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KOGO ZOBACZYMY 

W 1914 roku, u progu pierwszej wojny światowej, mobilizacja austria
cka od razu objęła około 140 tysięcy Polaków. W, armii pruskiej korpus 
poznańs ki oraz 4 dywizja bydgoska i 35 grudziądzka były niemal czysto 
polskie. Równie licznie, tyle że w większej rozsypce, polski materiał 
żołnieiSki reprezentowany był w armii carskiej. Natomiast strzelców 
ruszyło z Krakowa tysiąc siedmiuset. Oni jedyni nosili wówczas polskie 
o rzełkL 

We wtorek, 4 sierpnia 1914, skończyła się jedyna przerwa w tysiąc
letnich, polskich dziejach żołnierskich : na pierwszy od powstania stycz
niowego patrol wyruszyło pierwszych siedmiu żołnierzy. W 1972 roku 
zmarł ostatni z owej „Siódemki Be!iny", późniejszy generał Ludwik 
Kmicic Skrzyński, który w 1939 roku był jednym z dowódców w bitwie 
pod Kockiem. 

6 sierpnia 1914 Józef Piłsudski wyprowadził z krak owskich Oleandrów 
pierwszą kompanię kadrową - 164 ludzi. Pod Michałowicami kompania 
obaliła słup graniczny, oddzielający zabór austriacki od rosyjskiego 
i poszła ku Kielcom. 

8 sierpn ia 1914 z fo lwarku Potockich w Krzeszowicach ruszyły druga 
i trzecia kompanie strzelców. Tak to się zaczęło. 
Skąd się wzięli chłopcy i dojrzali ludzie, gimnazjaliści , malarze i chło

pi, studenci, docenci i robotnicy w strzeleckich mundurach, austriaccy 
poddani wymykający s ię mobil izacji cesarsko-królewskiej armii, albo 
poddani rosyjscy zbiegli spod carskiego zaboru? Skąd się ta garstka 
wzięła? 

Szczątki Organizacji Bojowej PPS, przenoszone przez Piłsudskiego 
od listopada 1905 roku z zaboru carskiego do austriackiego, z czasem 
połączone zostały ze Związkiem Walki Czynnej, tajną organizacją nie 
mającą już socjalistycznej genealogii, powstałą w 1908 roku we Lwowie. 
W dwa lata później legalną, paramil itarną emanacją tajnego Z.WC stały 
s ię Związki Strzeleckie. Natomiast drugi nurt „uwojskowieni·a" ruchu 
niepodległościowego - Polskie Drużyny Strzeleckie - wywodził się 
z młodzieżowej frondy z Narodowej demokracji, stronnictwa, które wów
czas przestało wysuwać hasła niepodległości , więc odstręczyło od 
siebie znaczną część demokratycznej młodzieży. Po różnych tarciach · 
w obliczu wojny tak strzelcy o genealogi·i pepeesowskiej, jak drużyniacy 
o genealogii narodowej zespolili się w szeregach brygady Piłsudskiego. 
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Plan Piłsudskiego zakładał dokonanie „ ... jedynego polskiego fr.iktu 
w powodzi faktów obcych". ·ów „polski fakt" składać się mia~ z : primo 
- opanowania choćby skrawka zaboru rosyjskiego przez ka1drę stwo
rzoną w liberalnym zaborze austriackim; secundo - z wywołania w 
Kongresówce powstania uniemożliwiającego mobilizację Polaków do 
armii rosyjskiej; tercio - z przyjęcia Niemców i Austriaków, wkracza
jących na tereny opuszczone przez Rosjan w char~kterze polskich go:. 
spodarzy. F&kt ten nie miał jednak wcale nastąpić w Kielcach, lecz 
w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej, w których to miastach od 1905 roku 
trwała usilna praca konspiracyjna. Ale Niemcy wypowiedzieli Rosji woj
nę o parę dni wcześniej niż Austro-Węgry, wcześn iej zaczęli działa~ia 
i w chwili wyruszenia kadrówki z Krakowa, Zagłębie było już przez nich 
zajęte. Zatem Strzelcy (a i to ledwo i•h część, gdyż skrzykiwali się 
w czasi:e wakacji i wHigiatur, bo wojna wybuchła niespodzie"'."anie). po
szli w Kieleckie, krainę całkowicie dla siebe dziewiczą, nie mauącą 
pojęcia kim oni są, oraz pr:ziekonaną , że lada chwila wró~ą Koza.c~'. 
Wkroczenie Strzelców nie wywołało tam żadnego powstarna, a miej
scowych ochotnik ów zgłos iło się ledwo kilkuset w czasie dziesięcio
dniowego „panowania polskiego" w Kielcach. 

Plan „polskiego faktu dokonanego" miał pokrycie '!'! nastrojach i de
terminacji garstki, którą dzięki „Gałązce rozmarynu o~lądamy. zmar
twychwstałą na scenie. Ale nie miał pokrycia w otaczających Ją r~a
liach. Zatem zaowocował jedynie części owo . Na zapleczu austro-nie
mieckiej ofensywy po paru dniach Strzelcom zagroziła bądź bruta~n~ 
likwidacja, bądź - beznadziejna partyzantka. Akcję ratunkową pod1~l1 
polscy politycy z zaboru austriackiego, których patriptyczna wyobraźnia 
nie sięgała jednak da.lej, niż odbudowy Polski pod berłe~ ~absburgó~. 
Wizję wojny przeobrażającej catą strukturę Europy uwa~ali _za szale.n
stwo. Dzięki ich staraniom 16 sierpnia 1914 władze austriackie zgodziły 
sie na formowanie Legionów Polskich pod austriackim zwierzchnictwem. 
Pi łsuds ki nie pragnął takiego rozwi ązania, nazbyt qo politycznie .og.ran.i
czającego. Ale taktyk znakomity, zdolny z romantyka przeobra~ac się 
w realistę, przyjął stanowiS'ko komendanta I Brygady. 
Walczący już w Kieleckiem Strzelcy zostali uznani za ?zęść składową 

Legionów, a w Krakowie i Lwowie rozpczęto formowanie dalszych od
dziaMw. 

We wrześniu 1914 pięć batalionów Piłsudskiego zmuszonych zostało 
do 'NYOOfania się z Kielc na odcinek Wisły pod Nowym Korczynem, 
po czym w październiku, staczając ciężkie boje pod Aniel'inem I Laska
mi, w ramach ofensywy niemiecko-austriackiej posunęło się ku WaNJZ.a.,, 
wie. Ale kontrofensywa rosyjska wymiotła jeszcze Niemców ł Austria
ków z lewego brzegu Wisły. Po walkach odwrotowych brygada stoczyła 
ciężkie walki na Podkarpaciu pod Marcinkowicami t Limanową, wreszcie 
pod Łowczówkiem, aby po załamarriu się carskiej kontrofensywy od 
marca 1915 roku zająć odcinek frontu znów w Kieleckiem, nad Nidą. 
W I.ecie drugiego roku wojny, po bitwie pod Konarami, brygada wkro
czyła w Lubelskie, a we wrześniu 1915 na froncie wołyńskim po raz 
pierwszy spotkały s·ię wszystkie formacje legionowe, to znaczy obok 
brygady Piłsudski€go znalazły się tam także li Brygada, walcząca dotąd 
w Ka.rpatach i na Bukowinie, oraz nowo sformowana Ul Brygada. 

Przez cały czas ich żołnierskiej ofiary, Legionami szarpały trojakie 
siły. Naciski władz austriackich, zmierzających do politycznego wyko
rzystania istnienia u ich boku polskiej, ochotniczej formacji, reprezento-, 
wała c.k Komenda Legionów. Rywalizował z nią Departament Wojskowy 
Naczelnego Komitetu Narodowego, czyli zwolenllłcy odbudowy Polski 
w oparciu o monarchię Habsburską, zaś z obu tymi instytucjami o „rząd 
dusz" w Legionach walczył Piłsudski z energią, wystarczającą na równo
czesne dowodzenie I Brygadą I na nieustanne montowanie sobie za
plecza politycznego, w oczach zaborców, mającego co najmniej dwu
znaczne cele. 

To skrzyżowanie wpływów miotało żołnierzami, wciąż składającymi 
ofiarę krwi. Tej zaś lało się dużo, niekiedy bardzo dużo. Do paździ~r
nika 1916 roku, to znaczy do chwili wycofania Legionów z frontu, w ,eh 
szeregach (dzięki stałemu napływowi ochotników wciąż liczących kilka
naście tysięcy ludzi) poległo już 2272 legionistów, rannych zostało 6801, 
do szpitaH odeszło 7074 chorych lub skrajnie wycieńczonych. Mimo to 
wal'ka z pogrążaniem idei Legionów w odmętach koncepcji austro-poi.., 
skiego „rozwiązania sprawy polskiej" cały czas miała najwierniejszego 
sojusznika właśnie w samych żołnierzach. Gdy w lipcu 1917 roku .nad
szedł ostateczny kryzys polityczny, formalnie wyratony odmową złozenla 
przez legioni'Stów przysięgi na „sojuszniczą wierność" cesarzom Nie
miec 1i Austrii, gdy Piłsudski został przez Niemców uwięziony w twier
dzy magdebur9kie:j - wówczas tylko tysłąc stu legionistów - kongre.., 



sowiak6w złożyło wymaganą przysięgę (z nich niemieccy instruk torzy 
poczęlii formować Polską Siłę Zbrojną), natomiast dalszych trzy tysiące 
trzystu legianistów-kongresowiaków zostało za odmowę przysięgi iAter„ 
nowanych w niemieckich obozach w Szczypiórnie i Benjaminowie. 
Z ~olei siedem i pół tysiąca legionistów - poddanych austriackich 
przetransportowano z powrotem do Galicji i tam Austriacy poczęli 
z nich tworzyć Polski Korpus Posiłkowy dla swej armil (tyle, że część 
n iedoszłego Korpusu przebiła się w lutym 1918 roku pod dowództwem 
Józefa Hallera na drugą stronę frontu, dążąc do polskich korpusów na 
Wschodzie . Wreszc:ie trzy i pół tysiąca legionistów-galicjan karnie po
jechało na front austriacko-włoski. 

Zarówno z Włoch, jak z Korpusu Posiłkowego, a nawet z niemieckich 
obozów mnóstwo byłych legionistów uciekło do Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW), będącej drugim, ta}nym wcieleniem tej samej idei, 
która ożywiała postacie wykreowane przez Nowakowskiego w „Gałązce 
rozmarynu". Ale wtedy niepodległość była już blisko, nadeszła w listo
padzie 1918 roku. 

RYSZARD ZIELlll.ISKI 

Byl to szlag'ier ostatnich dwóch lat przed wojną. I nie bez powodu. (Q '\ 
Oczywiście, miał tu znaczenie sam charakter sztuki, „ obchodowej" , jak~ 
pisał Boy, znakomitej na roczntce i akademie, apelującej do sentymen-
tów historycznych i do żywych jeszcze wspomn·ień części widowni. Ale 
nie tylko. „Gałąz;ka rozmarynu" jest bowiem również swego rodzaju 
arcydziełem dramaturgicznej fachowości i wzorem widowiska popular-
nego. Pomyślana jako sztuka bez bohaterów, napisana z myślą o kilku
dziesięcioosobowym zespole, jest utworem rasowego człowieka teatru. 
aktora doskonale zorientowanego w potrzebach sceny. 

Zygmunt Nowakowski (1891'-1963) był zresztą nie ty~ko aktorem, 
lecz także reżyserem, dyrektorem teatru krakowskiego w latach 1926-
-1929, krytykiem teatralnym, dramatopisarzem, his~orykiem teatru, 
dziennikarzem, feHetonistą , wreszcie autorem ·kilku powieści, z których 
największą popularność osiągnął „ Przylądek Dobrej Nadziei" dwukrot
nie wznawiany także po wojnie. Nie jemu jednak przypadł zaszczyt 
reżyserowania prapremierowego spekta4<1u „Gałązki". Pierwszy raz po
jawiła się ona na scenie 9 listopada 1937 jako 361 premiera Teatru 
Polskiego w Warszawie. I jako najwię1<szy sukces tego teatru : 157 
przedstawień. 

Reżyserem i inscenizatorem tego pierwszego spektaklu był Aieksan
der Węg·ierko; dekoracje projektował Stanisław Śliwiński. Z kilkudzie
sięcioosobowej obsady przypomnijmy tyl·ko początkowe nazwiska: Oby
watela Wilka grał Janusz Ziejewski, Obywatela Histrio - Jan Kreczmar. 
Obywatela Brzytwę - Józef Kondrat, Obywatela Iskrę - Jacek Wo
szczerowicz, Obywatela Juhasa - Jerzy Pichelski, Obywatelkę Sławę 
- Irena Mal'kiewiczówna, Ciocię - Helena Buczyńska. Nie było to jed
nak przedstawienie gwiazdorskie. Zga.dnie z charakterem sztuki, decy
dował zespół. Boy pisał: „Trzeba znać teatr, aby ocenić , jak tu jest 
starann•ie wypracowany każdy szczegół, jak wybornie potem zatarte są 
ślady mozolnej pracy, tak, aby wszystko szło składnie, lekko, dowcipnie 



1 wesoło. Tłum kilkudziesięciu osób żyje na scenie; ani jeden moment 
nie pozostaje martwy." 

Kariera sceniczna „Gałązki rozmarynu" nie zakończyła się w Warsza
wie. Następny był Kraków (premiera 23 grudnia 1937) i to już było 
przedstawienie w reżyserii autora. I tai\<:że odn i osło sukces. Potem je
szcze „Gałązkę" zagrał Teatr Polski w Łodzi (4 stycznia 1938). a w 
końcu ro'ku z premierami wyszły Teatr Miejski w Wilnie i Teatr Wielki 

we Lwowie. 
Wojna przerwała eksploatację tych przedstawień. Po wojnie zaś do 

sztuki Nowakowskiego, który zresztą od 1939 roku przebywał •na emi
gracji, już w Polsce nie wracano. 

z realizacji zagranicznych odnotować należy premierę „Gałązki roz
marynu" w Londynie - 9 marca 1968, w sali teatralnej „ Ogniska Pol
skiego" przy Exhibition Road. Reżyserował Leopold Kielanowski, sce
nografia Feliksa Matyjaszkiewicza. Grali aktorzy zawodowi - Po
lacy, bądź czynni na scenach i scenkach angielskich, bądź teatru 
polskiego (wówczas „Syreny"), a także zawodowi aktorzy od lat już 
nie czynni, uzupełnienie paru amatorami i multum statystów. Juhasem był 
Witold Scheybal, Sławą - Ewa Suzin. Poza siedmioma spektaklami 
londyńskimi, żadnej innej inscenizacji w Europie nie było. 

„NIE CHCEMY DZIŚ OD WAS UZNANIA .•. " 

Byli młodzi i gotowi do ofiar największych . Wierzyli, że 
wojna ludów, o którą modlił się Mickiewicz, przyniesie 
wskrzeszenie Polski. Wierzyli, że ich czyn sprawi, że zerwa
ne zostaną pęta zaborcze, że naród podniesie się i odzyska 
wolność. Wiedzieli, że ich powinnością ' jest zająć miejsce 
w tej sztafecie pokoleń składających od ponad stu lat daninę 
krwi w walce o Niepodległą. Mierzyli siły na zamiary, bo 
gdyby mieli mierzyć zamiar podług sił, to należało po prostu 
zaniechać wszelkich działań. 

Gdy milionowe, uzbrojone po zęby armie szykowały się do 
wojny, którą później nazwano pierwszą wojną światową, była 
ich kilkutysięczna zaledwie garstka. ćwiczyli musztrę, takty
kę i czasamt nawet strzelanie z prawdziwej broni. Stanowili 
dość egzotyczny akcent w galicyjskiej rzeczywistości. Nie 
traktowano ich poważnie, bo czyż można było poważnie trak
tować tych wyrostków zamierzających się z motyką na słoń
ce? Sprawy poważne to była reforma kurialnego systemu 
\vyborczego w Galicji, to była gra sił w parlamencie wiedeń
skim ... Ale przecież nie te zabawy w wojsko .. . 

Gdy w sierpniu 1914 r. padły pierwsze strzały, gdy jak 
lawina posypały się noty o wyppwiedzeniu wojny, nadszed!_ 
czas, na który tak długo czekali. 

3 sierpnia w krakowskich Oleandrach sformowana została 
ze słuchaczy szkół oficerskich Związków Strzeleckich i Pol
skich Drużyn Strzeleckich kompania kadrowa licząca 144 
ludzi pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego. Do jej żoł
nierzy wygłosił przemówienie Józef Piłsudski. 

„Wszyscy jesteście równi - mówił Komendant - wobec 
ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. 
Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczczeńszym wśród 



was pełni ć funkcję dowódców. Sz~rże uzyskacie w bitwach. 
Każdy z was może zostać of(cerem, jak również każdy oficer 
może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było. Pa
trzę na was, jak na kadry, z których rozwinąć się ma przy
szła armia polska i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową 
kompanię. " 

W nocy 6 sierpnia zarządzono alarm i o wpół do czwartej 
rano kompania kadrowa wymaszerowała z Krakowa. Już w 
najbliższych dniach im, i tym, którzy wyruszyli po nich, przy
szło przeżyć szok, który pozostawił w ich psychice trwały 
ślad. 

Królestwo przyjęło bowiem wkraczające oddz i ały strzele
ckie z n iechęcią, nie ufnością , jeśli nie wręcz wrogo. Michał 
Sokolnicki , bliski wówczas współpracownik Piłsudskiego, 
przytacza jego opowieść : 

„ Wszelkie dwory są bezwzględnie wrogie, po wsiach pa
nuje strach zabobonny i ślepe przywiązanie do istniejącego 
dotąd panowania i bata. Przed kilku dniami wchodziliśmy do 
jednej z podkieleckich wsi. Pustka na ulicy, okna i drzwi do
mów zabite deskami , ani jednego człowieka , ani bydlęcia , 
ni kury, po prostu wieś cała na pierwszą pogłoskę o naszym 
przyjśc i u zamknęła się i padła przed nami jak martwa. Do
wódca kompani i wstrząśnięty tym widowiskiem, kazał od
b ijać pierwsze wrota - wszyscy byli zdrowi , cali i z dobyt
kiem, tylko się ul<rywali przed „Polokami". 

Zami ast entuzjazmu i masowego napływu ochotników, 
zimna obojętność i strach. Jeśli chcieli obronić swe racje 
musieli uznać swoją wyższość nad tymi, którzy ich odrzucali. 
Musiel i uznać , że m i sją ich jest dz i ałać wbrew społeczeń
stwu, dla dobra tego społeczeństwa. 

Oddziały strzeleckie przekształcone zostały w Legiony. 
Nietypowa to była formacja. Walczyła świetnie, co w armil 
austro-węgierskiej należało raczej do wyjątków. Wyróżniały 
ją demokratyczne formy i bardzo silne poczucie odrębności. 
A również n iechęć i pogarda do tych, u których boku wał
czyli. I - szczególnie w I Brygadzie - bezwzględne pod
porządkowanie Piłsudskiemu. To właśnie pozwalało im prze
trwać meandry polityczne zakończone kryzysem przysięgo
wym i rozbiciem LegionGw. Nie rozumieli polityki Piłsudskie
go, nie rozumieli jego konfl iktu z Sikorskim i nie starali się 
te~o rozumieć. Mieli bezgraniczne zaufanie do Komendanta. 

Ich formację psychiczną najpełniej chyba oddaje „Pierw
sza Brygada" . Jedyna chyba w swoim rodzaju pieśń dumy 
i goryczy. Pieśń klęski , która stała się w 11 RzeczypGspolitej 
hymnem zwycięzców. A jednocześnie zwiastunem ich poli
tycznej klęski. Dziwna, wieloznaczna pieśń. Jak losy forma
cji, która ją zrodziła. 

Przedruk : „Zycie Warszawy" nr 172/82 r. 

ANDRZEJ GARLICKI 



MY, PIERWSZA BRYGADA 
~--------------------------------~----------~-

Legiony to - żołnierska nuta, 
Legiony to - ofiarny stos, 
Legiony to - żołnierska buta, 
Legiony to - straceńców los. 

My, Pierwsza Brygada 
Strzelecka Gromada, 
Na stos - rzuciliśmy - nasz życia łosi 
Na stos, na stos. 

Krzyczeli, żeśmy stumanieni, 
Nie wierząc nam, że chcieć to móc, 
Laliśmy krew osamotnieni, 
A z nami był nasz drogi Wódzi ) 

My, Pierwsza Brygada ... 

Inaczej się dziś zapatrują, 
I trafić chcą do naszych dusz, 
I mówią, że nns już szanują, 
Lec:z właśnie czas odwetu już! 

My, Pierwsza Brygada ... 
Nie chcemy już od was uznania, 
Ni waszych słów, ni waszych łez. 
Już $kończył się czas kołatania 
Do waszych serc _,_ do waszych kies. 

My, Pierwsza Brygada.„ 

A kiedy my, jednością silni, 
Stworzymy Polskę - przodków mit, 
że wy w tej pracy nie dość pilni, 
Zostanie wam potomnych wstyd! 

My, Pierwsza Brygada ... 
!--------------------~--------------------------~----~ 



Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul Killńsklego 45, tel. 315-33 

l ~dZ39 ZHV1 wgz 
Kierownik techniczny - ANDRZEJ AMBROZltiłSKI 
Proce malarskie I modelatorskie - BOGDAN NOWICKI 
Prace krawieckie - z:vTA WALCZAK 

I ZVGMUNT CIESIELSKI 
Brygadierzy scen - WITOLD OBERG I JERZY OLSZEWSKI 
Proce fryzjerskie I perukarskie - WIESŁAWA MOGIELl~KA 

Proce stolarskie - ROLAND UNCZUR 
Proce szewskie - JOZEF JANUSZKIEWICZ 

Prace tapicerskie - TADEUSZ BILSKI 
Główny elektrytc - LECH ZGAGACZ 




