierska nuta, „Przekrój” 1982, nr 1956, s. 17.

10 S. Mróz, „My pierwsza brygada…” Tajemnica melodii i tekstu, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1928, 
nr 324, s. 2-3.

11 K. Ziarski, „Legiony to są Termopile” czy „My Pierwsza Brygada”, „Wola i Czyn” 1938, nr 9, s. 9.
12 Ibidem.
13 Bogusław Maria Aleksander Szul-Skjöldkrona (1895-1920) w 1914 roku rozpoczął służbę w Legionach. 

Jest autorem wielu piosenek legionowych. Zmarł na skutek ran głowy i  brzucha, których doznał 
27 maja 1920 roku w walce pod Czetwertynówką. Pośmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari, 
Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, awansowany do stopnia ppłk. SG piech. W. K. Cygan, 
Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2006, s. 386-387.

Il. 4. Melodia pieśni Legiony to są Termopile według zapisu Karola Ziarskiego
Źródło: K. Ziarski, „Legiony to są Termopile” czy „My Pierwsza Brygada”, „Wola i Czyn” 1938, nr 9, s. 9
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tułacza14 nie zamieszczono ówcześnie znanej pieśni, aczkolwiek znalazła się w nim 
wspomniana wyżej Legiony to są Termopile. Melodia prezentowana powyżej w formie 
przykładu nutowego jest cytatem fragmentu rosyjskiego marsza Dni naszego życia, 
autorstwa Lwa Izaakowicza Czernieckiego, wydanego drukiem w układzie na fortepian  
w Moskwie w 1910 roku. Co ciekawe, stacjonująca w Kielcach orkiestra straży 
ogniowej (od 1 maja 1915 roku oficjalnie wykazana w raportach I Brygady jako 
samodzielny oddział15) przejęła materiały nutowe po orkiestrze rosyjskiego 6 Pułku 
Strzelców, który funkcjonował tamże w latach 1904-190616. Naturalnym zatem 
było, że podstawę repertuarową legionowej orkiestry tworzyły rosyjskie utwory. Pisze 
o tym również Karol Ziarski we wspomnianym wcześniej artykule: Egzotyczna dla 
nas galileuszy orkiestra, grająca nieznane nam rosyjskie melodie, bo niestety innych grać 
nie umiała […]. Szczególnie jeden marsz, bardzo często grany, którego smętna melodia 
przemawiała do serc młodych a sentymentalnych żołnierzy, stał się ulubionym marszem 
żołnierzy pułku a potem Brygady Piłsudskiego. Przy dźwiękach tego marsza weszliśmy 
13 grudnia 1914 r. do Nowego Sącza, przy dźwiękach tego marsza weszliśmy potem do 
Kęt, wyjechaliśmy z bielska nad Nidę maszerowaliśmy przez Jędrzejów. A potem, podczas 
ofensywy od Nidy poprzez lubuskie, Chełmszczyznę, Podlasie, Polesie, Wołyń wiernie 
i trwale towarzyszył nam ów kochany marsz kielecki. I pamiętam również i ten moment, 
kiedy cała brygada łącznie z artylerią i kawalerią naszą po przejściu Bugu 20 sierpnia 
1915 r. biwakowała na olbrzymiej łące, orkiestra zaczęła swój popis. A kiedy z kolei 
zaczęła grać ów marsz kielecki, nieznany mi legun wyciągnął z kieszeni zatłuszczony, 
pokaźny notes i zaczął z swoimi sitwesami śpiewać w takt owej melodii własny utwór, 
który zaczynał się od słów „Legiony to są Termopile”. Bractwo legionowe przyjęło oklaskami 
pierwsze słowa do ulubionego marsza i zaczęło je masowo przepisywać. Wprawdzie 
znalazł się w szybkim czasie jakiś konkurencyjny a zgorzkniały poeta, który na tle tej 
samej melodii napisał słowa, które zaczynały się od słów „Legiony to żebracza nuta”, 
bractwo zbytnio tym się nie przejęło – śpiewając jedne jak i drugie słowa przy każdej 
okazji. I to właśnie była ta ulubiona pieśń Pierwszej brygady Józefa Piłsudskiego […]. 
Więcej jest legionistów, którym ten marsz dobrze się wbił w pamięć, czego dowodem jest 
następujący fakt; kiedy w roku 1921 Marszałek Józef Piłsudski otworzył pierwsze Targi 
Wschodnie, znalazł się ktoś, kto chciał swojemu komendantowi sprawić przyjemność 
i kazał przygotować orkiestrze po odegraniu Hymnu państwowego ów „Marsz kielecki”, 
który orkiestra grała przez cały czas pobytu Marszałka na placu Targów. […] A jeśli chodzi 
o tak związaną z legionami pieśń „My pierwsza Brygada” pozwalam sobie stwierdzić, 
że pierwszy raz usłyszałem słowa i melodię „My pierwsza Brygada” dopiero na włoskim 
froncie w maju 1918, będąc żołnierzem w c. k. Grupie „P” VII, w Attemis; ani chwili 
wcześniej… „My pierwsza Brygada” w okresie walk legionowych znaną nie była17.

14 Piosenki leguna tułacza, red. B. Szul, Warszawa – Kraków [1919].
15 K. Ziarski, „Legiony to są Termopile”…, op. cit.
16 J. Żurek, Historia piosenki, [w:] „Legiony to…”. Piosenka i  Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego, 

Warszawa 2017, s. 30.
17 K. Ziarski, Jeszcze o pierwszej Brygadzie, „Wola i Czyn” 1938, nr 7, s. 9.
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Z nieznanych powodów pieśń Legiony to są Termopile nie przetrwała w zbio-
rowej pamięci do czasów współczesnych. Skoro jednak, jak wynika ze wspomnień 
Karola Ziarskiego, towarzyszyła legionistom w najtrudniejszych chwilach i była im 
szczególnie bliska, należy ją dzisiaj przypomnieć18. 

Pieśń Legiony to są Termopile prezentuje idee żołnierzy Legionów stawiane 
ponad własne życie (Pal diabli nasze życie […], Kto w drodze padł, o Polsce będzie śnił 
[…]), oddaje atmosferę krwawych bitew staczanych dla wolności ojczyzny (Odtąd 
Polska już nie będzie skuta, Kiedy za nią swą przelejem krew), z tej przyczyny warto 
do niej powrócić i ją popularyzować. 

Powracając jednak do historii dzisiaj wykonywanej Pieśni Pierwszej Brygady, 
w każdym z materiałów źródłowych dotyczących powstania zarówno muzyki, jak 
i tekstu pojawiają się twierdzenia trudne do udowodnienia. Według dostępnych 
źródeł wszelkie próby dotarcia do partytury operetki Błękitni huzarzy były nieudane. 
Nie ma również dostępnego materiału nutowego, potwierdzającego istnienie marsza 
Przejście przez Morze Czerwone. Najprawdopodobniej pierwowzorem obecnie 
znanej warstwy dźwiękowej marsza jest kompozycja Przed Rozłąką, a jej twórcą 
18 W wydanej w 2017 roku przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej książce „Legiony to…” piosenka 

i Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego autor prezentuje aranżację utworu na głos i fortepian. W niniejszej 
publikacji przedstawia propozycję tej ważnej legionowej piosenki w układzie na głos i orkiestrę dętą.

Il. 6. Strona tytułowa marsza Przed Rozłąką 
M. D. Tomnikowskiego 

Źródło: www.imms.pl/Tematy/Brygada/ 
brygada.html

Il. 5. Strona tytułowa marsza Dni naszej 
żyzni, Moskwa 1910 r.
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jest M. D. Tomnikowski19. Edytorem materiału nutowego, przeznaczonego na 
fortepian, było działające w Moskwie wydawnictwo Dettlaff. Na stronie tytułowej 
nie zamieszczono roku wydania, jednak pisownia wyrazów na okładce pozwala 
domniemywać, że materiał powstał przed reformą ortografii rosyjskiej, która miała 
miejsce w latach 1917-1918. Na okładce kilkakrotnie pojawia się niestosowany od 
października 1918 roku twardy znak „Ъ”. Ponadto litera „і” zastąpiona została po 
reformie „и”. Poza tym nazwisko kompozytora wydrukowano z końcówką „ago”, 
reforma zmieniła „a” na „o”, więc po niej winno być „ogo”. 

Marsz Przed Rozłąką jawi się w typowej dla tańców formie ABACA, poprzedzo-
nej wstępem oraz z częścią C określoną jako trio. Wstęp składa się z 8 taktów. Części 
A, B i C mają po 16 taktów. Materiał dźwiękowy jest niemalże w całości zgodny 
z obecnie powszechnie znaną pieśnią. Tożsamy układ formalny opisuje Leszek Mazan 
w artykule Z marsza „Przejście przez Morze Czerwone”, z operetki „Błękitni Huzarzy” 
powstała ta… Żołnierska nuta: Melodia marsza składała się z 8 taktów wstępu oraz 
3 części, każda po 16 taktów. Marsz utrzymany był w tonacji c-moll. Słowa dobrane 
zostały tylko do części I (Legiony to tułacza nuta…) i do części III (My, Pierwsza Brygada), 
II część z melodią basową pozostała bez słów20. 

Leszek Mazan opiera się na spisanej przez płk. Henryka Bezegę relacji Mieczysława  
Żelaznego, członka orkiestry I Brygady21. Przyznać jednak należy, że pojawiające 
się wątpliwości i niewyjaśnione fakty nie deprecjonują znaczenia Marsza Pierwszej 
Brygady. Nazwa i pochodzenie mają tu drugorzędne znaczenie, najważniejsze jest 
przesłanie, które niesie. Jest świadectwem ideowego czynu, bohaterstwa i w końcu 
dowodem, że muzyka nie ma obywatelstwa – jest ponadnarodowa, a wykonywana 
z pasją przez konkretnego człowieka, staje się jego własną. 

22.

19 D. Sierzputowski, Forma muzyczna, [w:] „Legiony to…”, op. cit., s. 16.
20 L. Mazan, Z Marsza „Przejście przez Morze Czerwone”…, op. cit., s. 16-17.
21 Ibidem.
22 „My pierwsza brygada”. Mała Antologia Poezji i Pieśni z I Wojny Światowej, zebrał A. Romanowski, 

Kraków 2002, s. 108-109.

Legiony to – żebracza nuta,
Legiony to – ofiarny stos,
Legiony to – żołnierska buta,
Legiony to – straceńców los.
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos 
Rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos! 

Mówili, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!
My, Pierwsza...

Nie chcemy dziś od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez.
Skończyły się dni kołatania  
Do waszych dusz, do waszych serc!
My, Pierwsza...22
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Odnosząc się do samych słów, za ich autorów uznano dwóch legionistów 
– Andrzeja Hałacińskiego i Tadeusza Biernackiego. Czy słusznie, w publikacji 
Julian Ludwik Hawalewicz i „Pierwsza brygada” Jacek Żurek twierdzi, że domnie-
manym autorem słów, a przynajmniej części tekstu, mógł być równie dobrze Julian 
Hawalewicz, który od września 1914 roku służył w Legionach, a poległ w bitwie 
pod Jastkowem w kwietniu 1915 roku23.  

Decyzją nr 374/MON z 15 sierpnia 2007 roku Marsz Pierwszej Brygady 
został ustanowiony Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Zgodnie z pkt. 3 
decyzji wykonywana jest podczas obchodów Święta Wojska Polskiego i innych świąt 
wojskowych oraz w czasie uroczystości wojskowych organizowanych w jednostkach 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

23 J. Żurek, Julian Ludwik Hawalewicz i „Pierwsza brygada”, Katowice – Warszawa 2018, s. 17; 33-35.

Il. 7. Załącznik do Decyzji nr 374/ MON z 15 sierpnia 2007 roku
Źródło: http://bip.mon.gov.pl/f/pliki/rozne/2014/07/DzUMONNr_17_07.pdf.
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W owej decyzji znajduje się zapis, że Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego sta-
nowią wybrane fragmenty Marsza Pierwszej Brygady […]. Rzeczywiście, w porównaniu 
z marszem Przed Rozłąką, pominięta została część B (solo instrumentów basowych 
orkiestry, do którego nigdy nie śpiewano słów), w której melodia umieszczona została 
w niskim rejestrze i nie jest tak wyrazista. Pozostałe różnice stanowi zmiana tonacji 
oraz modyfikacje dotyczące melodyki i harmoniki. Niektóre z motywów, które 
w oryginale są bardzo podobne (lecz podlegały drobnym zmianom), w pochodzącym 
z rozporządzenia opracowaniu są powtarzane w identycznej postaci. Najistotniejszą 
różnicę w harmonice obserwujemy zaś w części C (trio) – w oryginale rozpoczyna ją 
akord dominantowy (H-dur septymowy), w Pieśni Reprezentacyjnej natomiast B-dur. 
W obu wersjach następuje więc chwilowa zmiana trybu na durowy, lecz zachodzi 
inna relacja tonalna. Wprowadzone zostały również drobne zmiany rytmiczne, lecz 
ogólny rys melodyczny i charakter zostały zachowane.

Kolejnym przykładem legionowej twórczości na cześć przywódcy jest, śpiewany 
na melodię Mazurka Dąbrowskiego, tekst nieznanego autora Marsz, Marsz Haller. 
Już przez sam dobór melodii autor słów porównuje Józefa Hallera do generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legionów Polskich we Włoszech. 

Józef Haller de Hallenburg urodził się 1873 roku. Po ukończeniu nauki na 
Wydziale Artylerii w Akademii Wojskowo-Technicznej w Hranicach w 1882 roku, 
służył zawodowo w armii austriackiej. Do roku 1911 pełnił szereg funkcji na sta-
nowiskach kierowniczych i dowódczych, by następnie przejść w stan spoczynku. 
W związku z mobilizacją spowodowaną wybuchem wojny 13 sierpnia 1914 roku 
został ponownie powołany do służby. Współtworzył Legion Wschodni we Lwowie, 

Il. 8. Generał Józef Haller de Hallenburg, 
obraz olejny autorstwa Piotra Rafałko

Źródło: Fotografia ze zbiorów autora
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tam pełnił funkcję dowódcy 1 pp. W okresie od 19 marca do 2 kwietnia 1915 roku 
pełnił obowiązki komendanta Legionów. Następnie od 13 lipca 1916 roku był 
dowódcą II Brygady24.

Tekst cytowanej piosenki Marsz, Marsz Haller prostymi żołnierskimi słowami 
opowiada o prawdziwych zdarzeniach. Dla przykładu […] Pod Rarańczą do oręża 
Tyś zbudził rycerzy. Przekonałeś, że zwycięża tylko ten, kto wierzy. Tymczasem, w nocy 
z 15 na 16 lutego, II Brygada pod dowództwem ppłk. Józefa Hallera przebiła się przez 
front austriacko-rosyjski pod Rarańczą, tym samym dołączając do polskich formacji 
w Rosji25. Stanowiło to wyraz sprzeciwu wobec postanowień traktatu brzeskiego, 
podpisanego przez Niemcy i Rosję 3 marca 1918 roku. 

Nie wszyscy dowódcy zapisali się chwalebnie w legionowych pieśniach. 
Nierzadko twórcy wykorzystywali swoje teksty do krytyki działalności poszcze-
gólnych osób, a nawet walki politycznej. Tak właśnie zdarzyło się w przypadku 
tekstu Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego zatytułowanego Hej za biurkiem 
w Piotrkowie. 

24 W. K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917, op. cit., s. 93-94.
25 Ibidem.
26 A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć, opracował A. Roliński, Kraków 1989, s. 33.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki Haller żyje,
Co Ojczyźnie przemoc wzięła,
Szablą on odbije.
Marsz, marsz, marsz, Haller,
Prowadź nas w bój krwawy,
Pod twoim przewodem
Jedziem do Warszawy.
Skruszymy niemieckie pęta,
Będziem żyć w swobodzie,
Gdańska sprawa – sprawa święta.
Słuchaj nas narodzie.

Marsz, marsz, marsz, Haller...
Pod Rarańczą do oręża
Tyś zbudził rycerzy,
Przekonałeś, że zwycięża
Tylko ten, kto wierzy.
Marsz, marsz, marsz, Haller...
Pod Kaniowem i we Francji
Na twe zawołanie
Rozpuściły skrzydła orły
W Polski zmartwychwstanie.
Marsz, marsz, marsz, Haller...26

Hej, za biurkiem w Piotrkowie
Siadł Pułkownik niestary,
Wkoło oficerowie,
On tak prawił do wiary:
Na wojence jak przy święcie,
Gdy człek jest w departamencie,
Choć niektórzy drwią i klną cię,
Kpisz z tych, co giną na froncie.
Dzisiaj gorzej już trocha,
Straszny na froncie zamęt –
Nie dość, że biją Mocha,
Bić chcą i departament.

Nie oczerniam, Boże ochroń,
Bić się umie byle Pochroń,
Lecz – sam przyznasz, o narodzie –
Trudniej żyć z wszystkimi w zgodzie.
Wojownicza wiedz, bando,
Wszystkim miły jest Władek,
Nawet w Armee Komando
Każdy klepie mnie w... ramię.
Bom piękny jak posąg w parku,
Głowę mam na giętkim karku,
No a plecy aż w Cieszynie –
Taki na wojnie nie zginie.
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W repertuarze legionistów nie brakowało też pogodnych piosenek. Pisał o tym 
Juliusz Kaden-Bandrowski w książce Pod Belwederem: Wojsko które śpiewa tylko 
wzniosłe pieśni, a wesołych, morowych, byczych nie układa – nie chciał bym służyć 
w takiem wojsku, gdyż na pewno nie twarde w męstwie i bić się dobrze nie będzie. Nie 
ma bowiem w tym wojsku ducha wolności i humoru28.

Pieśnią prezentującą nieskomplikowany rodzaj humoru jest z pewnością 
Haniś moja Haniś. A z samą jej bohaterką Hanisią wiąże się zabawna historia. Otóż 

27 Ibidem, s. 328.
28 Cyt. za: J. Żurek, Julian Ludwik Hawalewicz i „Pierwsza brygada”, op. cit., s. 22.

Wprawdzie szczęście mam duże,
Lecz nie wszystkim są szanse,
Że wydajniej gdzieś służę,
Świadczą moje awanse.
W pewnej walce jam bez trwogi
I ja zwalczam jakieś wrogi,
Wszak ten „za waleczność” medal
Hranilović darmo „nie dał”.
Czymże wreszcie was gniewa
W pracy mój departament.
Każdy, co chce, przelewa –
Ten krew, ów zaś atrament.

Iść do szturmu to rzecz bydła,
trudniej w... kieszeń leźć bez mydła –
Nie byłoby całej chwały,
Gdyby nie me memoriały.
I to, bando, wiesz sama,
Pożyteczny nasz przedział,
Gdyby nie ma reklama,
Pies by o was nie wiedział.
Zresztą noszę srebrny kołnierz
I „bądź co bądź” jestem żołnierz,
Wiem, jak ludzie w polu giną –
Raz widziałem to gdzieś w kino27.

Il. 9. Generał Władysław Sikorski,  
obraz olejny Piotra Rafałko

Źródło: Fotografia ze zbiorów autora
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w Sylwestra 1914 roku, po krwawych walkach pod Łowczówkiem, kawalerzyści 
I Brygady Legionów zatrzymali się na postój we wsi Rajbrot, aby tam w towarzystwie 
Komendanta powitać Nowy Rok. Wówczas, do kwatery dowódcy pierwszego szwa-
dronu rotmistrza Władysława Beliny-Prażmowskiego przybyła pewna kobieta z prośbą 
o przyjęcie jej do służby w pułku. Tak owe zdarzenie na łamach wojskowej prasy opisał  
Bolesław Wieniawa-Długoszowski: Belina bronił się zawzięcie, choć wobec gwałtownych 
nalegań zapalczywej niewiasty niezbyt pewnie przed tą w życiu naszym wojskowym 
komplikacją i w końcu dyskusji wytoczył argument, że dla żadnej niewiasty wyjątku robić 
nie może, a w pułku naszym żadna kobieta nie służyła i nie służy. – „Jak to nie służy!” 
– z oburzeniem odparła niewiasta – „a Hanka ?” – „Jeżeli pani powołuje się na Hankę” 
– odparł z chytrym uśmieszkiem Belina – „to muszę ustąpić, ale tylko pod warunkiem, 
jeżeli pani zgodzi się kwaterować zawsze z naszą Hanką. „Wieniawa” – zwrócił się do 
mnie Władek, gdyż przypadkowo byłem przy tej rozmowie obecny – „bądź tak dobry 
i sprowadź tu jak najprędzej Hankę”. Jakaż była konsternacja i przerażenie niedoszłej 
konnej patriotki, gdy po kilku chwilach zameldował się w mem towarzystwie w kwaterze 
rotmistrza olbrzymi, zwalisty chłop, z krzaczastemi bakami, którego Belina przedstawił jej 
jako naszą uroczą Hankę, tak bowiem przekorny kaprys koleżeńskich żartów ochrzcił oby-
watela Kuleszę, świetnego kompana i srogiego żołnierza. […] Ja z mej strony, z obowiązku 
szwadronowego barda, opiewałem jego popularną w naszych szeregach sławę, trawestacją 
znanej wojskowej piosenki, której – niestety – dwie tylko zwrotki nadają się do druku: 
„Haniś moja Haniś, Cóżeś za kochanka, Kiej ci z buzi pachnie, Rum i przepalanka. 
Haniś moja Haniś, Cóżeś za Hanisia, jak siadłaś na konia, to konik aż przysiadł”29.

29 B. Wieniawa-Długoszowski, Pierwszy Sylwester w Kawalerii Legionowej, „Wiarus” 1931, nr 1, s. 11-12.

Il. 10. Fragment tekstu Na góralską nutę autorstwa por. Bogusława Szula,  
udostępniony przez Dział Zbiorów Specjalnych Muzeum Wojska Polskiego
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Piosenka Haniś moja Haniś należy do grupy dowcipnych przyśpiewek służących 
wojennej rozrywce, pomagających zapomnieć na chwilę o smutnej rzeczywistości. 
Podobne teksty powstawały każdego dnia, były wytworem jednego autora lub grupy 
osób. Czasem spisywane w leguńskich notesikach, innym razem przekazywane 
ustnie. W zbiorach specjalnych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie znajduje 
się zachowany w idealnym stanie notes por. Bogusława Szula z 3 pp Legionów 
Polskich. Autor zapisywał w nim wiersze i słowa piosenek. Pośród tekstów znalazła 
się improwizacja Na góralską nutę, na pożegnanie ppłk. Andrzeja Galicy. Wiersz 
został zapisany pod datą 21 czerwca 1917 roku. 

Wydany prawdopodobnie w 1919 roku przez księgarnię Jana Czerneckiego 
zbiór Pieśni Leguna Tułacza zawiera pieśni zebrane przez por. Bogusława Szula. Zbiór 
został zadedykowany generałowi Józefowi Hallerowi – wodzowi-tułaczowi. Por. Szul 
zmarł 27 maja 1920 roku z powodu ran odniesionych w walce pod Czetwertynówką. 
Pośmiertnie został awansowany do stopnia ppłk. SG piechoty30. Jego śpiewnik jest 
cennym źródłem mówiącym o historii Legionów, odzwierciedla prawdę minionych chwil.

W ostatnich latach zainteresowanie tradycjami oręża polskiego zaczęło 
wzrastać. Obchody 100-lecia niepodległości państwa polskiego to doskonała 
okazja do zainicjowania działań umożliwiających rozwijanie w społeczeństwie 
postaw patriotycznych. Wiedza na temat chlubnych tradycji oręża polskiego 
czy bohaterskich czynów obrońców ojczyzny dostarczana jest zarówno przez 
instytucje kultury oraz nauki, jak i przez instytucje wojskowe. Współcześni 
żołnierze są szczególnie predestynowani i zobowiązani do przekazywania prawdy 
historycznej oraz kształtowania postaw patriotycznych. Taką funkcję od lat starają 
się wypełniać orkiestry wojskowe, zamieszczając w repertuarach swoich koncertów 
opracowania utworów mówiących o historii Polski i bohaterach walk o naszą 
suwerenność. Jednym z wielu przykładów tego rodzaju działalności jest projekt 
Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy Wyznając Niepodległą – 100 lat Wolności. 
Koncert Pieśni Powstańczej i Legionowej zorganizowany został w przeddzień 
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Entuzjazm, z jakim publicz-
ność bydgoskiego amfiteatru przyjęła repertuar koncertu Orkiestry Wojskowej 
w Bydgoszczy, a zwłaszcza wspólne wykonanie pieśni powstańczych i wojskowych, 
m.in.: Warszawskich dzieci,  Pieśni Szarych Szeregów, Hej, chłopcy, bagnet na broń, 
Serca w plecaku czy Rozszumiały się wierzby płaczące, to żywy dowód na to, że 
wspólne oddawanie czci bohaterom historycznych wydarzeń może jednoczyć 
polskie społeczeństwo ponad politycznymi podziałami. W koncercie wystąpili 
znakomici wokaliści, solistka bydgoskiej Opery NOVA – Magdalena Polkowska 
oraz solista Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – Piotr 
Rafałko.

30 W. K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917, op. cit., s. 387.
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Duch Legionów Józefa Piłsudskiego to ważna determinanta działań narodu 
polskiego, zwłaszcza w chwilach trudnych. Jego istotę – odwagę, idealizm, 
solidarność i niezależność – stanowią wartości współtworzące etos patriotyczny. 
Współcześnie legenda Legionów pozwala dostrzec piękno ludzkich postaw 
zasługujących na pamięć i najwyższy szacunek. Działania naszych przodków, 
przedstawiane często jako godne naśladowania postawy, to bez wątpienia wzorzec 
cnót obywatelskich i świadectwo miłości Ojczyzny. 
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STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy pieśni Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Pieśń Legionowa jest przy-
kładem twórczości inspirowanej zdarzeniami z leguńskiego życia i postaciami dowódców 
tej formacji wojskowej. To twórczość stanowiąca ważny dowód historycznych wydarzeń 
z okresu walki o niepodległość, często niewysublimowana, jak w przypadku piosenki 
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„Haniś moja Haniś”, ale niepozbawiona autentyzmu, czasem nader profesjonalna, 
czego przykładem jest „Pieśń o miłym Wodzu” Zygmunta Pomarańskiego. Nierzadko 
opiewająca chwałę legionowych przywódców, innym razem odsłaniająca ich wady, czasem 
zabawna, kiedy indziej tęskna, pełna żalu i niezgody na niesprawiedliwy los. W artykule 
znalazły się analizy formalne „Pieśni o miłym Wodzu” Zygmunta Pomarańskiego oraz 
znanej nam dzisiaj wersji „Marsza Pierwszej Brygady” (Pieśni Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego). Ponadto artykuł zawiera opracowanie na głos i orkiestrę dętą, nieznanej 
powszechnie, popularnej w okresie walk legionowych pieśni – „Legiony to są Termopile”. 
Zawarte w artykule ilustracje to fotografie obrazów olejnych, przedstawiające legionowych 
dowódców, wykonane przez artystę Piotra Rafałko.

ABSTRACT

The article concerns the songs of the Polish Legions commonly known as Józef Pilsudski's 
Legions. The so called “legionowa” song is an example of creativity inspired by daily life 
of legion soldiers as well as the figures of the commanders of this military formation. 
This work is an important proof of historical events from the period of the struggle for 
independence, often un-sublimated, as in the case of the song “Haniś my Haniś” (“Haniś 
moja Haniś”), but not without authenticity, sometimes very professional, an example 
of which is the “Song of the Nice Commander” (“Pieśni o miłym Wodzu”) by Zygmunt 
Pomarański. Frequently glorifying the glory of legionary leaders, another time revealing 
their flaws, sometimes funny, at other times wistful, full of regret and discord towards 
an unjust fate. The article includes formal analyzes of "Songs of the Nice Commander" 
(“Pieśni o miłym Wodzu”) by Zygmunt Pomarański and the version of “March of the 
First Brigade” (official anthem of the Polish Armed Forces) we know today. In addition, 
the article includes a study for voice and wind orchestra, a commonly unknown song 
popular during the Legion's fight – “Legions are Thermopylae” (“Legiony to są Termopile”). 
The illustrations in the article are photographs of oil paintings, depicting legionary 
commanders, made by the multi-talented artist Piotr Rafałko.

SŁOWA KLUCZOWE:

Legiony, muzyka, twórczość, Józef Piłsudski, Marsz Pierwszej Brygady, Legiony to 
są Termopile.

KEYWORDS:

Polish Legions, music, creativeness, Józef Piłsudski, March of the First Brigade, Legions 
are Thermopylae.
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Il. 11. Partytura Legiony to są Termopile na podstawie Dni naszej żyzni  
na orkiestrę dętą i głos solowy 
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∑
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˙
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˙
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˙
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J
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∑
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J
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Œ œ
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jœœ ‰ œ

J
œœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ

jœ ‰ Œ
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J
œœ ‰ Œ
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∑

jœ ‰ Œ

j
œ ‰ Œ

∑

∑

∑

∑

∑
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jœ ‰ jœ ‰
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∑
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jœ ‰ jœ ‰
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œ œœ œ œœ

œ œ œ œ
to są Ter mo

‰ jœ ‰ jœœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ

∑

∑

∑

∑

∑

œ œ œ œ

∑

jœ ‰ jœœ
‰

œ œ

∑

∑

∑

∑

∑

jœ# ‰ jœ ‰

œœ ..œœ œœ

œœ# ..œœ œœ
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œ œ

œn œœœ œ œœœ
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‰ jœœ# ‰ jœœ

‰ Jœœ ‰ Jœœ
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∑
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∑
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F
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∑
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∑
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Le

‰ Jœ ‰ Jœ
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‰
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∑
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∑
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∑

∑
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‰ jœœ

‰
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∑
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œœ œœ

œœ# œœ
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œ œ œ œ
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‰
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∑
œ œ
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∑

œ œ

jœ
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‰ J
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∑
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∑
œ œ
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˙̇

˙̇#

jœ ‰ jœ ‰

˙̇

˙̇#

jœ ‰ jœ ‰
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∑
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‰

œ

3LEGIONY TO SĄ TERMOPILE

Il. 11a. Partytura Legiony to są Termopile na podstawie Dni naszej żyzni  
na orkiestrę dętą i głos solowy
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œ Œ
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.œ jœ
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jœœ

∑
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jœœ
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∑
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œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ
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Jœ ‰ Jœ ‰

Jœ ‰ Jœ ‰
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Jœœ# ‰ Œ
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œn œ œ œ œ œ œ œ
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œ# œ œ œ œ œ œ œ

œ# œ œ œ œ œ œ œ
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..œœ Jœœ

..œœ# Jœœ

.œ# Jœ

..œœ œœ ..œœn œœ

œ
œœœn œ

œœœ
..œœ œœ ..œœn œœ
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.œn Jœ

‰ jœœn ‰ jœœ

∑

∑

∑
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..œœ œœ ..œœ# œœ
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œ
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œ
œ œ
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f
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f
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œn œ œ œ œ œ
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œ# œ œ œ œ œ

œ# œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ
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‰ J
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>
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œ
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œ
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4 LEGIONY TO SĄ TERMOPILE

Il. 11b. Partytura Legiony to są Termopile na podstawie Dni naszej żyzni  
na orkiestrę dętą i głos solowy



99

Pieśni Legionów Polskich

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
?

?

&

&

&

&

&
?

?

&
?

?

ã

bbbb

bbbb

bbbb

bb

bb

bb

b

bb

b

bbbb

bbbb

bbbb

bbb

bbb

bb

bb

bb

bbbb

bbbb

bb

bbbb

bbbb

Picc.

Fl.

Ob.

Kl. B 1

Kl. B 2

Kl. B.

Saks.A

Saks. T

Saks.Bar.

B

Rg F 1

Rg F 2

Tr. B 1

Tr. B 2

Kor.

Puz.

Puz. bas.

Ten.

Euf.

Tb.

Perk.

Fp.

28
œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

∑
œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ
˙̇
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œ œ
28

œ œ œ œ œœœ
œœ

œ
œœœ œ œœœ

28 œœ œœ ‰ Jœ
błękicie, Kto
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‰ jœœ ‰ jœœ
∑
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œœ> œœ>
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œœ œœ ‰ Jœ
œ> œ
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jœœ
‰ jœ

‰
28 ‰ j

œ
‰ j

œ
œ œ

∑

∑

∑

∑

∑

˙
..œœ Jœœ

..œœ
jœ
œ

˙
..œœ œœ œœ

‰ œœœ œœœ œœœ

.œ Jœ
w dro dze

‰ œœ œœ œœ

‰ œœ œœ œœ
..œœ œœ œœ

∑

∑
˙̇>

>̇

.œ jœ

˙

˙
‰

œ œ œ œ
œ Œ

�Z

∑

∑

∑

∑

∑

˙#
..œœ Jœœ

..œœ#
n jœ

œ
˙#
..œœ œœ œœ

‰ œœœn œœœ œœœ
.œ Jœ

padł o

‰ œœn œœ œœ

‰ œ# œ œ
..œœ œœ œœ

∑

∑
˙̇n >

˙n >

.œ jœ

˙n

˙n
‰

œ œ œ œ
œ Œ

∑

≈ œ œ œn œ œ œ œ

≈ œ œ œn œ œ œ œ

≈ œ œ œ# œ œ œ œ

≈ œ œ œ# œ œ œ œ

œ œ. œ# .
≈ œ œ œ# œ œ œ œ

∑

œ œ. œ# .
˙̇̇̇n

œœ
œœ œœnn

œ œ œ œ
Polsce będzie

œœn œœ œœ

œ œ œn
˙̇

˙#

∑
˙̇>

>̇
œ œ œ œ

œ œœ. œœnn .

œ œœ œœnn‰ j
œ

‰ j
œ

œ œ

∑

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ

∑
jœ ‰ Œ
œœœœn œ œ œ œ

œœ
œ œ Jœ ‰

Jœ ‰ ‰ Jœ
śnił, Więc

œœn œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ jœœ ‰
œœ œœ œœ J

œœ ‰
œ# œ œ Jœ ‰

∑
œœ> œœ> œœ> Jœœ

> ‰
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œ œ œ jœ ‰
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œ œ œ œ
œ Œ

œn œ œ œ œ œ œ œ

œn œ œ œ œ œ œ œ
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œ# œ œ œ œ œ œ œ

œ# œ œ œ œ œ œ œ
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..œœ œœ ..œœn œœ

œ
œœœn œ
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œ
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œ
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œn œ œ œ œ œ
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œ# œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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jednym z pierwszym dokumentów państwa polskiego, jeżeli nie liczyć oświadczenia 
wydanego 14 listopada 1914 roku w dniu desygnowania Ignacego Daszyńskiego 
na stanowisko Prezydenta Gabinetu Ministrów, była – podpisana dwa dni później 
przez Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego oraz p.o. Ministra Spraw Zagranicznych 
Tytusa Filipowicza1 – deklaracja notyfikująca rządom wszystkich państw wojujących 
i neutralnych odrodzenie Rzeczypospolitej2. Ta swoista „polska deklaracja nie-
podległości” podpisana 16 listopada wysłana została, jako radiodepesza, nocą z 18 na 
19 listopada 1918 roku z opanowanej właśnie w tym celu radiostacji warszawskiej 
w Cytadeli, znajdującej się dotąd pod władzą niemieckich oficerów nieuznających 
władzy niemieckiej rady żołnierskiej3. Depesza nie została wysłana za pomocą telegrafu 
drutowego, w ten sposób bowiem, zanim dotarłaby do Paryża, Londynu, Rzymu 
i Waszyngtonu, trafiłaby najpierw do stolic pokonanych państw centralnych, Berlina 
i Wiednia, co byłoby wielce niepolityczne, utwierdzające wśród dyplomatów Ententy 
– rozpowszechniane przez Komitet Narodowy Polski – mniemanie o rzekomym 
germanofilstwie Józefa Piłsudskiego, a o jego rządzie, jako sprawującym władzę 
z poręki okupantów. Nadanie depeszy przez radio, niejako ponad głowami pokona-
nych Niemiec i Austrii, nie wiązało się z takimi zastrzeżeniami. Depesza dotarła do 

1 Tytus Filipowicz (1873-1953), absolwent szkoły górniczej i  szkoły nauk politycznych, działacz PPS 
w Zagłębiu Dąbrowskim, od 1897 r. dziennikarz i redaktor pisma „Górnik”, od 1915 r. przedstawiciel 
NKN w Warszawie, referent prawno-historyczny w Tymczasowej Radzie Stanu, w latach 1917-1918 
kierował biurem informacyjno-prasowym NKN i był z-cą przedstawiciela Rady Regencyjnej w Wiedniu, 
od 16 listopada 1918 r. kierownik MSZ, od 18 listopada do 13 grudnia 1918 r. wiceminister spraw 
zagranicznych, następnie w misjach dyplomatycznych RP, m.in. w Kaukazie Południowym. 

2  J. Piłsudski, Depesza iskrowa notyfikująca powstanie Państwa Polskiego, 16 XI 1918 r., [w:] Pisma zbiorowe 
Józefa Piłsudskiego, t. 5, oprac. K. Świtalski, Warszawa 1937, s. 20.

3 G. Nowik, Zanim złamano „Enigmę”... Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918- 
-1920, Warszawa 2005, s. 298-300. Najprawdopodobniej termin opanowania radiostacji wiązał się 
z koniecznością wyekspediowania ww. depeszy, a szerzej nawiązania nieograniczonego kontaktu 
radiowego z państwami zwycięskiej koalicji oraz Komitetem Narodowym Polskim. 

polska deklaracja Niepodległości
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Paryża i innych stolic nie wprost, ale przez radiostację kraju neutralnego, jakim była 
Szwecja, która pierwsza odebrała i potwierdziła odbiór Deklaracji Niepodległości. 
Paryż odmawiał jej przyjęcia, ale dotarła tam drogą okrężną4. 

Depesza podpisana była, jak już wspomniano, 16 listopada 1918 roku, gdy jedyną 
władzą – jaka rozciągała się nad oswobodzoną Polską (Królestwem Kongresowym  
i Galicją) – była władza Wodza Naczelnego i dlatego podpisał ją Józef Piłsudski, 
jako Wódz Naczelny. Premier nie utworzył jeszcze rządu i wkrótce podał się do 
dymisji, więc depeszę kontrasygnował członek gabinetu odpowiadający za sprawy 
zagraniczne. Napływające do Warszawy informacje, że w Paryżu Komitet Narodowy 
Polski może być uznany za faktyczny rząd polski, rodziły konieczność formalnego 
notyfikowania państwom koalicji innej władzy aniżeli rząd Rady Regencyjnej. Inna 
możliwość poinformowania Ententy nie istniała, łączność przez Czechosłowację, 
Austrię i Szwajcarię była długa i utrudniona. 

Na depeszę tę nie nadeszła do Warszawy żadna odpowiedź ze strony państw 
Ententy. Nie oznacza to, że Deklaracja Niepodległości nie dotarła do adresatów, ale 
jej odbiorcy zachowywali się powściągliwie wobec rządu warszawskiego. Dla aliantów 
uznanym polskim przedstawicielstwem, a dla Francji rządem de facto, był Komitet 
Narodowy Polski, i jemu też władze francuskie przekazały depeszę5. Podczas obrad 
Komitetu 23 listopada 1918 roku, na wniosek Romana Dmowskiego, zdecydowano 
nie podejmować wrogich kroków wobec Józefa Piłsudskiego i tworzonym przezeń 
władzom w kraju, ale dążyć do kompromisu i porozumienia. 

4 Ślązak z Królewskiej Huty, sierż. Johann Pradellok, radiotelegrafista z niemieckiej załogi radiostacji 
otrzymawszy od swych przełożonych rozkaz uszkodzenia radiostacji, wymontował i ukrył wrażliwe jej 
elementy i  zameldował wykonanie rozkazu. Poprzez swą narzeczoną z Warszawy powiadomił o tym 
struktury Polskiej Organizacji Wojskowej, a po opanowaniu radiostacji, wraz z por. Bolesławem Sroką, 
ponownie ją uruchomił i nadawał przez całą noc Depeszę iskrową notyfikującą powstanie Państwa Polskiego. 
Depeszę odebrała stacja radiotelegraficzna „SAJ” w Karlsborgu w Szwecji, a za jej pośrednictwem iskrówka 
dotarła do Paryża. Po kilku dniach zgłosiła się stacja „FL” (France Lafayette), usytuowana na wieży Eiffla 
w Paryżu, a następnie stacja brytyjska „BYC” Horsea oraz Cleethorps, kolejno rumuńska w Vaslui „VSL”, 
włoska w Coltano „ICI”, austriacka w Wiedniu „OHL”, rosyjska (bolszewicka) w Moskwie „MSK”, 
w Sewastopolu i Odessie (obie gen. Denikina) oraz turecka w Konstantynopolu „OSM”. Do końca 
listopada 1918 r. depesze przesłano do Niemiec (stacja Königswüsterhausen k. Berlina), Danii, Norwegii 
(Stacja w Kristianii – Oslo), Estonii (Rewel – Tallin), Łotwy (Ryga i Libawa), Węgier (Budapeszt), 
Bułgarii (Sofia), Finlandia (Helsingfors – Helsinki), Rumunii (Bukareszt), Czechosłowacji (Praga). 
Informacje na temat: relacja por. Edwarda Liberadzkiego Centralna Stacja Radiotelegraficzna „WAR” 
i relacja Krzysztofa Pradelloka o dziadku Janie Piotrze (Johannie Peterze) Pradelloku zob. [w:] G. Nowik, 
Zanim złamano „Enigmę”… Polski radiowywiad…, op. cit., s. 298-300; G. Nowik, Zanim złamano 
„Enigmę”… Rozszyfrowano „Rewolucję”… Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918- 
-1920, Warszawa 2010, s. 28-29. 

5 R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, t. 2, Warszawa 1925, s. 9. KNP od ponad roku 
uznawany był de facto za oficjalne przedstawicielstwo polskie (swego rodzaju „rząd na uchodźstwie”), 
aczkolwiek nie mające żadnego bezpośredniego wpływu na stosunki w  Kraju. Republika Francuska 
uznała KNP jako pierwsza – 20 września 1917 r.; Zjednoczone Królestwo – 15 października 1917 r.; 
Królestwo Włoch – 30 października 1917 r.; Stany Zjednoczone 1 grudnia 1917 r. Od tego też czasu 
w państwach tych istniały przedstawicielstwa KNP. 
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Podczas tego posiedzenia Roman Dmowski stanowczo przeciwstawił się 
namowom przybyłego z kraju Stanisława Strońskiego6, sugerującego konieczność 
wystąpienia przeciwko rządom lewicy, których symbolem i uosobieniem był Józef 
Piłsudski, i stwierdził, że: […] prócz nas i ludzi, sprawujących dziś władzę w kraju są 
i inne czynniki, z którymi musimy się liczyć: bolszewizm, głód i intrygi wśród Aliantów. 
Tendencją powszechną wśród Aliantów jest tworzenie rządów, za którymi stoją loże 
masońskie. Idąc za przebojowym wnioskiem Strońskiego, zwrócilibyśmy przeciw sobie 
opinię całego świata i powiedziano by, że reakcja w Polsce morduje żywioły wolnościowe. 
Gdyby się nawet obeszło bez mordów, staniemy przed kongresem jako ci, co zdusili żywioły 
wolnościowe i których trzeba okroić. Musimy dążyć do kompromisu z żywiołami, które 
uchodzą za wolnościowe7. 

Podobnie napisał o tym sam prezes, streszczający w swych wspomnieniach 
stanowisko Komitetu, który: […] mając przed sobą konferencję pokojową, na której 
musiałyby być zdobyte granice państwa polskiego i na której jednym z warunków 
powodzenia było pokazanie możliwie jednolitego frontu polskiego, […] postanowił za 
wszelką cenę nie dopuścić do wojny domowej i dążyć do zgrania wszystkich sił, które 
w Polsce wystąpiły na widownię, w możliwie jednolitą akcję polską. W tym celu [KNP] 
wysłał najpierw do Warszawy Stanisława Grabskiego z instrukcją do swych politycznych 
przyjaciół, ażeby nie zwalczali rządów Piłsudskiego, jeno usiłowali dojść z nimi do 
porozumienia8. 

Roman Dmowski pominął we wspomnieniach, a co odnotowane zostało 
w protokole, szczegółowe uzasadnienie swej decyzji. Odwołał się jedynie do motywu 

6 Stanisław Stroński (1880-1950), publicysta i  polityk związany z obozem narodowym, członek Ligi 
Narodowej, poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie (1913-1914), krótko członek NKN, z racji 
swych rosyjskich sympatii internowany przez Austriaków, od końca 1918 r. członek KNP w Paryżu, 
prof.  filologii UJ w  Krakowie (od 1919) i  KUL w  Lublinie (1927-1939), redaktor dziennika 
„Rzeczpospolita” (1920-1924) i  „Warszawianka” (1924-1928), publicysta „Kuriera Warszawskiego”, 
poseł SChN, ZLN i SN w Sejmie I, II i III kadencji (1922-1935), związany z Frontem Morges (1936- 
-1939), wicepremier i minister informacji w rządzie RP na Uchodźstwie (1940-1943). Bezwzględny 
przeciwnik J. Piłsudskiego, począwszy od 1914 r., autor terminu „Cud nad Wisłą”, obliczonego na 
pomniejszenie roli Wodza Naczelnego, autor artykułów skierowanych przeciwko Prezydentowi RP 
Gabrielowi Narutowiczowi (Usunąć tę zawadę) i banalizujących mord (Ciszej nad tą trumną).

7 Protokoły posiedzeń Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu z okresu od 2 X 1918 do 23 I 1919 (wybór), 
„Najnowsze dzieje Polski. Materiały i  studia z okresu 1914-1939” 1959, t. 2, s. 147; 23 listopada, 
protokół posiedzenia KNP w  Paryżu, [w:] Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1918 listopad-grudzień,  
red. S. Dębski, Warszawa 2008, s. 77-78. Niezależnie od motywów, jakimi kierował się Roman 
Dmowski (wyolbrzymiona obawa przed „spiskiem” masońskim, choć rzeczywiście w  środowiskach 
lewicy niepodległościowej było wielu działaczy lóż masońskich), miał on wybitny zmysł polityczny, 
dostrzegał niuanse polityki państw Ententy i był świadomy przedmiotowego traktowania sprawy polskiej 
przez zwycięskie mocarstwa. Dlatego przejęcie władzy w kraju przez Józefa Piłsudskiego uważał Roman 
Dmowski za fakt pomyślny, a konieczność porozumienia z nim za niezwykle ważną z punku widzenia 
interesu narodowego. Z takich przesłanek wynikała decyzja o wydelegowaniu właśnie prof. Stanisława 
Grabskiego, byłego działacza PPS (zanim związał się ze Stronnictwem Narodowym), do bezpośrednich, 
osobistych negocjacji z Józefem Piłsudskim.

8 R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, t. 2, Warszawa 1989, s. 112-113.
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zapobieżenia wojnie domowej; niemniej konkluzja pozostała identyczna – należy 
wejść w negocjacje i doprowadzić do narodowej konsolidacji w Kraju i jednolitej 
reprezentacji za granicą. Myśl ta, zbieżna, jeżeli nie identyczna, z zamierzeniami 
Józefa Piłsudskiego, wystawia obu politykom niezwykle pozytywne świadectwo. 

Wraz ze skierowanym do Warszawy Stanisławem Grabskim przyjechał 
kpt. Tadeusz Zwisłocki9. Pierwszy z misją polityczną, drugi z szyframi dla nawiązania 
bezpośredniego radiotelegraficznego kontaktu Paryż – Warszawa10. Była to jedna 
z bardzo istotnych konsekwencji wysłania depeszy z Deklaracją Niepodległości. 
Zainicjowała bowiem proces tworzenia jednolitych władz państwowych w Kraju 
i jednego przedstawicielstwa zagranicznego – uznanych przez wszystkie dawne 
dzielnice i wszystkie środowiska polityczne w Kraju i na arenie międzynarodowej. 
Odebrały ją także i potwierdziły odbiór neutralne państwa skandynawskie i kilka 
krajów południowoeuropejskich. 

Drugi bardzo ważny aspekt nadania Deklaracji Niepodległości wynikał z jej 
treści. Była ona – w nawiązaniu do programu prezydenta Wilsona – nie tylko Deklaracją  
Niepodległości, ale i faktycznym programem budowy państwa, odzwierciedlającym 
myśl polityczną Józefa Piłsudskiego, drogowskazem postępowania Naczelnika Państwa 
i Wodza Naczelnego na najbliższe miesiące i lata. Jeśliby przeanalizować kolejne 
sformułowania Deklaracji Niepodległości, do każdego z nich można i należy dopisać 
następne kroki Józefa Piłsudskiego, w których widoczna jest realizacja intencji owej 
Deklaracji. 

Należy także zwrócić uwagę, że samo wysłanie depeszy z Deklaracją  
Niepodległości, podobnie jak gorączkowe zabiegi o sformowanie Rządu Narodowego, 
były niczym innym, jak powtórzeniem (w zmienionych okolicznościach) zamiarów 
i działań Komendanta z sierpnia 1914 roku, gdy polecił on Waleremu Sławkowi 
nabycie radiostacji, aby mistyfikacja z deklaracją tajnego polskiego Rządu Narodowego 
(nieistniejącego jeszcze, ale który zamierzał Piłsudski stworzyć) – proklamującego 
powstanie zbrojne i odrodzenie państwa polskiego – mogła mieć jak najszerszy 
rezonans w Europie. Należy pamiętać, że owa mistyfikacja, wraz z podjętymi przez 
Józefa Piłsudskiego działaniami powstańczymi, wpłynęła w decydującym stopniu 
na powrót sprawy polskiej na scenę dyplomatyczną Europy i w konsekwencji jej 
licytowanie wzwyż. W obu przypadkach, w 1914 i 1918 roku – było to tworzenie 
faktów dokonanych, sytuacji, w której Polska przemawiała do świata własnym głosem 
9 Tadeusz Zwisłocki (1889-1929), inżynier chemik, oficer Legionów i  WP, absolwent Politechniki 

Lwowskiej, asystent na wydziale chemii lekarskiej, żołnierz II i I BP Legionów Polskich, kurier POW do 
Francji, skąd powrócił z listem gen. Józefa Hallera do Józefa Piłsudskiego, następnie kurier Naczelnika 
Państwa na Węgry w celu przejęcia broni i amunicji po rozbrojonej armii niemieckiej gen. Eberharda 
von Mackensena, w  latach 1919-20: absolwent wojennego kursu oficerskiego Sztabu Generalnego, 
adiutant Ministra Spraw Wojskowych, szef oddziału IV w sztabie Armii Rezerwowej, po wojnie pełnił 
służbę w MSWojsk., 1922-1925 naczelny dyrektor Zakładów Azotowych w Chorzowie, 1925-1927 
dyrektor fabryki azotów w Jaworznie i od 1927 r. dyr. Zakładów Azotowych w Mościcach k. Tarnowa, 
od 1919 r. zięć prof. Ignacego Mościckiego, późniejszego Prezydenta RP. 

10 S. Grabski, Pamiętniki, Warszawa 1989, s. 82-83, 88. 



105

Polska Deklaracja Niepodległości

(tym bardziej wiarygodnym, że ponad głowami dawnych okupantów), ale również 
bez pośrednictwa ważnego i opiniotwórczego, jednak oderwanego od wydarzeń 
w kraju, Komitetu Narodowego Polskiego. 

Deklaracja Niepodległości była dokumentem zawierającym bardzo istotne 
z punktu widzenia myśli politycznej Józefa Piłsudskiego stwierdzenia, dlatego 
należy wnikliwie przeanalizować poszczególne jej sformułowania. Wódz Naczelny 
i p.o. ministra spraw zagranicznych potwierdzali w niej: […] istnienie Państwa Polskiego 
Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski11. Stwierdzenie to było 
raczej deklaracją stanu postulowanego niż rzeczywistego. Było wyrazem powszechnych 
aspiracji zjednoczenia wszystkich dawnych terytoriów znajdujących się pod zaborami. 
Niemniej jednak oddawało zaawansowany już proces integracji, obejmujący gros ziem 
dawnego Królestwa Kongresowego i dawnej Galicji, a zapisane było w okolicznoś-
ciach prowadzenia negocjacji w sprawie utworzenia Rządu Narodowego z udziałem 
przedstawicieli poznańskiej Naczelnej Rady Ludowej reprezentującej zabór pruski.

W kolejnym akapicie depesza zawierała odniesienia do wcześniejszego stanu 
zaborów i okupacji ziem polskich, uniemożliwiających wprowadzenie w życie kon-
cepcji prezydenta Wilsona o samostanowieniu narodów, a także podważała monopol 
KNP na reprezentację Polski wobec Ententy: Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo 
okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie 
o swym losie12. Drugie zdanie wprost stawiało Polskę po stronie mocarstw, dzięki 
zwycięstwu których odrodzenie Rzeczpospolitej stało się możliwe: Dzięki zmianom, 
które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie 
niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym13. Aby osłabić 
wrażenie uznania zwycięstw Ententy za jedyny czynnik sprawczy przywracający Polskę 
na mapę Europy, kolejny akapit stawiał sprawę bardzo mocno – odwołując się wprost 
do prawa samostanowienia narodów: Państwo polskie powstaje z woli całego narodu 
i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, 
która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na 
porządku i sprawiedliwości14.

Sformułowania te propagowane przez prezydenta Wilsona nawiązywały 
bezpośrednio do zasady samostanowienia narodów, ale odwołanie się do woli 
narodu oznaczało zarówno zerwanie z rządami uformowanymi w 1916 roku na 
podstawie „łaski” państw centralnych, jak i nieoczekiwanie na „łaskę” państw zwy-
cięskich w 1918 roku. Fragment przywołujący wolę narodu, połączony z deklaracją 
oparcia na podstawach demokratycznych odbudowywanego gmachu państwowego 
– miały w oczach przywódców zwycięskiej koalicji kształtować przychylną opinię  
o Rzeczypospolitej, ugruntowanej na takich samych zasadach demokratycznych, 

11 J. Piłsudski, Depesza iskrowa…, op. cit., s. 20.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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co państwa Ententy. Do takich samych zasad i do takiej też solidarności doku-
ment odwoływał się w ostatnim zdaniu: Jestem przekonany, że potężne demokracje 
Zachodu udzielą pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej  
i Niepodległej15. Należy pamiętać, że słowo „Rzeczpospolita” tłumaczyło się na 
dyplomatyczny język francuski, w którym depesza była napisana, jako Republique, 
i tak też miało być rozumiane.

Istotne znaczenie miał również, znajdujący się w zakończeniu Deklaracji 
Niepodległości, passus, zawierający przestrogę i jednocześnie życzenie: […] mam 
nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej 
sprawie formalnej woli naszej16. Zamieszczenie go uzasadniała świadomość nie tylko 
zagrożenia ze strony Ober-Ostu, ale i tlące się na pograniczu konflikty: polsko-
-węgierski o Spisz, polsko-czeski o Śląsk Cieszyński, czy gorejąca z wielką mocą 
polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią, wreszcie – jeśli wcześniej była 
mowa o zjednoczonej Polsce – obawa przed pacyfikacją Poznańskiego przez armię 
niemiecką. Przede wszystkim jednak Komendant uważał, że potencjalne zagrożenie, 
większe niż ze strony (zwycięskiej i niepokonanej na wschodzie) armii niemieckiej, 
istnieje ze strony ekspansywnej bolszewickiej Rosji i jej ewentualnych prób […] 
narzucenia [Polsce] raz jeszcze życia obcego, życia nieurządzonego przez nas samych17.

Wraz z Deklaracją Niepodległości radiostacja warszawska wyemitowała 
w pierwszych godzinach 19 listopada 1918 roku dwie inne depesze, podpisane 
trzy dni wcześniej przez Józefa Piłsudskiego jako Wodza Naczelnego. Pierwsza, 
adresowana do marszałka Ferdynanda Focha, zawierała prośbę […] aby wojska polskie, 
będące obecnie częścią armii francuskiej, zostały możliwie prędko skierowane do Polski18; 
i druga, której adresatem był prezydent Woodrow Wilson, podobnej treści, wynikała 
z błędnych informacji posiadanych w kraju, jakoby ochotnicy polscy ze Stanów 
Zjednoczonych stanowili odrębną formację w armii amerykańskiej, podczas gdy 
wchodzili oni w skład Armii Polskiej we Francji19. Wszystkie trzy depesze potwierdzały 
w Europie zarówno odrodzenie Rzeczypospolitej, jak i fakt, że władzę, postrzeganą 
jako dyktatorską, sprawuje w niej Wódz Naczelny Józef Piłsudski, a także, że ma on 
zamiar wprowadzić w Polsce zasady i regulacje demokratyczne oraz republikańskie. 

Władysław Baranowski20, przewidywany na jednego z delegatów Józefa 
Piłsudskiego na konferencję pokojową w Paryżu, napisał z Berna do Naczelnika 

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 J. Piłsudski, Rok 1920, [w:] Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, t. 7, oprac. K. Świtalski, Warszawa 1937, 

s. 147.
18 J. Piłsudski, Depesza do Marszałka Ferdynanda Focha, 16 XI 1918 r., [w:] Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, 

op. cit., s. 21.
19 J. Piłsudski, Depesza do Prezydenta Woodrowa Wilsona za pośrednictwem Marszałka Foch’a, 16 XI 1918 r., 

[w:] Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, op. cit., s. 21-22.
20 Władysław Baranowski (1885-1939), dziennikarz i dyplomata, delegowany przez Michała Sokolnickiego 

do Włoch i Szwajcarii na stanowisko dyrektora Polskiego Biura Prasowego NKN w Bernie (1915-1916), 
następnie kierownik biura prasowego „Polonia” w  Genewie, gdzie redagował w  języku francuskim 
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Państwa 20 listopada 1918 roku, a więc ponad dobę po rozesłaniu do europejskich 
stolic Deklaracji Niepodległości: Wrażenie dyktatury Komendanta jak najlepsze 
i sympatia dla Komendanta zagranicą powszechna. Spotkałem się z nią we wszystkich 
ambasadach i u poszczególnych polityków. Wybadywałem też kwestię uznania przez 
Ententę rządu Komendanta i zdaniem moim nie ulega ta rzecz żadnej wątpliwości. 
Oczywiście poprzedzić ją muszą starania rządu oficjalne… Pewne taktyczne trudności 
będą może istniały ze strony Francji… Półoficjalny organ rządu francuskiego „Temps” 
pisze jednak już bezzwłocznie po mojej wiadomości o dyktaturze Komendanta co następuje 
w artykule wstępnym: „Nous n’avons pas encore de representants directes avec Pologne  
ou. M. Pilsudski acclame par tous les partis constitue un gouverment national” 

21. 
Dalej zaś Władysław Baranowski odnotował wprost, odnosząc się do dodatko-

wych depesz, dotyczących Armii Polskiej we Francji, przesłanych wraz z Deklaracją 
Niepodległości: Za niezmiernie zręczne przeto uważam depesze Komendanta do Focha 
i Wilsona22.

Oprócz więc aktualnego i programowego znaczenia polskiej Deklaracji  
Niepodległości jest ona jednym z ważnych dokumentów, który możemy traktować 
jako fundament tezy, mówiącej o odrodzeniu Rzeczpospolitej – odbudowie państwa 
polskiego, nie zaś o powstaniu nowego tworu państwowego. Wpisuje się ona 
tym samym w jedną z doktryn prawa międzynarodowego wywodzącą się z prawa  
rzymskiego – Ius postliminii23.

Odnosiła się ona pierwotnie do praw osobistych obywatela rzymskiego, które 
wygasały z chwilą wzięcia go do niewoli wojennej; prawa majątkowe przechodziły na 
dziedziców; małżeństwo zaś ulegało rozwiązaniu. Jeśli jednak udało mu się przeżyć 
w niewoli, zbiec z niej lub zostać wykupionym, z chwilą przekroczenia granicy – 
limes – wszystkie jego majętności, prawa osobiste i publiczne odżywały (z wyjątkiem 
małżeństwa) na zasadzie ius postliminii (w granicach państwa rzymskiego).

Zasada ta miała zastosowanie nie tylko do obywateli, i nie tylko w starożytności. 
Obowiązywała również wobec prowincji, ziem, a nawet państw, które – utracone 
czasowo, oderwane lub poddane obcej okupacji – z chwilą powrotu do macierzystego 
państwa lub z chwilą odzyskania wolności przez to państwo – powracały do suwe-
rennych praw do terytoriów oraz miejsca w gronie narodów. Zasada ta obowiązywała 
w średniowieczu i czasach nowożytnych. 

pismo „L’Echo de Varsovie”. Od 1 grudnia 1918 r. w polskiej służbie dyplomatycznej w Szwajcarii, 
a następnie we Włoszech.

21 W. Baranowski, List do Komendanta Piłsudskiego, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Adiutantura 
Generalna Naczelnego Wodza, sygn. mps, 1/1, T.17. s. 1. Nie mamy jeszcze bezpośrednich reprezentantów 
w Polsce, gdzie Pan Piłsudski jest uznawany przez wszystkie partie tworzące rząd narodowy (tu w znaczeniu 
rząd krajowy).

22 Ibidem, s. 2.
23 J. Sondel, Ius postliminii jako podstawa uznania ciągłości I i  II oraz II i  III Rzeczypospolitej, [w:] Na 

szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939, red. M. Marszał, M. Sadowski, 
Wrocław 2009, s. 21-30.
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Zasada ius postliminii w odniesieniu do państw, które utraciły swą niepod-
ległość, stanowiła, że naród podbity siłą miał prawo do powrotu do status quo ante 
(przywrócenia niepodległości państwu), jeśli:

•  wcześniej naród posiadał państwo i istniało ono przed podbojem;
•  panowanie obcego podmiotu nad narodem opierało się na sile i przemocy 

(choćby sankcjonowanej traktatem zawartym pod przymusem);
•  naród nie pogodził się z podbojem, dążył do odzyskania wolności, a tradycja 

niepodległości trwała nieprzerwanie.
Odbudowanie państwa opierało się więc na tych samych podstawach, na jakich 

istniało ono poprzednio, z takimi samymi lub podobnymi urządzeniami wewnętrz-
nymi, terytoriami, granicami itp. Stąd tak liczne odniesienia Józefa Piłsudskiego do 
tradycji narodowej (Naczelnik, Sejm, struktura administracyjna – województwa, itp.). 
Dlatego również tak istotne były sformułowania zawarte w Deklaracji Niepodległości, 
mówiące o: […] wznowieniu niepodległości i suwerenności Polski [która] staje się odtąd 
faktem dokonanym; o odrodzeniu państwa […] z woli całego narodu, o […] zastąpieniu 
panowania przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski. Wszystko 
to wypełniało warunki uznane w prawie międzynarodowym pod nazwą doktryny 
ius postliminii i miało daleko idące konsekwencje międzynarodowe i wewnętrzne.

Takie właśnie sformułowania zawierał podpisany 28 czerwca 1919 roku traktat 
wersalski mówiący, iż […] przywrócona została narodowi polskiemu niepodległość, 
której został on niesłusznie pozbawiony. Podobne formuły zapisane zostały w traktacie 
z Austrią w Saint-Germain-en-Laye, a także w traktacie z Ukraińską Republiką 
Ludową oraz traktacie ryskim, w którym rząd sowieckiej Rosji zrzekł się wszelkich 
pretensji do ziem położonych na zachód od granicy, natomiast Rzeczpospolita Polska 
zrzekła się na rzecz sowieckiej Ukrainy i Białorusi wszelkich pretensji i praw do ziem 
położonych na wschód od ustalonej linii granicznej. 

Podstawową więc konkluzją, wynikającą z prawa postliminii, było uznanie 
ciągłości prawnej istnienia państwa polskiego mimo rozbiorów, którą to ciągłość na 
arenie międzynarodowej uznawała przez cały XIX wiek Turcja.

Konsekwencją zaś wewnętrzną było stanowisko Sądu Najwyższego, którego 
kolejne orzeczenia stanowiły, iż walka z zaborcą nie była przestępstwem, ale prawem 
i obowiązkiem wszystkich porozbiorowych pokoleń polskich, a ponadto żadnemu 
obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno powoływać się na nielegalnie funkcjonujące 
stosunki publicznoprawne i prywatnoprawne ustanowione przez zaborców. 

Deklaracja Niepodległości była ważnym dokumentem o charakterze 
między narodowym, informującym państwa wojujące i neutralne o odrodzeniu 
Rzeczypospolitej. Zawierała program odbudowy państwa nakreślony przez Józefa 
Piłsudskiego i przezeń realizowany. Sformułowania w niej zawarte odwoływały się 
wprost do starożytnej doktryny ius postliminii, która nie pozwalała traktować Polski 
jako tworu nowego, nieposiadającego praw do spuścizny przedrozbiorowej, ani tym 
bardziej państwa „sezonowego”.
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Znaczenie depeszy notyfikującej powstanie państwa polskiego (owej Deklaracji 
Niepodległości) bywa negowane lub pomniejszane we wspomnieniach przywódców 
obozu narodowego i w związanej z nim historiografii24. Nie sposób jednak zaprzeczyć, 
że była ona ważnym źródłem informacji o sytuacji w kraju zarówno dla Komitetu 
Narodowego Polskiego, jak i rządów państw sprzymierzonych. Z punktu widzenia 
niniejszych rozważań ważniejsza jest jednak sama treść dokumentu, poszczególne jego 
sformułowania, na które niewątpliwie miał bezpośredni wpływ Józef Piłsudski. Zapisy 
innych jego wypowiedzi wskazują, że zdawał sobie sprawę z chwytliwości haseł pre-
zydenta Wilsona, dotyczących prawa samostanowienia narodów – tzw. szlachetnych 
nowinek amerykańskich, (o których mówił m.in. na początku stycznia 1920 roku 
w sztabie Frontu Wołyńskiego25), a które mogą jednak być szybko zapomniane 
i ustąpić na rzecz prymatu bieżących narodowych (egoistycznych) interesów państw 
europejskich. Umiejętnie odwoływał się do europejskich ideałów, doktryn prawnych 
i zasad demokratycznych oraz zwycięstwa państw Ententy w wielkiej wojnie, ale 
jednocześnie wyznaczał kierunki polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. 
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STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony jest znaczeniu i okolicznościom towarzyszącym jednemu z naj-
ważniejszych aktów politycznych z listopada 1918 roku, jakim była deklaracja notyfikująca 
rządom wszystkich państw, zarówno zaangażowanych w działania na frontach I wojny 
światowej, jak i neutralnych, fakt odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej. Autor 
zwraca uwagę zarówno na treść depeszy, w której podkreślono demokratyczny charakter 
odradzającego się państwa, jak również formę i sposób przesłania deklaracji, biorąc pod 
uwagę, że do listopada 1918 roku państwa Ententy za reprezentację sprawy polskiej 
uznawały Komitet Narodowy Polski.

ABSTRACT

The article regards the meaning and circumstances accompanying one of the most impor-
tant political acts of November 1918, which was a declaration notifying the governments 
of all states, both involved in the World War I and neutral ones, the fact of the rebirth 
of the independent Poland. The author draws attention both to the content of the message, 
which underlines the democratic character of the reviving state, as well as the form 
and manner of sending declarations, taking into account that till the November 1918 
the Polish National Committee was considered as the only legal representative of Poland 
by the Entente States.
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Generał Józef Haller dał się poznać jako znacząca postać w dziejach państwa i narodu 
polskiego, jako dowódca i jako polityk, który pozostawił po sobie niezatarte ślady. 
Warto zatem przyjrzeć się umiejętnościom dowódczym „Błękitnego generała” na 
przykładach wybranych bitew z okresu I wojny światowej.

MOŁOTKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 1914 (KARPATY WSCHODNIE) –  
PIERWSZA WIELKA BITWA ODRADZAJąCEGO SIę WOJSKA POLSKIEGO

W trakcie walk z rosyjskimi siłami w Karpatach Wschodnich, dowódca 56 Dywizji 
Piechoty armii austro-węgierskiej gen. Wilhelm Attems-Petzenstein wydał dyspo-
zycje do starcia obronnego, znanego jako bój pod Mołotkowem (29 października 
1914  roku). Ciężar zmagań spoczywał wówczas na oddziałach legionowych 
usytuowanych naprzeciw lewego skrzydła armii rosyjskiej, zagrażającej 2 Armii 
austro-węgierskiej i 55 Dywizji Piechoty (DP) gen. Maxa Hoffmanna1. Dwa 
pułki legionowe podlegały wraz z czterema dywizjami piechoty dowódcy Grupy  
Operacyjnej gen. kawalerii Karlowi von Pflanzer-Baltinowi2.

Siły legionowe składały się z  siedmiu batalionów piechoty (ok. sześciu 
tysięcy żołnierzy), dwu szwadronów ułanów (około 200 ludzi) i baterii artylerii 
(cztery działa), wspierane przez dwa bataliony piechoty austro-węgierskiej i c.k. 
baterię artylerii (sześć dział)3. Wojsko nieprzyjacielskie składało się z trzech pułków  
piechoty (134, 135, 136), tj. z 12 batalionów pieszych oraz dwóch pułków kozackich, 

1 Mołotków, „Polska Zbrojna” 1929, nr 267, s.  6; S. Rutkowski, Mołotków 29 października 1914, 
„Podchorąży” 1936, nr 5, s. 20.

2 S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 1991, s. 55; M. Orłowski, Generał Józef Haller 1873- 
-1960, Kraków 2007, s. 67.

3 Ówczesny stan żywnościowy Legionów to 7648 żołnierzy: S. Czerep, II Brygada…, op. cit., s.  69 
za: Raport Bolesława Baranowskiego, wysłannika NKN, z  6 listopada 1914, Archiwum Państwowe 
Kraków, NKN, t. 449, s. 257 i nn.
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dysponowało 16 działami i 24 karabinami maszynowymi. Dwukrotnie przeważało 
liczebnie (12 tysięcy) nad Polakami oraz pod względem wyposażenia4.

Warto skoncentrować się wyłącznie na aktywności Józefa Hallera, aby uniknąć 
analizy przebiegu całej walki. Od 26 października 1914 roku bataliony pod dowódz-
twem mjr. Hallera (I z 3 pp, IV z 3 pp oraz IV z 2 pp) wraz z 2 baterią Legionów 
stacjonowały na wzgórzu Potoki (584 m n.p.m.). Zgodnie z rozkazem z 28 paź-
dziernika 1914 roku, opracowanym przez szefa sztabu Legionów kpt. Włodzimierza 
Zagórskiego, grupa Józefa Hallera (I Batalion kpt. Andrzeja Weissa – 760 ludzi, 
IV Batalion kpt. Bolesława Zaleskiego – 1000 ludzi) przewidywana była do zajęcia 
stanowisk na północnych i zachodnich stokach wzgórza Potoki5. Wskutek nieprze-
widzianych komplikacji północny stok Potoków obsadził tylko I Batalion 3 pp 
z grupy mjr. Józefa Hallera, zaś IV Batalion pozostał na wzgórzu Bzowacz położonym 
w rejonie wzgórza 5796. Józef Haller dowodził prawym skrzydłem całego zgrupowania 
legionistów, do jego zadań należały obrona wzgórza Potoki oraz wsi Mielniki, jak 
też utrzymywanie kontaktu z batalionami austriackimi na prawym brzegu Bystrzycy 
Nadwórniańskiej.

Niespodziewane urzutowanie wojsk rosyjskich zmusiło Komendę Legionów 
Polskich do zmiany planu walki z obronno-zaczepnego (z użyciem odwodów) na 
zaczepny7. Grupa Józefa Hallera miała wciąż prowadzić działania obronne, przy 
czym pomiędzy stanowiskami jej batalionów powstała duża luka, w kierunku której 
posuwała się najsilniejsza kolumna przeciwnika. W związku z tym płk. Zygmuntowi 
Zielińskiemu rozkazano przesunąć się na wzgórze Bzowacz i nacierać w kierunku 
północno-zachodnim dwoma batalionami pieszymi, przy jednoczesnym pozostawaniu 
w odwodzie I Batalionu 3 pp8.

Po rozpoczęciu boju od ostrzału kolumn rosyjskich nadciągających ze wzgórza 
Pasowiska przez baterię austriacko-węgierską i jednocześnie natarcia IV Batalionu 
2 pp kpt. Bolesława Roji, skutecznie wypierającego wroga, artylerii rosyjskiej udało 
się zająć stanowiska właśnie na wzgórzu Pasowiska. Uzyskawszy informację, że od 
Staruni ku wzgórzu Werpil i wsi Bania posuwa się silna kolumna nieprzyjacielska, 
kpt. Józef Haller, obserwujący rozwój sytuacji z kwatery na pobliskim wzgórzu 
(460 m n.p.m.), samowolnie około godziny 10.00 poderwał do natarcia I Batalion 
3 pp. Poinformował o posunięciu kpt. Włodzimierza Zagórskiego, uzyskując jego 
milczącą akceptację. Skomplikowało to położenie sił legionowych, gdyż zwiększyła się 
4 S. Czerep, II Brygada…, op. cit., s.  70; Ilustrowana Kronika Legionów Polskich, oprac. E. Quirini, 

S. Librewski, Kraków 1936, s. 40.
5 S. Czerep, II Brygada…, op. cit., s. 69.
6 Ibidem, s. 71.
7 M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 77; W. Zagórski, Bitwa pod Mołotkowem, „Bellona” 1918, t. 1, z. 2, 

s. 348-349, 357-358; M. Szumański, T. Malinowski, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich. Karpaty, cz. 1, 
Warszawa 1939, s. 179-185; M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas I wojny światowej 1914-1918, 
Warszawa 1990, s. 134-136. 

8 S. Czerep, II Brygada…, op. cit., s.  71; M. Januszajtis, Zarys dziejów I Batalionu 2 Pułku Piechoty 
Legionów Polskich, Also-Bistro, 3 I 1915, CAW WBH, t. 400/2411, s. 3 i nn.
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luka między I i IV Batalionem 3 pp, wypełniona wkrótce przez grupę płk. Zygmunta 
Zielińskiego (2 bataliony)9. 

I Batalion 3 pp skutecznie przemieszczał się ku wzgórzu Werpil (w sąsiedztwie 
grupy płk. Zielińskiego), osiągając dolny poziom stoku i odległość 600 m od szczytu, 
gdzie przez kilka godzin blokował rosyjską piechotę. Ogień artyleryjski i karabinów 
maszynowych ze wzgórza, utrata kontaktu z prawoskrzydłowym batalionem austro-
-węgierskim, a na dodatek ostrzał od tyłu zmusiły go do wycofania się.

W lukę powstałą wskutek utraty kontaktu grupy płk. Zygmunta Zielińskiego 
z batalionami 3 i 2 pp, Komenda Legionów wysłała III Batalion 3 pp i część batalionu 
pospolitego ruszenia austro-węgierskiego, wszakże zaistniało zagrożenie oskrzydlenia. 
Atakujący czołowo batalion pospolitego ruszenia został rozbity ogniem artyleryjskim. 
O godzinie 15.00 gen. Wilhelm Attems-Petzenstein podesłał dla wsparcia kolejny 
batalion pospolitego ruszenia. O 14.00 rozpoczął się nieuporządkowany odwrót grupy 
zaczepnej. I Batalion 3 pp kierował się na Potoki i ku Nadwórnej, co skutkowało 
ryzykiem oskrzydlenia i odcięcia głównej drogi odwrotu. Z opresji wybawiła go grupa 
250 żołnierzy, a po zmniejszeniu nieprzyjacielskiego naporu udało się zaprowadzić 
porządek, po czym dopiero rankiem dwie kompanie 3 pp przemaszerowały lasem do 
Pasiecznej. Józef Haller przejął wówczas dowództwo nad kompaniami broniącymi 
północnego przedpola wsi10. Obydwie strony zaangażowane w bitwie poniosły znaczne 
straty: Rosjanie 100 zabitych i kilkuset rannych, spośród legionistów 200 poległo, 
300 było rannych, a 400 dostało się do niewoli11.

Sposób dowodzenia mjr. Józefa Hallera spotyka się z krytyką historyków, 
wytykających mu doprowadzenie do powstania przerwy w szeregach, zbyt późne 
posłanie po posiłki, a przede wszystkim samowolne, nieudane działanie zaczepne na 
prawym skrzydle przy efektywnej obronie12. W rzeczywistości żołnierz legionowy nie 
był jeszcze w pełni przygotowany do tak zaplanowanego boju. Sama decyzja Józefa 
Hallera została powzięta na podstawie słusznych przesłanek, w celu zapobieżenia 
marszowi Rosjan na Werpil, choć wystawiała podwładnych na pole rażenia, co przy 

9 S. Czerep, II Brygada…, op. cit., s. 71; S. Rutkowski, Mołotków w świetle wrażeń uczestnika bitwy, jej 
badacza, „Polska Zbrojna” 1931, nr 295, s. 4; Bitwa pod Mołotkowem, „Legion” 1929, nr 8-11, s. 14 
i nn.; S. Rutkowski, Bitwa pod Mołotkowem, cz. 2, „Polska Zbrojna”, 1924, nr 298, s. 8.

10 CAW, WBH, sygn. I.341.1.367, k. 7-15; APK, NKN, sygn. 449, k.193, 299-303; B. Roja, Legioniści 
w  Karpatach 1914-1915, Warszawa 1933, s.  104-117, 400-406; J. Haller, Pamiętniki z  wyborem 
dokumentów i zdjęć, Londyn 1964, s. 84-85; A. Waiss, Zapiski z walk karpackiej brygady, „Bellona” 1918, 
t. 1, z. 2, s. 363-377; W. Zagórski, Bitwa pod Mołotkowem, op. cit., s. 349-363; S. Czerep, II Brygada…, 
op. cit., s. 69-74; H. Lewartowski, B. Pochmarski, J. A. Teslar, Szlakiem bojowym Legionów. Krótki zarys 
organizacji i dziejów 2 Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Galicyi i na Bukowinie, Lwów 1915, 
s. 100-110; W. Milewski, J. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918. Zarys historii militarnej 
i politycznej, Kraków 1998, s. 90-93; M. Szumański, T. Malinowski, 2 Pułk…, op. cit., s. 186-203; 
M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny…, op. cit., s. 133-136. 

11 S. Czerep, II Brygada…, op. cit., s. 73-74; S. Rutkowski, Bój pod Mołotkowem, cz. 5, „Polska Zbrojna” 
1929, nr 302, s. 4; H. Lewartowski, B. Pochmarski, J. A. Teslar, Szlakiem bojowym Legionów…, op. cit., 
s. 185.

12 S. Czerep,  II Brygada…, op. cit., s. 74.
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szczupłości sił, którymi wówczas dysponowano, miało swoje znaczenie. Zwierzchnik 
Józefa Hallera, kpt. Włodzimierz Zagórski, wyraził opinię, zgodnie z którą nie należy 
dążyć do skrępowania podkomendnych na polu walki, jeśli się chce osiągnąć taktyczny 
sukces w bitwie13. Tym samym uznawał prawo dowódcy poddziałów do inicjatywy 
podczas starcia.

W związku z pozytywną oceną dowodzenia Józefa Hallera, otrzymał on 
11 listopada 1914 roku od dowódcy Legionów gen. Karola Trzaski-Durskiego awans 
na podpułkownika z następującym uzasadnieniem: Za utrzymanie doskonałego ducha 
żołnierskiego w 3 pułku, który mimo wielu bitew i ciężkich przejść zawsze z niesłabnącą 
energią stał dotąd na froncie bojowym, dając przykład innym oddziałom swoją wytrwa-
łością, za osobiste męstwo i pełne żołnierskich cnót cechy charakteru (...) wyrażam mu 
moje najwyższe uznanie i podziękowanie14.

Mimo przegranej, zasadniczy cel bitwy został osiągnięty: powstrzymano wojska 
rosyjskie, usiłujące przechwycić szlaki komunikacyjne na Węgry, odciążając oddziały 
austro-węgierskie, broniące się w fortyfikacjach Przemyśla. Starcie miało także duże 
znaczenie moralne, udowodniono, że ochotnik legionowy potrafi sprostać nawet 
najtrudniejszym zadaniom. Czyn bojowy pierwszej bitwy górskiej odradzającego 
się Wojska Polskiego znalazł szczególne uzasadnienie15.

PASIECZNA 6 GRUDNIA 1914 I MAKSYMIEC 6 LUTEGO 1915  
(KARPATY WSCHODNIE) – BOJE ZACZEPNE RZECZYPOSPOLITEJ 
RAFAJŁOWSKIEJ

26 listopada 1914 roku Legiony stacjonujące w Karpatach podzielono na dwa ugrupo-
wania taktyczne. Na czele jednego z nich stanął ppłk Józef Haller, podporządkowując 
sobie I Batalion 3 pp kpt. Henryka Minkiewicza, III/3 pp kpt. Zygmunta Hofbauera,  
IV/2 pp kpt. Bolesława Roji, pół 1 Baterii Legionowej ppor. Aleksandra  
Wieleżyńskiego, przebywającą na Węgrzech 2 Baterię Legionową kpt. Mieczysława  
Jełowickiego, pluton 3 Szwadronu por. Skowrońskiego, a od 16 grudnia Pluton 
austriackiej artylerii por. Welthera z c.k. 5/11 Pułku Artylerii oraz później dwie 
kompanie huculskie por. Edwarda Scherautza (również z Węgier). Licząca 
50 oficerów i 1769 żołnierzy grupa otrzymała cele taktyczne: obrona rejonu 
Rafajłowej, utrzymanie łączności z 52 Dywizją Piechoty (ochrona ścieżki z Zielonej  
przez wzgórza bukowickie do Jamnej), wreszcie zabezpieczenie linii etapowej na 
Węgry, do Teraczkoz. Józef Haller kładł szczególny nacisk na utrzymanie przyczółka 

13 W. Zagórski, Bitwa pod Mołotkowem, op. cit., s. 359.
14 CAW, Legiony Polskie, sygn. I.120.1.26, (rozkaz Komendy Legionów nr 54 z 11 XI 1914). 
15 J. Ślipiec, Walki polsko-rosyjskie pod Mołotkowem (28-29 X 1914 r.) jako pierwsza wielka bitwa 

odradzającego się Wojska Polskiego, [w:] Z walk II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich 
1914/1915. Materiały pokonferencyjne, red. L. Fac, Przemyśl 2002, s. 76.
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terytorialnego w Galicji: zajmowany przez jego legionistów obszar nazywano  
Rzeczpospolitą Rafajłowską16.

Demonstracyjny atak trzech polskich batalionów dla podniesienia morale 
legionistów, a przede wszystkim w celu odciągnięcia sił rosyjskich z rejonu Delatyn-
-Mikuliczyn (dla odciążenia gen. por. Franza Schreitera, z trudem utrzymującego 
pozycje obronne) został przedsięwzięty przez ppłk. Józefa Hallera pod Pasieczną 
(6 grudnia). Rosjanie wycofali się, wszakże wobec informacji o patrolach rosyjskich 
nastąpił odwrót pododdziałów na grzbietach górskich i w dolinie. Wciągnięto 
nieprzyjaciela w głąb doliny do wsi Zielona, gdzie doszło do ataku 283 pp armii 
carskiej na pozycje legionowe po obu stronach rzeki. Decydujący szturm rosyjski 
odparto z użyciem odwodów, w którym Józef Haller został ranny w ramię17.

Po wysoko ocenianym przez dowództwo austro-węgierskie odwrocie wojsk 
dowodzonych przez Józefa Hallera, front zatrzymał się w Rafajłowej, jednym z nielicz-
nych obszarów w Galicji kontrolowanych przez Austriaków. Skoncentrowana w sile 
1300 żołnierzy grupa Józefa Hallera realizowała zadanie obrony doliny Bystrzycy 
Nadwórniańskiej oraz obu flanek (dolin Sałatruka i Doużyńca). Obsadzono wieś 
Bertianka w dolinie Łomnicy oraz przełęcz Holzschlaghaus, utrzymano służbę eta-
pową na linii Tarackoz – Przełęcz Pantyrska i prowadzono działania wywiadowcze. 
Charakterystyczne dla Józefa Hallera pozostawało osobiste nadzorowanie podod-
działów. Najistotniejsza z siedmiu potyczek wypadła 15 grudnia, kiedy niewielkie 
siły rosyjskie, atakujące Rafajłową, odrzucono do leśniczówki Hołodyszcze. Józef 
Haller kierował wówczas ogniem artyleryjskiego plutonu18.

W największym starciu (noc z 23 na 24 stycznia 1915 roku), realizowanym 
według założeń opracowanych przez Józefa Hallera, tj. odparciu znacznego ataku 
rosyjskiego na Rafajłową, Haller ze względu na urlop nie uczestniczył. Po powrocie 
do szeregów (27 stycznia 1915 roku) przygotował podkomendnych do udziału 
w austriackiej lokalnej ofensywie na Stanisławów. Od 4 lutego dwa bataliony  
Bolesława Roji i Józefa Zająca szykowały się do zajęcia Zielonej, co nastąpiło 6 lutego. 
Równolegle sam Józef Haller dowodził natarciem grupy głównej (tzw. Tallgruppe 
Maksymiec), która 6 lutego 1915 roku pod Maksymcem spotkała się (konkretnie 
batalion kpt. Henryka Minkiewicza) z oporem doborowych rosyjskich kompanii 
ostrych strzelców. Po kilku dniach ataków czołowych, a także przejściu batalionu 

16 CAW, LP, sygn. I.120.1.25 (rozkaz Komendy Legionów z 25 XI 1914, rozkaz pułkowy Hallera z 26 XI 1914); 
J. Haller, Pamiętniki…, op. cit., s. 89; M. Szumański, T. Malinowski, 2 Pułk…, op. cit., s. 245-248, 293.

17 CAW, LP, I.120.29.103 (rozkaz dzienny J. Hallera z  8 II 1815); J. Zając, Dwie wojny. Mój udział 
w wojnie o niepodległość i w obronie powietrznej Polski, t. 1, Londyn 1964, s. 16-20; „Wiadomości Polskie” 
1915, nr 34, s. 16; M. Szumański, T. Malinowski, 2 Pułk…, op. cit., s. 356-357; H. Lewartowski, 
B. Pochmarski, J. A. Teslar, Szlakiem bojowym Legionów…, op. cit. s. 114-116; W. Chocianowicz, Dzieje 
1 pułku artylerii konnej Legionów Józefa Piłsudskiego, Londyn 1967, s. 60-61; S. Czerep, II Brygada…, 
op. cit., s. 76; M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 79-80; M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny…, op. cit., 
s. 137-138. 

18 CAW, LP, I.120.29.103; APK, NKN, sygn. 449, k. 101-102 (Z bojów artylerii Legionów Polskich); 
B. Roja, Legioniści w Karpatach…, op. cit., s. 188-192, 218-256; M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 82.
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por. Józefa Zająca oraz batalionu mjr. Bolesława Roji na tyły rosyjskie, uzyskano 
okupioną znacznymi stratami osobowymi przewagę, wskutek której Rosjanie cofnęli 
się na północ ku Zielonej19.

W okolicznościowym telegramie gen. por. Schonburga znalazła się nastę-
pująca pochwała: Odwaga i nadzwyczajna waleczność polskich legionistów okazała 
się w ostatnich dniach znowu w pełni [...]. Waszych znakomitych komendantów 
ppłk von Hallera i mjr. Roję za ich świetne czyny przedstawię do wyższych stanowisk 
i odznaczeń20. Kilka dni później Józef Haller otrzymał Order Żelaznej Korony kl. III 
z dekoracją od Franciszka Józefa. 

Podczas formowania II Brygady, 29 lutego 1915 roku, Józef Haller awansował 
na pułkownika (co zostało potwierdzone rozkazem organizacyjnym z 16 marca 
1915 roku) za to, że na czele powierzonej mu grupy Legionów dokonał całego szeregu 
świetnych wojennych czynów, chlubę Legionom przynoszących. Doskonałe prowadzenie pod 
względem taktycznym i administracyjnym powierzonej podpułkownikowi Hallerowi grupy 
w czasie odłączenia tej grupy od komendy Legionów zasłużyło sobie na najwyższe uznanie21. 

RUDKA MIRYńSKA 3 SIERPNIA 1916 (WOŁYń) – OSTATNIA BITWA 
LEGIONÓW POLSKICH

Już wiosną 1915 roku z 2 oraz 3 pp Legionów sformowano II Brygadę pod komendą 
c.k. płk. Ferdynanda Küttnera. Po powrocie Józefa Hallera z rekonwalescencji spowo-
dowanej wypadkiem brakowało etatu dla dowódcy. W początkowej fazie rosyjskiej 
ofensywy gen. Aleksieja Brusiłowa Józef Haller, chociaż bez przydziału w największej 
batalii połączonych brygad Legionów pod Kostiuchnówką (7 lipca 1916), dowodził 
odwrotem oddziałów etapowych i części taborów: skierował kompanię z 3 pp do 
Zarzecza nad Stochodem, a 2 Pułk Ułanów oraz dwie baterie okopały się w Stoby-
chowej22. 13 lipca nastąpiła zmiana dowództwa II Brygady: Ferdynanda Küttnera 
zastąpił Józef Haller, stacjonujący w Czeremosznie nad Stochodem. W nocy 16 lipca 

19 CAW, LP, sygn. I.120.29.25, sygn. I.120.29.26; APK, NKN: sygn. 449, k. 339, sygn. 450, k. 23-25; 
„Wiadomości Polskie” 1915, nr 26; J. Panaś, Rarańcza – Huszt – Marmaros – Sziget, Lwów 1928, s. 47- 
-49; B. Roja, Legioniści w Karpatach…, op. cit., s. 263-311; J. Zając, Dwie wojny…, op. cit., s. 25-27; 
J. Haller,  Pamiętniki…, op. cit., s. 96-97; M. Szumański, T. Malinowski, 2 Pułk…, op. cit., s. 528-553; 
W. Milewska, J. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918…, op. cit., s. 111-113; M. Wrzosek, 
Polski czyn zbrojny…, op. cit., s. 139; M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 85.

20 CAW, I.120.29.103 (rozkaz dzienny grupy Rafajłowa z  8 II 1915), APK, NKN, sygn. 450, k. 23; 
Pochwała III Pułku Legionów, Legiony Polskie 16 sierpnia 1914-16 sierpnia 1915. Dokumenty, Piotrków 
1915, s. 62; L. Fac, II Brygada Legionów w walkach w Karpatach Wschodnich, [w:] Z walk II Brygady, 
op. cit., s. 53

21 CAW, LP, sygn. I.120.29.106 (rozkaz komendy Legionów nr 106 z 14 III 1915); H. Lewartowski, 
B. Pochmarski, J. A. Teslar, Szlakiem bojowym Legionów…, op. cit., s.  31; W. K. Cygan, Słownik 
biograficzny oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1992, t. 2, s. 37.

22 CAW, WBH, sygn. I.341.1.371 (meldunki Hallera z 7 lipca do Komendy Legionów z 16.00 i 19.00; 
Meldunek Piłsudskiego do komendy Legionów i płk. Hallera z 7 lipca z 19.00); J. Panaś, Rarańcza…, 
op. cit., s. 127; M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 99. 
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Legiony zajęły pozycję na odcinku Sitowicze – Jeziorna. Hallerowi podlegały wówczas 
2 pp (39 oficerów i 816 legionistów), 3 pp (43 oficerów, 779 legionistów) oraz 
bawarski II/3 pp (17 oficerów i 779 żołnierzy), które pełniły rolę rezerwy w dyspozycji 
niemieckiego generała Friedericha von Bernhardiego23. 

28 lipca 1916 roku wznowiona została ofensywa Brusiłowa: na południe 
od pozycji legionowych koło Kaszówki XXX Korpus armii gen. Władimira  
Biezobrazowa przełamał pozycję II Korpusu austriackiego gen. Juliusa Kaisera. Dla 
ratowania sytuacji II Brygada została wysłana do Mielnicy. Nocą z 29 na 30 lipca 
3 pp Legionów wraz z bawarskim 227 pp osłaniały odwrót austriacki z zewnętrznej 
na wewnętrzną linię obrony. Legiony skoncentrowano na linii Jeziorna – Sitowicze 
(1 sierpnia 1916)24. Najzaciętsze walki rozgorzały 3 sierpnia pod Rudką Miryńską. 
Dzień wcześniej 2, 4 i 6 pp obsadziły 1,5 km frontu naprzeciw Rudki. 3 sierpnia 
o godzinie 5.00 nastąpił ostrzał wzgórza 182, około południa Rosjanie zajęli Rudkę 
Miryńską, przełamując szyki austriackiego 99 pp z 4 Dywizji Piechoty. Pułki 2 i 4 
utrzymały pozycje, a dowodzący płk Stanisław Szeptycki ściągnął bawarski III Batalion 
3 pp mjr. Sternweissa. O godzinie 16.00 Józef Haller, komenderujący 2, 3 i 6 pp, 
rozpoczął powstrzymywanie Rosjan na pierwszej linii okopów. Wszczęto zaporowy 
ogień artyleryjski, a lewe skrzydło 4 pp płk. Bolesława Roji zabezpieczał I Batalion 
2 pp mjr. Włodzimierza Józefa Mężyńskiego. Po ostatecznym odzyskaniu okopów 
niemieckich zaczęto je odbudowywać25.

Po kilku dniach oddziały podporządkowane Józefowi Hallerowi (2 i 3 pp, 
niemiecki 2 Batalion 33 pp) powróciły do pierwszej linii (100 oficerów, 1769 
żołnierzy), skąd wykonywały liczne  wypady dla zaniepokojenia przeciwnika, 
np. pomiędzy 18 a 21 sierpnia26. Później czyniły to również pod koniec września. 
Właśnie wtedy Haller objął osobiste dowództwo nad jedną z nocnych wypraw 
na pozycje nieprzyjaciela, przedsięwziętą w celu zdobycia jeńców, przeszkodzenia 
w luzowaniu się rosyjskich jednostek oraz dla zniszczenia okopów i broni ciężkiej.  

23 CAW, WBH, sygn. I.341.1.372 (rozkaz komendy II Brygady nr 355 z 13 VII 1916, rozkaz oficerski 
Komendy Legionów nr 76 z 13 VII 1916); Archiwum PAN, sygn. 54/III, jedn. 8; W. Jaworski, t. 9, 
k. 1392; CAW, WBH, sygn. I.341.1.371 (stany bojowe z 17 VII 1916); S. Aksamitek, Generał Józef 
Haller. Zarys biografii politycznej, Katowice 1989, s. 63; M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 100-101.

24 CAW, LP, sygn. I.120.25.25, WBH sygn. I.341.1.371 – raport 2 pp 16 VII-1 VIII 1916, raport 
3 pp z 30 VII 1916; AP Kraków NKN, sygn. 450, k. 304; „Wiadomości Polskie” 1916, nr 92, s. 9; 
W. Milewska, J. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918…, op. cit., s. 195-198; M. Orłowski, 
Generał…, op. cit., s. 105. 

25 CAW LP, sygn. I.120.1.35, k. 211-214 (raport płk. Szeptyckiego z 4 VIII 1916); LP, sygn. I.120.25.22 
(rozkaz Hallera z 5 VIII 1916); WBH, sygn. I.341.1.371 (raport 3 pp za 3 VIII 1916; raport bojowy 
2 pp 2 VIII-6 VIII 1916; rozkaz komendy II Brygady z 5 VIII 1916); AP Kraków, NKN, sygn. 450, 
k. 302; rozkaz płk. Szeptyckiego z 4 VIII 1916; rozkaz Hallera z 5 VIII 1916, [w:] Dokumenty NKN 
1914-1917, Kraków 1917; s.  280-282; P. Mikietyński, Generał Stanisław hrabia Szeptycki. Między 
Habsburgami a Rzecząpospolitą 1867-1918, Kraków 1999, s.  127-129; M. Orłowski, Generał…, 
op. cit., s. 106.

26 P. Mikietyński, Generał Stanisław hrabia Szeptycki…, op. cit., s. 130; CAW, LP, sygn. I.120.1.35, k. 252, 
563, 650, 671 – raport poranny komendy II Brygady za 15 VIII 1916.
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Po raz kolejny Józef Haller został wkrótce uhonorowany za bojowe zasługi niemieckim 
Żelaznym Krzyżem II klasy27.

Analiza dowodzenia Józefa Hallera pozwala stwierdzić, że już podczas bojów 
w Karpatach dał się poznać jako rzutki i twardy oficer liniowy, niezałamujący się 
nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wykazywał cechy wzorowego oficera – zimną 
krew, odwagę, przytomność umysłu, zdolność do inicjatywy i podejmowania 
ryzykownych decyzji. Za wykazaną postawę szybko awansował od kapitana do 
pułkownika, by sięgnąć po dowództwo nad II Brygadą. Dał się poznać jako dobry 
taktyk podczas walk na karpackim odcinku frontu, kiedy to na czele wydzielonej 
grupy taktycznej w Rafajłowej skutecznie zablokował przejście z Galicji na 
Ruś Zakarpacką i nie dopuścił, mimo wielokrotnych ataków rosyjskich, do 
przełamania pozycji i przedostania się wroga na stronę węgierską. Po powrocie 
z rekonwalescencji powypadkowej, już na Wołyniu, powierzono mu to, w czym 
znakomicie się sprawdzał: przeprowadzenie odwrotu części oddziałów legiono-
wych pod Kostiuchnówką. Wkrótce oficjalnie stojącemu na czele II Brygady 
Hallerowi przypadła w udziale powtórka z październikowych karpackich bojów, 
czyli odpowiednio – wsparcie austriackiego korpusu zagrożonego rosyjskim natar-
ciem, osłona odwrotu c.k. oddziałów, wreszcie koordynowanie walk okopowych 
pułków legionowych. Również wtedy zalecał podwładnym przeprowadzanie nocnych 
wypadów na nieprzyjaciela, a w jednej z podobnych akcji, dla podniesienia morale 
żołnierzy, uczestniczył osobiście.   

W cytowanych w artykule pracach część historyków podkreśla braki 
w dowodzeniu Józefa Hallera, przede wszystkim nadmierną skłonność do podej-
mowania ryzyka w walce, nie zawsze uzasadnionego w rozwoju sytuacji bitewnej, 
co prowadziło niekiedy do niepowodzeń (np. Pasieczna, Mołotków). Z kolei 
wielu uczestników walk podkreślało trafność jego inicjatyw zaczepnych w boju 
(m.in. nocne wyprawy w Karpatach i na Wołyniu). Z pewnością Legiony Polskie 
w 1914 roku dopiero uczyły się wraz ze swoim dowódcą sztuki wojennej w trud-
nych warunkach terenowych w górach, a uwzględnić też trzeba, że dysponowano 
gorszym uzbrojeniem i ekwipunkiem w porównaniu do sił cesarsko-królewskich. 
Już zimowe działania 1915 roku wykazały znaczne postępy w prowadzeniu działań 
wojennych przez żołnierzy Rzeczypospolitej Rafajłowskiej, jak też w zawiadywaniu 
nimi na placu boju ze strony komendanta Józefa Hallera. Udział w odpieraniu 
rosyjskiej tzw. Ofensywy Brusiłowa przez II Brygadę (lato-jesień 1916 roku) uznać 
można za czas skutecznego wykorzystywania dotychczasowych doświadczeń, 
zarówno przez legionistów, jak i nowego brygadiera. Najlepszym wyrazem oceny 
jego bitewnych osiągnięć są z pewnością wysokie odznaczenia bojowe przyznane 
na wniosek dowództw sojuszniczych armii – austro-węgierskiej oraz niemieckiej.
27 APK, NKN, sygn. 450, k. 314; CAW, LP, sygn. I.120.25.25 – rozkaz pułkowy Hallera z 29 IX 1916, 

odprawa Komendy Legionów z 29 IX 1916; AAN, Akta Władysława Sikorskiego, sygn. 13, k. 23 i CAW, 
LP sygn. I.120.1.63, sygn. I.120.63.779 (odprawa Komendy Legionów z 3 IX 1916); M. Orłowski, 
Generał…, op. cit., s. 107-108.
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RARAńCZA 15 LUTEGO 1918 (BUKOWINA) – CHWALEBNA ZDRADA 
BITEWNA ŻELAZNEJ BRYGADY

Na zebraniu oficerów II Brygady, stacjonującej wówczas w Mamajowcach na terenie 
Besarabii (14 lutego 1918 roku), wobec informacji o pokoju brzeskim, na mocy 
którego państwa centralne oddawały Ukrainie Chełmszczyznę i Podlasie, rozważano 
kilka koncepcji postępowania. Jedynie realna wydawała się próba przedarcia się przez 
front i przejścia przez Rosję bolszewicką do I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor- 
-Muśnickiego w Bobrujsku28. Kapelan Brygady ks. kpt. Józef Panaś stwierdził, że 
działania te nie są złamaniem przysięgi, ponieważ przestała obowiązywać na skutek 
wiarołomstwa państw centralnych. Ostatnie spory oficerów zakończył Haller, wzy-
wając do czynu. W ostatnich chwilach przed buntem odesłał odznaczenia państw 
centralnych, gdyż pozostawanie przy ich boku nie licowało z godnością narodu 
i żołnierza polskiego. W odezwie Do Narodu Polskiego dowództwo II Brygady 
stwierdziło, że żołnierski obowiązek kazał nam iść tam, gdzie powstaje polska siła 
zbrojna – skoro w kraju dla nas możność budowania armii polskiej ustała29. 

Wybrano tzw. szlak południowy wzdłuż drogi z Mamajowiec do Rarańczy, 
znany legionistom z walk w 1915 i 1917 roku. Mjr Władysław Gniady wraz 
z ppłk. Michałem Żymierskim przedstawili Józefowi Hallerowi do zatwierdzenia 
projekt rozkazu operacyjnego na podstawie jego wskazówek. W nocy z 15 na 16 lutego 
1918 roku, a konkretnie o godzinie 18.00, marszem ubezpieczonym II Brygada 
opuścić miała leże w Mamajowcach w następującym porządku: kompania szturmowa 
por. Aleksandra Stawarza przewidziana do eliminacji artylerii austriackiej pod Rarań-
czą, piechota brygadowa na czele z 2 pp ppłk. Michała Żymierskiego, kompania 
saperów kpt. Włodzimierza Hellmanna, tabory pułkowe (kpt. Hieronim Przepiliński), 
tabory dowództwa Korpusu (rtm. Stefan Torma i kpt. Górecki), 3 pp mjr. Józefa 
Zająca, jednostki pomocnicze i osłaniająca kompania szturmowa. Z powodu braku 
czasu na agitację zrezygnowano z uczestnictwa stacjonujących w Czerniowcach 
pułków piechoty o polskim składzie osobowym (13, 113), zaś z 2 Pułku Ułanów 
z Synowodzka, ze względu na zbytnią odległość od frontu. Kompania kpt. Hellmanna 

28 CAW, Wspomnienia i relacje: sygn. I.400.1815/2, s. 6 (relacja gen. Łukoskiego), sygn. I.400.1815/6, 
k. 5-6 (przemówienie gen. Zająca z 1931 r.); M. Kantor-Mirski, Od Rarańczy do Kaniowa. Wspomnienia 
legionowe z roku 1918, Sosnowiec 1934, s. 20; sygn. I.400.1597, s. 1 (relacja gen. Hallera o Rarańczy 
z 1932 r.); BN, Aksc. 13189, L. Toruń, Moje wspomnienia, k. 10; J. Panaś, Rarańcza…, op. cit., s. 198- 
-200; J. Panaś, Rarańcza…, op. cit., s. 14-16; s. 77; A. Turzyma Prus, Po traktacie brzeskim. Wyprawa 
brygadiera Hallera, Lwów 1919, s. 11; J. Hoffman, Ze wspomnień o marsz. Edwardzie Rydzu-Śmigłym, 
„Zeszyty Historyczne” 1965, z.  8, s.  157; S. Barzykowski, R. Tatkowski, Marmaros-Sziget, [w:] Za 
kratami więzień i drutami obozów (Wspomnienia i notatki więźniów ideowych z  lat 1914-1921), t. 1, 
oprac. J. Stachiewicz, Warszawa 1927, s. 198; J. Zając, Dwie wojny…, op. cit., t. 1, s. 67-68; M. Boruta- 
-Spiechowicz, Przebicie się II Brygady pod Rarańczą, [w:] W rocznicę przejścia II Brygady Legionów Polskich 
pod Rarańczą 15 II 1918-15 II 1931, Warszawa 1931, s. 11-12; S. Aksamitek, Generał Józef Haller…, 
op. cit.; S. Czerep, II Brygada…, op. cit., s. 199-200; M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny…, op. cit., s. 355-358.

29 CAW, AAN, RR, sygn. 249 A, k. 219.
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skierowana w celu wysadzenia torów kolejowych na trasę Sadogóra ‒ Czerniowce 
ostatecznie nie zrealizowała zadania30. 

Na skrzyżowaniu pod Sadogórą dołączyć miał 1 Pułk Artylerii mjr. Zagór-
skiego przewidziany do marszu za saperami: po obejściu od północy Czerniowiec, 
obsadzonych przez większość c.k. oddziałów i wyższe dowództwo, planowano 
przemarsz przez Sadogórę i Starą Żuczkę, a sforsowanie frontu miało się odbyć 
poprzez znane legionistom z wcześniejszych walk okopy między wioskami Rarańcza 
i Rokitna. Cieszący się autorytetem u podwładnych Haller, przejmując dowodzenie 
brawurową akcją, przyjął odpowiedzialność za jej powodzenie. Podlegało mu 1800 
podoficerów i żołnierzy oraz 100 oficerów. Oficerowie sztabowi Polskiego Korpusu 
Posiłkowego wraz z dowódcą gen. Zygmuntem Zielińskim zostali aresztowani, a poza 
nim wszyscy pozostali włączyli się w wir przygotowań31.

Mimo upozorowania wymarszu nocnymi ćwiczeniami, dowództwo austro-
-węgierskie zaalarmowały wcześniejsze wieści o polskiej akcji, przejmowane przez 
cenzurę listy legionistów, informacje o wydaniu im ostrej amunicji i żywności na 
kilka dni, wreszcie przedwczesne przecięcie połączeń telegraficznych. W celu prze-
ciwdziałania akcji II Brygady dowódca grupy operacyjnej gen. Ferdinand Kossak 
oddelegował 5 i 36 Dywizję Piechoty oraz 2 i 6 Dywizję Kawalerii, które po godzinie 
21.00 podjęły zadanie otoczenia i rozbrojenia legionistów w lasku na zachód od 
Rarańczy32. 

Po rozbrojeniu na wschodnim skraju Mamajowiec austro-węgierskiego patrolu 
samochodowego oraz połączeniu z kompanią techniczną 2 pp, a także przemasze-
rowaniu przez obsadzoną przez 2 Dywizję Kawalerii Starą Żuczkę i zaaresztowaniu 
tam na przejeździe kolejowym jadącego samochodem austriackiego gen. Schillinga, 
kolumna skierowała się ku Rarańczy. Dopiero o godzinie 23.30 na wzgórzu 243, 
na drugiej, wewnętrznej linii okopów doszło do kontaktu bojowego oddziałów 

30 Wspomnienia i  relacje, sygn. I.400.1815/2 (relacja gen. Łukoskiego po roku 1927), s.  6-8; sygn. 
I.400.1815/6 (przemówienie gen. bryg. Józefa Zająca w 13 rocznicę bitwy pod Rarańczą), s. 5; J. Zając, 
O przejściu II Brygady pod Rarańczą, „Legion” 1932, nr 3-4, s.  9; S. Barzykowski, R. Tatkowski, 
Marmaros-Sziget…, op. cit., s.  198; J. Panaś, Rarańcza…, op. cit., s.  19; M. Boruta-Spiechowicz, 
Działania pod Rarańczą, [w:] W rocznicę przejścia II Brygady…, op. cit., s.  118-121; Wspomnienia 
legionisty, Rarańcza, „Goniec Obozowy” 1942, nr 4, s. 4; T. Wawrzyński, Polski Korpus Posiłkowy 1917- 
-1918, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1986, t. 29, s. 199; W. Lipiński, Walka zbrojna 
o niepodległość Polski 1905-1918, Warszawa 1990, s. 183 i nn.; S. Librewski, Rarańcza, „Polska Zbrojna” 
1938, nr 44, s. 3.

31 BN, akcs. 13 189, k. 11-13 (L. Toruń, Moje wspomnienia, op. cit.); S. Czerep, II Brygada…, op. cit., 
s. 201-202; CAW, Relacje i wspomnienia, sygn. I.400.1597 (relacja gen. Hallera z 14 X 1932), s. 3; 
AAN, RR, sygn. 50, k. 16 (Czas nr 247 z  12 VI 1918: Zeznanie kpt. R. Góreckiego w  procesie 
marmaroskim); CAW, Relacje i wspomnienia, W obliczu śmierci. Wspomnienia dr. Romana Góreckiego, 
gen. bryg. WP, Warszawa 1933, s. 61-63; R. Górecki, Aresztowanie Sztabu Polskiego Korpusu Posiłkowego, 
„Żołnierz Legionów” 1937, nr 1, s. 57; T. Malinowski, Posiew i plon 15 lutego 1918, [w:] W rocznicę 
przejścia II Brygady…, op. cit., s. 21; M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 153-156. 

32 M. Boruta-Spiechowicz, Rarańcza i  Kaniów, [w:] Zarzewie 1909-1920: wspomnienia i  materiały,  
red. A. Garlicka, A. Garlicki, Warszawa 1973, s. 369; S. Czerep, II Brygada…, op. cit., s. 203.
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legionowych z oddziałami c.k. monarchii. Szpica legionowa została zagarnięta bez 
wystrzału, 11 Kompania 2 pp ppor. Mieczysława Boruty-Spiechowicza ruszyła bezpo-
średnio do ataku, pociągając za sobą 9 Kompanię ppor. Henryka Dobrzańskiego. Po 
prawej stronie drogi nacierały 12 kompania por. Rudolfa Brandysa i reszta kompanii 
2 Pułku Pieszego. Dwa bataliony 53 Pułku Piechoty austro-węgierskiej (rekrutujące 
się z Chorwatów) poszły w rozsypkę, a choć część trzeciego usiłowała przyjść im 
z pomocą, po kwadransie walki okopy zostały zajęte. Po nadejściu I i II Batalionu 
2 pp, oddziały legionowe utworzyły linię tyralierską po obu stronach drogi i mimo 
ostrzału nieprzyjaciela, posuwały się w stronę Rarańczy. Prowadziły ze sobą jeńców33.

Gorszy los czekał 100 wozów taborowych ochranianych przez kilkunastu 
żołnierzy, gdyż o ile jeszcze patrol austriacki za Sadogórą został odparty przez straż 
tylną, to sprzeczne rozkazy dowodzącego kpt. Hieronima Przepilińskiego spowo-
dowały spowolnienie przejazdu. Wprowadzenie przez przeciwnika na tory pociągu 
pancernego odcięło taborytów od piechoty, i mimo prób przebicia się, w większości 
trafili do niewoli. Podobnie zresztą sztab Korpusu oraz 1 Pułk Artylerii, który wskutek 
oblodzonych dróg pojawił się na skrzyżowaniu za Sadogórą dopiero o godzinie 5.00 
nad ranem34.

3 Pułk Piechoty po wyprzedzeniu taborów wspólnie z 2 pp podjęły atak na 
Rarańczę. Część zabarykadowanych w cerkwi żołnierzy nieprzyjacielskich wyparto 
bagnetami, podczas gdy reszta, pozostająca w zachodniej części wsi, unikała kon-
frontacji. W czasie krótkiej odprawy po godzinie 1.00 zdecydowano się obejść 
miejscowość, co podsumował płk Józef Haller: Kości zostały rzucone. Droga, którą 

33 CAW, sygn. I.400.1815 (relacja mjr. Mieczysława Dobrzańskiego); WBH, sygn. I.341.1.372 (relacja 
Stanisława Zasławskiego); Relacja Mieczysława Dobrzańskiego dot. przejścia II Brygady Legionów 
Polskich pod Rarańczą w  lutym 1918 r., Warszawa IX 1933, WBH t. 400/1845, s.  1; Relacja 
gen.  Łukoskiego z  przebicia się II Brygady, WBH, t. 400/1815, s.  11; M. Boruta-Spiechowicz, 
Działania pod Rarańczą, op. cit., s. 122-126; M. Boruta-Spiechowicz, Przejście pod Rarańczą II Brygady 
Legionów (Moje wspomnienia), „Polska Zbrojna” 1929, nr 4, s. 41; J. Panaś, Rarańcza…, op. cit., s. 25; 
S. Librewski, Rarańcza, op. cit., s. 3; E. Wachnowski, Rarańcza, „Żołnierz Polski” 1938, nr 5, s. 102; 
W. Krogulski, Przygoda gen. Schillinga w nocy z 15 na 16 lutego, „Polska Zbrojna” 1929, nr 45, s. 6; 
S. Czerep, II Brygada…, op. cit., s. 204-205; M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 156.

34 CAW, WBH, t. 400/1815, s.  1 i  nn. relacja Stanisława Marka o przejściu II Brygady; S. Spira, 
Wspomnienie z Rarańczy, „Legion” 1932, nr 1-3, s. 16; R. Górecki, Odpowiedź ks. Panasiowi na jego 
publiczne zapytania. List otwarty gen. dr Romana Góreckiego, „Naród i Wojsko” 1937, nr 23, s. 3-4; 
W obliczu śmierci…, op. cit., s. 20; N. Okołowicz, Noc z 15 na 16 lutego 1918 r. w II Brygadzie, [w:] 
Za kratami więzień i drutami obozów (Wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914-1921), t. 2, 
Warszawa 1928, s. 364-376; J. Panaś, Rarańcza…, op. cit., s. 23-27; A. Turzyma Prus, Po traktacie 
brzeskim…, op. cit., s. 29-34; M. Wierzbicki, Wspomnienia z 15 lutego 1918 r., [w:] Garść wspomnień 
spod Rarańczy, oprac. F. Olas, Warszawa 1938, s. 51; S. Kulczycki, Szeklencze [w:] Za kratami…, op. cit., 
s. 219; A. Kędzior, Od Rarańczy do Sadogóry, [w:] Garść wspomnień…, op. cit., s. 133; Z. Germanowa, 
Od Rarańczy do Marmaros-Sziget. Wspomnienia sanitariuszki Legionów, Warszawa 1936, s.  18; 
W. Chocianowicz, Dzieje 1 pułku artylerii konnej…, op. cit., s. 25-252; W. Kozłowski, Artyleria polskich 
formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993, s. 219; M. Orłowski,  Generał…, op. cit., 
s. 158.
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trzeba przejść, jest bezpowrotna. Jeden może mieć tylko kres: zwycięstwo albo śmierć35. 
Na rozkaz pułkownika zwinięto kolumnę, a na jej czele szły plutony z granatami 
i nieliczni szeregowcy z nożycami do cięcia drutów. 

Za miejscowością Józef Haller podzielił pułki: 2 pp skierowany został na 
północ od lasu Dołżok, 3 pp na Mohilę. Pięciokilometrowy odcinek do linii frontu 
pokrywały liczne puste austro-węgierskie oraz rosyjskie rowy i okopy, jak też zasieki 
z drutu. Ponownie kolumny rozproszyły się w celu jak najszybszego przejścia pól 
oświetlonych wojskowymi reflektorami oraz ostrzeliwanych przez austriackie kaemy. 
Tuż przed rowami dowódcy wyszli na czoło swych kompanii. Zajęto opuszczone 
austriackie i rosyjskie okopy36.

Po północy pojawiły się znaczniejsze siły austriackie: między Rarańczą  
a Bojanem grupa gen. por. Spiegelfelda (bataliony z 13 pp, 54 pp, 93 pp oraz 
½ p haubic), a na północ od Rarańczy grupa płk. Filipescu (bataliony z 16 pp i 53 pp). 
Nad ranem osłoniły dostęp do linii okopów i, po wzmocnieniu o 1 pp i bataliony 
szturmowe, zdobyły okrążony korpus. Tymczasem legioniści musieli sforsować potok 
Rokitniankę pod ostrzałem artyleryjskim dział bateryjnych i pociągów pancernych37. 

Rankiem 16 lutego żołnierze Brygady znaleźli się po rosyjskiej stronie frontu, 
w liczbie 100 oficerów oraz 1500 podoficerów i szeregowców. Straty polskie to 
16 poległych i kilkunastu rannych. 42 Austriaków poległo, 11 zostało rannych, 
około 300 zostało jeńcami38. 

Oceniając Józefa Hallera podczas nocy lutowej, należy podkreślić konsekwen-
cję i upór w działaniu, zimną krew w pokonywaniu przeszkód oraz błyskawiczne 
reagowanie na zmieniającą się sytuację. Batalia miała przede wszystkim znaczenie 
polityczne jako początek walki Józef Hallera z państwami centralnymi, a pułki 
piechoty II Brygady po zmianie frontu mogły czynnie przysłużyć się Polsce. Józef 
Haller podążył śladami Józefa Piłsudskiego, który dokonał reorientacji pół roku 
wcześniej, ale uczynił to na swój sposób. Sens czynu hallerczyków oddaje następujący 

35 R. Bergel, Przejście II Brygady Legionów 15 lutego 1918, [w:] Dla Ciebie Polsko, (W 5-tą rocznicę 
wymarszu II Brygady), Kraków 1919, s. 9.

36 CAW, Wspomnienia i  relacje, sygn. I.400.1815/2 relacja gen. Łukoskiego, s.  12; sygn. I/400.1597 
relacja gen. Hallera, s.  3-4; M. Boruta-Spiechowicz, Działania pod Rarańczą, op. cit., s.  126-127; 
BN, akcs. 13 189, s. 16-19 (L. Toruń, Moje wspomnienia, op. cit.); J. Zając, Dwie wojny…, op. cit., 
t. 1, s.  68-70; S. Czerep, Bój II Brygady Legionów Polskich pod Rarańczą z  15 na 16 lutego 1918, 
„Zeszyty Naukowe Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku” 1988, t. 11, z. 60, s. 142-146; 
W. Milewska, J. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918…, op. cit., s. 250-251; M. Wrzosek, 
Polski czyn zbrojny…, op. cit., s. 357; S. Aksamitek, Generał Józef Haller…, op. cit., s. 78-79.

37 BN, akcs. 13 189, k. 16-19 (L. Toruń, Moje wspomnienia, op. cit.); CAW, Wspomnienia i relacje, sygn. 
I.400.1815/2 relacja gen. Łukoskiego, s. 12; sygn. I/400/1597 relacja gen. Hallera, s. 3-4; M. Boruta- 
-Spiechowicz, Działania pod Rarańczą, op. cit., s. 126-127; T. Wawrzyński, Polski Korpus…, op. cit., 
s. 199-200; M. Orłowski, op. cit., s. 158.

38 CAW, WBH, sygn. I.341.1.416; BN, akcs. 13189, s.  22 (L. Toruń, Moje wspomnienia, op. cit.); 
CAW, Tymczasowa Rada Stanu, sygn. I.160.1.61 – list Hallera do Rady Regencyjnej z 19 III 1918; 
T. Malinowski, Posiew i plon 15 lutego 1918, op. cit., s. 21; J. Zając, Dwie wojny…, op. cit., t. 1, s. 70; 
M. Orłowski,  Generał…, op. cit., s. 159.
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cytat z odezwy kierownictwa jednostki do narodu: W tej chwili ciężkiej ślubujemy, 
że sztandaru walki nie opuścimy, że broni nie złożymy, aż Naród (…) własnymi swymi 
dłońmi dźwignie gmach wolnego narodowego Państwa (…)39.

KANIÓW 11 MAJA 1918 (PODOLE) – NAJWAŻNIEJSZA POLSKA BITWA  
I WOJNY ŚWIATOWEJ

6 marca 1918 roku Brygada Karpacka (formalnie dezerterzy z armii austro- 
-węgierskiej) po przejściu 320 km połączyła się w besarabskich Sorokach z cztero-
tysięcznym II Korpusem Polskim w Rosji, dowodzonym wówczas przez gen. por. Jana 
Stankiewicza40. Wskutek rozbieżności ideowych oraz personalnych 28 marca 
1918 roku Rada Naczelna Korpusu dokonała zmiany na stanowisku jego dowódcy, 
nominując nań Józefa Hallera41. Ze względu na ryzyko rozbrojenia przez zobligowane 
do tego warunkami pokoju bukareszteńskiego z Niemcami władze rumuńskie42, 
Korpus przemieścił się z Besarabii w okolice Olhopola na Ukrainie. Marsz II Korpusu 
rozpoczęty został 27 marca, sforsowano graniczny Boh, a następnie nastąpiło przejście 
z austro-węgierskiej do niemieckiej strefy okupacyjnej na Ukrainie. Podczas kilku-
dniowego odpoczynku w rejonie Humania Józef Haller przeprowadził reorganizację 
dywizji. Sytuacja była na tyle trudna, że jedynie dzięki energii Józefa Hallera, jego 
oficerów oraz eksoficerów armii carskiej powstrzymano rozkład Korpusu. 

 8 kwietnia wznowiono marsz w kierunku wschodnim: 343 oficerów i 2149 
żołnierzy (wg stanu bojowego), a 616 oficerów i 5976 żołnierzy zgodnie ze stanem 
żywieniowym. Całą piechotę zgrupowano w nowo utworzonych: 4 Dywizji Strzelców 
płk. Franciszka Zielińskiego (13 Pułk Strzelców płk. Nowickiego, 14 Pułk Strzelców 
ppłk. Orlika-Łukoskiego) oraz 5 Dywizji Strzelców płk. Stanisława Machcewicza  
(15 Pułk Strzelców ppłk. Zająca, 16 Pułk Strzelców ppłk. Mariana Korewo). 
W Korpusie znajdowały się: 5 Pułk Ułanów ppłk. Stanisława Sochaczewskiego, 
6 Pułk Ułanów mjr. Władysława Tomasiewicza, 1 Bateria Artylerii płk. Jerzego 
Altfatera, dywizjon artylerii ciężkiej ppłk. Mikołaja Gomólickiego, 2 Pułk  
Inżynieryjny por. Artura Górskiego, samodzielny dywizjon artylerii konnej, dywizjon 
lotniczy podkpt. Bolesława Huberta, oddział telefoniczny podkpt. Michała Bajera.  
Na wyposażeniu II Korpusu odnotowano 71 karabinów maszynowych, 38 dział 

39 AAN, RR, sygn. 249A, k. 219.
40 CAW, WBH, sygn. I.341.1.416 (relacja S. Jakubów); AAN, RR, sygn. 45, k. 348-349; Rozkaz Hallera 

nr 2 z 6 III 1918; BN, akcs. 13189, k. 22-32 (L. Toruń, Moje wspomnienia, op. cit.); T. Zieliński, 
I-szy szwadron 6 pułku ułanów, „Głos Kaniowczyków i Żeligowczyków” 1934, nr 11, s. 9; M. Kantor- 
-Mirski, Od Rarańczy do Kaniowa, op. cit., s. 58-67; R. Bergel, Dzieje II Korpusu Polskiego, Warszawa 
1921, s. 27-28; M. Orłowski,  Generał…, op. cit., s. 166.

41 CAW, Formacje wschodnie, sygn. I.122.71.5 (Rozkaz RNK nr 2 z 28 II 1918, sygn. I.122.99.30, k. 27 
– rozkaz dowódcy II Korpusu Hallera nr 1 z 29 III 1918); M. Wrzosek, Polskie korpusy wojskowe w Rosji 
w latach 1914-1918, Warszawa 1969, s. 297-299; S. Aksamitek, Generał Józef Haller…, op. cit., s. 90- 
-91; M. Orłowski,  Generał…, op. cit., s. 168.

42 M. Wrzosek, Polskie korpusy…, op. cit., s. 272-273.
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polowych, 6 dział ciężkich i 5 samolotów43. Korpus miał opinię formacji szczególnie 
wrogo usposobionej wobec państw centralnych, na co wpłynęły zbrodnia stanu  
II Brygady, jak też ożywione kontakty oficerów z misjami alianckimi w Rosji 
i Rumunii. To m.in. one przyczyniły się do ogłoszenia przez przedstawicieli Ententy 
deklaracji jasskiej, pierwszego aktu przekreślającego traktaty rozbiorowe Rzeczy-
pospolitej (2 marca 1918 roku). 

Rada Korpusu, w porozumieniu z Józefem Hallerem, zdecydowała 9 kwietnia 
o marszu do, położonego za Dnieprem nieopodal Kijowa, Kaniowa, w którym 
znajdował się najmniejszy i najsłabiej strzeżony most. Ubezpieczonym marszem 
przemieszczano się w dwóch równoległych kolumnach pod dowództwem Józefa 
Hallera i Stanisława Machcewicza44. Na polecenie wstrzymania przemarszu Haller 
odmówił wysłannikom dowódcy niemieckiej Grupy Armii okupującej Ukrainę 
marszałka Hermanna von Eichhorna, jak też Naczelnemu Dowódcy WP na Ukrainie 
gen. ppor. Aleksandrowi Osińskiemu.

Porozumienie z przedstawicielem strony niemieckiej zawarto 18 kwietnia 
1918 roku. Na jego mocy polskie jednostki mogły stacjonować w zachodniej 
części powiatu kaniowskiego. Układ, zatwierdzony nazajutrz przez gen. Aleksandra 
Osińskiego, miał ostatecznie zgubne konsekwencje, choć spodziewano się dłuższego 
pobytu na Podolu, wyciągając błędne przesłanki z porozumienia gen. Józefa Dowbor- 
-Muśnickiego z niemieckim Ober-Ostem, a także z uniwersału Centralnej Rady  
Ukraińskiej, odmawiającej obcym mieszania się w sprawy Ukrainy45. Okoliczno-
ści wszakże, mimo wysiłków nawiązania kontaktów z Francuzami, POW, Radą  
Regencyjną w Warszawie, prób ustalenia modus vivendi z Niemcami, a nawet z Lwem 
Trockim, pogarszały się. Już 6 maja Józef Haller otrzymał od dowódcy 28 Dywizji 
Piechoty Landwehry gen. Franza Hermanna von Zierholda, ostatecznie wycofane 
rzekomo wskutek pomyłki, ultimatum zawierające żądanie przymusowego rozbro-
jenia, którego odmówił, motywując to brakiem upoważnienia do rokowań oraz 
koniecznością utrzymania neutralności46. 

43 CAW, Formacje wschodnie, sygn. I.122.71.1 – rozkazy Hallera z 2, 4, 5, 6 i 10 IV 1918; R. Bergel, 
Dzieje II Korpusu…, op. cit., s. 37-43; M. Wrzosek, Polskie korpusy…, op. cit., s. 311-312; S. Aksamitek, 
Generał Józef Haller…, op. cit., s. 92; H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920, Warszawa 
1921, s. 349; M. Kantor-Mirski, Od Rarańczy do Kaniowa…, op. cit., s. 82, M. Orłowski, Generał…, 
op. cit., s. 170-171.

44 CAW, Formacje wschodnie, sygn. I. 122.71.1. – meldunek gen. Hallera dla gen. Osińskiego z 18 IV 1918; 
sygn. I.122.71.2; B. Filipecki, Formacje lotnicze II Korpusu, „Głos Kaniowczyków i Żeligowczyków” 
1933, nr 11, s. 10-11; M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 171-172.

45 CAW, Formacje wschodnie, sygn. I.122.71.1 – rozkaz Zierholda z  19 V 1918, niedatowany raport 
szefa sztabu II Korpusu WP; sygn. I.122.71.2, sygn. I.122.71.5 – rozkaz gen. Osińskiego z 19 VI 1918; 
K. Wierczak, Przełomowa wiosna 1918 r. Z dziejów armii polskiej w Rosji, Lwów 1934, s. 471; R. Bergel, 
Dzieje II Korpusu…, op. cit., s. 48; S. Aksamitek, Generał Józef Haller…, op. cit., s. 93-94; M. Wrzosek, 
Polskie korpusy…, op. cit., s. 419; M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 173-174.

46 CAW, Formacje wschodnie, sygn. I.122.71.1 – pismo gen. Zierholda do dowódcy II Korpusu z 6 V 
1918, pismo Hallera do gen. Zierholda z  6 V 1918, niedatowany raport szefa sztabu II Korpusu; 
AAN RR, sygn. 44, k. 95 – tekst ultimatum z 6 V 1918; J. Haller, Pamiętniki…, op. cit., s. 155-156; 
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Ostateczna konfrontacja uległa jedynie krótkiemu odroczeniu. Stan bojowy 
Korpusu na 1 maja 1918 roku to 238 oficerów i 2035 żołnierzy (żywieniowy 
odpowiednio 651 i 6267), zaś siły niemieckie gen. F. Zierholda użyte do jego 
rozbrojenia szacowano na 9-12 tysięcy żołnierzy i trzy baterie (14 batalionów)47. 
Nieznaczną przewagę Niemców w karabinach maszynowych rekompensowała trzy-
krotna dominacja Korpusu w artylerii. Z drugiej strony agresorzy byli wypoczęci, 
podczas gdy Polacy wyczerpani marszem, służbą ubezpieczeniową i niedostatkiem 
żywności48.

Obszar rozlokowania Korpusu wyznaczało koło o średnicy 15 km, obejmujące 
teren wiosną błotnisty, zalesiony od południa. Od północnego wschodu wykorzystano 
osłonę rzeczki Rudej, wpadającej do rzeki Rossawy, umożliwiającej częściową osłonę 
od wschodu. Czoło rozlokowania wypadało na zachodniej części obwodu, gdzie 
w Tulińcach usytuowano park lotniczy, w Szandrze brygadę artylerii lekkiej pod 
osłoną jedynie batalionu strzelców. W wiosce Potok stacjonowały 5 Dywizja Strzelców, 
Legia Rycerska, bateria artylerii konnej i szpital polowy. Z lewej strony zgrupowania 
znajdowała się 4 Dywizja Strzelców, ubezpieczana od zachodu i na styku z 5 Dywizją 
Strzelców przez 1 i 3 Szwadron 6 Pułku Ułanów. W miejscowościach Kutilówka, 
Sałów, Kozin oraz Jemczycha rozmieszczono 2 Szwadron 6 Pułku Ułanów, kolumny 
sanitarne, intendenturę i tabory. Z lewej strony od południa w Stepańcach pułk 
inżynieryjny, batalion konny i park artyleryjski osłaniany przez 5 Pułk Ułanów 
w Sieniawce, ubezpieczany z kolei przez szwadron konny w Kowalach. W samym 
centrum rezydowało dowództwo (pałac Murawiewa-Apostoła), oddział ochrony 
sztabu, konny pluton sztabowy, dywizjon artylerii ciężkiej i dwa bataliony artylerii 
korpuśnej49. 

Rozlokowanie jednostek Korpusu należy ocenić jako niezbyt korzystne: bry-
gada artylerii pozostawała na skraju słabo osłonięta, podobnie jak park amunicyjny. 
Służba zdrowia i intendentura również stały na granicy. Brakowało też odwodów. 

11 maja o godzinie 3.00 nad ranem, podczas nocnego deszczu, Niemcy usunęli 
polskie placówki wartownicze na granicy obszaru zaopatrzeniowego Korpusu. Agre-
sorzy otworzyli ogień, najpierw w hutorze Sałow na zachód od Kozina. Uderzenie 
niemieckie nastąpiło jednocześnie z kilku kierunków, głównie na zachód i wschód 

R. Bergel, Dzieje II Korpusu…, op. cit., s. 56-57; S. Aksamitek, Generał Józef Haller…, op. cit., s. 96-97;  
M. Wrzosek, Polskie korpusy…, op. cit., s. 429-430; H. Bagiński, Wojsko Polskie…, op. cit., s. 369; 
M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 190-191. 

47 CAW, Formacje wschodnie, sygn. I.122.71.1 – raport Morskiego-Żymierskiego dla gen. Osińskiego 
z 21 V 1918, niedatowany raport ppłk. Kowalewskiego; sygn. I.122.71.3 raport poranny za 1 V 1918; 
sygn. I.122.71.5 – raport gen. Osińskiego dla Rady Regencyjnej; M. Wrzosek, Polskie korpusy…, 
op. cit., s. 331, 333-338; R. Bergel, Dzieje II Korpusu…, op. cit., s. 57; R. Nakoniecznikow-Klukowski, 
Rys dziejów II Korpusu, „Polska Zbrojna” 1922, nr 125, s. 2; M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 191.

48 M. Wrzosek, Polskie korpusy…, op. cit., s.  332, R. Bergel, Dzieje II Korpusu…, op. cit., s.  57; 
R. Nakoniecznikow-Klukowski, Rys dziejów II Korpusu, op. cit., s. 2.

49 M. Wrzosek, Polskie korpusy…, op. cit., s. 334; R. Bergel, Dzieje II Korpusu…, op. cit., s. 48.
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od linii Kozin – Mironówka – Sztabin, oraz na odcinku Zielonki – Korytyszcze – 
Mikołajówka – Makedony50.  

Decydujące natarcie od północy i zachodu na odcinku Mironówka – Tulińce, 
wspólnie z ogniem trzech baterii, przeprowadziło dziesięć batalionów Landwehry 
i dwa szwadrony huzarów. Na południu i wschodzie wykonały uderzenie pomocnicze 
cztery bataliony i dwa szwadrony huzarów, bez jakiejkolwiek artylerii. 

Najwcześniej impet nieprzyjacielskiego ataku uderzył w Potok (miejsce stacjo-
nowania sztabu i głównych sił 5 Dywizji Strzelców), Kutielewkę i Sałów, gdzie stały 
szwadrony 6 Pułku Ułanów. Wszczęto alarm, jednakże rozkazy dowództwa siłą rzeczy 
mogły mieć tylko częściowy wpływ na przebieg bitwy. Bateria artylerii wraz z jednym 
batalionem 5 Dywizji Strzelców broniły się skutecznie, wszakże cała 5 Dywizja 
została osaczona trójstronnie w Potoku. Jej dowódca, płk Stanisław Machcewicz, 
sztab i dowódcy pułków dostali się do niewoli. Dzięki akcji baterii artyleryjskiej oraz 
atakowi Legii Rycerskiej powiodło się uwolnienie sztabu dywizyjnego i jej dowódcy. 
Ze względu na częściowo udane wycofanie się do sztabu J. Hallera w Masłówce, 
w ręce nieprzyjaciela dostał się również szwadron 6 Pułku Ułanów w Kutielewce 
oraz park lotniczy w Tulińcach. 

Bateria artylerii i 5 Dywizja Strzelców zgodnie ze sztabowymi dyrektywami 
miały wycofać się z Szandry do Masłówki. Z Kozina przebił się jedynie batalion 
15 Pułku Strzelców, z Tuliniec dwa szwadrony 6 Pułku Ułanów, z Pilawy dwa 
szwadrony 5 Pułku Ułanów, a ze Stepańców pułk inżynieryjny. Mimo osaczenia od 
tyłu, na bagnety przebiła się 4 Dywizja Strzelców płk. Zygmunta Zielińskiego: 14 Pułk 
Strzelców zajął stanowiska na zachód i północ, a 13 Pułk Strzelców płk. Franciszka 
Nowickiego bronił kluczowej pozycji lewoskrzydłowej na południe od Kozina. 

W kolejnej fazie boju polskie dowództwo zaplanowało obronę czworoboku 
wyznaczonego liniami wąwozu Jemczycha, rzeki Rossawy i dwiema drogami. Obrona 
grobli w Kozinie i Masłówce w bagnistej dolinie Rossawy miała podstawowe znaczenie, 
a całego czworoboku bronić miały pułki strzelców od 13 do 15 i pułk inżynieryjny 
oraz spieszone szwadrony ułanów. W środku znalazły się dwie baterie ciężkie i pięć 
polowych. Zgodnie z planem operacyjnym zakładano koncentrację Korpusu na linii 
Jemczycha – Masłówka i kontruderzenie na stację Tagańcza w celu przebicia się na 
Bogusław – Miedwin51.

Przeważający napór wroga ze wszystkich stron sparaliżował wspomnianą 
koncepcję. Warunki atmosferyczne, czyli deszcz i mgła, utrudniały artyleryjski 
ostrzał nieprzyjaciela w Kozinie i Stepańcach, jak też uniemożliwiły wylot czterech 
samolotów w Sieniawce. Poranny bój, mimo pojmania 200 Niemców, Polacy okupili 

50 M. Wrzosek, Polskie korpusy…, op. cit. s. 334-335; R. Bergel, Dzieje II Korpusu…, op. cit., s. 58.
51 CAW, Formacje wschodnie, sygn. I.122.71.5 – rozkaz płk. Żymierskiego dla kpt. Górskiego, sygn. 

I.122.71.1 – niedatowany raport ppłk. Kowalewskiego; „Głos Kaniowczyków i Żeligowczyków” 1933, 
nr 3, s. 3; M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 192.
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stratą połowy stanu bojowego, przy wyczerpujących się zapasach amunicji. Linię 
obronną o długości 19 kilometrów obsadzało jedynie 1200 żołnierzy.

Wobec niemal beznadziejnej sytuacji, około godziny 16.00 Józef Haller 
podjął pertraktacje z przeciwnikiem. Właśnie wtedy 1 Szwadron 6 Pułku Ułanów 
i 3 Szwadron 6 Pułku Ułanów wyparły z masłowskiego lasu kilka niemieckich 
kompanii. Mimo że oficerowie chcieli kontynuacji walki, dowódca Korpusu 
przyjął warunki kapitulacji (około 18.00). Nazajutrz przewidziano składanie broni 
i wywiezienie do obozów internowania52. W bitwie zginęło 46 oficerów i żołnierzy 
polskich, około 200 odniosło rany. Do niewoli trafiło w trakcie walki 1500 jeńców, 
a około 3000 po jej zakończeniu, spośród których zbiegło około 1,5-2 tysięcy. Straty 
Niemców to 250 zabitych i 800 rannych53.   

Sposób dowodzenia Józefa Hallera pod Kaniowem nie ustrzegł się głosów 
krytycznych. Zarzucano mu zaniechanie wprowadzenia w Korpusie szyku bojowego, 
mimo sytuacji alarmowej już od 6 maja, wystawienie w linii bojowej zaledwie trzech 
tysięcy podwładnych (z siedmioma tysiącami dysponowanych) oraz zaniechanie 
prób przebicia się do przeprawy kaniowskiej na Dnieprze54. Tymczasem szyk bojowy 
stanowiłby otwartą prowokację wobec Niemców, a miraż wyjścia z „kotła” był 
cokolwiek wątpliwy. Informacje wywiadowcze donosiły o trzytysięcznych siłach 
nieprzyjacielskich w Kaniowie, rozkwaterowywanych następnie po powiecie, 
podobnie o piechocie, artylerii i huzarach w Mironówce. Z początkiem maja, mimo 
zaprzestania pełnienia straży przy moście, wyjęto zeń część desek i zniszczono promy. 
Cała operacja przejścia Dniepru i tak wciąż na teren niemieckiej strefy okupacyjnej 
zajęłaby minimum pół dnia55.  

52 CAW, Formacje wschodnie, sygn. I.122.71.1 – układ między 28 Niemiecką DP a II Polskim Korpusem 
podpisany w Mironówce 12 V 1918, raport Morskiego-Żymierskiego dla gen. Osińskiego z 21 V 1918; 
sygn. I.122.71.5 – relacje z  maja 1918: Kazimierza Lenartowicza, Wolskiego, Jana Skorobohatego- 
-Jakubowskiego, Stanisława Sołłohuba; B. Sikorski, Bitwa pod Kaniowem, „Głos Kaniowczyków 
i Żeligowczyków” 1935, nr 4/5, s. 1-2; T. Malinowski, Od Rarańczy do Kaniowa, op. cit., s. 438-441; 
R. Bergel. Dzieje II Korpusu…, op. cit., s. 58-61; W. Kozłowski, Artyleria polskich formacji wojskowych…, 
op. cit., s. 352-357; M. Wrzosek, Polskie korpusy…, op. cit., s. 333-338; S. Aksamitek, Generał Józef 
Haller…, op. cit., s. 97-98; W. Lipiński, Walka zbrojna…, op. cit., s. 305-307; M. Orłowski,  Generał…, 
op. cit., s. 191-193.

53 CAW, Formacje wschodnie, sygn. I.122.71.1 – raport Żymierskiego dla gen. Osińskiego; „Dziennik 
Polski” 1918, nr 59, 65; K. 17-18; sygn. I.122.71.5 – relacja Wacława Juszkiewicza z  16 V 1918; 
Wspomnienia i relacje, sygn. I.400.2048.20 – relacja gen. Osińskiego z 20 I 1929; TRS, sygn. I.160.1.61 
– rozkaz dowództwa II Korpusu z  12 V 1918; AAN, KNP, sygn. 6, k. 36 – memoriał Hallera do 
KNP z lipca 1918; K. Konopka-Nowina, Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady Legionów Polskich, 
Kraków 1993, s. 352-353; R. Bergel, Dzieje II Korpusu…, op. cit., s. 61-62; M. Orłowski, Generał…, 
op. cit., s. 193.

54 S. Aksamitek, Generał Józef Haller…, op. cit., s.  94-95; M. Wieliczko-Wielicki, Od Rarańczy do 
Kaniowa, „Polska Zbrojna” 1930 za: W. Lipiński, Walka zbrojna…, op. cit., s. 304-305; L. Grosfeld, 
Polskie reakcyjne formacje wojskowe w Rosji 1917-1919, Warszawa 1956, s. 139-141.

55 CAW, Formacje wschodnie, sygn. I.122.71.2; A. Górski, Wspomnienie, „Głos Kaniowczyków i Żeligowczyków” 
1933, nr 2, s. 5; sygn. I.122.71.5 – meldunek ppor. Gadomskiego z 25 IV 1918 dla Hallera; R. Bergel, 
Dzieje II Korpusu…, op. cit., s. 44; M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 194-195.
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Jedyna relacja o czynnościach dowódcy korpusu podczas bitwy pochodzi od 
uczestnika zmagań, Rajmunda Bergela: Generał Haller od pierwszej chwili znajdował się 
w wirze walki, objeżdżał oddziały, wyznaczał pozycje, dyrygował kontrakcją, starając się 
być wszędzie a przynajmniej tam, gdzie groziło największe niebezpieczeństwo56. Zgodnie 
ze swym zwyczajem aktywnie sprawował naczelne dowództwo i podjął bolesną, 
aczkolwiek uzasadnioną, decyzję o złożeniu broni. Na zarzut haniebnej wojskowo 
i politycznie kapitulacji należy przytoczyć opinię Włodzimierza Kozłowskiego: Walki 
zostały przerwane w najwłaściwszej chwili. Ich kontynuacja mogła zakończyć się rzezią 
żołnierzy polskich z powodu wyczerpania amunicji57. 

Już samo podjęcie bitwy w istniejących okolicznościach nie rokowało zwycię-
stwa, a jedynie dawało szanse honorowego zakończenia istnienia Korpusu. Postawę 
Józefa Hallera docenili alianci zachodni: 16 kwietnia 1919 roku otrzymał z rąk 
marszałka Philippe’a Pétaina Krzyż Wojenny za długotrwałe związanie operacyjne sił 
nieprzyjaciela na Ukrainie58. Potwierdzało to fakt przedłużenia egzystencji Korpusu 
o trzy miesiące i zmuszenie nieprzyjaciela do utrzymywania gotowości bojowej. 
Uniknięto zbędnych walk z Ukraińcami i Niemcami, a wszystko to dzięki majowej 
batalii ostatecznie przyniosło polityczne owoce59. 

Bitwa kaniowska nie miała poważniejszego znaczenia z operacyjnego punktu 
widzenia, wszakże dla sprawy polskiej odegrała rolę nieocenioną. Żołnierze Józefa 
Hallera samodzielnie przeciwstawili się trzeciemu zaborcy, zapisując chlubną 
kartę w dziejach oręża polskiego. W ten sposób uzbroili delegatów na paryską 
konferencję pokojową w niebagatelny argument natury politycznej. Po Kaniowie 
zwiększyła się wiarygodność Polski, zorientowanej już nie tylko na państwa cen-
tralne. W bitwie kaniowskiej uczestniczył żołnierz II Brygady Legionów, który jako 
jedyny z polskich weteranów I wojny światowej bił się z armią rosyjską na froncie 
wschodnim, z żołnierzami austro-węgierskimi pod Rarańczą, wreszcie z Niemcami 
pod Kaniowem60. 

56 R. Bergel, Dzieje II Korpusu…, op. cit., s. 60.
57 W. Kozłowski, Artyleria polskich formacji wojskowych…, op. cit., s. 359.
58 „Polak” 1919, nr 159, s. 5.
59 M. Orłowski, Generał…, op. cit., s. 196-197.
60 Ibidem, s. 198; M. Wrzosek, Polskie korpusy…, op. cit., s. 339; M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny…, 

op. cit., s. 436.
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STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony jest ocenie sztuki dowódczej Józefa Hallera, który jako oficer Legionów 
Polskich wielokrotnie prowadził w boju swoich podkomendnych, zyskując uznanie 
przełożonych i szacunek żołnierzy. Autor, dokonując oceny, sięga do opisów i relacji 
dotyczących wybranych bitew na froncie wschodnim I wojny światowej w Karpatach 
Wschodnich (Mołotków, Pasieczna, Maksymiec), na Wołyniu (Rudka Miryńska), 
w Besarabii (Rarańcza) i na Podolu (Kaniów). 

ABSTRACT

The article regards the assessment of the command art of Józef Haller, who as an officer 
of the Polish Legions many times led his subordinates in battle, gaining the recognition of 
his superiors and the respect of soldiers. The author reaches the descriptions and accounts 
of selected battles on the Eastern Front of World War I in the Eastern Carpathians 
(Mołotków, Pasieczna, Maksymiec), in Volhynia (Rudka Mryryńska), in Bessarabia 
(Rarańcza) and in Podolia (Kaniów).
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późnym latem 1919 roku, po serii zwycięstw odniesionych na obszarach Litwy 
i Białorusi, wojska polskie odrzuciły Armię Czerwoną na linię rzek Dźwiny i Berezyny. 
Tutaj front ustabilizował się, przechodząc do fazy walk pozycyjnych. Warunkiem sine 
qua non dalszego prowadzenia efektywnych działań przez stronę polską i odpierania 
spodziewanych przeciwuderzeń nieprzyjaciela był stały dopływ zaopatrzenia 
i uzupełnień z centrum kraju. Mogła go zapewnić kolej, jedyny wówczas środek 
szybkiego transportu mas ludzi i ładunku na wielkie odległości. Realizacja tego 
zadania wymagała pokonania szeregu trudności tak organizacyjnych, jak i mate-
riałowych w kraju ogromnie zniszczonym przez okupację i działania wojenne, 
borykającym się z dotkliwym brakiem wykwalifikowanych kadr, sprzętu, środków 
finansowych.

Koleje na ziemiach polskich poniosły podczas wojny światowej olbrzymie straty, 
szacowane na sumę 600 milionów franków szwajcarskich w złocie. Najdotkliwsze 
odnotowano w dyrekcjach warszawskiej, wileńskiej, lwowskiej i stanisławowskiej, 
a zatem na terenach, przez które musiało iść zaopatrzenie dla walczących na wscho-
dzie wojsk. Linie kolejowe, w większości zniszczone lub mocno wyeksploatowane, 
wymagały odbudowy i pilnych napraw; to samo dotyczyło mostów, budynków 
stacyjnych, warsztatów naprawczych, parowozowni, wież ciśnień – praktycznie 
całej infrastruktury kolei. W 1913 roku ziemie, które weszły w skład odrodzonej 
Rzeczypospolitej, obsługiwało około 120 tysięcy wagonów i ponad pięć tysięcy 
parowozów; po wojnie przejęto od zaborców około ośmiuset sprawnych parowozów 
i ponad 30 tysięcy nadających się do eksploatacji wagonów. Ten tabor musiał zaspo-
koić potrzeby szybko rosnącej armii, społeczeństwa i dźwigającej się ze zniszczeń 
gospodarki kraju. Powiększenie zasobów kolei przez import było ograniczone 
szczupłymi środkami finansowymi młodego państwa. Niewielką liczbę wagonów 
i parowozów otrzymano od państw Ententy, eksploatowano tabor wypożyczony 
z Niemiec. Źródłem uzupełnień była także zdobycz wojenna. U schyłku 1919 roku 
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kolejnictwo dysponowało około 52 tysiącami sprawnych wagonów i 1500-1600 
parowozami1.

Władze wojskowe odrodzonej Polski zdawały sobie w pełni sprawę ze znaczenia 
dobrego funkcjonowania kolei dla wysiłku militarnego państwa. W strukturze Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego (dalej SGen.) utworzono Oddział III Kolejowy, 
odpowiedzialny m.in. za organizację transportów wojskowych2. Rozkazem nr 52 
z 13 grudnia 1918 roku SGen. ustanowił kierownictwa transportów polowych: 
w Warszawie przy dyrekcji kolei warszawskich, w Radomiu przy dyrekcji radomskiej, 
w Krakowie przy dyrekcji kolei krakowskiej, we Lwowie przy dyrekcji lwowskiej 
i w Chełmie3. Rozkaz SGen. nr 73 z 23 grudnia 1918 roku powołał do życia 
Dowództwa Okręgowych Linii Kolejowych (dalej D.O.L.K.), po jednym przy 
każdej dyrekcji kolei państwowych4. Do D.O.L.K. podporządkowano kierownictwa 
transportów polowych. Działania D.O.L.K. ograniczały się do linii kolejowych 
podległych dyrekcji kolei, przy której Dowództwo działało. Zakres odpowiedzialności 
obejmował między innymi: Przyjmowanie zgłoszeń transportów wojskowych (pisemne, 
telegraficzne, telefoniczne), przygotowanie taboru wozowego w porozumieniu z odnośnym 
oddziałem dyrekcji kolejowej, wydawanie poleceń i wskazówek wszystkim komendom 
dworców w sprawie transportów wojskowych, regulowanie wyżywienia transportów 
wojskowych, ustawiczną styczność z sąsiednimi D.O.L.K. w celu porozumienia się co 
do spraw transportowych5. W składzie każdego D.O.L.K. funkcjonowały dowództwa 
dworców oraz nadzór transportów wojskowych, którego zadaniem było przyjmowanie 
i przeprowadzanie transportów wojskowych z sąsiedniego okręgu oraz przekazywanie 
ich kolejnemu okręgowi.

Zadanie zapewnienia ciągłości dopływu transportów dla walczących oddzia-
łów powierzono wojskowej służbie transportowej, która miała pracować w ścisłym 
kontakcie z władzami kolejnictwa cywilnego. 

Pierwsze problemy z transportem kolejowym dla wojska na ziemiach litewsko-
-białoruskich pojawiły się już wiosną 1919 roku, kiedy na skutek postępów ofensywy 
część tych terenów znalazła się pod polską administracją. Miały swoje źródło w znisz-
czeniach wojennych, organizacji kolejnictwa i jakości kadr. Na skutek wieloletniej 
polityki kadrowej zaborcy rosyjskiego, Polacy stanowili niewielki odsetek miejscowego 
personelu kolejowego. Duża część kolejarzy była obojętnie lub nieprzychylnie 
nastawiona do władz polskich, co nie mogło pozostawać bez wpływu na mobilność 

1 Szerzej pisał o tym J. Odziemkowski, Polskie kolejnictwo wojskowe na froncie wschodnim 1918-1920, 
Kraków 2011.

2 W ramach reorganizacji SGen., przeprowadzonej 10 marca 1919 r., Oddział III Kolejowy przemianowano 
na Oddział IVa Kolejowy, ten zaś przekształcono 11 grudnia 1919 r. w Szefostwo Kolejnictwa Polowego.

3 Sztab Generalny WP. Rozkaz nr 52 z 13 grudnia 1918, CAW, Dowództwo Okręgu Etapowego Lwów, 
I.331.10.3.

4 Sztab Generalny WP. Rozkaz nr 73 z 23 grudnia 1918, ibidem.
5 Ibidem.
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i zaangażowanie administracji kolejowej6. Dlatego też, pragnąc zaspokoić potrzeby 
transportowe armii, polskie władze wojskowe zaczęły tworzyć na wyzwalanych spod 
bolszewickiej władzy terenach lokalne dowództwa kolei wojskowych, wzorowane na 
cywilnych dyrekcjach kolejowych. W Warszawie, pod kierownictwem gen. Franciszka 
Fabrego powstał Centralny Zarząd Kolei Wojskowych (CZKW), który obejmował 
administrację nad ważnymi dla wojska liniami kolejowymi. Powstała zatem na 
kolejach kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej swego rodzaju dwu-
władza wojska i sektora cywilnego. Prowadziło to do nieuniknionych tarć, sporów 
kompetencyjnych, więcej szkodzących niż pomagających funkcjonowaniu kolei7.

We wrześniu 1919 roku przy dowództwie Frontu Litewsko-Białoruskiego 
powołano Oddział Kolejowy IVa; jego szef, podległy bezpośrednio Szefowi Sztabu 
Dowództwa Frontu, był odpowiedzialny […] za wszystkie bez wyjątku sprawy i czyn-
niki związane z kolejnictwem frontu. Podlegały mu m.in. oddziały kierownictwa 
transportów wojskowych, nadzory transportów wojskowych, dowództwa dworców8.

Główną rolę w wysyłce zaopatrzenia i uzupełnień dla wojsk polskiego Frontu 
Litewsko-Białoruskiego odgrywał warszawski węzeł kolejowy. W czerwcu 1919 roku 
uruchomiono kursy dwóch par pośpiesznych pociągów aprowizacyjnych „Litwa 1” 
i „Litwa 2” na linii Warszawa – Siedlce – Lida. Ponieważ liczebność wojsk systematycz-
nie wzrastała, powiększono także liczbę pociągów aprowizacyjnych; od października 
1919 roku dwie pary kursujące linią Warszawa – Siedlce – Wołkowysk – Lida 
dostarczały prowiant i paszę dla jednostek lewego północnego skrzydła frontu, 
dwie inne linią Warszawa – Siedlce – Brześć nad Bugiem – Baranowicze – Mińsk 
dla jednostek tworzących centrum i południowe skrzydło frontu. Rozkłady jazdy 
opracowano tak, aby każdego dnia jeden pociąg z każdej pary jechał z ładunkiem 
na front, drugi wracał z frontu do kraju. Zgodnie z rozkładem podróż pociągów 
aprowizacyjnych do stacji docelowej miała trwać około doby. Ponadto z kraju 
każdego dnia zdążały na front transporty z wyposażeniem, sprzętem, żołnierskim 
ekwipunkiem, amunicją itp.

Z węzłów kolejowych i magazynów etapowych, do których docierały transporty 
z kraju, zaopatrzenie na front rozwoziły lokalne pociągi. Doczepiano do nich wagony 
przeznaczone dla poszczególnych jednostek bądź też ładunek odbierały tabory konne 

6 Była to sytuacja diametralnie odmienna od tej, jaką wojska polskie napotkały w Galicji Wschodniej, 
na południowym odcinku tworzącego się frontu wojny polsko-rosyjskiej. W Galicji zdecydowaną 
większość obsady kolei na wszystkich stanowiskach stanowili Polacy. Personel ten pracował ofiarnie, 
sieć linii kolejowych była kilkakrotnie gęstsza i  mniej zniszczona niż na Białorusi, a zdarzające się 
i tutaj konflikty między władzami kolejowymi i wojskowymi były głównie efektem braku przejrzystych 
przepisów i nakładania się kompetencji.

7 Relacja gen. Franciszka Fabrego, CAW, Kolekcja rękopisów, I.400.2470; więcej o organizacji kolejnictwa 
polskiego: M. Wilczek-Karczewska, Rozwój kolei żelaznych na ziemiach polskich w ujęciu historyczno-
prawnym, „Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 1 (4), s. 100-124.

8  Utworzenie oddziału kolejowego przy Dowództwie Frontu Litewsko-Białoruskiego. Rozkaz Naczelnego 
Dowództwa IX 1919 r., CAW, Szefostwo Kolejnictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich, 
I.301.15.35.
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wysłane przez oddziały oraz szczupły tabor samochodowy. Wąskim gardłem był tutaj 
brak rokadowych linii kolejowych, tj. przebiegających wzdłuż linii frontu. Naprawiano 
pozostawione przez Niemców kolejki wąskotorowe i w miarę posiadanych środków 
budowano nowe połączenia, ale była to kropla w morzu potrzeb. Niejednokrotnie 
magazyny etapowe dzieliło od walczących oddziałów kilkadziesiąt, a nawet sto 
kilometrów dróg, przeważnie gruntowych, tonących w błocie podczas opadów, 
dlatego tam, gdzie istniała możliwość, starano się łączyć transport samochodowy 
z kolejowym i taborami konnymi. To pociągało za sobą konieczność parokrotnego 
przeładowywania zaopatrzenia i ludzi. Stanisław Burnagel, w 1919 roku intendent 
3 Dywizji Piechoty Legionów, tak opisał przewóz żołnierzy i towarów z Dukszt do 
Brasławia: w Duksztach załadunek na kolejką wąskotorową utrzymującą komunikację 
z Czepuklanami, w Czepuklanach przeładunek na konną kolumnę taborową jadącą do 
Opsy, w Opsie przeładunek na kolumnę samochodową do Brasławia. Kiedy w grudniu 
1919 r. śnieg zasypał tory i drogi, kolejka przestała kursować, samochody odesłano 
do Wilna, a komunikacja odbywała się wyłącznie przy pomocy mało pojemnych sań 
chłopskich9.

Co dwa – trzy miesiące kolej dostarczała na front uzupełnienia w seriach tzw. 
marszówek. Część z nich szła bezpośrednio do jednostek, część – słabiej wyszkolo-
nych – do obozów ćwiczebnych rozmieszczonych na zapleczu frontu. Spiętrzenia 
transportu, powodowane wysyłką na front kolejnych serii marszówek oraz oddziałów 
i jednostek sformowanych w kraju były dla przeciążonego kolejnictwa okresami 
wzmożonego wysiłku.

Już latem 1919 roku utrzymanie regularnego kursowania pociągów apro-
wizacyjnych, dopływu zaopatrzenia i uzupełnień dla wojska zaczęło napotykać 
trudności. Front stojący nad Dźwiną i Berezyną łączyły z krajem tylko dwie linie 
kolejowe o niewielkiej przepustowości, a sieć kolejowa i sieć dróg bitych na ziemiach 
litewsko-białoruskich należały do najrzadszych w Europie. Były też w znacznym 
stopniu zniszczone lub wyeksploatowane na skutek działań wojennych i braku 
należytej konserwacji przez okupantów. Wobec niedostatku materiałów władze 
polskie mogły prowadzić naprawy w mocno ograniczonym zakresie. Nie uniknięto 
także błędów i bałaganu podczas organizowania kolejnictwa i administracji polskiej 
w trudnych warunkach wojny. Na jakość pracy wpływała również powszechna bieda, 
trapiąca tereny doszczętnie ograbione przez Niemców i bolszewików. W listopadzie 
1919 roku, kiedy wystąpiły pierwsze duże opady śniegu, zarysował się niebezpieczny 
kryzys zaopatrzenia, pogłębiony w grudniu; ładunki z kraju, które zgodnie z planem 
miały trafiać do oddziałów w ciągu paru dni, w rzeczywistości wędrowały po kilka 
tygodni, a nawet miesięcy (!)10.

9 S. Burnagel, Wspomnienia wojenne intendenta dywizji, Warszawa 1934, s. 21.
10 S. Burnagel wspomina o przypadku, kiedy siano pobrane w  Okręgu Etapowym w  Wołkowysku 

w styczniu 1920 r. doszło do 3 DP Leg. w marcu, S. Burnagel, O naszą historię wojenną, „Przegląd 
Intendencki” 1931, nr 2, s. 252.
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Niewłaściwie funkcjonowała łączność na tyłach frontu, zarówno z powodu 
niedoboru personelu, jak i złego stanu linii telefonicznych i telegraficznych – znisz-
czonych oraz wyeksploatowanych podczas wojny i prowizorycznie naprawianych. 
Oddział IV Sztabu Generalnego rozsyłał wprawdzie do wojsk komunikaty o sytuacji 
materialnej frontu, zawierające m.in. dane o skierowanych na front transportach 
zaopatrzenia i rozmieszczeniu magazynów na obszarze etapowym. Jednak intenden-
tury i dowództwa dywizji nie posiadały należytej łączności z magazynami etapowymi 
i stacjami, przez co nie były w stanie na bieżąco zbierać informacji o przeznaczonych 
dla nich transportach. 

Problemy z zaopatrzeniem dały o sobie znać już we wrześniu 1919 roku, 
kiedy front zaczynał stabilizować się na linii rzek: Dźwiny i Berezyny. Jesienią 
przybierały rozmiary zagrażające gotowości bojowej oddziałów. Na wyniszczonych 
kresach północno-wschodnich armia nie mogła nabyć podstawowych artykułów 
żywnościowych; nawet siano sprowadzano z centrum kraju. Wobec nieregularnego 
napływu transportów trzeba było oszczędzać amunicję. Jesienią 1919 roku, przy 
stałym ostrym niedoborze taboru i przeciążeniu linii kolejowych, a równocześnie 
rosnącym zapotrzebowaniu frontu, dotarcie transportu z centrum kraju na Front 
Litewsko-Białoruski zajmowało nawet 10-12 dni, zamiast przewidywanych dwóch-
-trzech11. Ogromnie wydłużył się czas przejazdu koleją na obszarze etapowym armii; 
wspomniany już Stanisław Burnagel odnotował w pamiętniku, że dojazd pociągiem 
z dowództwa IV Brygady Piechoty Legionów, które kwaterowało w Duksztach, do 
Wilna odległego o 126 km zajmował cały dzień12.

Prawdziwą plagą stały się kradzieże z wagonów, oczekujących na stacjach 
na rozładunek lub wyprawienie w dalszą drogę na wschód. Dotyczyło to zwłasz-
cza prowiantu, który przy głodzie trapiącym ludność był na Białorusi towarem 
bardzo poszukiwanym. Łupem złodziei padało też umundurowanie, bielizna, części 
żołnierskiego ekwipunku. Dodatkowych kłopotów przysparzał brak należytego 
przygotowania części personelu intendentury wojskowej, a czasami wręcz deprawacja, 
do jakiej prowadziły słabsze charaktery lata wojny i brak należytej kontroli13.

W opisanych wyżej warunkach kryzys transportowy, a w efekcie i zaopa-
trzeniowy były kwestią czasu. Kolej i władze wojskowe wytykały sobie nawzajem 
odpowiedzialność za istniejący stan rzeczy. Dyrekcje kolei zarzucały dowództwom 
wojskowym przekraczanie kompetencji i wydawanie rozkazów sprzecznych z przepi-
sami obowiązującymi w kolejnictwie, samowolne przetrzymywanie przez armię taboru 
kolejowego do własnych celów (używanie wagonów do przewozów na lokalnych 

11 Uwagi w sprawie Frontu Litewsko-Białoruskiego, 14.09.1919, Archiwum Akt Nowych, Adiutantura 
Generalna Naczelnego Dowództwa, M. 393.

12  S. Burnagel, Ze wspomnień wojennych intendenta dywizji, „Przegląd Intendencki” 1932, nr 2, s. 31.
13 Np. jesienią 1919 r. pod zarzutem defraudacji aresztowano kierownika i magazyniera Urzędu Gospodarczego 

3 DP Leg., S. Burnagel, Wspomnienia wojenne…, op. cit., s. 25. Dowódca tejże dywizji, w rozkazie 
wydanym po inspekcji frontu, przeprowadzonej w  dniach 12-18 X 1919 r., z głębokim oburzeniem 
piętnował dezorganizację i stosunek do pracy panujący w taborach dywizji, ibidem, s. 28.
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liniach, jako ruchomych magazynów przy oddziałach, podręcznych składów lub 
jako kwater), czy zabieranie parowozów na użytek wojska. Wskazywały na skrajne 
wyeksploatowanie sprzętu, powodujące częste awarie lokomotyw i wagonów, co 
z kolei skutkowało opóźnieniami w ruchu transportów, brak dostatecznej liczby załóg 
parowozów, części zamiennych, słabej jakości węgiel. Wojsko wytykało kolejom brak 
sprężystości w działaniu, opieszałość i lekceważenie obowiązków przez część personelu, 
ciągnące się po kilka dni wyładunki, niczym nieusprawiedliwione przestoje pociągów, 
zatrudnianie na ważnych stanowiskach nie-Polaków czy bałagan na dworcach14. 

Szczególny niepokój budziła sytuacja na węźle białostockim, przez który szła 
większość transportów materiału wojennego do Wilna, a stamtąd dla oddziałów 
lewego skrzydła Frontu Litewsko-Białoruskiego. W październiku 1919 roku stało 
w oczekiwaniu na rozładunek tysiąc wagonów. Meldunki wskazywały na bałagan, brak 
kompetencji, nadzoru nad personelem, nieuzasadnione przetrzymywanie transportów 
wojskowych oraz panoszące się łapownictwo15. 

Tymczasem już w październiku 1919 roku przystąpiono do przygotowania 
leż zimowych dla wojska, uzupełniania wyposażenia, zapasów i przemieszczania 
na wschód oddziałów zaangażowanych dotychczas na frontach Wielkopolskim, 
Pomorskim i Śląskim, które po podpisaniu przez Niemcy traktatu pokojowego były 
stopniowo likwidowane. Pomyślna realizacja zwiększonych zadań transportowych 
bezwzględnie wymagała poprawy funkcjonowania kolejnictwa, zwłaszcza na ziemiach 
litewsko-białoruskich, skrócenia czasu dojazdu pociągów na front, a także skutecznego 
odzyskiwania przez kolej taboru, który „ugrzązł” w strefie frontowej lub na etapach 
i nie mógł być wykorzystany w komunikacji frontu z krajem. 

Aby zaradzić tym problemom, w listopadzie 1919 roku powołano Komisję 
do sanacji stosunków transportowych Frontu Litewsko-Białoruskiego. Kierował 
nią płk Aureli Serda-Teodorski, były oficer kawalerii austriackiej, posiadający 

14 Na podstawie: S. Burnagel, Wspomnienia wojenne…, op. cit.; S. Burnagel, Ze wspomnień wojennych…, 
op. cit.; S. Burnagel, O naszą historię wojenną…, op. cit.; A. H. Szychowski, Koleje wojskowe w ubiegłej 
wojnie 1918-1919, „Bellona” 1922, z. 2, s. 162; W. Dec, Intendentura 7-ej dywizji piechoty w wojnie 
o wywalczenie granic Polski. Szkic historyczno-taktyczny z zakresu operacyjnej służby sztabów, Warszawa 
1934.

15 Urząd do spraw zdobyczy wojennej na ziemiach wschodnich. Kontrola transportu, Białystok 
26 XI 1919 r. Sprawozdanie czynności kontroli transportów na stacji Białystok za czas od początku 
września do końca listopada 1919 r., CAW, Szefostwo Kolejnictwa Polowego Naczelnego Dowództwa 
Wojsk Polskich, I.301.15.35; interesujący materiał do poznania stosunków panujących wówczas na 
węźle białostockim zawiera dołączone do powyższego sprawozdania zeznanie szeregowca Stanisława 
Michalika, żołnierza eskorty 19 wagonów wiozących partię mundurów z Warszawy do Wilna, złożone 
w Wilnie 14 listopada 1919 r. Według Michalika, mimo nalegań dowódcy eskorty, który wskazywał na 
dotkliwy brak umundurowania na froncie, naczelnik stacji odmówił wyprawienia transportu do Wilna, 
argumentując to brakiem parowozu. W międzyczasie żołnierze eskorty dowiedzieli się, że na stacji stoi 
transport bydła dla armii, którego właściciele mieli zapłacić naczelnikowi stacji 500 marek łapówki 
za doczepienie wagonów do pociągu sanitarnego, odchodzącego do Wilna. Michalik zeznał, iż wtedy 
[…] sierżant przekupił wódką ustawiającego pociąg i ten doczepił nasz transport do pociągu sanitarnego, 
a transport bydła został w Białymstoku.
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wykształcenie prawnicze, oficer do zleceń przy Naczelnym Dowództwie. W ciągu 
dwóch miesięcy Komisja przeprowadziła lustrację głównych dworców i węzłów 
kolejowych na liniach łączących centrum kraju z obszarem etapowym na Białorusi 
i Frontem Litewsko-Białoruskim. 

Komisja płk. Serdy-Teodorskiego rozpoczęła pracę od sprawdzenia, w jaki 
sposób odbywa się ekspedycja transportów z węzła warszawskiego. W raporcie 
z kontroli odnotowano: Karygodną opieszałość w wykonaniu obowiązków służbowych 
przez oficerów komendy dworców kolejowych w Warszawie na dworcu wiedeńskim, 
kowelskim i w Małkini16. Jednego oficera komisja ukarała sześciodniowym aresztem 
domowym, dwóch przedstawiła do ukarania dyscyplinarnego.

W dniach 26-28 listopada Komisja przeprowadziła kontrolę węzła białostockiego. 
Wojskowy Urząd Gospodarczy w Białymstoku 27 listopada przekazał przewodniczą-
cemu Komisji pismo, w którym zawarł niezwykle krytyczną opinię o pracy miejscowych 
urzędników kolejowych, konkludując: Doprawdy często odnosi się wrażenie, że nie ma 
się do czynienia z państwowymi urzędnikami polskimi, lecz z jakimiś komunistami czy 
to bolszewikami, którzy tendencyjnie i planowo działają na szkodę wojska17. 

Przeprowadzone przez Komisję śledztwo potwierdziło większość zarzutów 
formułowanych pod adresem kierownictwa kolei w Białymstoku. Stwierdzono 
między innymi niezgodne z obowiązującymi rozkazami przetrzymywanie, nawet 
po kilkanaście dni, transportów z prowiantem, oraz […] zupełne niedołęstwo i nie-
udolność zawiadowcy stacji […], brak organizacji służby biurowej jak i placowej oraz 
brak kierownictwa18. Niewłaściwie wykorzystywano i eksploatowano parowozy, 
urzędnicy kolejowi utrudniali prowadzenie kontroli przez pracowników nadzoru 
transportów wojskowych. W efekcie długotrwałych zaniedbań węzeł białostocki 
został zakorkowany przez unieruchomione składy pociągów. Silne opady śniegu 
w drugiej połowie listopada spowodowały prawdziwą katastrofę. Transporty trzeba 
było przekierować do Wilna okrężną drogą przez Czeremchę – Lidę, co spowodowało 
dalsze opóźnienie dostaw, wzrost kosztów transportu i straty materialne: między 
innymi w wagonach zamarzł ładunek ziemniaków przeznaczony dla wojska. Komisja 
zarządziła natychmiastowe zdjęcie ze stanowiska naczelnika stacji i rewizora ruchu 
oraz dyscyplinarne ukaranie dwóch innych urzędników. Ze względu na to, że nie 
wykluczono złej woli naczelnika i jego podwładnych, sprawę przekazano do zbadania 
prokuraturze.

30 listopada dokonana została inspekcja dworca w Grodnie. Stwierdzono 
przetrzymywanie transportów wojskowych po kilka dni. Kolejarzy usprawiedliwiał 
fakt, że sześć parowozów z Grodna zostało dwa tygodnie wcześniej przekazanych 

16 Sprawozdanie z czynności komisji dla sanacji stosunków transportowych Frontu Litewsko-Białoruskiego, 
ibidem.

17 Wojskowy Urząd Gospodarczy w Białymstoku. Do komisji śledczej dla sanacji stosunków kolejowych 
w Białymstoku, 27 listopada 1919 r., ibidem.

18 Sprawozdanie z czynności komisji dla sanacji stosunków transportowych…, op. cit.
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na polecenie władz zwierzchnich na węzeł wileński i nie powróciło. W efekcie 
miasto dysponowało do przetaczania wagonów tylko jednym małym parowozem, 
który podczas zamieci śnieżnej, a takie bywały już w listopadzie, mógł jednorazowo 
zabrać tylko pięć wozów. Co więcej, parowóz musiał obsługiwać także pobliską 
stację w Łosośnej. Innym powodem opóźnień w ekspedycji transportów było 
niedbałe zestawianie pociągów w Białymstoku. Często wagony przeznaczone dla 
Grodna znajdowano nie zblokowane, lecz porozrzucane w całym składzie, toteż 
ich „wydobycie” wymagało rozdzielenia całego pociągu i ponownego połączenia. 
Komisja nakazała zwrot parowozów zatrzymanych w Wilnie. 

Niejako „przy okazji” stwierdzono szereg nieporządków panujących 
w transportach wojskowych. Dowódca jednego z nich nie wrócił z miasta przed 
wyznaczoną godziną odjazdu i pociąg po długim oczekiwaniu musiał odjechać 
bez niego. Płk Serda-Teodorski polecił ukarać lekkomyślnego oficera. Meldunek 
z 30 listopada informował, że eskorta opuszczającego Grodno transportu strzelała 
z wagonów. Komisja wystosowała wniosek o ukaranie dowódcy transportu za brak 
nadzoru. Według komendy dworca strzelaninę wywołali także ułani 13 Pułku, 
którzy z położonych obok dworca koszar wyprawiali się na rabunek stojących na 
stacji wagonów; tę sprawę polecono szczegółowo zbadać19.

3 grudnia przeprowadzona została lustracja dworca towarowego w Wilnie. 
Dworzec przygotowany był do rozładunku 250 wagonów dziennie, a wyładowywano 
tylko około siedemdziesięciu. Jako przyczyny tego stanu rzeczy Komisja wskazała: 
brak fachowego personelu, niedobór rąk do pracy oraz niefortunne ulokowanie 
bocznic kolejowych. Pracę opóźniał także niedostatek wagonów szerokotorowych 
(dostosowanych do kursowania po szerokich rosyjskich torach na obszarach między 
Wilnem a linią frontu). Komisja stwierdziła ponadto dobrą pracę oficera rozdzielczego, 
niedociągnięcia w organizacji służby parowozowej, złą organizację i niedostateczną 
kontrolę służby ruchu, nie zawsze kompetentne decyzje komendanta dworca osobo-
wego. Złożono wniosek o ukaranie jednego z oficerów za niedopełnienie obowiązków. 
Krytycznej oceny doczekała się postawa części personelu dyrekcji wileńskiej; wytknięto 
braki w przygotowaniu fachowym, obojętność, a nawet niechęć w pełnieniu służby. 

W tym czasie Komisja otrzymała pismo Wojskowego Urzędu Gospodarczego 
1 Dywizji Piechoty Legionów wskazujące na kolejną przyczynę opóźniania ekspedycji 
transportów: Transporty wojskowe, nadchodzące do Urzędu są na stacji przetrzymywane 
częstokroć 3-4 dni. Nie pomagają w tym wypadku kilkakrotnie dziennie czynione urgensy, 
zarówno telefoniczne jak i osobiste nie odnoszą skutku […]. Władze kolejowe stale 
tłumaczą się brakiem maszyn, a w rzeczywistości dzieje się tak dlatego, że tory, na których 
odbywa się manewrowanie zastawione są wagonami w ten sposób, że wagonów dalej 
stojących nie można wyciągnąć20. 

19  Ibidem.
20 Wojskowy Urząd Gospodarczy 1 DP Leg. Dotyczy stosunków kolejowych, 2 XII 1919, CAW, Szefostwo 

Kolejnictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich, I.301.15.35.
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Ostatnią inspekcjonowaną na tej trasie stacją były Nowo-Święciany; tutaj nie 
zgłoszono uwag do pracy kolejarzy21.

9 grudnia 1919 roku Komisja sformułowała uwagi pokontrolne i szczegółowe 
zalecenia w piśmie adresowanym do Dowództwa Kolei Wojskowych Litewskich 
w Wilnie. Za główny powód opóźnień transportów i przetrzymywania ich na stacjach 
uznano złą pracę służby ruchu, która zdaniem Komisji na wszystkich skontrolowanych 
liniach wykazywała tak wiele zaniedbań […] że trudno osądzić czy ma się tu do 
czynienia z zupełną nieudolnością i opieszałością pracowników, czy też ze złą wolą22.

Komisja zauważyła ponadto, iż na skutek notorycznych opóźnień pociągów 
czas pracy drużyn parowozowych i konduktorskich uległ dwu-, trzykrotnemu wydłu-
żeniu. Było to zjawisko wyjątkowo niekorzystne, powodowało bowiem przemęczenie, 
wpływające na jakość służby. Dodać należy, iż związanie drużyny konduktorskiej czy 
parowozowej z danym transportem na czas kilkakrotnie dłuższy od przewidzianego, 
potęgowało braki personelu. Zdarzało się, że na stacjach wyjściowych zestawiony już 
transport czekał po kilkanaście i więcej godzin na przydzielenie obsługi. Co więcej, 
zatłoczenie głównych węzłów kolejowych automatycznie powodowało przestoje na 
stacjach dojazdowych pociągów, dla których na głównych węzłach brakowało miejsca. 
Łańcuch zatorów kolejowych powiększał się tym sposobem, generując coraz większe 
opóźnienia kolejnych składów.

W styczniu 1920 roku Komisja płk. Serdy-Teodorskiego kontynuowała pracę, 
lustrując linie Warszawa – Siedlce – Lida i Warszawa – Siedlce – Wołkowysk – Lida 
– Mołodeczno23. 12 stycznia w Siedlcach stwierdzono sporadyczne przytrzymywanie 
wojskowych transportów do 12 godzin, podkreślając jednak umiejętne wykorzystanie 
parowozów i usprawiedliwiając brakiem rąk do pracy długie oczekiwanie na rozła-
dunek wagonów. Uwagę Komisji zwróciło zatrzymywanie pospiesznych pociągów 
aprowizacyjnych „Litwa” i „Białoruś”, które w Siedlcach po 4-5 godzin oczekiwały 
na zmianę parowozu; tę kwestię polecono dokładnie wyjaśnić. Pozytywnej oceny 
doczekała się także stacja Czeremcha, aczkolwiek dowódcy dworca wytknięto niedbałe 
pełnienie obowiązków. 

W Wołkowysku transporty wojskowe były przetrzymywane do 24 godzin, ale 
wyprawiano je na wschód natychmiast, gdy tylko zaistniała taka możliwość. Opóź-
nienia zaczęły szybko narastać po 10 stycznia, kiedy na rozkaz władz zwierzchnich 
kolejarze wołkowyscy wysłali do Lidy osiem parowozów „na stałą służbę”. Wówczas 
opóźnienia pociągów aprowizacyjnych „Litwa” wzrosły nawet do 40 (!) godzin. 
Na taki stan rzeczy wpływał także brak informacji o wyjeździe pociągu „Litwa” 
z Warszawy. Komisja nakazała każdorazowo telegraficznie informowanie Wołkowyska 

21 Sprawozdanie z czynności komisji dla sanacji stosunków transportowych…, op. cit.
22 Komisja do sanacji stosunków transportowych do Dowództwa Kolei Wojskowych Litewskich, Wilno 

9 grudnia 1919 r., ibidem.
23 Komisja do sanacji stosunków transportowych na kolejach. Sprawozdanie szczegółowe, ibidem.
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o odejściu pociągu aprowizacyjnego z węzła warszawskiego, tak aby parowóz można 
było wcześniej przygotować.

Podobną sytuację stwierdzono w Lidzie, inspekcjonowanej 15 stycznia. Personel 
stacji dowiadywał się o nadejściu pociągu towarowego dopiero wtedy, gdy wjeżdżał 
do Lidy! Nie znał liczby wagonów, rodzaju ładunku, ani miejsca jego przeznaczenia. 
Stosowne dokumenty przedstawiał dopiero komendant transportu. Ten trudny 
do wyjaśnienia fakt niewykorzystywania połączeń telegraficznych między stacjami 
wysyłkową i docelową musiał odbijać się na tempie wyprawiania transportów w dalszą 
drogę na front; niektóre musiały czekać do 60 godzin na przydział parowozu. I w tym 
przypadku kategorycznie nakazano wcześniejsze telegraficzne informowanie Lidy 
o wysłaniu transportu do tego miasta.

W Mołodecznie, ostatniej inspekcjonowanej stacji, na rozładunek czekało 
117 wagonów z materiałem wojskowym – w tym 30 wagonów drutu kolczastego 
stojących na dworcu blisko miesiąc. Głównym powodem przestoju był brak rąk 
do pracy spowodowany epidemią tyfusu. W bieżącym rozładunku i przeładunku 
występowały niewielkie tylko opóźnienia24.

Kontrola dworców kolejowych na trasach łączących Front Litewsko-Białoruski 
z krajem oraz dokumentacji ruchu transportów pozwoliła określić główne problemy 
związane z funkcjonowaniem dowozu zaopatrzenia i uzupełnień dla walczącej armii na 
przełomie 1919/1920 roku. Zasadniczo jedynie na węźle białostockim potwierdzono 
większość zarzutów formułowanych przez władze wojskowe pod adresem kolejnictwa, 
łącznie z podejrzeniem najcięższym – złej woli niektórych urzędników kolejowych. 
Słowa krytyki skierowano pod adresem węzła kolejowego w Wilnie, nie dopatrując 
się wszakże złej woli kolejarzy. Na pozostałych dworcach stwierdzono mniejsze 
uchybienia, wskazano ich przyczyny i kroki, jakie należy podjąć dla wyeliminowania 
błędów. W opinii Komisji najczęściej szwankowała organizacja ruchu kolei, łączność, 
pracę utrudniało także niedostateczne przygotowanie fachowe części personelu 
kolejowego. Komisja parokrotnie zwróciła uwagę na niewystarczające zabezpieczenie 
przed kradzieżą wagonów stojących na stacjach.

Analiza wniosków Komisji zdaje się wskazywać, że jednym z powodów 
zaniedbań na kolei były trudne warunki pracy prowadzonej przy braku środków, 
materiałów – a na dużych węzłach komunikacyjnych także pod wielką presją czasu. 
Powszechnie też odczuwane było obniżenie jakości personelu po ewakuacji części 
fachowców na wschód przez wycofujących się Rosjan latem 1915 roku. 

Z drugiej strony sprawozdanie Komisji płk. Serdy-Teodorskiego i wdrożone 
na jego podstawie dochodzenia potwierdziły szereg zarzutów formułowanych przez 
władze kolejowe pod adresem armii. Dotyczyło to zwłaszcza oskarżeń o nieuzasad-
nione przetrzymywanie wagonów. W Dodatku do Dziennika Rozkazów Wojskowych 
z 31 stycznia 1920 roku główny kwatermistrz wskazywał, że wagony zatrzymane 
przez wojsko stanowią już 75 procent całego przetrzymywanego przy wyładunku 
24  Ibidem.
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taboru kolejowego. Nieuzasadnione przetrzymywanie wagonów, które jedynie brakiem 
dostatecznej energii, lekkomyślnością można wytłumaczyć, wywołuje nieobliczalne 
konsekwencje w gospodarce aprowizacyjnej całego państwa i zagraża w szczególności 
w pierwszym rzędzie należytemu zaopatrzeniu armii i frontu. Z powyżej wyłuszczonych 
powodów poleca się ponownie wszystkim organom wojskowym bezwzględne dotrzymanie 
terminu przepisanego dla wyładowania wagonów25.

Wskazano równocześnie, że część opóźnień w rozładunku transportów woj-
skowych jest spowodowana niepowiadomieniem na czas odbiorcy transportu o jego 
nadejściu do stacji docelowej. Wojskowa służba transportowa nie zawsze wykazywała 
się należytą energią w przełamywaniu trudności i kontaktach z urzędnikami kolei26.

Ponadto Komisja wytknęła wiele uchybień w pracy dowództw dworców, 
a w szczególności: nieuzasadnione wtrącanie się do czynności służbowych organów 
kolejowych, błędne decyzje, niedokładności w prowadzeniu ewidencji transportów, 
słuszne skargi na zachowanie się oficerów dyżurnych zgłaszane przez kolej i pasaże-
rów27. Komisja wnioskowała o usunięcie ze stanowisk lub ukaranie zarówno kolejarzy, 
jak i oficerów winnych zaniedbań niemal w równej liczbie.

Wnioski Komisji były brane pod uwagę w trakcie prac zmierzających do 
usprawnienia transportu kolejowego dla frontu. Wskazują na to decyzje podejmowane 
na przełomie 1919 i 1920 roku oraz w pierwszych miesiącach 1920 roku, kiedy 
kończono przygotowania do kampanii wiosennej. Podjęte zostały starania, aby 
zwiększyć nadzór na ruchem transportów i zapewnić ich odbiorcom szybką informację 
o przybyciu dostaw na stację końcową. W tym celu przy każdej armii utworzono 
Kierownictwo Transportów Polowych wraz z aparatem Nadzoru Transportów Polo-
wych i Dowództwa Dworców. Kierownictwo nr 1 obsługujące 1 Armię powstało 
w Mołodecznie, nr 4 dla 4 Armii w Mińsku, nr 7 dla 7 Armii w Wilnie28.

Wojskowa służba transportowa na obszarze wojennym została podporząd-
kowana przez szefów kolejnictwa polowego poszczególnych armii Szefowi 
Kolejnictwa Polowego przy Naczelnym Dowództwie. Na dworce, z których 
odchodziły pociągi aprowizacyjne dla frontu, dowódcy armii delegowali oficerów 
łącznikowych z personelem. Odprawiali oni transporty dla „swojej” armii i telegra-
ficznie informowali stację docelową o odejściu transportu. Na stacjach docelowych 
utworzono Centralne Stacje Rozdzielcze armii, które wysyłały do oddziałów przybyłe 
zaopatrzenie i uzupełnienia29.

25 Do rozkazu Naczelnego Dowództwa Gł. Kwat. Rozładunek wojskowych przesyłek. Przetrzymywanie 
wagonów Nr 5376/kol. 2, ibidem.

26 Pismo MSWojsk. z 7 lutego 1920 r. do NDWP Szef kolejnictwa polowego, ibidem.
27 MSWojsk. Kierownictwo transportów wojskowych 3 luty 1920. O wykonaniu czynności służbowych 

dowództw dworców, ibidem.
28 Ogólny zarys działalności wojsk kolejowych i wojskowej służby transportowej za czas 1 XII 1919 do 

1 VII 1920, CAW, Gabinet MSWojsk., I.300.1.461.
29 Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego 13 III 1920. Reorganizacja frontu wschodniego, CAW, 

Oddział IV NDWP, I.301.10.23.
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Celem zapewnienia lepszej ochrony dworców i linii kolejowych, na zapleczu 
frontu przyspieszono formowanie Wojskowej Straży Kolejowej; 3 marca 1920 roku 
przejęła ona ochronę dworców podlegających dyrekcji wileńskiej30. Z początkiem 
1920 roku zlikwidowano Centralny Zarząd Kolei Wojskowych; jego obowiązki 
przejęły dyrekcje cywilne. Tym samym znikło źródło sporów kompetencyjnych 
między władzami kolejowymi i wojskowymi.

Podjęte kroki nie wyeliminowały wszystkich trudności, z jakimi borykał się 
transport kolejowy, ale je zmniejszyły. Wiosną 1920 roku spadła liczba skarg na 
funkcjonowanie kolei, a latem kolejnictwo polskie potrafiło udźwignąć olbrzymi 
ciężar ewakuacji masy zapasów i  ludzi z ziem litewsko-białoruskich podczas 
ofensywy Tuchaczewskiego na Warszawę i równocześnie podołać zadaniu zaopatry-
wania cofającego się frontu. Węzeł białostocki, tak surowo oceniony przez Komisję 
płk. Serdy-Teodorskiego, w ciągu tygodnia (22-28 lipca 1920 roku), zdołał wyprawić 
w głąb kraju ponad 11 tysięcy wagonów, ratując cenny tabor i tysiące ton zaopatrzenia 
tuż przed czołówkami nadciągającej Armii Czerwonej. Miało to istotny wpływ na 
tempo polskich przygotowań do bitwy nad Wisłą.
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ABSTRACT

The article regards the role and importance of railway transportation during the Polish-
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stock and organizational problems in the functioning of railway transport responsible for 
the material and soldier supplies of Polish troops fighting on Lithuanian-Belarusian Front.
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Zdrowie i życie twoje należy do Ojczyzny 
i tylko dla dobra Ojczyzny wolno ci je poświęcić i nieść w ofierze1.

odradzające się państwo polskie potrzebowało silnej armii. Armii, w której poza 
uzbrojeniem i wyszkoleniem istotna byłaby ochrona zdrowia i życia żołnierzy. Jesienią 
1918 roku, kiedy trwały prace nad organizacją struktur sanitarnych wojska, na wschod-
nich rubieżach kraju lekarze i sanitariuszki, ochotnicy bez przygotowania do działań 
w realiach wojny, często bez doświadczenia medycznego, pełnili służbę na polu walki. 

1 F. Sławoj-Składkowski, Szanuj zdrowie, „Biblioteka Żołnierza Polskiego”, Warszawa 1919, z. 3, s. 1.

wojskowa służba sanitarna we lwowie. listopad 1918 roku

dr Agnieszka Werens

Centralna Biblioteka Wojskowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Il. 1. Grafika, autor Michał Sozański, 1919 r. 
Źródło: Władysław Orobkiewicz, Z dziejów walk i cierpień na Kresach, Lwów – Warszawa 1919
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Występowali w obronie życia nie tylko rodaków, ale i nieprzyjaciół. Nie byli żołnie-
rzami walczącymi o zwycięstwo. Ich praca była przede wszystkim pracą dla człowieka.

1 listopada 1918 roku rozpoczęła się polsko-ukraińska wojna o przynależność 
Galicji Wschodniej. Terytorium zamieszkałe w ponad 70 procentach przez ludność 
ukraińską i w 14 procentach przez ludność polską miało stać się zrębem przyszłego 
Państwa Ukraińskiego2. Dla polskiej społeczności Lwowa3, stolicy regionu, było 
oczywiste, że tereny te stanowiły integralną część odradzającej się Rzeczypospo-
litej. Lwów stał się symbolem tej wojny, a ofiarność obywateli broniących miasta 
i poświęcających swe życie dla ratowania drugiego człowieka stała się żywą legendą.

Lwów, związany od połowy XIV wieku z Rzeczpospolitą, nigdy nie przestał być 
strażnikiem jej dziedzictwa. W obliczu zagrożenia ze strony ukraińskich oddziałów, 
lwowianie zjednoczyli się, aby bronić polskości miasta. Dewiza herbowa Semper fidelis 
(Zawsze Wierny) po raz kolejny zyskała potwierdzenie. Rano 1 listopada 1918 roku 
zaskoczeni mieszkańcy Lwowa zobaczyli na ratuszu i innych publicznych budynkach 
niebiesko-żółte sztandary. Zanim Wojsko Polskie przybyło z pomocą, ludność cywilna 
sprzeciwiła się ukraińskim oddziałom. Szeregi młodocianych studentów gimnazjalnych, 

2 G. Łukomski, Cz. Partacz, B. Polak, Wojna polsko-ukraińska 1918-1919, Koszalin – Warszawa 1994, 
s. 75.

3 W 1910 roku Lwów zamieszkiwało ponad 200 tys. obywateli, z czego ponad 100 tys. stanowili Polacy, 
57 tys. Żydzi, a 39 tys. Ukraińcy, M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 
1918-1919, Warszawa 1997, s. 16.

Il. 2. Józef  Konopacki z sanitariuszką Zofią, Lwów, listopad 1918 r. 
Źródło: Semper Fidelis, obrona Lwowa w obrazach współczesnych, Lwów 1930, s. 93
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(…) zastępy robotników, dotychczas walką ciężką o byt zajętych, a dziś bojowników 
o sprawę, legion kobiet orlic, współzawodniczących o palmę pierwszeństwa z mężczyznami, 
liczne jednostki z tzw. starszego społeczeństwa, (…) młodzież akademicka, ta szczupła 
liczbą, lecz silna zdolnością czynów i poświęceń część społeczeństwa, co zawsze przy 
każdym ruchu rewolucyjnym pierwszą odgrywała rolę4, podjęli spontaniczną obronę 
Lwowa w kilka godzin po zamachu. 

Walczyli nie tylko z bronią w ręku, ale też w służbie pomocniczej, sanitarnej. 
Pod ostrzałem dział i karabinów maszynowych, wykazując się ogromnym heroizmem, 
a nade wszystko humanitarną postawą wobec poszkodowanych bez względu na 

narodowość, składali swą ofiarę w obronie miasta. W wyniku walk lub odniesionych 
ran zginęło ponad 600 lwowian5. Ponad połowa nie przekroczyła 25 roku życia, 
najmłodszy z nich miał 13 lat6. Najmłodsza ofiara cywilna, chłopiec Oswald Anissimo, 
liczyła zaledwie sześć lat.

Pierwsze punkty obrony, zorganizowane w szkole im. Sienkiewicza przy 
ul. Polnej 23 oraz w Domu Technika przy ul. Issakowicza 18, stały się jednocześnie 
ośrodkami mobilizacyjnymi. Ochotnicy zgłaszali się także do Domu Akademickiego 
przy ul. Łozińskiego 7. W pierwszym dniu zajść, do obrony Lwowa zgłosiło się ponad 

4 S. Łapiński-Nilski, A. Kron, Listopad we Lwowie 1918, Białystok 1993, s. 3.
5 Obrona Lwowa. Źródła do dziejów walk o Lwów i  województwa południowo-wschodnie. Relacje 

uczestników, t. 2, Warszawa 1993, s. 455-465.
6 S. S. Nicieja, Cmentarz Obrońców Lwowa, Wrocław 1990.

Il. 3. Polski Szpital Wojskowy nr 1 w budynku Politechniki Lwowskiej,  
zwany Szpitalem na Technice lub Szpitalem nr 1

Źródło: Semper Fidelis, obrona Lwowa w obrazach współczesnych, Lwów 1930, s. 86
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tysiąc ochotników, 22 listopada było ich już ponad sześć tysięcy7. Wśród nich znalazła 
się kilkudziesięcioosobowa grupa kobiet, wykonująca służbę kurierską, wywiadowczą  
i sanitarną. Wiele spośród nich wybierało walkę z bronią w ręku, nawet kiedy 
musiały ją zdobywać samodzielnie: Podeszliśmy na palcach do starych „landsturmaków” 
i poturbowawszy ich gołymi pięściami, wyrwaliśmy wystraszonym żołnierzom karabiny 
i, nie czekając na ich otrzeźwienie, zwialiśmy czym prędzej8.

Do 4 listopada Polacy zyskali panowanie nad zachodnią częścią miasta, a działa-
jące samowolnie oddziały podporządkowały się Naczelnej Komendzie Obrony Lwowa. 
Jej komendant kpt. Czesław Mączyński, rozkazem nr 1 z 5 listopada 1918 roku, 
dokonał podziału obszaru kontrolowanego przez Polaków na pięć odcinków: Dom 
Technika, Szkoła Marii Magdaleny, Szkoła Konarskiego, Dworzec Główny, Szkoła 
Sienkiewicza. 

W strukturach Naczelnej Komendy znalazły się wydziały: administracyjny, 
techniczny, prasowy, polityczny, intendentury oraz sanitarny. Szefowi sekcji sanitarnej 
por. dr. Lesławowi Węgrzynowskiemu podlegały Szpital nr 1 (przy ul. Leona Sapiehy, 
w budynku Politechniki Lwowskiej), z komendantem prof. Adamem Czyżewiczem 
na czele oraz Szpital nr 2 (w Domu Inwalidów przy ul. Kleparowskiej), gdzie 
komendantem był ppłk dr Henryk Glazer9.

7 M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna…, op. cit., s. 147-148.
8 Służba Ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915-1918, Warszawa 1929, s. 253.
9 Ibidem, s. 97.

Il. 4. Kpt. Czesław Jan Mączyński, 
Naczelny Komendant Wojsk Polskich 
w obronie Lwowa 1.11-22.11.1918 r., 

grafika, autor Michał Sozański, 1919 r.
Źródło: Władysław Orobkiewicz, 

Z dziejów walk i cierpień na Kresach,  
Lwów – Warszawa 1919

Il. 5. Por. dr Lesław 
Węgrzynowski, szef sanitarny 

Naczelnej Komendy Wojsk 
Polskich we Lwowie

Źródło: Semper Fidelis, obrona 
Lwowa w obrazach współczesnych, 

Lwów 1930, s. 85
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W każdym z pięciu odcinków obrony Lwowa służbę pełnił lekarz, któremu 
podlegały izba chorych przy dowództwie odcinka, punkty opatrunkowe oraz patrole 
sanitarne. Rannych z pola walki transportowano do frontowego punktu opatrun-
kowego, następnie do lekarza odcinkowego lub izby chorych przy dowództwie 
odcinka10. Osoby ciężko ranne odsyłano do szpitala na Technice, nie bez kozery 
zwanego Lwowską Golgotą11.

Dzięki wsparciu ludności cywilnej na terenie polskiej części Lwowa działały 
również organizowane w prywatnych mieszkaniach punkty opieki nad rannymi.

10 Obrona Lwowa. Źródła do…, op. cit., s. 535.
11 W. Orobkiewicz, Z dziejów walk i cierpień na Kresach, Lwów – Warszawa 1919, s. 42.

Il. 6. Hrabina Teodozja 
Dzieduszycka, przełożona 

sanitariuszek Polskiego 
Szpitala Wojskowego nr 1  

we Lwowie 

Il. 7. Ogłoszenie prywatnych 
punktów opatrunkowych  

na terenie Lwowa

Il. 8. Punkt opatrunkowy w prywatnym mieszkaniu we Lwowie
Źródło: Semper Fidelis, obrona Lwowa w obrazach współczesnych, Lwów 1930, s. 90, 92
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W części miasta zajętej przez Ukraińców pomoc poszkodowanym niosła Polska 
Służba Sanitarna kierowana przez prof. Antoniego Cieszyńskiego i malarkę Marię Dulę-
biankę12. Do momentu zajęcia całego Lwowa przez polskie oddziały, stacje opatrunkowe 
udzieliły pomocy medycznej 112 rannym. W Polskiej Służbie Sanitarnej pracowało 
13 lekarzy,  13 studentów medycyny, 53 sanitariuszki i 4 sanitariuszy, 5 chłopców do 
posług. Pomocą służyła sekcja szpitalna Ligi Kobiet, dzieląc się zapasami opatrunków 
i lekarstw13. 

7 listopada 1918 roku działania zbrojne we Lwowie przybrały charakter walk 
pozycyjnych. Bezwzględność starć budziła strach, tym większy, że krwawe sceny 
działy się na terenie miasta, pośród ciasnej zabudowy, gdzie mieszkańcy, w okopach 
i na barykadach, starali się przetrwać i ocalić życie. Zarówno personel medyczny, 
jak i sami ranni  z cierpliwością znosili trudy swego położenia. Przykładem świecił 

prymariusz [Józef Aleksiewicz], który potrafił dobę całą 
bez ustawania uwijać się między stoły, na które coraz to 
nowe kładziono wpółmartwe ciała, które należało do 
życia przywrócić. Był zawsze wesół, jowialny, sypał kro-
tochwilami, które rozśmieszały nawet tych, co na stołach 
operacyjnych leżeli, choć nieboracy nie musieli być wesoło 
usposobieni, kiedy nóż chirurga grzebał przy zmianie 
opatrunku, w rozdartych mięśniach. Ranni (…) leżeli 
cichutko, nie skarżąc się, aby broń Boże nie zakłócać 
spokoju sąsiadom i sióstr, które, jak skrzętne pszczółki, 
biegały od łóżka do łóżka, nie denerwować i nie zamęczać 
(…) Najbiedniejsze były w szpitalu kobiety, ugodzone 
ukraińskimi kulami. Najgorzej im się działo. Stłoczono 
je w jednej sali i to nie największej, a te, dla których 
zabrakło tam miejsca, leżały w ciemnej sionce przyległej. 
(…) Były tu sanitariuszki, które „doigrały się”, zbierając 
rannych na linii wśród gradu kul. Tu i owdzie na barłogu 
spoczywała szczera bojowniczka, która z karabinem 
w ręku towarzyszyła męskim obrońcom, świecąc im 
przykładem. Główny jednak kontyngent rannych składał 
się z niewiast i dziewcząt przeważnie z ludu; ranionych 

12 W Polskiej Służbie Sanitarnej działali również: Anna Baczyńska, Maria Bartlowa, dr Mirosław Ogórek, 
dr Kazimierz Panek, dr Andrej Pohorecki, chor. Kazimierz Anastazy Siciński, dr Stanisław Sobierański, 
dr Tadeusz Wiczyński, Jadwiga Zgórska. Sprawami służby zdrowia w  głębi kraju zajmował się 
Departament Sanitarny w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Z końcem 1918 roku przy Departamencie 
Sanitarnym utworzono Wojskową Radę Sanitarną, odpowiedzialną za kształcenie i doskonalenie kadr 
medycznych. Rozkazem Departamentu Sanitarnego z 9 grudnia 1918 roku nadano lekarzom służącym 
w  armii stopnie wojskowe, wprowadzono też oznaki służby zdrowia na mundurach, A. Felchner, 
Historia medycyny wojskowej na przestrzeni dziejów, Wrocław 1997, s. 26.

13 W. Orobkiewicz, Z dziejów walk i cierpień…, op. cit., s. 461-463.

Il. 9. Dr Józef Aleksiewicz, 
prymariusz (ordynator) 
oddziału chirurgicznego 

w Polskim Szpitalu 
Wojskowym nr 1 we Lwowie

Źródło: Semper Fidelis, 
obrona Lwowa w obrazach 

współczesnych, Lwów  
1930, s. 88
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w czasie zdobywania Lwowa i późniejszego oblężenia, chociaż udziału czynnego nie 
brały w walkach. (…) Kiedy przychodziłem je odwiedzać, żadna mnie o nic nie prosiła 
i o jedno tylko pytały, mianowicie: czy obrona nie słabnie przypadkiem?14

Strona ukraińska wielokrotnie łamała międzynarodowe umowy, mówiące  
o neutralności personelu sanitarnego w konflikcie. Przed atakiem nie chronił nawet znak 
czerwonego krzyża. Odbarykadowaliśmy bramę od ul. Mickiewicza – wspominał jeden ze 

14 M. Mycielski, Szpital wojsk polskich na Technice (wspomnienie z czasów oblężenia Lwowa), Lublin 1921, 
s. 8-10.

Il. 10-11. Dr Józef  Aleksiewicz z lekarzami i rannymi oddziału chirurgicznego 
Polskiego Szpitala Wojskowego  nr 1 we Lwowie

Źródło: Semper Fidelis, obrona Lwowa w obrazach współczesnych,  
Lwów 1930, s. 88, 91
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świadków zdarzenia – Doczołgał się do niej właśnie jakiś młody chłopak ze strzałem w brzuch 
(…) prosił o wezwanie rodziców. Za chwilę jednak umarł. Nadbiegł Ryziewicz i trzymając  
w ręku jakieś prześcieradło (…) krwią zmarłego (…) wymalował na serwecie znak 
czerwonego krzyża (…) przez pewien czas powiewał nią z bramy, a wreszcie wyszedł  
z sanitariuszkami (…) na ulicę. W tej jednak chwili kule z maszynki zaczęły krzesać 
iskry po chodniku. Jednej z sióstr naderwało ucho (…) wszelkie nasze próby niesienia 
pomocy rannym spełzły na niczym. Sama chorągiew z czerwonym krzyżem pochylona 
z bramy była ostrzeliwana15.

Liczne były przypadki naruszeń zawieszenia broni. Kpt. Czesław Mączyński, 
wspominając walki w okolicach Cytadeli, pisał: Nie wszystkich rannych udało się zabrać 
z ogrodu Jezuickiego. Dręczyły nas jęki, które stamtąd wychodziły, a które uważaliśmy, jako  
z polskich piersi bohaterskich wychodzące. Podwojono więc wysiłki, by ich zabrać. Do patroli 
sanitarnych strzelali Ukraińcy, na proponowane lokalne – w tym miejscu – zawieszenie 
broni celem pozbierania rannych i zabitych nie zgodzili się. (…) Naszych uniesiono stamtąd  
22 [listopada]. Przy tej pracy zabite zostały 2 sanitariuszki i kilkoro rannych…16

Z kolejnej relacji dowiadujemy się jak biegnąca z kolegami sanitariuszka Lili 
Mokłowska-Dobranicka w bramie u zbiegu ulic Zyblikiewicza i św. Zofii znajduje 
rannego Ukraińca. Zaczyna go opatrywać, a w tym czasie jego kolega, nie zwracając uwagi 
na opaskę z czerwonym krzyżem, najpierw wali pochyloną nad rannym kolbą, a później 
przykłada jej bagnet do głowy17. Pełniłam służbę jako sanitariuszka na górze Stracenia. 
Dnia 12 listopada na wiadomość, iż na ulicy Wolność leży ranny legionista, poszłam 

15 Obrona Lwowa. Źródła do…, op. cit., s. 341.
16 S. M. Jankowski, Dziewczęta w maciejówkach, Warszawa 2012, s. 136.
17 Ibidem, s. 133.

Il. 12. Ranni przed Polskim Szpitalem Wojskowym nr 1 we Lwowie
Źródło: Semper Fidelis, obrona Lwowa w obrazach współczesnych, Lwów 1930, s. 93
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tam razem z towarzyszką Olgą Maryniakówną. Obie miałyśmy odznaki Czerwonego 
Krzyża i miałyśmy nosze. Gdy nas Ukraińcy zobaczyli z okien kasarni Ferdynanda, 
rozpoczęli na nas straszny ogień. Pod gradem kul położyliśmy rannego na nosze i biegiem 
puściłyśmy się do rogu ulicy. Już dopadłyśmy tego schronienia, gdy wtem otrzymałam 
strzał w nogę. Jeszcze kilka kroków postąpiłam i upadłam. Zabrano mnie na wóz. Olga 
siadła przy mnie (…). Po drodze trzykrotnie jeszcze nas ostrzeliwano (…) przy drugim 
ostrzeliwaniu, biedna Olga dostała strzał w głowę (…) Straszna to była rana! Straszne 
chwile przybywałyście – zrobiłem uwagę. Straszne istotnie! Każdy nasz chód patrolowy 
w tych warunkach, to droga na śmierć. Ale cóż robić, tak trzeba…18

18 W. Orobkiewicz, Z dziejów walk…, op. cit., s. 43.

Il. 14. Miejsce po uderzeniu bomby na placu przed Polskim Szpitalem 
Wojskowym nr 1 we Lwowie

Źródło: Semper Fidelis, obrona Lwowa w obrazach współczesnych, Lwów 1930, s. 94

Il. 13. Personel lekarski, sanitarny i ranni Polskiego Szpitala  
Wojskowego nr 1 we Lwowie

Źródło: Semper Fidelis, obrona Lwowa w obrazach współczesnych, Lwów 1930, s. 91
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Atakowano również szpitale, gdzie przebywali nie tylko ranni Polacy, ale 
i Ukraińcy. Wielokrotnie ostrzeliwany był szpital w budynku Politechniki oraz szpital 
naprzeciwko Domu Inwalidów. W protokole sporządzonym po jednym z takich 
ataków czytamy: stwierdzono cztery uderzenia i eksplozje granatów (…) 1 w budynek 
ambulatorium chemicznego, 2 i 3 w budynek główny szpitala (…) 4 w filar budynku 
frontowego Technika (…). Następnie dwa uderzenia i eksplozje około trupiarni szpitala 
– drugie w ogrodzie. Oddano prócz tego jeszcze parę strzałów szrapnelowych, 2 kule 
wpadły do sali nr 12, gdzie znajdują się chorzy19. 

O trudnym położeniu szpitala i bohaterstwie jego personelu wspomina Maurycy 
Mycielski, uczestnik wydarzeń: Myliłby się, kto by sądził, że szpital na Technice we Lwowie 
był w czasie od 1-go listopada 1918 do Wielkanocy roku 1919 bezpiecznym schroniskiem.  
W listopadzie gradem sypały się nań kule, zwłaszcza z cytadeli, a później, kiedy rozpo-
częło się bombardowanie Lwowa, granaty i szrapnele odwiedzały go na równi z innymi 
obiektami wojskowymi i prywatnymi kamienicami, gdyż Ukraińcy strzelali na chybił 
trafił i bez żadnego programu. Trzeba tu podnieść, że zachowanie się siostrzyczek było 
bez zarzutu. Jeżeli, która duszę miała na ramieniu, to w każdym razie niczym nie 
zdradziła się z tym i ani na chwilę nie przerwały służby. Krzątały się między łóżkami, 
starając się spokojem i udaną obojętnością zatrzeć przykre wrażenie, jakie ta palba 
robiła na obecnych20.

Porozumienie zawarte 19 listopada 1918 roku, mające zapewnić każdej ze 
stron ochronę placówek sanitarnych, nie przyniosło oczekiwanych efektów.

19 J. Gella, Ruski miesiąc 1/XI-22/XI 1918. Ilustrowany opis walk listopadowych we Lwowie, Lwów 1919, 
s. 202-203.

20 M. Mycielski, Szpital wojsk polskich na Technice…, op. cit., s. 11.

Il. 15. Sala rannych w Polskim Szpitalu Wojskowym nr 1 we Lwowie
Źródło: Semper Fidelis, obrona Lwowa w obrazach współczesnych, Lwów 1930, s. 95
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Sytuacja we Lwowie stawała się dramatyczna, a obrońcy rozpaczliwie oczekiwali 
wsparcia. Spontanicznie organizowana pomoc nie wystarczała. Dopiero informacja, 
jaką przekazał Józefowi Piłsudskiemu wysłannik kpt. Czesława Mączyńskiego, boha-
terski pilot por. Stefan Stec, biorący wcześniej udział w akcji zniszczenia ukraińskich 
stanowisk artyleryjskich, przyspieszyła bieg wydarzeń21. Rozkazem z 16 listopada 
1918 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski nakazał natychmiastową pomoc wal-
czącemu miastu. 19 listopada z Przemyśla do Lwowa wyruszyły oddziały odsieczy. 
Sześcioma pociągami transportowymi, poprzedzonymi pociągiem pancernym, prze-
wieziono 140 oficerów, 1228 żołnierzy, osiem armat, karabiny maszynowe i zapasy 
amunicji. 20 listopada ppłk. Michał Karaszewicz-Tokarzewski przejął komendę 
nad połączonymi siłami we Lwowie22. Pod koniec trzeciego tygodnia23 walk, kiedy 
siły fizyczne i psychiczne obrońców powoli się wyczerpywały, Ukraińcy opuścili 
miasto. Rankiem 22 listopada por. Roman Abraham na wieży lwowskiego ratusza 
zawiesił jedynie przynależną, tak krajowi, jak i miastu, biało-czerwoną, polską flagę  
państwową.

21 T. Kopański, Wojna polsko-ukraińska 1918-1919 i jej bohaterowie, Warszawa 2013, s. 38.
22 Siły obronne Lwowa na dzień 20 listopada 1918 roku to: 500 oficerów, 4360 podoficerów i szeregowców, 

40 karabinów maszynowych i  13 dział oraz przybyła następnego dnia grupa około 200 żołnierzy 
gen. bryg. Bolesława Roji; M. Mycielski, Szpital wojsk polskich na Technice…, op. cit., s. 139, 143.

23 Okres obrony Lwowa od 1 do 22 listopada 1918 roku ze względu na długi czas oczekiwania na pomoc 
wojska zwano ruskim miesiącem, T. Kopański, Wojna polsko-ukraińska…, op. cit., s. 47.

Il. 16. Sala rannych w Polskim Szpitalu Wojskowym nr 1 we Lwowie
Źródło: Semper Fidelis, obrona Lwowa w obrazach współczesnych, Lwów 1930, s. 95
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 Koniec oblężenia nie oznaczał końca konfliktu. Walki zbrojne o przynależność 
Galicji Wschodniej do Polski trwały do lipca 1919 roku, a kolejne trzy lata konieczne 
były, aby osiągnąć porozumienie. 

Zakończenie działań militarnych oznaczało demobilizację Wojska Polskiego 
i zmiany w wojskowej służbie zdrowia24. Obszar Rzeczypospolitej podzielono na 
Okręgi Korpusów (numeracja od I do X), do których należały szefostwa służby 
zdrowia. Każdy okręg posiadał szpital okręgowy oraz trzy rejonowe i garnizonowe. 
Szpital dla okręgu lwowskiego (VI), nazywany Głównym Szpitalem Okręgowym, 
od 1933 roku im. Jana III Sobieskiego, dysponował w 1919 roku 1120 łóżkami, po 
zakończeniu działań wojennych w 1922 roku zredukowano liczbę miejsc do 600. 
Oprócz szpitali okręgowych działały mniejsze placówki w Gródku Jagiellońskim, 
Jarosławiu, Lwowie, Łańcucie i Przemyślu, dysponując w 1918 roku 1743 łóżkami. 
W 1919 roku liczba wzrosła do ponad 10 tysięcy.

24 Na mocy dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego z  20 marca 1921 roku służbę zdrowia 
podporządkowano Szefowi Administracji Armii, co zadecydowało o usytuowaniu lekarzy w strukturach 
wojska. Oficjalnie przyjęto nazwę wojskowa służba zdrowia, co oznaczało, że nie stanowi ona jednego 
z  głównych rodzajów wojsk, jak byłoby w  przypadku nazwy wojska sanitarne, a jedynie służbę 
pomocniczą, A. Felchner, Służba zdrowia wojska polskiego od jesieni 1918 do mobilizacji 1939 r., cz. 1, 
Łódź 1990, s. 33-34.

Il. 17. Por. Roman Abraham  
z chor. Józefem Mazanowskim zatknęli na 
ratuszowej wieży biało-czerwony sztandar,  

Lwów, 22 listopada 1918 r.
Źródło: T. J. Kopański, Wojna polsko-ukraińska 
1918-1919 i jej bohaterowie, Warszawa 2013
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Zmieniono organizację szpitali. Zlikwidowano lazarety polowe, m.in. 
funkcjonujący dotychczas szpital wojskowy w budynku Politechniki Lwowskiej 
(Technika). Szpital Okręgowy nr 6 Lwów, który zajmował się leczeniem żołnierzy 
Okręgu Korpusu nr VI, przemianowano na Szpital Okręgowy nr VI Lwów; Kompanię 
Zapasową Sanitarną nr 6 Lwów i Okręgową Składnicę Sanitarną nr 6 Lwów na Kadrę 

Il. 18. Transport ofiary ukraińskiego ostrzału artyleryjskiego,  
Lwów, listopad 1918 r.

Źródło: T. J. Kopański, Wojna polsko-ukraińska 1918-1919 i jej bohaterowie, 
Warszawa 2013

Il. 19. Prowizoryczny cmentarz poległych przed budynkiem  
Szpitala Wojskowego nr 1 we Lwowie

Źródło: Semper Fidelis, obrona Lwowa w obrazach współczesnych, Lwów 1930, s. 95
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Kompanii i Zapasowej Sanitarnej nr VI Lwów; Szkołę Inwalidów zaś na Szpital dla 
Inwalidów, Fabrykę Protez, Dom Inwalidów (Lwów) na Zakład Leczniczo-Szkolny 
dla Inwalidów Lwów25. 

15 marca 1923 roku Rada Ambasadorów, będąca organem wykonawczym traktatu 
wersalskiego, kończącego I wojnę światową, zatwierdziła przebieg wschodniej granicy  
II Rzeczypospolitej. Wojna polsko-ukraińska kosztowała życie 10 tysięcy polskich 
i 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy, a Galicję Wschodnią pozostawiła doszczętnie 
zrujnowaną. Setki cywilów zginęło z powodu odniesionych ran, a fatalne warunki 
sanitarne, jakie panowały we Lwowie, były przyczyną kolejnych ofiar. W wyniku 
epidemii tyfusu, gruźlicy, braku lekarstw, niedożywienia umierali lwowianie, zwłaszcza 
najsłabsi – dzieci i ludzie starsi. Wzrastała wrogość między Polakami a Ukraińcami,  
co prowadziło do kolejnych tragedii. Do jednej z nich doszło 22-23 listopada 
1918 roku. Zamordowano wówczas ponad 100 mieszkańców Lwowa narodowości 
żydowskiej oskarżonych o antypolską działalność i współpracę z Ukraińcami26. 

Służba sanitarna, działająca we Lwowie w listopadzie 1918 roku, wybierając 
między miłością do cierpiącego człowieka a obowiązkiem wobec kraju, opowiadała 
się nade wszystko za człowieczeństwem. Dla tych, którzy nieśli pomoc, nie miała 
znaczenia nacja, nie było żadnej różnicy między polskimi, ukraińskimi i żydowskimi 
rannymi. Nie było nienawiści i zemsty. Dla lwowskich lekarzy i sanitariuszek naj-
ważniejszy na wojnie był człowiek i ta niezwykła forma współczucia, wyrażająca się 
w działaniu, bezinteresownej pomocy. 

25 Ibidem, s. 114-115, 133, 141-143.
26 J. Tomaszewski, Lwów, 22 listopada 1918, „Przegląd Historyczny” 1984, 75/2, s. 279-285.

Il. 20. Sala oddziału chirurgicznego Szpitala Wojskowego nr 1
Źródło: Semper Fidelis, obrona Lwowa w obrazach współczesnych, Lwów 1930, s. 87
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono proces tworzenia się służby zdrowia w strukturach formującego 
się Wojska Polskiego. Szczególna uwaga skierowana jest na czas obrony Lwowa od 1 do 
22 listopada 1918 roku i bohaterską postawę nie tylko walczących i broniących miasta 
ochotników, ale przede wszystkim personelu medycznego, który nie hołdując hasłom 
egoizmu narodowego, udzielał pomocy rannym obu stron konfliktu.

ABSTRACT

Author of this article presents the process of creating military medical service in the 
structures of the forming Polish Armed Forces. Particular attention is given to the street 
fights in the city of Lvov from 1st to 22nd November, 1918 and the heroic attitude 
of medical personnel among volunteers who, without paying attention to the slogans 
of national egoism, provided help to the wounded from both sides of the conflict.
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11 listopada 1918 roku, uznany za dzień odzyskania niepodległości po okresie 
niewoli, stanowi jedną z najważniejszych dat w całej historii Polski. Rozbiór pań-
stwa polskiego, dokonany pod koniec XVIII wieku przez trzy mocarstwa – Rosję, 
Prusy i Austrię, na 123 lata odebrał narodowi polskiemu niezależność i możliwość 
samostanowienia.

Droga Polaków do niepodległości była procesem długotrwałym. Po wielu 
dziesięcioleciach bezskutecznych prób, zarówno na drodze politycznej, jak i poprzez 
czyn zbrojny, pod koniec 1916 roku zaczęły się pojawiać pierwsze zmiany nastawienia 
zaborców do kwestii odbudowy państwa polskiego. Ich konkretnym przejawem 
stał się, wydany w formie odezwy 5 listopada 1916 roku w Warszawie i Lublinie, 
manifest cesarzy Niemiec i Austro-Węgier, skierowany do ludności zamieszkującej 
ziemie polskie, objęte zaborami niemieckim i austriackim. W akcie tym, podpisanym 
przez gubernatorów Hansa von Beselera i Karla Kuka, w imieniu cesarzy Wilhelma II 
i Franciszka Józefa I, znalazły się między innymi słowa: (…) by ziemie polskie (…) do 
szczęśliwej przywieść przyszłości, Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki i Jego Cesarska 
i Królewska Mość Cesarz Austrii i Apostolski Król Węgier ułożyli się, by z ziem tych 
utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem (…)1. 
O tym, że był to głównie akt propagandowy, mający na celu pozyskanie polskiego 
rekruta na potrzeby wojny toczącej się od 1914 roku na polach Europy, świadczy fakt, 
że już kilka dni po tym wydarzeniu wydano kolejną odezwę, tym razem nawołującą 
do zasilania szeregów armii niemieckiej i austriackiej celem walki z Rosją2. 

Manifest, choć nie spełnił nadziei pokładanych w nim przez autorów, wywarł 
duże wrażenie w całej Europie. Jedną z pierwszych reakcji była odpowiedź Rosji, 

1 Do mieszkańców lubelskiego Jeneralnego Gubernatorstwa!, Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego 
Gubernatorstwa Wojskowego dla austryacko-węgierskiego obszaru okupowanego w Polsce 1916, cz. XV.

2 Do ludności Jeneralnych Gubernatorstw lubelskiego i warszawskiego!, Dziennik Rozporządzeń c. i k. 
Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla austryacko-węgierskiego obszaru okupowanego w Polsce 
1916, cz. XVI.
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również pilnie poszukującej rezerw dla znajdującej się w trudnym położeniu armii. 
19 listopada 1916 roku rosyjski premier Aleksander Trepow wygłosił w Dumie 
przemówienie, w którym powiedział: chcemy odbudować wolną Polskę w jej granicach 
etnograficznych i w nierozdzielnej łączności z Rosją3. Potwierdzeniem tej deklaracji 
był rozkaz cara Mikołaja II z 25 grudnia 1916 roku zawierający słowa o: utworzeniu 
Polski wolnej, złożonej ze wszystkich trzech części, dotychczas rozdzielonych4.

Rosyjskiego sojusznika poparły na forum międzynarodowym rządy Wielkiej 
Brytanii i Francji5, z kolei w następnym miesiącu sprawa polska zyskała kolejnego 
orędownika, prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, który 
22 stycznia 1917 roku oświadczył, że powinna powstać zjednoczona, niepodległa 
i sama stanowiąca swe prawa Polska6. Kolejnym krokiem ze strony amerykańskiego 
prezydenta był 14-punktowy program pokojowy, przedstawiony w styczniu 1918 roku 
w orędziu do amerykańskiego Kongresu. Jego punkt 13 mówił wprost o konieczności 
stworzenia niepodległego państwa polskiego na ziemiach zamieszkanych przez ludność 
bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, 
gospodarczą i integralnością terytorialną gwarantowaną przez układ międzynarodowy7.

Bezpośrednim skutkiem „Aktu 5 listopada” było utworzenie zalążka polskich 
władz cywilnych i wojskowych. W grudniu 1916 roku powołano Tymczasową Radę 
Stanu, będącą organem doradczym i przygotowawczym, współdziałającym z niemie-
ckimi i austriackimi władzami okupacyjnymi na rzecz przyszłych polskich instytucji 
państwowych, przy którym w styczniu 1917 roku utworzono Komisję Wojskową8. 
Zadaniem Komisji było prowadzenie prac nad aktami prawnymi, regulaminami 
i sprawami organizacyjnymi dotyczącymi przyszłego Wojska Polskiego9. 

Tymczasowa Rada Stanu została rozwiązana w wyniku cofnięcia jej poparcia 
przez Polską Organizację Wojskową, co było jednym z wielu skutków kryzysu 
przysięgowego z lipca 1917 roku, wywołanego odmową polskich żołnierzy złożenia 
przysięgi uwzględniającej służenie interesom Niemiec i Austrii10. Dymisja Rady Stanu 
nie powstrzymała jednak władz niemieckich i austriackich przed dalszymi zabiegami 
o uzyskanie polskiego wsparcia w toczącej się wojnie. Dlatego już 12 września 
1917 roku powołano Radę Regencyjną Królestwa Polskiego, której zadaniem było 
sprawowanie najwyższej władzy państwowej do czasu wyboru polskiego monarchy11. 
Zgodnie z dekretem z 3 stycznia 1918 roku Rada Regencyjna miała sprawować władzę 

3 J. Żarnowski, Listopad 1918, Warszawa 1982, s. 76.
4 Ibidem, s. 76.
5 Ibidem, s. 77.
6 Ibidem, s. 85.
7 Woodrow Wilson and World Settlement. Original Documents of the Peace Conference, ed. R. S. Baker, 

Vol. 3, London 1923, s. 44.
8 T. Böhm, Z dziejów naczelnych władz II Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 11-12.
9 Ibidem.
10 B. Woszczyński, Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918-1921, Warszawa 1972, s. 21-23.
11 Patent z dnia 12-go września 1917 r. o ustanowieniu władzy państwowej w Królestwie Polskim, Dz.Urz. 

Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Nr 5 Dział II, s. 235.
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zwierzchnią w państwie, a także rządy za pośrednictwem Prezydenta Ministrów i Rady 
Ministrów12. Nowym władzom podporządkowała się w całości dotychczasowa Komisja 
Wojskowa, która od kwietnia 1918 roku zaczęła stopniowo rozszerzać swoje kompeten-
cje i struktury, zmierzając w kierunku przekształcenia z czasem w Ministerstwo Wojny13.

Formalne tworzenie państwa polskiego rozpoczęło się w ostatnich miesiącach 
trwania wojny. 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość 
Polski14, natomiast 12 października 1918 roku wydała dekret, na mocy którego 
przejmowała od okupantów władzę zwierzchnią nad polskim wojskiem oraz ustalała 
nową rotę przysięgi, pozbawioną odniesienia do dotychczasowych zaborców15.

Od tego momentu priorytetem stało się stopniowe tworzenie struktur mło-
dego państwa, począwszy od budowy zrębów systemu cywilnej oraz wojskowej 
administracji centralnej i terenowej. Należy bowiem pamiętać, że odrodzenie 
państwa polskiego nastąpiło w wyniku postępującej degradacji dotychczasowego 
porządku w Europie, głębokich zmian społecznych oraz trwającej od kilku lat 
wyniszczającej wojny. Na ziemiach polskich przez ponad 100 lat funkcjonowały 
różne systemy administracyjne, gospodarcze i monetarne, a przede wszystkim 
prawne (w zakresie prawa sądowego trzy główne: austriacki, pruski i rosyjski, 
a także dwa lokalne: w Polsce centralnej francuski, oparty na Kodeksie Napoleona 
oraz węgierski na terenach Spiszu i Orawy16). Taki stan, jak również spustoszenie, 
jakie poczyniła rabunkowa polityka zaborców oraz przetaczające się od 1914 roku 
fronty, spowodowały, że cały system państwowy trzeba było budować praktycznie 
od podstaw. Wobec niestabilnej sytuacji, jaka wytworzyła się po zakończeniu wojny 
i upadku dotychczasowych mocarstw, jedną z podstawowych kwestii było przygo-
towanie państwa do obrony przed zagrożeniami z zewnątrz, co wiązało się z pilną 
koniecznością powołania odpowiednich organów wojskowych i odbudowy armii.

19 września 1918 roku został wydany dekret Rady Regencyjnej, powołujący 
szefa Sztabu Wojsk Polskich17, kolejnym dekretem, z 26 października 1918 roku, 
przekształcono istniejącą do tej pory Komisję Wojskową w Ministerstwo Spraw 
Wojskowych, z ministrem spraw wojskowych na czele18, a następnego dnia uchwalono 
tymczasową ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej19. 

12 Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w  Królestwie Polskiem, 
Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918 Nr 1 poz. 1.

13 T. Böhm, Z dziejów…, op. cit., s. 17.
14 Orędzie Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego, Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918 Nr 12 poz. 23.
15 Dekret w przedmiocie objęcia przez Radę Regencyjną władzy zwierzchniej nad wojskiem, Dziennik 

Praw Królestwa Polskiego 1918 Nr 13 poz. 26.
16 J. Markiewicz, Kształtowanie się polskiego systemu prawa sądowego i jego twórcy w okresie międzywojennym 

1919-1939 (wybrane zagadnienia), Polska Akademia Nauk, Teka Komisji Prawniczej III/2010, s. 113.
17 Dekret w przedmiocie ustanowienia Szefa Sztabu Wojsk Polskich, Dziennik Praw Królestwa Polskiego 

1918 Nr 13 poz. 29.
18 Dekret o utworzeniu Ministerstw: Spraw Zewnętrznych, Spraw Wojskowych, Komunikacji i Aprowizacji, 

Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918 Nr 14 poz. 30.
19 Tymczasowa ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej, Dziennik Praw Królestwa Polskiego 

1918 Nr 13 poz. 28.
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11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała wojskową władzę zwierzch-
nią oraz naczelne dowództwo nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu20,  
a po swoim rozwiązaniu 14 listopada 1918 roku powierzyła mu także władzę 
cywilną21. Naczelny Wódz Wojsk Polskich Józef Piłsudski sprawował ją do 29 listopada 
1918 roku, czyli do momentu ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego 
dekretu Naczelnika Państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej22.

Tak zakończył się pierwszy etap tworzenia podstaw nowej państwowości 
polskiej oraz odtwarzania struktur administracji wojskowej. Od tego momentu, aż 
do tragicznego w skutkach dla całego kraju września 1939 roku, najważniejszymi 
wojskowymi organami centralnej II Rzeczypospolitej były: Ministerstwo Spraw 
Wojskowych, Sztab Generalny (przemianowany następnie na Główny) oraz utwo-
rzony w 1926 roku Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych. Do ich zadań, zależnych 
od podziału kompetencji w różnych okresach 20-lecia międzywojennego, należało 
kompleksowe kierowanie, administrowanie i dowodzenie Wojskiem Polskim, 
zapewnienie odpowiedniej kadry dowódczej, oficerskiej i podoficerskiej, organizacja 
szkolenia, poboru i przygotowanie mobilizacyjne, zapewnienie zaopatrzenia w uzbro-
jenie, wyposażenie oraz inny sprzęt wojskowy, opracowywanie planów wojennych, 
operacyjnych, instrukcji i regulaminów, zabezpieczenie infrastruktury technicznej 
i magazynowej, a także organizacja produkcji zbrojeniowej.

LATA 1918-1921
Urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich, jak wspomniano we wstępie, został ustanowiony 
dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 19 września 1918 roku. Miesiąc 
później, 28 października, pierwszym szefem Sztabu został mianowany gen. Tadeusz 
Jordan-Rozwadowski, a jego zastępcą płk Włodzimierz Ostoja-Zagórski. W tym 
samym miesiącu zaproponowano także pierwsze struktury organizacyjne Sztabu 
Generalnego, zgodnie z którymi miał się on składać z 6 wydziałów oraz Żandarmerii 
Polowej23. W początkowym okresie istnienia Sztab funkcjonował jako odrębny, 
centralny organ Wojska Polskiego, którego zadaniem miała być głównie organizacja 
struktur wojskowych jako regularnej armii oraz szkolenie wojska24. Pełnił rolę naczel-
nej władzy wojskowej, współdziałając bezpośrednio z Radą Regencyjną w zakresie 

20 Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie przekazania naczelnego dowództwa wojsk polskich brygadjerowi 
Józefowi Piłsudskiemu, Dziennik Praw Państwa Polskiego 1918 Nr 17 poz. 38.

21 Orędzie Rady Regencyjnej w  przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i  przekazania Najwyższej 
Władzy Państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu, Dziennik Praw 
Państwa Polskiego 1918 Nr 17 poz. 39.

22 Dekret Naczelnika Państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, Dziennik Praw 
Państwa Polskiego 1918 Nr 17 poz. 41.

23 Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP, red. T. Dubicki, Łomianki 
2010, s. 8.

24 Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego 1918-2003, red. T. Panecki, F. Puchała, J. Szostak, Warszawa 
2003, s. 39.
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działań zmierzających do tworzenia lokalnych ośrodków polskiej władzy na terenach 
przekazywanych przez zaborców oraz objęcia ich współpracą wojskową25.

W listopadzie 1918 roku nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych 
Sztabu, kiedy jego szefem został gen. ppor. Stanisław Szeptycki, a jego zastępcą 
płk Adam Nieniewski. 21 listopada 1918 roku przyjęto struktury instytucji, zgodnie 
z którymi podzielono ją na następujące oddziały:

• Oddział I Organizacyjny (szef płk Wacław Przeździecki, następnie płk Jan 
Thullie), odpowiedzialny za organizację jednostek poszczególnych rodzajów  
wojsk, a także za analizę doświadczeń polskich i obcych państw w zakresie mobi-
lizacyjnym, taktyczno-operacyjnym, organizacyjnym i zaopatrzeniowym;

• Oddział II Łączności (szef mjr Kazimierz Drewnowski), w którego kom-
petencjach leżały kwestie związane z łącznością telefoniczną i telegraficzną 
oraz jej zabezpieczenie techniczne;

• Oddział III Kolejowy (szef mjr inż. Jan Haluch-Brzozowski), zajmował się 
organizacją i funkcjonowaniem kolejnictwa wojskowego w zakresie sprzętu 
oraz oddziałów wojsk kolejowych, a także niezbędnej infrastruktury;

• Oddział IV Techniczny (szef płk Juliusz Tarnawa-Malczewski), odpowia-
dał za wyposażenie wojska w uzbrojenie i sprzęt techniczny, a także za 

25 P. Marszałek, Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, Wrocław 2011.
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fortyfikacje i budownictwo wojskowe, lotnictwo, służby samochodowe 
i tabory;

• Oddział V Demobilizacyjny (szef mjr Stanisław Starzewski), miał charakter 
tymczasowy i został utworzony w celu zajmowania się jeńcami polskiej 
narodowości, powracającymi z niewoli po zakończeniu I wojny światowej;

• Oddział VI Informacyjny (szef płk Jan Rybak), był odpowiedzialny za 
wywiad i kontrwywiad wojskowy, a także kwestie wojskowo-policyjne;

• Oddział VII Naukowy (szef kpt. Stanisław Kwaśniewski), zajmował się 
opracowywaniem gier wojennych, ćwiczeń operacyjnych oraz regulaminów;

• Oddział VIII Geograficzny (szef gen. ppor. inż. Wojciech Falewicz), do 
którego obowiązków należało opracowywanie, druk oraz zaopatrzenie 
wojska w mapy topograficzne;

• Oddział IX Personalny (szef ppłk Antoni Szylling), odpowiedzialny za 
sprawy personalne i ewidencję osobową;

• Oddział X Adiutantura (szef mjr Tadeusz Kasprzycki)26.

26 T. Kmiecik, Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 2012, s. 45-48.
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Sztabowi Generalnemu podporządkowano także Dowództwo Żandarmerii 
Polowej Wojsk Polskich, na której czele stał rtm. Norbert Okołowicz. Obowiąz-
kiem tej formacji było zapewnienie w wojsku dyscypliny, zabezpieczenie mienia 
pozostawionego na terenie Polski przez zaborców oraz ochrona ludności cywilnej 
przed aktami bandytyzmu27.

Jak widać z powyższego zestawienia, zadania, jakie ostatecznie przypadły 
Sztabowi Generalnemu w początkach jego istnienia, wykraczały zdecydowanie poza 
założone wstępnie kwestie organizacyjne i szkoleniowe. Część tych kompetencji 
była powieleniem zadań realizowanych przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, 
co między innymi było przyczyną reorganizacji organu już po kilku miesiącach 
funkcjonowania28.

Wybuch konfliktu zbrojnego pomiędzy Polską i Rosją bolszewicką w lutym 
1919 roku wymusił dokonanie zmian organizacyjnych, usprawniających działanie 
organu oraz dostosowujących go do nowej sytuacji. Rozkazem z 13 lutego 1919 roku 
powołano Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, którego trzon stanowić miał 
dotychczasowy Sztab Generalny, z zadaniem wspierania Naczelnego Wodza w pro-
wadzeniu działań militarnych. Nowy Sztab Naczelnego Dowództwa (pełniącym 
obowiązki szefa został od 1 marca 1919 roku płk Stanisław Haller) składał się z sześciu 
podstawowych komórek:

• Oddział I Operacyjny, opracowujący rozkazy, zarządzenia i  decyzje 
operacyjne;

• Oddział II Służby Łączności, odpowiedzialny za sprawy łączności telefo-
nicznej, telegraficznej i polowej;

• Oddział III Kolejowy, przygotowujący i realizujący transporty wojskowe 
drogą kolejową;

• Oddział IV Główne Kwatermistrzostwo, prowadzący wszelkie sprawy 
związane z zaopatrzeniem technicznym i medycznym, zakwaterowaniem, 
transportem samochodowym i taborami, a także organizacją duszpasterstwa 
i poczty polowej;

• Oddział V Prezydialny, zajmujący się sprawami kadrowo-personalnymi, 
głównie w odniesieniu do oficerów;

• Oddział VI Informacyjny, realizujący zadania wywiadowcze i kontr- 
wywiadowcze29.

27 Ibidem, s. 48.
28 Ibidem, s. 49.
29 P. Marszałek, Najwyższe władze…, op. cit., s. 128-130.
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Wprowadzone zmiany miały przede wszystkim odciążyć Sztab Generalny od 
czynności związanych z administrowaniem wojskiem na rzecz zintensyfikowania 
prac planistyczno-organizacyjnych. W tym celu część jego komórek przeniesiono do 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, a pozostałe dostosowano do realizowania zadań 
wojennych30. Po reorganizacji w kompetencjach Sztabu Generalnego znalazło się 
wszystko, co było związane z operacjami prowadzonymi na froncie, Ministerstwo 
Spraw Wojskowych zaś otrzymało obowiązki związane z działalnością na terenach 
nieobjętych działaniami wojennymi31.

Kolejną reorganizację Sztabu Generalnego, polegającą na zmianach struk-
tury i zadań poszczególnych oddziałów, przeprowadzono w maju 1919 roku. 
Zmniejszono wówczas ich liczbę do pięciu (I Organizacyjny, II Informacyjny,  
III Operacyjny, III A Łączności, III B Lotnictwa, IV Kwatermistrzostwa, IV A Kolejowy,  
V Prezydialny), nadając wysoką rangę Oddziałowi Informacyjnemu, który otrzymał 
zwiększone etaty32. Jego rolą, w obliczu trwającego konfliktu polsko-rosyjskiego oraz 
obaw o zachowanie w tej sytuacji Niemiec, miało być rozpoznawanie zamiarów, 
ugrupowań i liczebności przeciwnika, a także organizacji, uzbrojenia i wyszkolenia 
jego wojsk33.

30 Sztab Generalny (Główny)…, op. cit., s. 38.
31 T. Kmiecik, Sztab Generalny…, op. cit., s. 57.
32 Ibidem, s. 60.
33 Sztab Generalny (Główny)…, op. cit., s. 39.
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Kolejna zasadnicza reorganizacja została przeprowadzona na początku stycznia 
1920 roku. Zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z 11 grud-
nia 1919 roku w strukturach Sztabu pozostawiono bez zmian oddziały I, II i III, 
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natomiast Oddział III A przekształcono w Szefostwo Łączności, III B w Szefostwo 
Lotnictwa, utworzono Oddział IV Etapów, a dotychczasowy Oddział IV Kwater-
mistrzostwa przeformowano w Szefostwa zgodnie z istniejącymi w nim do tej pory 
sekcjami. Oddział IV B stał się Szefostwem Kolejnictwa Polowego, a Oddział V 
otrzymał dodatkowo zadania personalne, związane z formacjami podległymi Naczel-
nemu Dowództwu34. 

22 lipca 1920 roku szefem Sztabu Generalnego został ponownie gen. Tadeusz  
Jordan-Rozwadowski, jego pierwszym zastępcą był dotychczasowy zastępca 
– gen. Mieczysław Kuliński, a na stanowisko drugiego zastępcy – Głównego 
Kwatermistrza wyznaczono gen. ppor. Mieczysława Norwida-Neugebauera35. 
Podległość organizacyjna pionów poszczególnych zastępców wyglądała nastę-
pująco: I zastępcy podporządkowano Oddziały I, II, III i IV, natomiast pion 
II zastępcy składał się z pozostałych komórek, wchodzących w skład Sztabu36. 
Również w lipcu 1920 roku odbyła się mobilizacja części krajowych zakładów 
przemysłowych na rzecz potrzeb frontowych armii polskiej. Działania te koor-
dynował, przy ścisłej współpracy ze Sztabem Generalnym, specjalnie powołany 
Komitet Przemysłowy, wchodzący w skład Ministerstwa Spraw Wojskowych37.

Podczas trwania wojny polsko-bolszewickiej do najważniejszych zadań Szefa 
Sztabu Generalnego należało zastępowanie Naczelnego Wodza w przypadku udania się 
przez niego na front i bezpośredniego kierowania działaniami zbrojnymi. Wydzielano 
wówczas ze składu Sztabu Generalnego tzw. Sztab Naczelnego Wodza, a dowodzenie 
ogólne nad Wojskiem Polskim przejmował Szef Sztabu Generalnego. Taka sytuacja 
miała miejsce między innymi podczas operacji wileńskiej w kwietniu 1919 roku, 
ofensywy kijowskiej na wiosnę 1920 roku oraz bitwy niemeńskiej we wrześniu 
1920 roku. Oznaczało to niezwykle istotną rolę Sztabu Generalnego i jego szefa nie 
tylko w zakresie planowania, ale również dowodzenia38.

Ostatnie zmiany w strukturze Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, a co 
za tym idzie również w organizacji Sztabu czasu wojny, odbyły się już po zakończeniu 
działań wojennych i miały na celu przygotowanie sił zbrojnych do przestawienia na 
tory pokojowe. W pierwszej kolejności, rozkazem z 13 listopada 1920 roku, podzielono 
Dowództwo na część gospodarczo-materiałową i demobilizacyjną (obie przekazane 
do Ministerstwa Spraw Wojskowych) oraz operacyjną (oddaną bezpośrednio pod 
zwierzchnictwo Naczelnego Wodza). Następnym krokiem było wydanie 7 stycznia 
1921 roku dekretu Naczelnego Wodza, który przewidywał włączenie pokojowych struktur 
Sztabu Generalnego w skład Ministerstwa Spraw Wojskowych. 1 kwietnia zlikwidowano 
ekspozyturę mobilizacyjną Ministerstwa Spraw Wojskowych, a podległe Naczelnemu 

34 P. Marszałek, Najwyższe władze…, op. cit., s. 132-133.
35 T. Kmiecik, Sztab Generalny…, op. cit., s. 74.
36 Zarys dziejów Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego 1918-2002, Warszawa 2002, s. 24.
37 T. Kmiecik, Sztab Generalny…, op. cit., s. 74.
38 Zarys dziejów…, op. cit., s. 25.
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Dowództwu oddziały podporządkowano szefowi Sztabu Generalnego. Trzy dni później 
przeprowadzono ostateczną reorganizację naczelnych władz wojskowych, w wyniku której 
12 maja 1921 roku zlikwidowano Naczelne Dowództwo, a jego komórki włączono do 
sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych. Sztab ministerstwa stał się z kolei podstawą 
do odtworzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, już w nowych, pokojowych 
realiach i w odpowiadających im strukturach władzy39.

LATA 1921-1926

17 marca 1921 roku uchwalono Konstytucję, która regulowała między innymi 
organizację naczelnych władz wojskowych w kraju, na zasadach demokratycznego 
zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Zgodnie z jej postanowieniami prezydent 
Rzeczypospolitej stał się najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, z kolei najwyższą 
władzę wojskową, zarówno w kwestiach kierownictwa pokojowego, jak i przygotowań 
do wojny, miał sprawować minister spraw wojskowych. Możliwość powoływania 
Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych pozostawiono jedynie na czas wojny, ograniczając 
jednocześnie jego kompetencje wyłącznie do dowodzenia podczas konfliktu zbroj-
nego, przy jednoczesnej odpowiedzialności za działania przed Sejmem40. Ustawa 
Zasadnicza nie zawierała regulacji dotyczących struktur i kompetencji naczelnych 
organów Wojska Polskiego, jak również instytucji im podległych, z kolei o ogólnej 
liczebności armii oraz jej budżecie miał corocznie decydować Sejm41.

Pomiędzy 7 stycznia 1921 roku a 6 sierpnia 1926 roku istniały równolegle 
dwa najważniejsze organy naczelnych władz wojskowych: Rada Wojenna oraz 
Ministerstwo Spraw Wojskowych42. Dwustopniowa Rada Wojenna była organem 
doradczym i opiniodawczym prezydenta RP, a jej uchwały stanowiły wytyczne dla 
działalności Ministerstwa Spraw Wojskowych43. W skład Pełnej Rady Wojennej 
wchodzili: prezydent, jako jej przewodniczący, minister i wiceminister spraw 
wojskowych, generał przewidywany na stanowisko Naczelnego Wodza, szef 
Sztabu Generalnego wraz ze swoimi zastępcami, inspektorzy armii przewidywani 
na dowódców czasu wojny oraz trzech generałów wyznaczanych corocznie przez 
ministra spraw wojskowych. Spośród członków Pełnej Rady Wojennej wybierano 
Ścisłą Radę Wojenną, pod przewodnictwem kandydata na Naczelnego Wodza. 
Do jej obowiązków należało kierowanie przygotowaniami do wojny, opracowy-
wanie planów obrony państwa oraz operacyjnych. W jej kompetencjach leżała 
także ocena kwalifikacji najwyższych dowódców, a decyzje w tej kwestii były 
wiążące i ostateczne44. Szerokie uprawnienia Rady Wojennej powielały jednak lub 

39 P. Marszałek, Najwyższe władze…, op. cit., s. 133-134.
40 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 44 poz. 267.
41 L. Wyszczelski, Ministerstwo…, op. cit., s. 59.
42 Ibidem, s. 42.
43 Ibidem.
44 T. Böhm, Z dziejów…, op. cit., s. 78.
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kolidowały częściowo z kompetencjami Sztabu Generalnego, przy jednoczesnym 
braku doprecyzowania zakresu odpowiedzialności obu instytucji oraz ich całkowitej 
wzajemnej niezależności, powodując szereg problemów45.

Formalne zakończenie wojny między Polską a bolszewicką Rosją w marcu 
1921 roku oraz reorganizacja najwyższych władz wojskowych spowodowały, że Sztab 
Generalny otrzymał zarówno nową podległość (w ramach struktur Ministerstwa 
Spraw Wojskowych), jak i inne zadania. Miał się teraz zajmować dowodzeniem siłami 
zbrojnymi w czasie pokoju oraz ich przygotowywaniem na ewentualność wojny. Do 
jego kompetencji przekazano sprawy mobilizacji, organizacji i wyszkolenia armii, 
kwestie związane z jej stanem osobowym, wyposażeniem i uzbrojeniem w ramach 
szeroko rozumianej obrony kraju. Ważnym elementem prac Sztabu prowadzonych 
w latach 1921-1926, oprócz spraw czysto militarnych, były działania w zakresie 
polityki zagranicznej państwa. Dotyczyło to zwłaszcza niezwykle żywej w latach 
dwudziestych XX wieku kwestii rozbrojenia i zachowania równowagi w Europie 
(w tym traktatów i sojuszy międzynarodowych), jako jednej z podstawowych gwa-
rancji bezpieczeństwa dla Polski46. 

Na czele Sztabu Generalnego, tak jak w okresie wojny, stanął szef Sztabu (w stopniu 
generała), mający do pomocy dwóch zastępców. Sam Sztab podzielono organizacyjnie 
na pięć oddziałów, w których znalazły miejsce odpowiednie wydziały i referaty47:

• Oddział I Organizacyjno-Mobilizacyjny (szef płk Rudolf Prich), odpowie-
dzialny za organizację sił zbrojnych i jej rezerw, przygotowania mobilizacyjne 
i demobilizację, wyposażenie i uzbrojenie jednostek oraz ich dyslokację, 
a także kwestie poboru ludzi i koni;

• Oddział II Informacyjny (szef ppłk Ignacy Matuszewski), zajmujący 
się wywiadem i kontrwywiadem wojskowym, organizacją wojskowych 
przedstawicielstw za granicą oraz studiami nad organizacją i wyposażeniem 
armii obcych;

• Oddział III Operacyjno-Szkoleniowy (szef płk Marian Kukiel), odpowiadał 
za szkolenia żołnierzy i kadry oficerskiej, opracowywanie planów operacyj-
nych, regulaminów i instrukcji;

• Oddział IV Zaopatrzenia i Komunikacji (szef ppłk Stanisław Kwaśniewski), 
opracowywał plany zaopatrzenia sił zbrojnych na czas wojny, zajmował 
się rozbudową sieci komunikacyjnej na potrzeby wojska oraz ewidencją 
środków komunikacji lądowej i wodnej, a także organizacją transportów;

• Oddział V Personalny (szef ppłk Tadeusz Malinowski), którego zadaniem 
było prowadzenie spraw personalnych oficerów Sztabu oraz analiza potrzeb 
kadrowych48.

45 Ibidem, s. 98.
46 Sztab Generalny (Główny)…, op. cit., s. 43.
47 P. Marszałek, Najwyższe władze…, op. cit., s. 134.
48 L. Wyszczelski, Ministerstwo…, op. cit., s. 62.
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Celem zapewnienia odpowiednio przygotowanej obsady etatowej w wojsku oraz 
zabezpieczenia zaplecza kadrowego na wypadek konfliktu, dużą uwagę poświęcano 
szkolnictwu wojskowemu oraz przysposabianiu wojskowemu młodzieży. Stąd też 
najbardziej rozbudowanym oddziałem Sztabu Generalnego w omawianym okresie 
stał się Oddział III zajmujący się szkoleniem, któremu podlegała większość wyższych 
szkół wojskowych na terenie kraju49. W wyłącznych kompetencjach Szefa Sztabu 
Generalnego leżała także możliwość kierowania oficerów na studia zagraniczne50. 

Przygotowywanie przyszłych rezerw kadrowych realizowano poprzez współ-
pracę z organizacjami o charakterze paramilitarnym i sportowym, a także nauczanie 
przedmiotów wojskowych w szkołach i propagowanie sportu. Realizacją tych zadań 
zajmowała się specjalna komórka, znajdująca się w strukturach Sztabu Generalnego51.

Ustalony ostatecznie rozkazem ministra spraw wojskowych z 10 sierpnia 
1921 roku powyższy podział organizacyjny utrzymał się w zasadzie bez większych 
zmian do końca 1926 roku52.

49 T. Böhm, Z dziejów…, op. cit., s. 101.
50 Ibidem, s. 106.
51 L. Wyszczelski, Ministerstwo…, op. cit., s. 102.
52 Zarys dziejów…, op. cit., s. 26-28.
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Zgodnie z nowymi etatami szef Sztabu podlegał wprawdzie bezpośrednio 
ministrowi spraw wojskowych, ale był jednocześnie członkiem Rady Wojennej 
oraz posiadał prawo wydawania rozkazów w imieniu ministra oraz dyrektyw dla 
poszczególnych departamentów resortu, a II zastępca szefa Sztabu Generalnego pełnił 
także funkcję szefa Biura Ścisłej Rady Wojennej53. Również w podziale kompetencji 
nastąpił wyraźny rozdział – Ministerstwo Spraw Wojskowych miało koncentrować 
się na administrowaniu siłami zbrojnymi, a Sztab Generalny na dowodzeniu nimi. 
Świadczy to wyraźnie o dużej (pomimo formalnej podległości) niezależności szefa 
Sztabu, jako praktycznie odrębnego centralnego organu Wojska Polskiego, a co za 
tym idzie jego wysokim znaczeniu i prestiżu. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, 
iż niektóre z kompetencji Sztabu pokrywały się z uprawnieniami Rady Wojennej, 
z którą miał współpracować. Dotyczyło to zwłaszcza kwestii planowania wojen-
nego oraz spraw mobilizacyjnych. Powodowało to duże trudności organizacyjne, 
przekładające się bezpośrednio na sprawność przygotowań Polski do ewentualnej 
wojny54. Szczególnym problemem była konieczność uzyskiwania aprobaty Biura 
Rady w kwestii wniosków, przedstawianych przez Sztab. Podwójna podległość  
II zastępcy, w stosunku do Szefa Sztabu i przewodniczącego Ścisłej Rady, dodat-
kowo komplikowała sytuację55. Krytykiem takich rozwiązań był Marszałek Józef 
Piłsudski. Jego zdaniem trzy tory kierowania wojskiem (Naczelny Wódz, minister 
spraw wojskowych i szef Sztabu Generalnego) wprowadzają chaos w dowodzeniu. 
Uważał, że jedynym organem kierującym w czasie pokoju powinien być szef resortu 
spraw wojskowych56.

Pierwszym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego czasu pokoju został 
mianowany 1 kwietnia 1921 roku gen. dyw. Władysław Sikorski57. Od 16 grudnia 
1922 roku stanowisko to objął Marszałek Józef Piłsudski (piastujący jednocześnie 
funkcję przewodniczącego Ścisłej Rady Wojennej)58. 9 czerwca 1923 roku Marszałek 
Józef Piłsudski złożył dymisję ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego, wycofując się 
oficjalnie z życia publicznego w lipcu tego samego roku59. Od tej chwili stanowisko 
przewodniczącego Ścisłej Rady Wojennej pozostawało nieobsadzone, a samą instytucję 
podporządkowano Sztabowi Generalnemu60. 9 lipca 1923 roku prezydent Stanisław 
Wojciechowski powołał na szefa Sztabu gen. dyw. Stanisława Hallera, który pełnił tę 
funkcję do grudnia 1925 roku, kiedy w wyniku konfliktu z ministrem spraw woj-
skowych złożył dymisję. Pełnienie obowiązków szefa Sztabu powierzono 16 grudnia 
1925 roku dotychczasowemu I zastępcy, gen. bryg. Edmundowi Kesslerowi61.
53 Ibidem, s. 26.
54 Sztab Generalny (Główny)…, op. cit., s. 41-42.
55 Ibidem, s. 68.
56 Ibidem, s. 71.
57 Ibidem, s. 69.
58 Ibidem, s. 71.
59 J. Pilżys, Departament…, op. cit., s. 46.
60 T. Böhm, Z dziejów…, op. cit., s. 98.
61 Sztab Generalny (Główny)…, op. cit., s. 72-74.
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LATA 1926-1935

Przeprowadzenie przez Marszałka Józefa Piłsudskiego przewrotu wojskowego 
w maju 1926 roku, w obliczu głębokiego kryzysu politycznego, a w konsekwencji 
postępującego spadku efektywności działania struktur państwowych oraz pogarszania 
się sytuacji gospodarczej kraju i gwałtownego wzrostu niepokojów społecznych, 
było spowodowane chęcią powrotu Marszałka do władzy i ustabilizowania sytuacji, 
zgodnie z własną wizją organizacji państwa i jego Sił Zbrojnych.

 Rozbicie ówczesnej sceny politycznej na wiele frakcji zwalczających się 
wzajemnie i niemogących doprowadzić do porozumienia nawet w kluczowych dla 
kraju kwestiach, spowodowało intensyfikację działań Marszałka, które rozpoczęły 
się marszem do Warszawy oddziałów wojskowych gen. broni Lucjana Żeligowskiego 
12 maja 1926 roku. Kilkudniowe walki w stolicy zakończyły się zwycięstwem zwolen-
ników Józefa Piłsudskiego, dzięki czemu mógł on ponownie objąć władzę w Polsce, 
jednak do momentu powierzenia mu teki premiera w październiku 1926 roku 
sprawował ją nieformalnie, odrzucając propozycję objęcia godności prezydenta62. 

Bezpośrednim skutkiem wydarzeń majowych było usankcjonowanie prawne 
koncepcji Marszałka Józefa Piłsudskiego w zakresie kierowania państwem i jego siłami 
zbrojnymi, do czego konieczne były zmiany w konstytucji63. 15 maja powołano nowy 
rząd, w którym tekę ministra spraw wojskowych powierzono Józefowi Piłsudskiemu, 
a 4 czerwca zaprzysiężono nowego prezydenta, Ignacego Mościckiego64. 13 czerwca 
1926 roku odbyło się posiedzenie Ścisłej Rady Wojennej pod przewodnictwem 
nowego szefa resortu spraw wojskowych, na którym stwierdził on, że w nowej 
ustawie regulującej organizację naczelnych władz wojskowych głównym trybem 
ich funkcjonowania powinien być tor wojenny65.

6 sierpnia 1926 roku został wydany dekret nowego prezydenta Rzeczypospolitej  
o organizacji zwierzchnictwa sił zbrojnych. Zawarto w nim regulacje dotyczące dowo-
dzenia siłami zbrojnymi w okresie pokoju oraz ustanowiono stanowisko generalnego 
inspektora sił zbrojnych. Zgodnie z jego zapisami dowództwo armii, z prawem 
wydawania dekretów, miał sprawować prezydent za pośrednictwem ministra spraw 
wojskowych. Prezydent otrzymał także uprawnienia do mianowania i odwoływania 
(na podstawie uchwały Rady Ministrów): generalnego inspektora sił zbrojnych, 
ministra i wiceministrów spraw wojskowych oraz szefa Sztabu Generalnego66.

Przewrót wojskowy, dokonany przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w maju 
1926 roku, spowodował zmiany organizacyjne i kadrowe w całej armii, także w Sztabie 

62 L. Wyszczelski, Ministerstwo…, op. cit., s. 131-133.
63 T. Böhm, Z dziejów…, op. cit., s. 154.
64 J. Pilżys, Departament…, op. cit., s. 49.
65 T. Böhm, Z dziejów…, op. cit., s. 155-156.
66 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o sprawowaniu dowództwa nad Siłami 

Zbrojnemi w  czasie pokoju i  o ustanowieniu Generalnego Inspektora sił zbrojnych, Dz.U. Nr 79 
poz. 445.
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Generalnym, którego szefem 19 czerwca 1926 roku został gen. bryg. Tadeusz Piskor67.  
6 sierpnia 1926 roku dekretem prezydenta Ignacego Mościckiego został powołany 
generalny inspektor sił zbrojnych. Miały mu podlegać dwa organy wspierające jego 
pracę: Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych oraz Sztab Generalny. Takie uregulo-
wanie, zdaniem ich autora Marszałka Józefa Piłsudskiego, miało rozdzielić bieżące 
zarządzanie i administrowanie wojskiem w czasie pokoju od kierownictwa nad 
przygotowaniami wojennymi68. W założeniu generalny inspektor miał podlegać 
ministrowi spraw wojskowych, jednak nadanie mu bardzo szerokich uprawnień 
(z prawem wydawania wiążących zaleceń dla ministra włącznie) czyniło z niego 
nieformalnego zastępcę prezydenta69. Na mocy dekretu Sztab Generalny miał 
podlegać generalnemu inspektorowi sił zbrojnych i realizować zadania związane 
z mobilizacją, będąc gotowym, w razie konfliktu zbrojnego, do przekształcenia 
w Sztab Naczelnego Wodza70. 

Reorganizacja najwyższych władz wojskowych, przeprowadzona przez Józefa 
Piłsudskiego (który objął funkcje jednocześnie i ministra spraw wojskowych, i gene-
ralnego inspektora sił zbrojnych) spowodowała istotne zmiany w kompetencjach 
i sposobie funkcjonowania Sztabu Generalnego. Do nowych, znacznie okrojonych 
obowiązków organu należało już tylko opracowywanie wytycznych w kwestiach 
pokojowej organizacji, dyslokacji, wyposażenia i uzbrojenia oraz wyszkolenia, a także 
przygotowywanie planów mobilizacyjnych, operacyjnych i zaopatrzenia. Wraz ze 
zmianami kompetencyjnymi uległa zmniejszeniu liczba oddziałów Sztabu, których 
od 28 października 1926 roku pozostało cztery:

• Oddział I Organizacyjno-Mobilizacyjny miał za zadanie opracowywanie 
wytycznych w kwestii pokojowej organizacji wojska oraz planów jego 
rozbudowy w przypadku wybuchu wojny, zbieranie i analizę doświadczeń 
własnych i państw obcych w zakresie organizacji wojsk i użycia techniki 
wojskowej oraz planowanie mobilizacyjne;

• Oddział II Wywiadowczy organizował i kontrolował wywiad i kontrwywiad 
wojskowy oraz wojskowe placówki zagraniczne, opracowywał programy 
szkolenia dla służb wywiadowczych, zajmował się kwestiami szyfrów, a także 
zakupami zagranicznymi;

• Oddział III Operacyjny zajmował się sprawami obrony przeciwlotniczej 
i przeciwgazowej, łączności i kartografii, a także był odpowiedzialny za 
prace na forum Ligi Narodów;

• Oddział IV Kwatermistrzowski, do którego obowiązków należało opra-
cowywanie planów zaopatrzenia i transportu, zapewnienie magazynów, 
zaopatrzenie w mapy, rozbudowa, mobilizacja i zabezpieczenie infrastruk-
tury transportowej.

67 Sztab Generalny (Główny)…, op. cit., s. 75.
68 Ibidem, s. 76.
69 T. Böhm, Z dziejów…, op. cit., s. 156.
70 Sztab Generalny (Główny)…, op. cit., s. 76.
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W strukturach Sztabu znalazły się również: Szefostwo Komunikacji Wojskowej, 
Sztab Lotnictwa, Inspektorat Saperów, Instytut Geograficzny i Samodzielny Referat 
Personalny71.

Ostatecznie z kompetencji Sztabu Generalnego wyłączono sprawy organizacji 
i dowodzenia, ograniczając jego rolę do przygotowywania materiałów dla generalnego 
inspektora oraz przekazywania rozkazów i tworząc z niego tym samym swoiste biuro 
studiów, co spowodowało, że od 1926 roku utracił on w dużym stopniu wpływ na 
funkcjonowanie wojska72.

Dalszy spadek rangi organu nastąpił w końcu 1928 roku, kiedy na wniosek 
szefa Sztabu Generalnego, gen. dyw. Tadeusza Piskora, dokonano zmiany jego nazwy 
na Sztab Główny, wraz z kolejną korektą kompetencji. Na mocy rozkazu ministra 
spraw wojskowych z 22 grudnia 1928 roku z zakresu obowiązków nowego Sztabu 
Głównego wyłączono sprawy planowania operacyjnego i mobilizacyjnego oraz dużą 
część kwestii szkoleniowych i zaopatrzeniowych. Jednocześnie w kolejnych latach 
zmniejszano jego obsadę etatową, likwidując kolejne komórki organizacyjne oraz 
odbierając niektóre instytucje podległe. Wynikało to z faktu, że stopniowo większość 
planowania była przekazywana w gestię Józefa Piłsudskiego. Marszałek ostatecznie 
przejął osobiście większość prac związanych z przygotowaniami wojennymi państwa73. 
Jedna z większych redukcji personalnych, jaka dotknęła również Sztab Główny, 
nastąpiła w 1931 roku w wyniku pisma prezesa Rady Ministrów Aleksandra Prystora, 

71 Sztab Generalny (Główny)…, op. cit., s. 77-78.
72 Ibidem, s. 79.
73 Ibidem, s. 45.
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nakazującego redukcję etatów całego aparatu państwowego (w tym także sił zbroj-
nych) w sytuacji kryzysu gospodarczego państwa. Minimalny stan osobowy Sztabu  
Głównego, którego szefem został 31 grudnia 1931 roku gen. bryg. Janusz Gąsiorowski,  
ustalono na 602 etaty, w tym 9 generalskich, 271 oficerskich, 69 żołnierskich oraz 
253 cywilne74.

Oprócz zmiany nazwy, od 1929 roku zaszły także istotne zmiany w strukturze 
organizacyjnej instytucji. Zachowano wprawdzie dotychczasowy podział na cztery 
główne oddziały, ale duża część ich komórek wewnętrznych uległa likwidacji. 
Dokonano również przy tej okazji podziału obowiązków zastępców szefa Sztabu, 
zgodnie z którymi I zastępca miał odpowiadać za wszystkie sprawy o charakterze 
ściśle wojskowym, natomiast w gestii II zastępcy leżała współpraca z cywilnymi 
organami administracji państwowej w zakresie przygotowań obronnych państwa75.

LATA 1935-1939

Ostatni etap działalności Sztabu Generalnego (Głównego) miał miejsce w latach 
1935-1939. 23 kwietnia 1935 roku weszła w życie nowa konstytucja, regulująca 
podstawy ustrojowe państwa, w tym także pozycję armii oraz naczelnych organów 
wojskowych. Zgodnie z jej zapisami ustanowiono powszechny obowiązek służby 
wojskowej, siły zbrojne zostały zrównane w ważności z parlamentem, rządem, 
sądownictwem i instytucjami kontroli, a ich organy administracyjne stały się już 
nie tylko naczelnymi dla wojska, ale także w całym państwie76. Siły zbrojne pod-
legać miały tylko prezydentowi, na mocy art. 3, ust. 1, który stanowił: Organami 
Państwa, pozostającymi pod zwierzchnictwem prezydenta Rzeczypospolitej są: Rząd, 
Sejm, Senat, Siły Zbrojne, Sądy, Kontrola Państwowa. Zgodnie z art. 56 prezydentowi 
nadano uprawnienia konstytucyjne do decydowania o organizacji naczelnych władz 
wojskowych w drodze dekretów, z jednoczesną likwidacją możliwości dokony-
wania takich regulacji na drodze ustawowej77. Otrzymał on tym samym, zgodnie 
z wolą Marszałka Józefa Piłsudskiego, niezwykle szerokie kompetencje, ponosząc 
odpowiedzialność za swoje decyzje jedynie „przed Bogiem i historią”78. Najwyższą 
władzę wojskową w czasie pokoju miał od teraz sprawować generalny inspektor sił 
zbrojnych, powoływany i odwoływany (podobnie jak naczelny wódz na czas wojny) 
wyłącznie przez prezydenta79.

9 maja 1936 roku prezydent wydał dekret regulujący kwestie zwierzchnictwa 
nad siłami zbrojnymi i pokojowej organizacji naczelnych władz wojskowych, stano-
wiący, że zwierzchnictwo to będzie sprawować prezydent RP poprzez generalnego 

74 Ibidem, s. 98.
75 Ibidem, s. 95-96.
76 T. Böhm, Z dziejów…, op. cit., s. 202.
77 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. Nr 30 poz. 227.
78 T. Böhm, Z dziejów…, op. cit., s. 202.
79 Ibidem, s. 202-203.
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inspektora sił zbrojnych i ministra spraw wojskowych80. Prezydent otrzymał prawo 
wydawania dekretów i zarządzeń (przy kontrasygnacie ministra spraw wojskowych) 
w zakresie sposobu odbywania służby wojskowej, praw i obowiązków żołnierzy, 
ustalania przepisów dyscyplinarnych, a także awansów i obsady najważniejszych 
stanowisk oraz zasad nadawania orderów i odznaczeń81.

Na mocy dekretu został rozwiązany Komitet Obrony Państwa, w jego miejsce 
powołano Komitet Obrony Rzeczypospolitej, pod przewodnictwem prezydenta 
i z generalnym inspektorem sił zbrojnych jako zastępcą. W skład komitetu weszli 
ministrowie: spraw wojskowych, wewnętrznych, zagranicznych, skarbu, przemysłu 
i handlu oraz (bez prawa głosu): szef Sztabu Głównego i jego zastępca oraz szef 
Administracji Armii82. Zadaniem komitetu miała być analiza i koordynacja spraw 
związanych z obronnością państwa i przygotowywanie na tej podstawie wytycz-
nych dla rządu. Jako organ pomocniczy utworzono Sekretariat Komitetu Obrony  
Rzeczypospolitej. Na jego czele stanął zastępca szefa Sztabu Głównego83. 

12 maja 1935 roku zmarł pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, peł-
niący od odzyskania niepodległości najważniejsze funkcje w państwie – Naczelnika  
Państwa, Naczelnego Wodza, a następnie Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz 
ministra spraw wojskowych. Autokratyczny sposób sprawowania przez niego urzędów 
w połączeniu z ogromnym poparciem wśród wojska i społeczeństwa spowodowały, 
że aż do śmierci Marszałka niewiele było znaczących dla państwa i jego sił zbrojnych 
wydarzeń, na które nie wywarłby wpływu. Stosował przy tym głównie metody 
polityczne, jednak w sprzyjających mu okolicznościach 1926 roku nie zawahał się 
użyć siły84.

Uchwalenie konstytucji kwietniowej 1935 roku oraz śmierć Marszałka Józefa 
Piłsudskiego wpłynęły istotnie na organizację i funkcjonowanie najwyższych władz 
wojskowych. Nowym generalnym inspektorem sił zbrojnych został gen. dyw. Edward 
Śmigły-Rydz. Przywrócił on uprawnienia Sztabu Głównego w zakresie organizacyjno-
-mobilizacyjnym wojska. Wprawdzie dekret prezydenta RP z 9 maja 1936 roku 
formalnie czynił ze Sztabu jedynie organ pracy głównego inspektora, pozbawiony 
wpływu na dowodzenie czy kierowanie siłami zbrojnymi85, to w praktyce zyskał on 
znacznie większe znaczenie niż posiadał za życia Józefa Piłsudskiego. W 1935 roku 
ukształtowały się także nowe struktury organizacyjne Sztabu Głównego:

80 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 maja 1936 r. o sprawowaniu zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnemi i organizacji naczelnych władz wojskowych w czasie pokoju, Dz.U. Nr 38 poz. 286.

81 J. Pilżys, Departament…, op. cit., s. 58.
82 Ibidem, s. 58-59.
83 T. Böhm, Z dziejów…, op. cit., s. 209.
84 Ibidem, s. 208.
85 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 maja 1936 r. o sprawowaniu zwierzchnictwa nad Siłami 

Zbrojnemi i organizacji naczelnych władz wojskowych w czasie pokoju, Dz.U. Nr 38, poz. 286.
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• Kierownictwo – szef sztabu (od 7 czerwca 1935 roku gen. bryg. Wacław 
Stachiewicz), zastępca szefa sztabu (od 1936 r. gen. Tadeusz Malinowski), 
Kancelaria Przyboczna;

• Oddział I (szef płk dypl. Józef Wiatr) z wydziałami: organizacyjnym, 
mobilizacyjnym i materiałowym;

• Oddział II (szef płk dypl. Tadeusz Pełczyński) z wydziałami: organizacyjnym 
i wywiadowczym (wywiad i kontrwywiad) oraz wydziałem komisarza 
w Wolnym Mieście Gdańsku i biurem szyfrów;

• Oddział III (szef płk dypl. Józef Jaklicz) z ekipami „Wschód” i „Zachód” 
oraz referatami Administracyjnym, Studiów, Robót i Szefostwa Fortyfikacji;

• Oddział IV (szef ppłk dypl. Jan Hyc) z pozostałymi referatami ekipy 
„Wschód” oraz referatami kwatermistrzowskim i mobilizacyjnym86.

Główne działania Sztabu Głównego zostały teraz skierowane na przygoto-
wanie organizacyjne i materiałowe w zakresie obronności państwa, zwłaszcza przez 
planowanie reorganizacji i modernizacji wojska w odniesieniu do prowadzonych 
jednocześnie studiów porównawczych organizacji i potencjału militarnego Niemiec 
i ZSRR, wraz z opracowaniami planów możliwej wojny. Szerszy zakres obowiązków 
oraz narastające w Polsce zagrożenie wojenne spowodowały, że struktury organizacyjne 
Sztabu zaczęły ponownie się rozrastać, w miarę włączania w nie kolejnych komórek 

86 Sztab Generalny (Główny)…, op. cit., s. 100-101.
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wspierających realizację rozszerzonych zadań87. W sierpniu 1939 roku w strukturę 
Sztabu Głównego obok kierownictwa i czterech oddziałów włączono: Szefostwo 
Komunikacji Wojskowych, Sekretariat Komitetu Obrony Rzeczypospolitej, Sztab 
Lotniczy, Szefostwo Łączności i Inspektorat Saperów88.

Z uwagi na zakładane przez polskie władze polityczne i wojskowe po 1935 roku 
większe niebezpieczeństwo i prawdopodobieństwo konfliktu ze strony ZSRR (co 
znalazło także odzwierciedlenie w przedstawionym powyżej podziale organizacyjnym), 
jako pierwszy został opracowany plan wojny o kryptonimie „W” (Wschód). Nie 
doczekał się on rozwinięcia poza fazę początkową możliwej wojny, gdyż zmiana sytua-
cji politycznej w Europie, zwłaszcza po przyłączeniu Austrii do Niemiec w 1938 roku 
oraz aneksji Czechosłowacji w marcu 1939 roku, spowodowała przeniesienie ciężaru 
planowania wojennego w stronę spodziewanej agresji z zachodu89. Dlatego też od 
wiosny 1939 roku działania Sztabu Głównego skupiły się na opracowywaniu pro-
jektu „Z” (Zachód), zakładającego (wobec znaczącej dysproporcji sił obu stron) jak 
najdłuższą walkę na pozycjach obronnych, w oczekiwaniu na rozpoczęcie działań 
zaczepnych przez sojuszników Polski – Francję i Wielką Brytanię90.

W wyniku powstania planu „Z” zintensyfikowano również prace Sztabu 
Głównego i Ministerstwa Spraw Wojskowych, mające doprowadzić do rozbudowy 
i doposażenia wojska, zwiększających jego możliwości bojowe. Równolegle odbywały 
się intensywne działania celem zwiększenia gotowości mobilizacyjnej państwa: 
dyplomatyczne na forum międzynarodowym oraz wewnętrzne w zakresie współpracy 
wojska z organami cywilnymi91.

Niestety brak czasu oraz duże zaległości w planowaniu wojennym, wynikłe 
z systemu zarządzania i dowodzenia wojskiem w pierwszej połowie lat trzydziestych, 
spowodowały, że nie zdążono z przygotowaniem kompleksowego planu na wypadek 
wojny z Niemcami, co dodatkowo obniżyło niewielkie możliwości obronne kraju.

W obliczu agresji niemieckiej 1 września 1939 roku Prezydent RP wydał dekret  
o sprawowaniu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, organizacji naczelnych władz 
wojskowych i komisarzach cywilnych w czasie wojny, zgodnie z którym prezydent 
zachowywał formalnie zwierzchnictwo nad wojskiem, ale praktycznie przenosił 
wszystkie uprawnienia na Naczelnego Wodza, który odpowiadał politycznie przed 
głową państwa. Dekret ustalał także wojenną strukturę najwyższych władz wojsko-
wych oraz zastępował dotychczasową organizację pokojową92.
87 Sztab Generalny (Główny)…, op. cit., s. 45-46.
88 Zarys dziejów…, op. cit., s. 36-37.
89 H. Hermann, Polityka wojskowa Polski w przededniu II wojny światowej. Stan zaawansowania modernizacji 

Wojska Polskiego i  plany jego użycia, [w:] Polski wrzesień 1939 r. – wojna na dwa fronty. Pamiętnik 
konferencji, red. A. Felchner, Piotrków Trybunalski 1999, s. 157-158.

90 T. Böhm, Z dziejów…, op. cit., s. 238.
91 Ibidem, s. 239.
92 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o sprawowaniu zwierzchnictwa nad 

Siłami Zbrojnymi, o organizacji naczelnych władz wojskowych i o komisarzach cywilnych – od chwili 
mianowania Naczelnego Wodza, Dz.U. Nr 86 poz. 543.
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Zgodnie z postanowieniami dekretu Naczelny Wódz miał dysponować 
i dowodzić całością sił zbrojnych, a także sprawować ogólne kierownictwo w spra-
wach związanych bezpośrednio z działaniami wojennymi i kwestiami dotyczącymi 
bezpieczeństwa publicznego, poprzez wydawanie rządowi wytycznych i instrukcji 
o charakterze wiążącym. Jego przedstawicielem w Radzie Ministrów był minister 
spraw wojskowych, obowiązany do stosowania się do otrzymanych dyrektyw. 
Naczelnemu Wodzowi podlegał także główny komisarz cywilny w randze ministra, 
odpowiedzialny za cywilną administrację rządową, z prawem wydawania rozporzą-
dzeń, odpowiadających mocą prawną aktom wydawanym przez Radę Ministrów93.

Z chwilą wybuchu wojny 1 września 1939 roku i utworzenia Naczelnego 
Dowództwa Wojska Polskiego, Sztab Główny został przekształcony w Sztab Naczel-
nego Wodza, otrzymując ponownie rolę, jaką odegrał w wojnie 1920 roku. Wyszło 
wówczas na jaw, że planowanie pokojowe nie spełniło swoich zadań, gdyż opracowany 
w Sztabie Głównym na tę okoliczność plan „Z” nie przewidywał wielu działań 
mających miejsce w realiach nowoczesnej wojny. 3 września nadeszły informacje 
o wypowiedzeniu przez Francję i Wielką Brytanię wojny Niemcom, jednak sytuacja na 
froncie była już wtedy bardzo poważna94. Szybkie postępy nieprzyjaciela w kierunku 
Warszawy spowodowały, że Naczelny Wódz opuścił swoją wojskową kwaterę w stolicy 
7 września 1939 roku95 i wraz ze Sztabem przeniósł się do Brześcia nad Bugiem, 
gdzie miał nadzieję na zwiększenie szans skutecznego dowodzenia armią, z dala 
od bezpośredniego zagrożenia96. Niestety, z powodu chaosu organizacyjnego oraz 
niezwykle utrudnionej komunikacji, szef Sztabu dość szybko utracił możliwość 
skutecznego koordynowania działań wojennych97.

Rankiem 17 września 1939 roku do Sztabu Naczelnego Wodza dotarł meldunek  
o przekroczeniu polskiej granicy przez oddziały Armii Czerwonej. Nadchodzące 
kolejne informacje o coraz większych siłach radzieckich napływających do Polski 
uświadomiły brak szans na stawienie skutecznego oporu wobec atakujących z dwóch 
stron agresorów. W tej sytuacji uznano, że lepszym wyjściem będzie wycofanie 
jak największej liczby wojska do Rumunii i Węgier, a następnie do Francji w celu 
odtworzenia tam Polskich Sił Zbrojnych. 18 września 1939 roku Naczelny Wódz 
wraz ze swoim sztabem oraz prezydentem i rządem opuścili terytorium Polski, tracąc 
tym samym jakikolwiek wpływ na dalszy bieg wydarzeń w kraju98.

93 P. Marszałek, Najwyższe władze…, op. cit., s. 268-269.
94 Ibidem, s. 384-385.
95 Sztab Generalny (Główny)…, op. cit., s. 49.
96 Ibidem, s. 124.
97 Ibidem, s. 127.
98 Ibidem.
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* * *

W całym okresie istnienia II Rzeczypospolitej, czyli od momentu odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku aż do jej ponownego utracenia na skutek agresji 
niemieckiej i radzieckiej we wrześniu 1939 roku, Sztab Generalny (przekształcony 
następnie w Sztab Główny) był jedną z najważniejszych instytucji centralnych Wojska 
Polskiego, obok Ministerstwa Spraw Wojskowych i Generalnego Inspektoratu Sił 
Zbrojnych. 

Podsumowując działalność Sztabu Generalnego, a następnie Głównego Polskich 
Sił Zbrojnych w latach 20-lecia międzywojennego, można zauważyć, że w zależności 
od okresu swojej aktywności odgrywał on różne role, cały czas jednak będąc jednym 
z najważniejszych organów Wojska Polskiego. W okresie toczących się walk o granice 
odrodzonego państwa był zdecydowanie organem kierowniczym, odpowiedzialnym 
za dowodzenie i zarządzanie armią. Po zakończeniu działań wojennych utracił część 
tych kompetencji, stając się instytucją o charakterze bardziej planistycznym, przy 
zachowaniu jednak roli dowódczej i istotnym wpływie na szkolenie wojska i przygo-
towania obronne, a nawet politykę zagraniczną państwa. Po przewrocie majowym, 
w okresie sprawowania w Polsce władzy przez Józefa Piłsudskiego, został sprowadzony 
do roli sztabu przybocznego Marszałka, przy jednoczesnej drastycznej redukcji 
struktur i obsady personalnej. Od 1935 roku rola Sztabu Głównego, jako centralnego 
organu administracji wojskowej, zaczęła ponownie stopniowo wzrastać. Choć już 
nigdy nie osiągnęła stanu sprzed 1926 roku, to w przededniu wybuchu II wojny 
światowej, dzięki przekazaniu w jego kompetencje całej sfery planowania wojennego 
wraz z przygotowaniem materiałowym polskiej gospodarki, pozycja Sztabu wśród 
pozostałych instytucji wojskowych i cywilnych znów stała się niezwykle istotna99.

99 T. Böhm, Z dziejów…, op. cit., s. 255.
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STRESZCZENIE

W artykule zebrano i usystematyzowano dostępne w literaturze materiały dotyczące 
organizacji i funkcjonowania Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego 
w okresie II Rzeczypospolitej, w 100. rocznicę jego utworzenia. Stanowi on próbę 
kompleksowego spojrzenia na problematykę usytuowania Sztabu Generalnego 
w strukturach politycznych i wojskowych Polski międzywojennej, jego organizacji 
oraz przyczyn i skutków wprowadzanych reorganizacji i ich wpływu na sprawy 
obronności państwa, z uwzględnieniem okresów odpowiadających ówczesnej sytuacji 
politycznej w Polsce i wynikających z niej przemian.

ABSTRACT

For the author the 100th anniversary of establishment of the General (Main) Staff of the 
Polish Armed Forces is an occasion to collectand systematize all the available literature and 
other materials concerning General Staff organization and activity during the interwar 
period.  The article is an attempt to comprehensive look at the issue of the General Staff 
doings and its organizational changes against political and military structures of pre-war 
Poland. Their impact on national security and defence matters in conjunction with the 
changes of the political situation in Poland were also described.

SŁOWA KLUCZOWE:

Wojsko Polskie, Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego, Rzeczpospolita Polska 
(1918-1939).

KEYWORDS:

Polish Armed Forces, General (Main) Staff of Polish Armed Forces, Republic  
of Poland (1918-1939).
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poCZet sZeFów sZtaBu GeNeRalNeGo (GłówNeGo)  
wojsKa polsKieGo w lataCH 1918-1939

Generał broni Tadeusz JORDAN-ROZWADOWSKI 
(1866-1928) 

 
Szef Sztabu Wojsk Polskich (z nominacji Rady Regencyjnej) 

od 28 października 1918 roku do 15 listopada 1918 roku 

Generał broni Stanisław SZEPTYCKI 
(1867-1950) 

 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

od 16 listopada 1918 roku do 7 lutego 1919 roku 

KRóLESTWO POLSKIE

RZECZPOSPOLITA POLSKA 1918-1939

Generał dywizji Stanisław HALLER 
(1872-1940) 

 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

od 8 lutego 1919 roku do 22 lipca 1920 roku 
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Generał broni Tadeusz JORDAN-ROZWADOWSKI 
(1866-1928) 
 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
od 22 lipca 1920 roku do 1 kwietnia 1921 roku 

Generał broni Władysław Eugeniusz SIKORSKI  
(1881-1943) 
 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
od 1 kwietnia 1921 roku do 16 grudnia 1922 roku 

Marszałek Polski Józef  Klemens PIŁSUDSKI 
(1867-1935) 
 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  
od 17 grudnia 1922 roku do 9 czerwca 1923 roku 
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Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego  w latach 1918-1939

Generał brygady Edmund KESSLER  
(1880-1930) 

 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  

od 16 grudnia 1925 roku do 12 maja 1926 roku 

Generał dywizji Stanisław Seweryn BURHARDT-BUKACKI  
(1890-1942) 

 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  

od 12 maja 1926 roku do 19 czerwca 1926 roku 

Generał dywizji Stanisław HALLER 
(1872-1940) 

 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

od 9 czerwca 1923 roku do 16 grudnia 1925 roku 
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Generał dywizji Tadeusz Ludwik PISKOR  
(1889-1951) 
 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  
od 19 czerwca 1926 roku do 22 grudnia 1928 roku 
Szef Sztabu Głównego Wojska Polskiego 
od 22 grudnia 1928 roku do 3 grudnia 1931 roku 

Generał brygady Janusz Tadeusz GĄSIOROWSKI  
(1889-1949) 
 
Szef Sztabu Głównego Wojska Polskiego 
od 3 grudnia 1931 roku do 5 czerwca 1935 roku 

Generał dywizji Wacław Teofil STACHIEWICZ 
(1894-1973) 
 
Szef Sztabu Głównego Wojska Polskiego 
od 5 czerwca 1935 roku do 31 sierpnia 1939 roku 

Szef Sztabu Naczelnego Wodza 
od 1 września 1939 roku do 18 lub 24 września 1939 roku 
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ale bynajmniej nie po to, by ponownie cierpieć karę za swe przewiny przykuty do 
kaukaskiej skały, lecz by stać się symbolem nieodległego być może triumfu wielkiej 
idei geopolitycznej, zwanej od jego imienia 
prometeizmem. 

By prawdziwie opowiedzieć o fenome-
nie, jakim był polski prometeizm, rozumiany 
jako idea geopolityczna, trzeba wedle rady 
starożytnych Rzymian zacząć ab ovo, czyli od 
początku, a zatem od samego Prometeusza. 
Kim był ów zagadkowy bohater? Tytanem, 
który stworzywszy ludzi, zobaczył ich słabość 
oraz bezbronność i tak się nad nimi użalił, 
że ukradł z Olimpu ogień i podarował go 
plemieniu ludzkiemu, by było mniej bezradne 
wobec kaprysów bogów i natury. Bogom się 
to wielce nie spodobało, więc za karę Pro-
meteusz został przykuty do skał Kaukazu, 
gdzie co dzień sęp wyżerał mu żywcem 
wątrobę, która w nocy odrastała, by na nowo 
mógł cierpieć męki. Tyle starogrecki mit.

Bogowie greccy przeminęli wraz ze swą 
rzymską mutacją, ale nie słychać o zmianie 
ich wyroku wydanego na Prometeusza. 
Czy dlatego do dziś jego postać pozostaje 
bardziej żywa niźli utrwaleni w marmurach 
bogowie olimpijscy, których na naszą korzyść  
okradł?

prometeusz powraca na Kaukaz

Jerzy Lubach

reżyser, pisarz, publicysta

Il. 1. Pomnik Prometeusza  
w parku krajobrazowym  

w Borżomi w Gruzji
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A czymże był ów skradziony z Olimpu i podarowany ludziom przez herosa-
-męczennika ogień? Wedle badaczy symbolizuje on początek cywilizacji, czyli 
przezwyciężenie ślepego poddania się siłom natury, pokonanie ich i zrozumienie, 
że to człowiek jest – a przynajmniej dąży do tego, by być – władcą tejże natury.

Mit ten musiał być w Grecji żywotny, skoro wielki tragik Ajschylos poświęcił mu 
całą trylogię, z której zachowała się jedynie część środkowa zatytułowana Prometeusz  
skowany, dotycząca kary, która spotkała dobrotliwego tytana. Zaginiona ostatnia 
część zwie się jednak Prometeusz wyzwolony i choć jej treść nie jest znana, to dzieło 
o tym samym tytule opublikował w XIX wieku czołowy, obok Byrona, angielski 
poeta romantyczny Percy Shelley, któremu mit o Prometeuszu zawdzięcza dzisiejszą 
sławę. Romantyzm bowiem zinterpretował skradziony z Olimpu i podarowany przez 
herosa-męczennika ogień jako symbol dążenia człowieka do wolności i godności, 
stąd popularność postaci Prometeusza w okresie budzenia się zniewolonych narodów 
do walki o niepodległość w XIX wieku, także w rozerwanej przez zaborców Polsce. 

Losy ówczesnego prometeizmu wyraziście ukazuje obraz francuskiego malarza, 
powstały w 1831 roku po zdławieniu przez carską armię powstania listopadowego, 
zatytułowany Polski Prometeusz. Przedstawia poległego młodzieńca z rękojeścią szabli 
w prawej dłoni, przyduszonego szponami złowrogiego czarnego orła z cesarskimi 
insygniami na piersi. Za nim na tle pożogi widać kozaków z pikami.

Autorem tego wywierającego silne wrażenie dzieła jest Horace Vernet, wielki 
przyjaciel Polaków, twórca innych słynnych obrazów o tematyce polskiej – Śmierć 
Księcia Józefa i Wincenty Krasiński w wąwozie Somosierry, nauczyciel znanych malarzy 
polskich i ojciec chrzestny Wojciecha Kossaka. Ciekawym kaukaskim motywem 
Polskiego Prometeusza jest charakterystyczny element jego munduru przypominającego 

Il. 2. Horace Vernet,  
Le Prométhée 

polonais  
(Polski Prometeusz)  

lub Allégorie de  
la Pologne vaincue 

(Alegoria Polski 
pokonanej), 1831 r.
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czerkieskę – ozdobne ładownice na proch i kule 
na piersiach, czyli „gazyri” oraz niezbędny ele-
ment tradycyjnego gruzińskiego stroju męskiego 
– „czochy”. Wiedząc, że duże metalowe guziki 
do munduru nazywały się w Gruzji „polaki”, bo 
wyrabiali je zesłani na Kaukaz polscy powstańcy, 
przestaje się sądzić, że malarz użył tego gruziń-
skiego elementu z powodu braku znajomości 
tematu…

Choć obraz Verneta miał budzić w świecie 
współczucie dla pokonanych bohaterów, to jego 
wydźwięk Kremla nie martwił – wszak czarny 
orzeł triumfował! Sytuacja zmieniła się, gdy nie-
udane romantyczne porywy powstańcze zostały 
zastąpione żelazną wolą i pragmatyzmem Józefa 
Piłsudskiego, dziedzica duchowego powstania 
styczniowego, ujęte w jego słynnej formule: 
Romantyzm celów – pozytywizm środków!

Stąd był zaledwie krok do prometeizmu jako ruchu politycznego, powstałego 
właśnie w odrodzonej w 1918 roku Polsce, ruchu, który za główny cel stawiał sobie 
wspomożenie nadal ujarzmionych narodów w ich słusznych i sprawiedliwych dąże-
niach do uzyskania pełnej wolności i suwerenności. „Romantyczne” hasło wyszywane 
na powstańczych sztandarach w 1863 roku – Za naszą i waszą wolność, także po 
rosyjsku1, zaczęło być realizowane w praktyce.

1 Napisy na powstańczych sztandarach z 1863 r. znane były do niedawna w dwóch językach – polskim 
i rosyjskim. W trakcie realizacji w 1998 r. filmu dokumentalnego w reżyserii autora Trudne braterstwo 
o sojuszu Piłsudski–Petlura jeden z konsultantów naukowych, młody kijowski historyk dr Jurij Sawczuk, 
odnalazł ukryty głęboko w magazynach muzealnych sztandar z napisem w języku ukraińskim, czyli 

Il. 3. Drzeworyt ukraińskiego 
malarza Wasyla Masiutyna 

Prometheus

Il. 4. Dwie strony sztandaru z 1831 r. ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie



202

Jerzy Lubach

Twórcą tego nowego „pozytywnego” – dziś należaoby powiedzieć pragmatycz-
nego – prometeizmu był Józef Piłsudski. Idea ta bowiem zrodziła się w jego umyśle 
dużo wcześniej, niż został Marszałkiem czy Naczelnikiem Państwa. Za najstarszą  
definicję prometeizmu uznaje się słowa Józefa Piłsudskiego z memoriału złożonego 
Japończykom w Tokio 13 lipca 1904 roku, w którym za cel polityczny Polski uznawał 
on rozbicie państwa rosyjskiego na główne części składowe i usamowolnienie przemocą 
wcielonych w skład Imperium krajów2. Faktem jest, że właśnie po objęciu sterów nawy 
państwowej Rzeczpospolitej, odrodzonej w 1918 roku po latach niewoli, uczynił 
wszystko, co było w jego mocy, by dzielić się wolnością z innymi. Wyrazem tego było 
konsekwentne dążenie do wspomagania państw, które niepodległość, podobnie jak 
Polska, odzyskały w wyniku rozpadu więzienia narodów, czyli Imperium Rosyjskiego.

Działo się to ze zmiennym szczęściem – Wojsko Polskie skutecznie wsparło na 
przykład Łotwę w działaniach przeciw zagrażającym jej świeżej niepodległości bol-
szewikom. Początkowo  wydawało się, że podobnym sukcesem zakończy się wspólna 

 wedle ówczesnej terminologii rusińskim. Obecnie eksponowany jest on w Muzeum Gwardii Narodowej 
w Kijowie ze stosownym opisem.

2 Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, t. 2, oprac. L. Wasilewski, Warszawa 1937, s. 249-253. Jak podaje 
dr Paweł Libera: (Ewolucja ruchu prometejskiego w okresie międzywojennym, [w:] Ruch prometejski 
i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918-1940), red. M. Kornat, Warszawa 2012, s. 219-244) 
sama nazwa „prometeizm” powstała znacznie później, w latach 1924-1926, a jej autorem miałby 
być Tadeusz Schaetzel albo Tadeusz Hołówko. Gruziński badacz działający we Francji dr Georges 
Mamoulia przypisuje (Ot Tiflisa do Kijewa i Warszawy. Iz istorii kawkazsko-ukrainskogo sotrudniczestwa 
w ramkach „dwiżenija Prometej” (1918-1939), „Nowy Prometeusz” 2010, nr 1) autorstwo tego 
określenia Hajdarowi Bammatowowi, dagestańskiemu działaczowi niepodległościowemu, później na 
emigracji w Paryżu wydawcy pisma „Kavkaz”, natomiast uczony azerbejdżański dr Nasiman Jagublu 
twierdzi, iż jednym z inicjatorów ruchu prometejskiego był lider Republiki Baszkirskiej Ahmed Zaki 
Togan-Wadiłow, który poznawszy na emigracji w Paryżu przywódców azerbejdżańskich już w czerwcu 
1924 r. na spotkaniu z przedstawicielem RP Stanisławem Stempowskim, przekonał go do wydawania 
we Francji pisma „Prométhée” (Poль Мамед Эмина Расулзаде в польско-азербайджанских связях 
и в Прометейском движении, „Nowy Prometeusz” 2014, nr 6, s. 121-133).

Il. 5. Józef Piłsudski i Symon Petlura na stacji w Winnicy  
w maju 1920 r.
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walka o niepodległą Ukrainę z formacjami Ukraińskiej Republiki Ludowej Atamana 
Naczelnego Symona Petlury, a w planach Piłsudskiego obok silnej i sprzymierzonej 
z Polską Ukrainy powstać miała także niezależna Białoruś. 

Mniej znanym przejawem geopolitycznej skali, jaką osiągnęła idea prome-
tejska, była częściowo udana próba nawiązania przez Polskę polityczno-militarnych 
kontaktów z krajami kaukaskimi, którym również zagrażał sowiecki imperializm. 
Przybliżeniu tego właśnie kaukaskiego aspektu, zyskującego obecnie nowe znaczenie, 
poświęcony będzie niniejszy tekst.

*  *  *
W trakcie przeciągających się kwietniowych rozmów z Symonem Petlurą 

w 1920 roku, dotyczących zawarcia sojuszu Rzeczpospolitej z Ukraińską Republiką 
Ludową, Naczelnik Państwa wysłał na Kaukaz ofi-
cjalną delegację pod wodzą swego przyjaciela Tytusa 
Filipowicza, wyposażając go w niezwykle szerokie 
pełnomocnictwa.

O pewnym fakcie, który świadczy, że to, co 
działo się nad Wisłą i Dnieprem, miało bezpośredni 
związek ze zdawałoby się tak odległym Kaukazem, 
pisze znany historyk gruziński, mieszkający we Francji, 
dr Georges Mamoulia: W styczniu [1920 r.] przywódca 
Ukraińskiej Republiki Ludowej, Ataman Naczelny 
Symon Petlura, czasowo wyparty przez bolszewików wraz 
z ukraińskimi oddziałami wojskowymi na terytorium 
Polski, zwrócił się do znajdującego się w Warszawie 
attaché wojskowego gruzińskiej misji dyplomatycznej 
w Kijowie, kapitana Aleksandra Swanidze, by ten zwrócił 
się w jego imieniu do rządu Gruzji z prośbą o przysłanie 
kilkuset gruzińskich oficerów, niezbędnych w celu formowania przyszłej armii ukraińskiej. 
W przededniu polskiej ofensywy wiosennej 1920 r., kiedy Warszawa planowała wyzwolenie 
Ukrainy z rąk okupujących ją po rozbiciu Denikina bolszewików, ukraińskie oddziały 
wojskowe, które wspólnie z Wojskiem Polskim miały odegrać kluczową rolę w przyszłych 
działaniach bojowych, odczuwały dotkliwy niedostatek doświadczonej kadry oficerskiej. 
Tymczasem Gruzja, której stosunkowo niewielka armia miała znaczny nadmiar oficerów, 
rzeczywiście była w stanie udzielić Ukraińcom pomocy w tym względzie.

Jak poświadczają źródła, rząd Gruzji spełnił prośbę Petlury, za pośrednictwem 
francuskiej misji wojskowej i polskiej misji dyplomatycznej na Kaukazie, wysyłając do 
Polski około trzystu oficerów gruzińskich, którzy następnie wzięli udział w działaniach 
bojowych3.

3 G. Mamoulia, Ot Tiflisa do Kijewa i Warszawy. Iz istorii kawkazsko-ukrainskogo sotrudniczestwa 
w ramkach „dwiżenija Prometej” (1918-1939), tłum. J. Lubach, „Nowy Prometeusz” 2011, nr 1.

Il. 6. Tytus Filipowicz
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Żadne z polskich ani ukraińskich źródeł nie 
potwierdza jednak obecności tych 300 Gruzinów 
w armii Petlury – prawdopodobnie odnaleziona 
przez Georges’a Mamoulię umowa, choć podpi-
sana, nie została zrealizowana, gdyż w kwietniu 
1920 roku w obliczu zajęcia przez bolszewików 
Dagestanu i zbrojnego naruszenia granic Gruzji, 
jej władze już nie były skłonne pozbywać się tylu 
doświadczonych oficerów. Niemniej jednak 
widać w tej historii, że polsko-gruziński sojusz 
wojskowy nie był niczym egzotycznym w tym 
czasie i okolicznościach, skoro podobne działania 
podjął przywódca Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Symon Petlura.

Warto też sobie uświadomić, że łączność 
z kaukaską „odnogą” prometeizmu wcale nie była 
iluzoryczna – z portu Odessa, którego odbicie 
w wyniku sukcesu ofensywy kwietniowej także 

zakładano, do gruzińskiego portu Batumi nad Morzem Czarnym jest w istocie blisko.
W Centralnym Archiwum Wojskowym znajdują się akta osobowe Gruzina, 

służącego w Wojsku Polskim już od 1918 roku i w odróżnieniu od swych rodaków, 
którzy przybyli do Polski w 1922 roku, nie tylko zdążył wziąć udział w wojnie 
z bolszewikami, lecz także zdobył na niej jedno z najwyższych odznaczeń – Krzyż 
Walecznych. Mowa o Aleksandrze Tabidzem, lekarzu wojskowym, który prawdo-
podobnie znalazł się w naszym kraju jako oficer armii rosyjskiej podczas I wojny 
światowej i pozostał tu po wybuchu rewolucji. W Wojsku Polskim dosłużył się rangi 
podpułkownika. Został zamordowany strzałem w tył głowy w Katyniu, gdy we 
wrześniu 1939 roku, jak tysiące jego polskich kolegów, trafił w ręce sowieckie. Ofiarą 
zbrodni katyńskiej był także jego syn Bronisław i kilkudziesięciu innych oficerów 
pochodzenia gruzińskiego, azerbejdżańskiego, dagestańskiego, których listę wciąż 
poszerza prof. Wojciech Materski.

O tym, jak w istocie wszystkie działania „państw prometejskich” przeciw 
rosyjsko-bolszewickiemu neoimperializmowi stanowiły sui generis naczynia połączone, 
świadczy fakt, że właśnie zajęcie Kijowa 7 maja 1920 roku przez oddziały polskie 
i ukraińskie wpłynęło na decyzję Lenina o zaniechaniu natychmiastowej inwazji 
na Gruzję, planowanej po sukcesie w Dagestanie. Już tego samego dnia na jego 
polecenie rząd sowiecki Sownarkom (Rada Komisarzy Ludowych) podpisał z rządem 
Gruzji traktat pokojowy, w którym stwierdzano m.in., że Rosja uznaje bez zastrzeżeń 
niepodległość i suwerenność państwa gruzińskiego oraz zrzeka się dobrowolnie wszystkich 
praw suwerenności, które posiadała Rosja w stosunku do narodu i terytorium gruzińskiego. 
Jak celnie wskazuje prof. Wojciech Materski […] gruzińsko-sowiecki traktat pokojowy 

Il. 7. Drzeworyt Wasyla Masiutyna  
Symon Petlura
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był drugim – po traktacie z Estonią – tego typu porozumieniem zawartym przez Rosję 
Sowiecką. […] Jednak gdy ten pierwszy bolszewicy podpisywali z pozycji wyraźnie 
defensywnych, regulacja pokojowa z Gruzją była przez nich narzucona […]4.

Zaryzykować więc można twierdzenie, że gdyby wojna 1920 roku zakończyła 
się ustanowieniem wolnej Ukrainy, być może nawet z Krymem, a już na pewno 
z portami czarnomorskimi, to może i Gruzja, podobnie jak Estonia i dwa inne 
państwa bałtyckie, cieszyłaby się niepodległością nie przez dwa lata, a przynajmniej 
dwie dekady. Pozwoliłoby to jej wówczas uniknąć krwawej hekatomby z rąk 
bolszewików, która dotknęła przede wszystkim inteligencję twórczą. Natomiast 
w historii nie alternatywnej a realnej, mimo polskiego zwycięstwa nad bolszewikami, 
zawarcie przez II RP niekorzystnego w istocie dla wszystkich, poza Kremlem, traktatu 
ryskiego pozwoliło Sowietom przerzucić zaangażowane dotąd na froncie zachodnim 
siły wojskowe na południe i ostatecznie pokonać „białych”, a tym samym odnieść 
zwycięstwo w wojnie domowej, które otwierało drogę na Kaukaz, by ujarzmić ostatnie 
już w tym rejonie niepodległe państwo.

Zanim delegacja polska pod wodzą Tytusa Filipowicza przybyła do Gruzji, 
działał tam już aktywnie od paru lat szef Przedstawicielstwa RP na Kaukazie Wacław 
Ostrowski, który uzyskał swe pełnomocnictwa jeszcze od Rady Regencyjnej. 
Wacław Ostrowski był w dobrych relacjach także z Azerbejdżanami, naciskał na 
polski MSZ, domagając się jak najszybszego nawiązania bezpośrednich stosunków 
dyplomatycznych, także w celu uregulowania sprawy licznych wówczas na Kaukazie 
Polaków, zarówno dawniejszych wychodźców, jak i byłych żołnierzy armii carskiej 
Rosji, a zwłaszcza byłych jeńców rosyjskich, służących podczas I wojny światowej 
w armiach Niemiec i Austro-Węgier. O tym mało znanym fragmencie stosunków 
polsko-gruzińskich opowiada wybitny historyk gruziński starszego pokolenia 
prof. Otar Żordania: Dzięki działalności POW na Kaukazie Piłsudski wiedział, że 
w chwili odzyskania niepodległości przez Gruzję na jej terytorium znalazło się kilka 
tysięcy Polaków, jeńców rojskich z czasów I wojny światowej. Rząd Gruzji zwolnił ich 
z niewoli i udzielił zgody na sformowanie polskiej brygady, która u boku Gruzinów 
walczyła przeciw wrogom młodej Republiki. Kiedy dzięki zawartemu przez bolszewików 
separatystycznemu pokojowi brzeskiemu Niemcy weszli na Kaukaz, wymogli na Gruzji 
rozwiązanie tej polskiej jednostki, jednakże rząd Gruzji zrobił wszystko, by Polacy mogli 
w godny sposób powrócić do swojej ojczyzny. Sfinansowano koszty podróży, a polscy 
oficerowie otrzymali czteromiesięczne uposażenie. Kiedy Piłsudski chciał zwrócić te 
sumy, rząd gruziński odmówił przyjęcia pieniędzy, stwierdzając, że wynika to z poczucia 
wdzięczności za zasługi Polaków5.

4 W. Materski, Georgia Rediviva. Republika Gruzińska w stosunkach międzynarodowych 1918-1921, 
Warszawa 1994, s. 177.

5 O. Żordania, Zapis tekstu nagranego w 2007 r. w Tbilisi w trakcie zdjęć do filmu W rogatywce i tygrysiej 
skórze, tłum. T. Dułaridze.



206

Jerzy Lubach

Na ten właśnie fakt, jako moralny dług Polski, który należy spłacić, przyjmując 
gruzińskich oficerów-wygnańców w szeregi Wojska Polskiego, powoływał się kilka 
lat później w polskim sejmie Tytus Filipowicz.

24 marca 1920 roku, niemal w przeddzień przybycia misji Tytusa Filipowicza 
na Kaukaz, gruziński minister spraw zagranicznych Eugeni Gegeczkori otrzymał 
depeszę od szefa polskiego MSZ Stanisława Patka, zawierającą istotne deklaracje 
polityczne: Mam honor zakomunikować Panu, iż Rząd Polski jest gotów uznać Rząd 
Gruzji jako niezależną organizację de facto wcześniej, nim konferencja pokojowa 
przyzna Gruzji status zgodny z wolą jej narodu. Rząd Polski wyraża zdecydowaną 
nadzieję, że wspólne interesy narodów obu państw, jak i wzajemna sympatia sprzyjać 
będą ustanowieniu w bliskiej przyszłości pomiędzy Gruzją a Polską więzów przyjaznej 
współpracy. W tym celu Rząd Polski byłby rad przyjąć w Warszawie przedstawiciela 
Gruzji. Dla zadokumentowania swej sympatii Rząd Polski wyznaczył misję specjalną, 
pod przewodnictwem pana ministra Tytusa Filipowicza, która w celu nawiązania 
bezpośrednich przyjaznych stosunków winna w najbliższym czasie wyjechać do Tyflisu6.

Nic dziwnego, że przybyła pod sam koniec marca delegacja Tytusa Filipowicza 
została w Gruzji przywitana wręcz entuzjastycznie. Błyskawicznie też rozwiązano 
wszystkie kwestie, jak wspomniana sprawa przebywających tu Polaków, a co 
najbardziej zadziwiające, udało się w trakcie trwających zaledwie kilkanaście dni 

negocjacji wypracować i podpisać oficjalny traktat 
o wojskowym sojuszu polsko-gruzińskim, który 
zawierał szczegółowy plan współpracy operacyjnej oraz 
zasady pomocy wojskowej RP dla Gruzji w postaci 
dostaw broni i amunicji. Brzmi to szczególnie intere-
sująco, gdy uświadomimy sobie, że w tym czasie trwała 
zwycięska ofensywa wojsk polskich i ukraińskich, 
błyskawicznie wypierająca bolszewików z Ukrainy. 
Zmotywowany tym oczywistym sukcesem Tytus 
Filipowicz z towarzyszami przybył 24 kwietnia do 
sąsiedniego Azerbejdżanu, zapewne z analogicznymi 
propozycjami ze strony polskiego MSZ. Grunt był 
sprzyjający dzięki wcześniejszym zabiegom Wacława 
Ostrowskiego i pewnej szczególnej okoliczności, 
o której wspominał osiadły w latach trzydziestych 
w II RP Mehmed Emin Rasulzade, jeden z ojców 

pierwszej Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu: W odrodzeniu naszej republiki 
brali udział przedstawiciele polskiej inteligencji – inżynierowie, prawnicy, oficerowie 
i inni. Sztabem armii azerbejdżańskiej kierował Tatar polski, generał Sulkiewicz, później 
rozstrzelany w Baku przez bolszewików. Z jego aktywnym udziałem został zawarty 
wojskowo-obronny pakt między Azerbejdżanem i Gruzją. Inny przedstawiciel Tatarów 
6 W. Materski, Georgia Rediviva…, op. cit., s. 168, cyt. za: „Kurier Poranny” 1920, nr 38.

Il. 8. Mehmed Emin Rasulzade
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polskich, obecnie prokurator Sądu Najwyższego, Olgierd Najman Mirza Kryczyński, był 
w Baku prokuratorem Sądu Apelacyjnego, a następnie vice-ministrem sprawiedliwości. 
Jego brat, obecnie prokurator Sądu Okręgowego w Gdyni, był dyrektorem kancelarii 
rządu i redaktorem oficjalnego organu rządowego. Ismail Churamowicz był dyrektorem 
kancelarii Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego brat, Konstanty Kryczyński, był 
vice-dyrektorem tegoż ministerstwa. Muchrański był zaś vice-dyrektorem kancelarii 
Ministerstwa Kontroli Państwowej, a Aleksander Połtóżycki naczelnikiem jednego 
z departamentów Ministerstwa Handlu i Przemysłu7.

O krótkiej, niestety, działalności Tytusa Filipowicza w Azerbejdżanie pisze 
historyk dr Wilajat Gulijew, były minister spraw zagranicznych i ambasador tego kraju 
w Polsce: Szczególne zainteresowanie budzi wizyta delegacji polskiej, która odbyła się 
w dożywającej swych ostatnich wolnych dni Republice Azerbejdżańskiej, gdyż w określony 
sposób odbiła się ona także na losach generała Macieja Sulkiewicza. Specjalna misja 
polska z pełnomocnym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej Tytusem Filipowiczem 
na czele w ramach podróży po republikach kaukaskich przybyła w sobotę 24 kwietnia 
1920 roku do Baku. Mimo niezwykle napiętej sytuacji delegacja polska spotkała się 
z uroczystym i gościnnym przyjęciem.

Na odświętnie udekorowanym dworcu w obecności Kompanii Honorowej delegację 
polską witali: zastępca ministra spraw zagranicznych M. Tekiński, generał-gubernator Baku 
M. Tlechas, szef Sztabu Generalnego M. Sulkiewicz, ambasador Gruzji G. Alszybaja oraz 
przedstawiciele miejscowej społeczności polskiej. Odegrano hymny państwowe Polski i Azer-
bejdżanu (dziś wiemy, że hymn niepodległej Republiki Azerbejdżańskiej zabrzmiał wówczas 
po raz ostatni!), po czym goście udali się do hotelu MSZ (zadziwiające, że w drugim zale-
dwie roku istnienia Republiki w Baku już stosowano taki sposób obsługi dyplomatycznej).

Nie zachowały się, niestety, żadne informacje o spotkaniach i rozmowach członków 
specjalnej misji polskiej w dniach 26-27 kwietnia, gdyż w nocy z 27 na 28 kwietnia 
w wyniku agresji zbrojnej dokonanej przez sowiecką XI Armię rząd narodowy Azerbej-
dżanu został obalony. Bolszewicy przechwycili władzę i nie tracąc czasu rozwinęli swą 
tradycyjną politykę terroru, aresztując wielu członków rządu i Parlamentu, oficerów 
armii narodowej, a także – delegację dyplomatów polskich. Zaraz po przewrocie w ręce 
bolszewików wpadli też generałowie Tlechas i Sulkiewicz. Dziwny kaprys losu sprawił, 
że swe ostatnie dni spędził w Więzieniu Baiłowskim w towarzystwie swych rodaków…8

Maciej Sulkiewicz, polski szlachcic herbu Jeż, pochodzący z Tatarów osied-
lonych na Litwie za czasów Witolda, bliski krewny przyjaciela Józefa Piłsudskiego, 
współtwórcy Polskiej Partii Socjalistycznej Aleksandra Murzy Sulkiewicza, który poległ 
w 1916 roku jako oficer I Brygady Legionów, odegrał kluczową rolę w tworzeniu armii 
Azerbejdżanu. Zgodnie z tradycją rodową wybrał karierę wojskową, możliwą wówczas 
jedynie w armii carskiej, odbył rzetelne studia wojskowe i wykazał się talentem 
militarnym już w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-1905 roku, a podczas I wojny 

7 M. E.  Resulzade, Azerbejdżanie w walce o niepodległość, Warszawa 1938, s. 13.
8 W. Gulijew,  Polacy w Demokratycznej Republice Azerbejdżanu, tłum. J. Lubach, Warszawa 2013, s. 42.
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światowej uzyskał w 1916 roku rangę generała lejtnanta, dowodzenie korpusem 
i stanowisko w Sztabie Generalnym.

Był jednak nie tylko zdolnym wojskowym, ale i gorliwym wyznawcą islamu, 
kultywującym tradycje polsko-litewskich rodów tatarskich, a po rewolucji lutowej 
w 1917 roku z entuzjazmem włączył się w działania muzułmanów Rosji, mające 
na celu integrację ludów wyznających islam i dążenie do ich szerokiej autonomii.

W maju 1917 roku zwołano w Moskwie Zjazd Muzułmanów Rosji, w którym 
aktywny udział wziął generał Maciej Sulkiewicz, w wyniku czego uchwalono utworze-
nie oddzielnych formacji muzułmańskich. Chociaż 7 listopada 1917 roku bolszewicy 
dokonali przewrotu, obalając Rząd Tymczasowy, Sulkiewicz zdążył wykonać swój 
plan – 10 listopada ogłosił Memorandum, w którym meldował o utworzeniu Korpusu 
Muzułmańskiego, rozlokowanego w Tyraspolu w Mołdawii. 

Generał Maciej Sulkiewicz zamierzał z podległymi mu siłami wyruszyć w stronę 
Krymu, gdzie wkrótce po przewrocie bolszewickim miejscowi Tatarzy proklamo-
wali Krymską Republikę Ludową. Jednakże 3 marca 1918 roku bolszewicy zawarli 
z Niemcami i Austro-Węgrami separatystyczny pokój brzeski, który zdecydował 
o losach Korpusu Muzułmańskiego. Niemcy na mocy traktatu zajęli Ukrainę i objęli 
protektoratem Krym, wysyłając tam niewielkie siły okupacyjne. Uznali wprawdzie 
formalnie tatarski rząd Krymskiej Republiki Ludowej, ale nie zamierzali go wzmac-
niać militarnie. W rezultacie wiosną 1918 roku Korpus Muzułmański został przez 
Niemców rozbrojony i rozformowany.

Generał Maciej Sulkiewicz nie zrezygnował z walki o niepodległość Krymu 
i przybył na półwysep ze znaczną grupą wojskowych, pochodzących z Tatarów pol-
skich. Objąwszy stanowisko premiera, jednocześnie pełnił funkcje ministra obrony 

Il. 9. Generał lejtnant  
Maciej Sulejman Sulkiewicz 

herbu Jeż
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i ministra spraw wewnętrznych. Stanowisko ministra spraw zagranicznych powierzył 
liderowi Tatarów krymskich Dżafarowi Seid Achmedowi, który później stał się 
przywódcą emigracji Tatarów krymskich w Polsce i autorem wielu prac z historii 
Krymu. Ministrem sprawiedliwości został Tatar polski Aleksander Achmetowicz, 
w przyszłości senator II Rzeczypospolitej.

Władzę premiera Krymu Maciej Sulkiewicz sprawował zaledwie cztery miesiące. 
Jego ambitnym planom ponownie położył kres rozwój sytuacji międzynarodowej. 
Po wycofaniu się Niemców z półwyspu w październiku 1918 roku, zajęła go „biała” 
Armia Ochotnicza, której przywódcy nie uznawali nie tylko suwerenności państwowej 
Krymu, ale i wszystkich innych części Imperium Rosyjskiego wybijających się na 
niepodległość, jak Polska, Ukraina, Gruzja czy Azerbejdżan.

W tej sytuacji w listopadzie 1918 roku generał Maciej Sulkiewicz opuścił na 
zawsze Krym i udał się do Azerbejdżanu, który tworzył właśnie zręby swej świeżej 
niepodległości. Generał, który stał się w nowej ojczyźnie znany jako Sulejman 
Sulkiewicz, z niezwykłą energią przystąpił do organizowania armii azerbejdżańskiej 
z byłych oficerów i żołnierzy wojsk carskich. Niestety, w momencie agresji sowieckiej 
nie była ona jeszcze gotowa na skuteczne działania zbrojne w obronie ojczyzny. 
W rezultacie generał Maciej Sulkiewicz trafił do niewoli i znalazł się w jednej celi 
z członkami polskiej misji Tytusa Filipowicza.

Po kilkunastu miesiącach więzienia delegaci polscy w wyniku zawarcia pokoju 
ryskiego zostali przez bolszewików zwolnieni. Przekazali w kraju polskim Tatarom 
relację o ostatnich chwilach ich wybitnego rodaka, który bez żadnego sądu został 
skazany na śmierć za działalność kontrrewolucyjną. 15 lipca 1920 roku nad ranem 
do celi przyszli po niego czekiści. Generał przyjął to ze spokojem i godnością. 
Uścisnąwszy dłonie Polaków, Maciej Sulejman Sulkiewicz pożegnał ich słowami: 
Jestem rad, że zginę jako oficer armii muzułmańskiej9.

Wydawało się, że mimo sierpniowego zwycięstwa, zwanego nieco przewrot-
nie Cudem nad Wisłą, postanowienia niechlubnego pokoju ryskiego z 1921 roku 
położyły kres śmiałej idei prometeizmu. Dominujący w polskiej delegacji endecy, 
wrodzy planom Piłsudskiego, doprowadzili do uznania władzy sowieckiej na Ukrainie 
i Białorusi, a wojska jedynego naszego sojusznika – Ukraińskiej Republiki Ludowej 
pod wodzą Symona Petlury miały zostać w Polsce internowane w tych samych 
obozach, które nie tak dawno temu zaludniali legioniści, na rozkaz Komendanta 
odmawiający przysięgi na wierność monarchom Niemiec i Austro-Węgier.

A jednak idea prometejska Marszałka nie umarła. Nie było przypadkiem, 
że setki uciekinierów z podbitej i włączonej do sowieckiego imperium Gruzji trafiły 
do przyjaznej im Polski, a jednym z ostatnich działań podjętych przez Piłsudskiego 
w 1922 roku, zanim odsunął się z życia politycznego, było przyjęcie w szeregi Wojska 
Polskiego 108 podchorążych i oficerów rozbitej armii gruzińskiej.

9 W. Gulijew, Polacy w Demokratycznej..., op. cit., s. 48.
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Był wśród nich także azerbejdżański książę Veli bek Jedigar, który najpierw na 
czele własnego oddziału walczył w obronie ojczyzny, a następnie przekroczył z nim 
granicę i uczestniczył w wojnie obronnej Gruzji. W Polsce ukończył prestiżową Wyższą 
Szkołę Wojenną w stopniu podpułkownika dyplomowanego, za udział w obronie 
Polski w 1939 roku odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari, potem działał 
w polskim podziemiu zbrojnym, dochodząc do stanowiska dowódcy całej kawalerii 
w Komendzie Głównej Armii Krajowej. Gdy po zawarciu umowy sojuszniczej rządu 
gen. Władysława Sikorskiego z Józefem Stalinem kaukascy oficerowie Armii Krajowej 
rozważali, jak mają na to zareagować, Jedigar swym autorytetem przeważył szalę na 
rzecz zachowania wierności krajowi, który stał się ich drugą ojczyzną. Po latach, na 
emigracji w Argentynie, tak to wyjaśnił swej urodzonej w okupowanej Warszawie 
córce (jego żoną była Polka, Wanda z d. Eminowicz): Zulejho, było to moim psim 
obowiązkiem! 

10

Podobnie Mehmed Emin Rasulzade, jeden z ojców demokratycznego  
Azerbejdżanu w 1918 roku, po podboju państwa przez Sowietów przebywał na 
emigracji, najpierw w Turcji, skąd zwracał się do Marszałka Piłsudskiego o przyjęcie 
do Wojska Polskiego także innych oficerów azerbejdżańskich, sam w latach 30. zna-
lazł w II RP schronienie (i polską żonę, Wandę, o nieustalonym dotąd nazwisku). 
Mieszkając przez kilka lat w Warszawie, uczestniczył nadal w ruchu prometejskim 
i wydawał po azerbejdżańsku pisma polityczne.

Po odnotowanej z bólem przez wszystkich Kaukazczyków wiadomości o śmierci 
Józefa Piłsudskiego, ich delegacja złożyła w 1936 roku u trumny Marszałka na 
Wawelu srebrny wieniec i akt dziękczynny po polsku, gruzińsku, azerbejdżańsku 
i czeczeńsku podpisany przez Mehmeda Emina Rasulzade i prezydenta rządu Gruzji 

10 Z. Jedigar-Kalinowska, Zapis nagrania dokonanego przez Jerzego Lubacha podczas dokumentacji do 
filmu W rogatywce i tygrysiej skórze w 2007 r. w Warszawie.

Il. 10. Polscy i gruzińscy oficerowie, 1925 r.
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na uchodźstwie Noego Żordanię.  Tekst dokumentu został przedrukowany w piśmie 
„Wschód-Orient”: Narody Kaukazu w głębokiej czci dla ducha Wielkiego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego składają u Jego trumny wieniec jako wyraz swoich uczuć 
i łączności z Narodem Polskim. Niech ten wieniec będzie symbolem hołdu dla pamięci 
Tego, Który wielkością swoją promieniuje daleko poza granice własnej Ojczyzny i po 
wsze czasy jest wyrazicielem idei świętej walki narodów o niepodległość.

Na czele tej delegacji stał inny emigrant, który znalazł drugą ojczyznę w Polsce 
– Gruzin, ks. prof. Grzegorz (Grigoli) Peradze, wybitny uczony o światowej renomie, 
wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Instytutu Naukowego 
Badania Komunizmu, autor licznych prac naukowych, wydawanych także w języku 
polskim, publikujący również w prometejskim czasopiśmie „Wschód-Orient”, w czasie 
wojny współdziałający z Armią Krajową. Został zamordowany przez Niemców 
w KL Auschwitz w 1942 roku, o czym meldowała obozowa organizacja podziemna 
stworzona przez rotmistrza Witolda Pileckiego.

W 1995 roku ks. archimandryta Grzegorz Peradze został przez Kościół Gruziński  
kanonizowany. W Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie znajduje 
się oryginał kazania, które wygłosił w warszawskiej cerkwi katedralnej św. Marii 
Magdaleny po śmierci Piłsudskiego: W kraju tak gościnnym dla nas, który stał się 
nam drugą Ojczyzną, zebraliśmy się wszyscy, synowie gór kaukaskich, aby oddać hołd 
i pomodlić się za spokój duszy Marszałka Piłsudskiego. Znał On dobrze i kochał nasz 
kraj. My, synowie Kaukazu, którzyśmy znaleźli w odrodzonej Polsce miłość i zrozumienie 
dla naszych cierpień, głęboko odczuwamy tę żałobę, która okryła nasz bratni naród.

Il. 11 a i b. Veli bek Jedigar  
jako esauł w armii gruzińskiej 

w 1921  i  jako kapitan 
Wojska Polskiego w 1929 r.
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Ksiądz Grzegorz Peradze poza pracą naukową 
opiekował się założoną przez siebie w Paryżu emigra-
cyjną cerkwią pod wezwaniem świętej Nino, pełnił 
też rolę nieformalnego kapelana gruzińskich oficerów 
Wojska Polskiego. Wielu z nich, zawierając małżeń-
stwo z polskimi kobietami, prosiło go o udzielenie 
ślubu w warszawskiej cerkwi św. Marii Magdaleny.

Owocem polsko-gruzińskiego małżeństwa była 
zarówno wspomniana Zulejha Jedigar, jak i późniejszy 
najwyższy dowódca US Army, czyli Szef Kolegium 
Połączonych Szefów Sztabów w latach 1993-1997, 
gen. John Malchase David Shalikashvili. Urodził się 
w Warszawie jako syn słynnego Dymitra, rotmistrza 
1. Pułku Szwoleżerów Marszałka Piłsudskiego. 
O jego ojcu zachowała się w archiwum wojskowym 

w Rembertowie opinia dowódcy tej elitarnej jednostki, legendarnego kawalerzy-
sty i ulubionego adiutanta Piłsudskiego od czasów legionowych, gen. Bolesława 
Wieniawy-Długoszowskiego: Odpowiada całkowicie angielskiemu określeniu dżentel-
mena. […] Zdolny i inteligentny. […] Jako oficer liniowy i w sztabie pracował zawsze 
sumiennie, celowo i owocnie. Nadaje się na szefa sztabu większej jednostki.

Należy dodać, że szczególną rolę odgrywał najstarszy stopniem oficer gruziński 
przyjęty wówczas do Wojska Polskiego, były szef sztabu armii niepodległej Gruzji, 
generał dywizji Aleksander Zachariadze, który nie pełnił służby liniowej, gdyż faktycz-
nie został szefem kaukaskiej siatki wywiadowczej w Oddziale II Sztabu Generalnego, 
powszechnie zwanym „dwójką”. Dzięki temu rząd Polski miał dobre informacje o tym, 
co się na Kaukazie dzieje i potajemnie wspierał gruzińskie podziemne organizacje 
antybolszewickie.

O losach Gruzinów i innych Kaukazczyków, którzy w latach II wojny świa-
towej okryli się chwałą w szeregach armii polskiej na wszystkich frontach, a także 
znaleźli się wśród zamordowanych w Katyniu oficerów Wojska Polskiego, autor 
artykułu zrealizował w 2007 roku film dokumentalny pod tytułem W rogatywce 
i tygrysiej skórze. To właśnie „polscy” Gruzini oraz nasi byli ukraińscy sojusznicy 
stali się podwalinami organizacji „Prometeusz”. Powstała ona pod koniec 1925 roku 
w Paryżu, z inspiracji Józefa Piłsudskiego, utworzona przez jego bliskiego przyjaciela, 
wybitnego działacza politycznego Tadeusza Hołówkę. Jak pisze Iwo Werschler: Idei 
prometejskiej służył Hołówko w przekonaniu, iż nie ma dla Polski większej i lepszej 
gwarancji zachowania niepodległości jak zwycięski pochód dziś ujarzmionych narodów 
ku wolności i że jej położenie geograficzne wyklucza marzenie o państwie neutralnym. 
Główne wysiłki skupiał na budowaniu „polityki solidarności” z narodami wyzwolonymi 
spod panowania Rosji oraz na popieraniu ruchów separatystycznych na terenie ówczesnego 
ZSSR, utrzymując wielorakie stosunki z przedstawicielami narodów, usiłujących wybić 

Il. 12. Ksiądz Grzegorz Peradze
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się na niepodległość. Jednym z nich był Petlura, z którym prowadził rozmowy w Paryżu, 
a po jego zamordowaniu uczestniczył we Mszy za jego duszę, co stało się powodem protestu 
dyplomatycznego posła sowieckiego Bogomołowa11.

Powstanie „Prometeusza” było także wynikiem kilkuletnich wcześniejszych 
działań wiernych Piłsudskiemu wojskowych z Wydziału Wschodniego II Oddziału 

11 I. Werschler, Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko – życie i działalność, Warszawa 1984, 
s. 237.

Il. 13a. Rtm. Dymitr Szalikaszwili 
z żoną 

Il. 13b. Gen. John Malchase 
David Shalikashvili

Il. 14. Tadeusz Hołówko, szef MSZ Stanisław Patek i ambasador sowiecki 
w Polsce Dmitrij Bogomołow
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Sztabu Generalnego. Doprowadziły one do zjednoczenia emigracyjnych ruchów 
niepodległościowych krajów wcielonych siłą do Związku Sowieckiego. Czołowymi 
postaciami „Prometeusza” stali się przebywający w Paryżu Ataman Naczelny Symon 
Petlura, reprezentujący rząd wolnej Ukrainy, i pierwszy premier niepodległej Gruzji, 
minister jej emigracyjnego rządu, Noe Ramiszwili.

Z jakim lękiem czerwony Kreml przyjął powstanie organizacji prometej-
skiej pod egidą Polski – zwłaszcza w kontekście powrotu do władzy Piłsudskiego 
w 1926 roku – świadczy fakt, że Stalin ani chwili nie wahał się przed wydaniem 
rozkazu fizycznej likwidacji jej głównych działaczy. Symon Petlura został zamordo-
wany przez sowieckiego agenta zaledwie dwa tygodnie po przewrocie majowym, 
a Noe Ramiszwili kilka miesięcy później.

Sowieci mieli słuszne obawy – dewizą  „Prometeusza” było rozczłonkowanie 
sowieckiego imperium wzdłuż szwów narodowościowych, jak to definiował jeden z orga-
nów prometeizmu, warszawskie pismo „Wschód-Orient”, założone w 1930 roku 
przez Jerzego Giedroycia. I tak też działał zarówno jawnie, głosząc Zachodowi 
ideę wyzwolenia narodów ujarzmionych na łamach francuskojęzycznego pisma 
„Prométhée” wydawanego w Paryżu, jak i dyskretnie, przez wspieranie ruchu oporu 
przeciw bolszewikom w Gruzji i chronienie ich uczestników.

Legendarny bohater powstań z 1922 i 1924 roku książę pułkownik Kaichosro 
Czolokaszwili, znany jako „Kakuca”, ścigany przez sowieckich agentów w całej Euro-
pie, wielokrotnie bywał w Polsce, aby współdziałać przeciw czerwonemu imperium 
z polską „dwójką”. Na zdjęciu z lat 30. ubiegłego wieku, odnalezionym i badanym 
przez doktora Davida Kolbaia, Gruzina mieszkającego w Polsce od lat, wykładowcę 
Uniwersytetu Warszawskiego, założyciela pisma kartwelologicznego „Pro Georgia”, 

Il. 15. Ataman Naczelny URL 
Symon Petlura 

Il. 16. Minister rządu 
Republiki Gruzji  
na uchodźstwie  
Noe Ramiszwili
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widać „Kakucę” w czarnym gruzińskim stroju zwanym „czocha”, wśród rodaków 
w mundurach oficerów Wojska Polskiego. Z prawej w kapeluszu generał Aleksander 
Czcheidze, którego dwaj synowie także służyli w Wojsku Polskim, zamordowany 
w 1939 roku przez NKWD po agresji sowieckiej na Polskę, mimo że był już od lat 
poza służbą czynną.

Uznanie przez mocarstwa zachodnie decyzji wcielenia do Związku Sowie-
ckiego Gruzji i innych krajów kaukaskich osłabiło ruch prometejski. Polska musiała 
respektować te postanowienia, lecz sympatia dla narodów zniewolonych przetrwała 
koniec prometeizmu wyznaczony przez wybuch II wojny światowej. Prometejskie 
bowiem idee prezentowała powstała już po wojnie „Kultura” Jerzego Giedroycia. 
Pokłosiem prometeizmu było ogłoszenie na I Zjeździe NSZZ „Solidarność” 8 września 
1981 roku słynnego Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej, a dekadę później, 
w 1991 roku, błyskawiczne uznanie przez w pełni już suwerenną Rzeczpospolitą 
Polską: Ukrainy, Litwy, Gruzji i Azerbejdżanu. Przyjazne, częściowo wręcz sojusznicze 
(wprowadzaliśmy najpierw Litwę, Łotwę i Estonię, a potem Rumunię i Bułgarię 
do NATO) stosunki z odrodzonymi państwami, wskazywałyby wręcz na realizację 
prometejskiej idei Marszałka.

Wkrótce jednak okazało się, że imperialne zakusy Moskwy pozostają nie-
zmienne. Zwasalizowanie niepodległej formalnie Białorusi, zbrojna agresja na Gruzję 

Il. 17. Kaichosro Czolokaszwili „Kakuca” (w czarnym stroju i z papachą na głowie) 
w towarzystwie gruzińskich oficerów WP, z prawej w kapeluszu gen. Aleksander Czcheidze
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w 2008 roku, aneksja Krymu i najazd w celu ponownego opanowania Ukrainy 
w 2014 roku. 

Idee „Prometeusza” starał się realizować na miarę swych ograniczonych 
konstytucyjnych uprawnień świętej pamięci Prezydent RP Lech Kaczyński. 
Kraje „prometejskie” (zgodnie z przedwojenną terminologią) wystąpiły dzięki 
niemu solidarnie w obronie jednego z nich – Gruzji. Zorganizowana przez Lecha  
Kaczyńskiego w sierpniu 2008 roku wyprawa przywódców Polski, Litwy, Ukrainy, 
Łotwy i Estonii wedle wszelkiego prawdopodobieństwa uratowała Tbilisi przed 
ponownym wkroczeniem oddziałów rosyjskich, jak w 1921 roku.

Nie jest przypadkiem, że najwyższe odznaczenie Gruzji, Order Świętego 
Jerzego, Prezydent Micheil Saakaszwili wręczył Lechowi Kaczyńskiemu 23 listopada 
2007 roku (to jedno z najpopularniejszych tutaj świąt, Dzień Św. Jerzego – Giorgoba) 
właśnie u stóp odsłoniętego przez nich wspólnie pomnika Prometeusza. Prezydent 
Polski powiedział wówczas: Z wielkim wzruszeniem przyjąłem to odznaczenie ze 
strony prezydenta narodu, który przez całe wieki opierał się rosyjskiemu imperiali-
zmowi, który od osiemnastu prawie wieków jest narodem chrześcijańskim, który po 
roku 1989 dał innym przykład przywiązania do wolności – kiedy walczył zresztą 
o nią po bolszewickiej rewolucji, na kilka lat ją odzyskał. Dzisiaj żyjemy w innym 
świecie – w świecie wolnym. Ale trzeba zawsze pamiętać, że o wolność należy zabiegać 
i walczyć. Z punktu widzenia mojej ojczyzny najważniejsze jest to, żeby wolności było 
jak najwięcej, także na wschód i południowy wschód od nas. Dzisiaj to się realizuje.  
Ale nigdy nie dosyć zabiegów12.

Po tragicznej śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Rzeczpospolita wydawała 
się definitywnie wyrzekać prometejskich mrzonek.

Czy prometeizm jest więc istotnie czymś przebrzmiałym? A może była to 
idea od początku chybiona, wyraz polskich ambicji niemających oparcia w realnej 
sile, śmieszna mrzonka polskiego karła, tytułowego Niedonoszonego imperium (Nie-
donoszennaja impierija) ze zjadliwej broszury rosyjskiego historyka Lwa Aleksandrowa 
(na jej okładce malutki polski Biały Orzeł kuli się pomiędzy wielkimi czarnymi 
orłami z herbów Rosji i Niemiec)? Czy też stanowi dla Rosji śmiertelne niebez-
pieczeństwo, jak twierdzi inny tamtejszy historyk i wpływowy analityk polityczny 
Władysław Gulewicz. Na popularnym, rzekomo naukowym, portalu Kavkazoved.info  
demaskuje on polskie knowania „prometejskie” także na kaukaskim „froncie”, 
ostrzegając: Wydawałoby się, że po krachu ZSRS „prometejczycy” mogliby uznać swą 
misję za wykonaną: straszliwy wschodni sąsiad rozleciał się na kawałki, urzeczywistniła 
się słynna formuła Juliusza Mieroszewskiego znana jako ULB (Ukraina-Litwa-Białoruś), 
wedle której ponoć niepodległość Kijowa, Wilna i Mińska jest pierwszym warunkiem 
bezpieczeństwa państwa polskiego; zmienił się kardynalnie krajobraz geopolityczny 
Azji Środkowej i Zakaukazia. Ale okazało się, że polski prometeizm nie ma określonych 
konkretnie ram czasowych i po samobójstwie ZSRS „prometejczycy” wzięli na swój cel 
12 Polska Agencja Prasowa.
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Rosję, aktywnie wykorzystując ideologię o ujarzmieniu przez Rosjan innych narodów 
Federacji Rosyjskiej. Szczególną uwagę zwrócono na Kaukaz, dzięki temu, że sama 
historia wskazywała na przykłady polsko-kaukaskiego sojuszu przeciw Rosji, zaczynając 
od XIX w. (przeł. Jerzy Lubach).

Zagadnieniom sensu prometeizmu w XXI wieku poświęcona była konferencja 
naukowa, która odbyła się w Warszawie w dniach 16-17 lutego 2011 roku, zorga-
nizowana przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Co do znaczenia prometeizmu historycznego z lat 20. i 30. ubiegłego wieku, 
to odpowiedzią jest właściwie już sam tytuł konferencji – Ruch prometejski – fenomen 
europejski – wybrany przez jej organizatora prof. Marka Kornata. Wyjątkowość 
polskiego prometeizmu potwierdzają wypowiedzi zagranicznych panelistów. Dr Zaur 
Gasimov z Azerbejdżanu, wykładowca Instytutu Historii Europy w Moguncji, 
czy dr Georges (Georgi) Mamoulia z Gruzji, wykładający w Paryżu, jednogłośnie 
stwierdzili, że prometeizm był politycznym fenomenem przede wszystkim z dwóch 
powodów: skali geopolitycznego zasięgu i bezinteresowności głównych twórców ruchu.

A więc z jednej strony myślenie niezaściankowe, ogarniające scenę polityczną 
od Bałtyku po Morze Czarne i Kaukaz z Morzem Kaspijskim. Poza Piłsudskim 
nikt w ówczesnej Europie takiej szerokości spojrzenia nie miał, dość porównać to 
z „osiągnięciami” dyplomacji brytyjsko-francuskiej – układ z Monachium, milcząca 
zgoda na Anschluss Austrii i flirt z Sowietami.

Druga ważna kwestia, którą szczególnie podkreślił japoński uczestnik kon-
ferencji, profesor Hiroaki Kuromiya z Indiana University w USA, to szlachetność 
politycznego zamysłu prometejskiego. Jego spiritus movens – Polska – nie kiero-
wała się bowiem tradycyjnymi mocarstwowymi motywami, jak choćby właśnie  
Japonia, „wyzwalająca” Mandżurię, by stworzyć całkowicie sobie podporządkowane  
Mandżukuo. Nie chodziło o stworzenie państw marionetkowych, podporządkowa-
nych Rzeczypospolitej, ale zbudowanie łańcucha solidarności, pozwalającego krajom 
mniejszym i słabszym  przetrwać w konfrontacji z rosyjskim kolosem, przed którym 
– mimo zwycięstwa w 1920 roku – Marszałek Józef Piłsudski ostrzegał proroczo 
w wywiadzie dla gazety francuskiej „Le Temps”: Położenie, w jakim znajduje się Rosja, 
czyni ją niebezpieczną dla sąsiadów. Ustrój jej pozbawiony jest wszelkiej trwałości. Nie 
odpowiada on uczuciom ludności. Ażeby zapewnić sobie autorytet wewnątrz, ludzie 
stojący na czele tego ustroju, będą szukali zaczepki na zewnątrz. Użyją siły względem 
narodów, które ich otaczają13.

Kiedy mówiono o współczesnych formach prometeizmu, wszyscy występujący 
zaczynali od stwierdzenia, że wbrew przekonaniu Moskwy nie jest on skierowany 
przeciwko Rosji, wręcz przeciwnie – pragnie jej prawdziwej demokratyzacji, wyzbycia 

13 Wywiad korespondenta „Le Temps” (15 września 1920 r.), [w:] Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, 
t. 5, oprac. K. Świtalski, Warszawa 1937, s. 168. Jak podaje nota redakcyjna: Wywiad, podpisany przez 
La Mazière, był drukowany w dzienniku paryskim „Le Temps” z dnia 15 września 1920 r. Podajemy ten 
wywiad nieautoryzowany w przekładzie z oryginału francuskiego.
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się imperialnych zakusów, co jest niezbędną przesłanką do prawdziwie dobrosąsiedz-
kich stosunków. Krzewieniu takiej świadomości poświęcony jest kwartalnik „Nowy 
Prometeusz”, którego sygnalny numer zaprezentowany został właśnie podczas tej 
konferencji. Pismo redagowane jest w Warszawie przez Azerbejdżankę, wychowankę 
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, dr Hijran Aliyevą. Na 
łamach periodyku publikują  wybitni uczeni z całego świata. 

Jan Malicki, za czasów PRL-owskich redaktor 
wydawanego od 1981 roku, poza zasięgiem komuni-
stycznej cenzury, słynnego pisma „Obóz”, mającego 
także charakter „prometejski”, interesująco zdefiniował 
działania założonego przez siebie Studium. Przewinęło 
się przez nie już setki młodych ludzi z Ukrainy, Białorusi 
i krajów kaukaskich. Malicki odwołał się do myśli Józefa  
Piłsudskiego, sformułowanej przezeń 8 września 
1920 roku podczas rozmowy w Belwederze z wysłan-
nikiem generała Piotra Wrangla, ostatniego przywódcy 
„białych”. Generał lejtnant Piotr S. Machrow relacjo-
nuje: Zaczęliśmy rozmowę po polsku. Piłsudski przyjął 
mnie niezwykle uprzejmie i od razu zaproponował 
rozmowę po rosyjsku. Wyraził zadowolenie, że może 
u siebie widzieć przedstawiciela Głównodowodzącego 
Armią Rosyjską i powtórzył to zdanie, które już wszędzie 
słyszałem – że „pora zakonczit’ staryj spor Sławian mieżdu 

soboju”, czego on wygląda od dawna i pragnie urzeczywistnić możliwie jak najszybciej.
Marszałek powiedział mi, że nie widzi żadnych przeszkód w tej sprawie, jeśli widzi 

przed sobą przedstawiciela tej Rosji, której od tak dawna szuka. On szuka trzeciej Rosji. 
Pierwszej – carskiej Rosji – nie lubi i całe swoje życie spędził w walce z jej władzami; 
bolszewickiej Rosji nie uznaje i jest przekonany, że żaden trwały pokój, żadna umowa 
z bolszewikami, nie jest możliwa. Drugą Rosję – Kołczaka i Denikina – uważa za nie 
do przyjęcia dla siebie, ponieważ byli to restauratorzy, którzy dążyli nie do stworzenia 
nowej Rosji, ale do przywrócenia tego, co tak ciążyło ludowi. I oto czeka on na trzecią 
Rosję, jak zrozumiałem, demokratyczną, odcinającą się od przeszłości14.

Ani ówczesne działania Marszałka, ani kolejne „odwilże” i „pieriestrojki” 
nie doprowadziły jednak w ciągu następnych niemal już stu lat do powstania owej 
„trzeciej Rosji”, więc dopóki pozostaje ona nadal tylko marzeniem, dopóty zagro-
żone ponownie rosyjskim imperializmem państwa muszą wspólnymi siłami na 
trwale rozkuć z kajdanów Prometeusza, by od Kaukazu do Bałtyku ktoś mroźnym 
syberyjskim tchnieniem nie zgasił nam nagle płomienia wolności.

14 P. S. Machrow do P. Wrangla (raport za okres od 4 do 12 IX 1920). Columbia Univ. Library, Manuscript 
Coll., Bakhmeteff Archive, P.S. Makhorov Coll., Box 5, file: Otczety o politiczeskom położenii w Polsze, 
1920-1921.

Il. 18. Generał Piotr 
Siemionowicz Machrow
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Wracając na koniec do źródeł mitu, który właśnie w naszych czasach wydać 
może wreszcie całkiem realne owoce, przypomnieć należy greckie znaczenie imienia 
Prometeusz – to „Myślący w przód”. Niewątpliwie „myślał w przód” twórca idei 
prometejskiej Marszałek Józef Piłsudski czy próbujący ją ożywić w naszych czasach 
Prezydent RP Lech Kaczyński. Oby ta prometejska cecha stała się przymiotem 
przywódców politycznych nie tylko tych z Europy Środkowej, tworzących dziś zręby 
idei Międzymorza (Intermarium), geopolitycznego dziedzictwa prometeizmu. Obec-
nie nie obejmuje ona formalnie krajów kaukaskich (podobnie zresztą jak Ukrainy 
i Białorusi), ale rosnące znaczenie gospodarcze i polityczne Azerbejdżanu, a dzięki 
kooperacji z nim w sferze energetycznej także Gruzji, skłaniać  powinno do jeszcze 
intensywniejszych starań o włączenie tych państw do NATO.

Sytuacja ku temu jest sprzyjająca bardziej niż kiedykolwiek, wygląda bowiem na 
to, że i w Waszyngtonie pojawił się ktoś „myślący w przód”, o czym świadczy zarówno 
oficjalne wsparcie Departamentu Stanu dla realizacji Intermarium w praktyce, jak 
i dostawy amerykańskiej broni do obu wymienionych krajów kaukaskich oraz 
zdecydowane wsparcie ich dążeń do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. 
Skoro wyzwolony Prometeusz sam powraca na Kaukaz, to w rewanżu za przyniesiony 
nam niegdyś ogień wolności trzeba go odpowiednio zabezpieczyć przed dziobem 
i szponami ponurego sępa z północy…
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STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony jest politycznej idei Józefa Piłsudskiego, jaką był prometeizm – 
koncepcja zakładająca doprowadzenie do zmian politycznych wewnątrz Związku 
Radzieckiego (Rosji bolszewickiej) i w efekcie do powstania na jego terytorium państw 
narodowych. Autor koncentruje się na realizacji tej idei w kontekście prób nawiązania 
przez Polskę polityczno-militarnych kontaktów z przedstawicielami narodów kaukaskich, 
którym również zagrażał sowiecki imperializm.

ABSTRACT

The article regards the political idea of Józef Piłsudski, which was the Prometeism – 
a concept that would lead to political changes within the Soviet Union (Bolshevik Russia) 
and, as a result, to the creation of nation states on its territory. The author focuses on the 
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implementation of this idea in the context of attempts by Polish authorities to establish 
political and military contacts with the representatives of the Caucasian nations, which 
were also threatened by the Soviet imperialism. 
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prometeizm, Józef Piłsudski, Kaukaz, Rosja, imperializm.
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„Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego” są czasopismem publikującym artykuły naukowe poświęcone historii 
wojskowości, bibliotekoznawstwu i informacji naukowej. Prace te są efektem badań 
pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz licznego grona naukowców, 
historyków i bibliotekarzy z innych instytucji wojskowych i cywilnych. 

Komitet Naukowy „Studiów i Materiałów CBW”, kierowany przez dr. Jana
Tarczyńskiego – Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, działającego także 
w polskich ośrodkach historyczno-naukowych w Wielkiej Brytanii, tworzą naukowcy
reprezentujący wojskowe i cywilne ośrodki badawcze z kraju i ze świata.

Celem periodyku jest stworzenie platformy badawczej, dostępnej dla wszystkich
zainteresowanych współczesnymi problemami wojska, jego historią i dokonaniami, 
zagadnieniami obronności kraju, a także bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
w wojsku.

Poglądy i opinie wyrażone na łamach „Studiów i Materiałów Centralnej Biblioteki 
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” są wyłącznie poglądami i opiniami 
autorów i nie mogą być utożsamiane z poglądami i opiniami Redakcji.




