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POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

Najważniejszymi   sypbolami  narodo
wyri Polaków związanymi z tradycń hi
stoTyczną naszych dziepw są: godło pań
stwowe,  barwy  narodowe  i  hymn  pań
stwowy.  Symbole  te przez  poszczególne
wieki i epoki historyczne reprezentowały
naród i państwo polskie.Przez setki lat w
dniach zwycięstw i klęsk stanowiły niena
mszalną relikwię, przemawiały silnie do
uczuć patriotycznych i obywatelskich, po
budzały  do  działania  w  imię  wspólnej
sprawy narodowej.

Wraz z innymi pamiątkami przeszłoś ci
symbole  te przyczyniły  się wydatnie do
umocnienia więzi społecznej nar.odu pol
skiego z ziemią ojczystą, jej pięknep i jej
losem.  Tkwi  bowiem  w  polskich  ti.ady
cjach coś  niezmiennie trwałego, co nas łą
czy z wielką rodziną ś wiata. Jednocześ nie
zamknięte są w naszych tradycńch warto
ś ci odmienne,specyficznie polskie, rysują
ceniełatwąidramatycznądrogęjakądane
byto przejś ć narodowi od przeszło tysiąc
l«ia. Okreś lają one także treś ci  my Pol

ska, my  Polacy, my  naród. I wszystko co
z qmi pojęciami się łączy związane jest z
symbolami narodowymi.

"Godło, barwy, hymn to symbole, które

reprezentują nasze państwo pisał prof. dr
Bogusław Leś nodorski, a  także nasze ce

i%'ad°ź:ę:::%łza;m:::ŁC#;r::zd::seź
kraj   miejscu   na   ziemi,   w   okreś lonym,

uksztaltowanym przez wieki i przebudo
wanym kręgu cywilizacji. Wraz z innymi

pamiątkami przeszloś ci symbole narodo
we unaoczriają nam, jak to już dawno, od
ź  górą  tysiąca  lat,  zajmujemy  wlaś ciwe
nam  miejsce  na  ziemi...  Godło,  bamwy  i

hymn   wyróżniają  nas  wś ród  narodów
Świata. Ale nie odrywań od nich"

Wiedza o naszych symbolach oparta na
życiowych przykladach z lat minionych,

jesttakżewiedząodziejachmyslipatrioty
cznej i postępowej. W dlugiej drodze naro
du polskiego do wspólczesnoś ci symbole
narodowetowarzyszyłynamzawsze.Były
one  silnie zroś nięte z naszym życiem.  W
trudnychlatachwalkioPolskęrozbudzały
wmilionachserctęsknotęzawłasnymkra

jem  i  za  wolnoś cią,  rozniecały  nienawiś ć
do wroga, który ten kraj okupowal i be
stiąlsko ciemiężył.

Można by rzec  wizerunek, barwa, me
lodia, slowa  to przecież tylko symbole.
Tak, lecz symbole treś ci i wartoś ci najwię
kszych, najś więtszych. Nie o kawałek płót
na  chodzilo   żołnierzom  Wrześ ria,  gdy
ukrywali pułkowe sztandary. Nie o zwy
kłą chodziło im pieś ń, gdy ś piewali "J6z
cze Polska". Sztandar z wizerunkiem orła
białego,   Mazurek    Dąbrowskiego   były
wówczas symbolem wolnoś ci, prawa do
istnienia, woli walki.

Dla młodego pokolenia, które nie prze+
żyło   okrucieństwa   wojny   i   okupacji   

1         B. Leś nodorski, Rozmowyz przeszloś cia. Dziesięć wieków polski. Waiszawa l967.
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T+ye. 3  Polskie symbole narodowe unaoczniająnam jakjuż dcrwno. od z górą bisiqca lat
zajmuiemy wlaś ciwe nam mlejsce na ziemi. Ilustracja ze Siatuiu Łcusklego.



orzd biały wiszący na ś cianie, powiewa

bcy nad  miastem  sztandar, hymn naro
dowy grany w chwilach uroczystych, jest
ze zrozumiałych względów sprawą oczy
•hristą, dla  starszego pokolenia widoczny

znak, że przetrwaliś my, że jesteś my. Naj

prostszy, ale i najwymowniejszy symbol
narodu i państwa. Jakby skrót tych wiel
kich. treś ci, skondensowana wymowa pra
cy, walki, tworzenia.

Histo`ria walki naszego narodu odnoto
wala  setki  i  tysiące  przypadków,  kiedy
symbolenarodowewyzwalaływPolakach
nie spotykane przepwy męstwa, bohater
stwa, karnoś ci i poś wńęcenia dla ojczyzny.

Towarzyszyły i towarzyszą nam w życiu
stanowiąc jęgo barwe.
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Rye4  Gedłe państwowe z czcuów Kazimierza Wielkiego (13331370)
istefianaBatorego(15761586).



MOTTO
"Leć, nasz orie, w gómym pędzje,

Sławie, Polsce, ś wiatu służ.I
Ktoprzeżyje,wolnymbędzie

Kto umiera wolr[ym juź"

KazimierzDelavigne

Fragm.wiersza"Warszawianka"

RODOWÓD HISTORYCZNY GODŁA
POLSKIEGO

Najstarszymznaszychsymbolinarodo
wych jest orzeł biały. Jako znak herbowy
Polaków  towarzyszył  nam  niemal  przez
calą historię bytu  państwówego, sięgając
swymi   początkami   do   czasów   piasto
wskich.

Orzel ńko symbol znany był również in
nym narodom. Za swof godlo przyjęli go
cesarze niemieccy, carowie rosyjscy i książę
ta serbsq/; Przyjmowany przez różne naro
dyiwładcównaprzestrzeniwiekówwystę

pował pod wieloma postaciami oraz repre
zentował odmienne znaczenie ideowe. Dla
Babilończyków,   Persów,   Hindustw   był
symbolem boskoś ci,  dla  Rzymian  przeja
wen` wladzy cesarskiej, dla ludów bizan
tyjskich oznaką dworu.

Czym więc wizerunek orła białego byl
dla Polaków? Jaka była jego rola i znacze

nie w życiu narodu? Jaki wplyw wywarł
na   kształtowanie   ducha   narodowego   i
uczuć   polskich?   Pierwszą  wzmiankę  o
używaniu  przez  Polaków  znaków  bojo
wych znajdufmy w Kronice Galla Anoni
ma, który na początku XIl wieku, opisując

przebieg walk wojsk Bolesława Krzywou
stego z wojskiem króla czeskiego, widział

je  walczące  pod  znakami  wojskowyrri  
signa Polonica. W XIl wieku inny wybitny
kronikarz dziejów Polski Wincenty Kadłu
bek   opisując   przebieg   bitwy   stoczonej

przez Kazimierza Sprawiedliwego z Rusi
nami pod Brześ ciem stwierdza, że Polacy
"zoczywszyznakzwycięskiegoorła,potrupach

Pc:S#ochp#]#2ająsięiymbardziqzwy__

Pięćdziesiąt lat później, za czasów króla

czeskiego Przemysła Ottokara 11 kronikarz

2        S. Russocki, Nad nami orzeł biały, godło, barwy i hymn RzeczypospoHtej, Warszawa l970, s.25
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czeskiopisującpostawęrycerstwapolskie

gp w czasie toczących się walk pisal:  "Pd
rie, to są Polacy... ich małe koniki są tak rą
cze..sztandarczamyjakwęste]zpidymorłem
imosi się .nad polskim orszakiem.

0historiiorlapolskiego,obokźródełpi
sanych,  do  naszych  czasów  przetrwała
także lęgenda. Jej treś ć stanowi historia le

gendarnego  władcy  Polaków  księcia  Le
cł`a,  który  podczas jed.nej  ze  swych  wy

praw, ujrzał na skraju puszczy wielką licz
bę  orlich  gniazd.  Urzeczony  t)m  wido
kiem,  kazał  w  t)m  miejscu  wybudować

gród,któremu  dał  nazwę  Gniezno.  Znak
oTła białego wybrał natomiast jako godło
dla wszystkich podległych mu Polan.

Legendę tę spopularyzował w XIX wie
ku  Stanisław  Juchowicz  pisząc  w  swej
`Wiiązance z dziejów Polski", iż Lech:

"Zm2lazł w gnieździe oriy białe,

Wzid za herb to ptaszę:

Wzniósł miasto nieokazałe,

Gnieznein nazwał gniazdko nasze " .

Chzel polski,nim przybrał swą dzis'iej
szą postać,przeszedł wielowiekową ewo
lucję. W zależnoś ci od historycznych i ar

tystycznych   upodobań   epoki   zmieniał
kształty i znaczenie, głęboko wrastając w
ś wiadomoś ć narodową Polaków jako sym
bol siły, męstwa, władzy i majestatu pań
stwa.

Po  raz  pierwszy  w  naszej  historii  nie
zgrabnyjeszczeTysunekptakapojawiłsięna

denarach  Bolesława  Chrobrego.  W  XIl  i
XIIl wieku, ulegając ciągl)m udoskonah
niom  artystycznym,  coraLz  bardziej  upo
dobnial się do orła. W różnym zestawieniu
barwznaktenstawałsiędominującymele
mentem herbów, monet i  pieczęci  wład
ców  piastowskich, m.in  Bolesława Krzy
woustego,Władysława11Wygnańca,Bole
sława Kędzierzawego i Kazimierza Spra
wiedliwego.

Pierwszy  heraldyczny  wizerunek  orla
białego  stylizowanego,  z  szeroko  iozpo
startymi skrzydłami z glową zwróconą w

prawo bez korony, został umieszczony w
1222   roku   na   pieczęci   Leszka   Bialego,
władcy Małopolski i Henryka Pobożnego,
księcia   wrocławskiego,   krakowskiegq   i
wielkopolskiego.

Znakorłabiałegozkoronąnaczerwonej
tarczy wykuto na grobowcu Henryka Pro
busa, księcia wrocławskiego i w takim ze
stawieniu   barw   zaakceptowany   został

przez  wład.cę Wielkopolski  Przemysla  11,
który koronując  się w  1295  roku królem
Polski przyjął ten wizerunek jako symbol
Królestwa Polskiego.

Pod qm znakiem jednoczył Polskę król
Władysław Łokietek, a następrie jęgo  syn
Kazimierz Wielki. Za ich panowania orzd
białynaczerwonympoluzezłotąkoronąna

głowie i złotymi szponami oraz rozwaft)m
dziobem, stał się godłem państwowym Pol~
ski.Odtegomomentuznalazlonstale`mij
sce na pieczęciach, monetach kiólewskich i
na chorągwi wielkięj Królestwa.

3        S.  Grodecki,  Przyczyi`ek  do  sprawy  pochodzenia  orła  polskiego  "Wiadomoś ci  Numi2matyczno
Ardheoloaczne", t. XIV,19311932 s.122
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FLy.. 6  0rzeł z modliiewrtika królowej Bony Xvl w.
orc& orzel kuty w srebrze z XVIIl w.



Opis  tej  chorągwi  znajdujemy  u  Jana
Dlugosza,który  stwierdza,  że  była   ona
czerwona, a r\a rie; "wyszyty misternie orz'd
biały z rozwinięymi slcrzydłami, dziobem roz

wartymikorornąmstowie,jakoherbigodłoca

fggo KłóJcsłzt7a PoJskj.ego". Jako symbol jed

noś ci narodu polskiego byl żywym przeja
wem   rosnącej   ś wiadomoś ci   narodowej,

dowodem   ożywienia   uczuć   patriotyczL
nych,  godłem  wszystkich  Polaków.  Jako
symbol państwa i narodu towarzyszy od
tąd  wojskom  królewskim  w  walkach  z
najeźdźcami,  był   przedmiotem  dumy  i
uwielbienia, dodawał otuchy i siły.

Biel orła polskiego oznaczała dobro, czer
łrień  dostojnost. Od najdawniejszych cza
sów przez różne epoki orzeł bialy symboli
zował   odwagę  i   bohaterstwo,   majestat
oraz  czystoś ć  dążeń  narodu  i  państwa.
Wyrastańc z pradawnych upodobań Po
lan, wrósł w nasze życie i nasze uczucia.
Trwal z nami przez wszystkie wzniosłe i
midne lata  historii ńko nieodłączny ele
ment życia narodu.

W XIV wieku, kiedy na tronie polskim
2asiadal  Władysław  Jagiełło    późniejszy

pogromca Krzyżaków i połączył w swych
rękach władzę nad Polską i Litwą herbem
zjednoczonych państw stały się Orzeł pol
ski oraz litewska Pogoń. Godła złączonych
unią państw umieszczano na dwudzielnej
lub czterodzielnej tarczy. Za panowania Ja

giellonów orzeł polski nabral bardziej wy
twornego i artystycznego wyglądu, aby w
czasach Stefana Batorego znów odzyskać

piastowskąsiłęwyrazu.Nowywzórgodła
państwowego opracowany został w okre
sie panowania Stanisława Augusta. Orzd
tego okresu charakteryzujący się wyciąg
niętymi ku górze skrzydłami, pierzast)m
ogonem   oraz   silnie   zagiętymi   szpona
mi,prawie w niezmienionej postaci prze
szedł ńko herb Księstwa Warszawskiego i
Królestwa Polskiego.

Wowychczasachznakorlabiałegohafto
wano na ozdobnych okładkach ksiąg, tkano
na arrasach do wawelskich komnat, ozda
biano go królewskimi inicjałami lub herbem

panującego.
W  latach  utraty  niepodległoś ci  godło

Polaków często schodzić musiało w ukry
cie.  Nie  malała  jednak  nigdy  fgo  rola  i
znaczenie. Jako znak pomińny,wręcz za
kazany stawał się symbolem uczuć patrio
tycznych,   ucieleś niających    marzeria   o
wolnoś ci. Czczono go jak ś więtoś ć, wierzo

no, że posiada w sobie moc, która przyczy
ni   się   do   wskrzeszenia   wolnej   Polski.

iziaś ::ayv?gTnT,'W:::zab;i:n:a;'wK.zaismLe:
ustach wszystkich Polaków:

"Oto dziś  dzień kruri i Ćhwały,

Oby dniem wskrzeszenia był;

W tęczę Franków orzd biały

Patrząc lot swój w niebo wzbił.

Słońcem lipca podniecony,

Wda do nas z gómych stron:
Powstań Polsko, skmsz kajdany,

Dziś  twój triumf albo zgon" .

4        "Warszawiankę" napisał francuski poeta epoki napoleońskiej w r.1831, muzykę do niej skomponował
Karol Kurpiński, a z języka francuskiego przelożyl Karol Sienkiewicz.
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FLye.1  Fragmenl kapy koronacyjnej króla Michala Korybuia
Wiś niowieckiego z roku 1669 i godlo państwowe z czasów
Siai'i.islawa Augusta Poniaiowskiego (17 64179 5).



W  driach  wolnoś ciowych  zrywów  z
czcią obnaszano wizerunek orła białego na
sztandarach   powstańczych,   czapkach   i
opaskach, widok jego wyciskał z oczu łzy
nadziei i radoś ci. Z ducha dążeń do niepod
1ęgoś cizrodziłstępiojćktgodłapaństwowe

go z oriem bez komny przedstawiony w sej
miepowstańczymprzezJoachimaLelewela
i choć nie został przyjęty, odżył na emigracji
we Francji.

Po   utracie   niepodległoś ci   postępowe
ugrupowania  polskich  emigrantów,  wią
żąc  upadek  kraju  z  monarchistycznym
ustrojem państwa, podejmują próby prze
budowy ustroju społ"znego. One to jako

pierwsze,usuwają  z  głowy  orła  koronę
królewską.  Na  sztandarze  Towarzystwa
Demokratycznego  riolskiego   w  Paryżu,
ukazująsięhasła:"PolskaDemokratyczną"
oraz "Wolnoś ć  Równoś ć  Braterstwo".

Znakorłabiałegobezkoronypojawiłsię
za  sprawą Edwarda  Dembowskiego    w
okresierewolucjikrakowskiejwl846roku,
zdobiłrównieższtandarypolskichoddzia
lów walczących w czasie Wiosny Ludów
na Węgrzech.

W  okresie  poprzedzającym  wybuch  I
wojny ś wiatowej, * też w czasie jej trwa
nia, obserwufmy nowy wielki przypływ
uczuć  patriotycznych,  który  objawiał  się
nie tylko w dużym udziale Polaków i pol
skich oddziałów wojskowych walczących
z bronią w ręku o niepodległoś ć,ale rów
nież  w  szerokim  kultywowaniu  naszych
symboli narodowych.Wówczas to ukoro
nowany orzeł powrócił na czapki polskich
Drużyn  Sti.zeleckich  i  Drużyn  Bartoszo
wych stając Się również głównym elemen
tem   umundurowania   powstańców   ś lą

skich i rielkopolskich.
W 1914 roku we Francji powstal słynny

oddział  bajończyków,  którego  źolnierze
rekrutowali  się  sppś ród  radykalnych  re

prezentantów francuskiej Polonii. Na ich
sztandarze widniał orzeł biały bez korony,
wyhaftowany według projektu Xawerego
Dunikowskiego. Ponadto, w czasie walk o
niepodległoś ć   orzeł   bez   korony   zdobil
czapki  Legionów Polskich, którym prze
wodził Józef Piłsudski.

Po  odzyskaniu  niepodległoś ci  w  1918
roku ogłoszono liczne konkursy na ofiqal
ny wizerunek orla polskiego. W 1927 roku

prezydent Rzeczypospolitej na mocy usta
wy sejmowej zatwierdził projekt profesora
ZygmuntaKamińskiegoprzedstawiąjąqy

godło państwowe  orła białego z głową
zwróconą w prawo, ozdobionego w koro
nę, z rozwiniętymi skrzydłami,dziobem i
szponamizłotyriwczerwonympolupro
stokątnej tarczy.

Od tego momentu orzeł ukoronowany
stał się symbolem wolnego i suwerennego

państwa, które po 123 latach niewoli i bez
przykładnychzmagańwracałodorodziny
wolnych narodów ś wiata.

Podczas okupacji hitlerowskiej znak or
ła białego jednoczyl wszystkich Polaków
walczących w kraju i na obczyźnie. Naród

polski zagrożony w swym istnieniu brori
nie złożył, nigdy nie pogodzil się z klęską.
Podejmując  działania  z  przeważańcyri
siłami wroga zdobył się na niebywały he
roizm  i  poś więcenie,dając  przykład  swej
nieugiętoś ci  i bohaterstwa. W narodowej
skarbnicy dziejów złotymi zgłoskami za

pisana  została  wówczas  krwawa  ofiara
Śląskich harcerzy, którzy poszli do walki u
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boku  ojców  i   starszych  braci,  pogarda
ś mierci   nieulękłej   Robotniczej   Brygady

ObronyWarszawyiCzerwonychKosynie
Tów Wybrzeża.

W walce tej biały orzeł wiernie towarzy
szył  żołnierzowi  polskiemu.Zabierali  go
ze sobą do jenieckich obozów i na obczy
z]`ę,  nosili  go  dumnie  żołnierze  majora
Henryka Dobrzańskiego  "Hubala". Orzeł
bialy, ten ozdobny, wykonany ręką artysty
i  ten prosty,  nieporadny,  układany przez
żołnierzy  z  kawałków  szkła  i  cegły  na
klombach w obozach wojennych we Fran

ji i  w Związku  Radzieckim, a  także ten
prymitywnywycinanyprzezpartyzantów
zpuszekpokonserwachwszystkiejedna
kowo drogie i jednakowo ważne towarzy
szyły Polakom w ich  drodze do  zwycię
stwa. Orły białe byly z żołnierzami polski
mi wszędzie w gorących piaskach pustyni
afiykańskiej  i pod  kolem polarnym, pod
niebem  rosyjskim, angielskim,  włoskim i
francuskim, na oceanach i morzach ś wiata.

Były również z tyri, którzy walczyli i gi
nęli  nad  Bugiem,  Wisłą  i  Wartą,  którzy
umierali   w   mazowieckich   piaskach   i
wś ródojczystychlasów.Nierozstawałysię
z żołnierzem, który padł w polu. Wówczas
zdobiły żołnierską mogiłę przypięte do ro

gatywki lub namalowane na hełmach.
Po zwycięskiej wojnie wdzięczni roda

cy, a także mieszkańcy różnych miast ś wia
ta,   o   których   wolnoś ć   walczyli   Polacy,

wznieś li   im   liczne   pomniki   i   cmenta

rze.Dominującym  elementem  zdobiącym
ich  groby  są  orły  wykute  w  piaskowcu,

granicie, dolomicie lub w  trawertynie al
bowiem   Polsce  poś więcili   wszystko,   co

mieli  nakenniejsze.  Wiele jest  takich  po

mników i cmentarzy rozsiapych po całym
ś wicx:ie,gdyż  wiele  krwi  polskiej  zostało

przelanej pod różnymi szerokoś ciami geo
graficznymi kuli ziemskiej.

WBlackpool,wAnglii,gdziespoczywa

ją prochy setek polskich lotników jest bar
dzoskromnypomnikzpolskimorłem,pod
którym widnieje napis:

"Tu leżą lotnicy polscy,

którzy oddali dusze Bogu,

Swoj e ciała brytyjskjej ziemi,

Ale serca tylko Polsce" .

Ze  wspólnego  wysiłku  Polaków  wal
czących  o  wolnoś ć,  z  morza  krwi  i  cier

pień,zbezprzykładnegobohaterstwacałe
go  narodu  powstała  Rzeczpospolita  Pol
ska.

Dziś zgodłemnaszegokrajuspotykamy

się na co dzień.

Widzimy go w szkołach, w urzędach, na
czapkach   żołnierzy   i   na   ś wiadectwach
szkolnych.  Na  honorowym  miejscu  wid
niejeorzdbiałynasłupachgranicznych,w
siedzibie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
iwsaliposiedzeńSejmu.Podobniejakbia
łoczerwona flaga  jest symbolem niepod
legloś ci i suwerennoś ci naszego państwa.

W tysiącletniej historii państwa polskie

go różna była skala doznań uczuciowy, ja
kie kształt orła białego wywoływał u Pola
ków.  Przez  wszystkie  jednak  koleje  losu
narodu  polskiego  stanowił  on  najdobit
niejszy przejaw dążeń do wolnoś ci i samo

stanowienia.  Wanda  Chotomska  w  wier
szu  "Dzień dobry Biały Ptaku", podobnie

jak my wszyscy, widzi go szybującego nad
Polską:  silnego, czujnego,  pełnego  troski,
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by lud, któremu on patronuje, żył w spo
koju, wolnoś ci i szczęś ciu.

"Dzień dobry Biały Ptaku,

twe skrzydła mocne są 

pod skrzydłami twymi żyzne pole,

jabłko m jabłoni, chleb na stole
i mjbliższy sercu od pokoleń

wsft5lny dom" .

Śmiało więc możemy powiedzieć, że hi
storia naszęgo godla jest ś ciś le związana z

historią naszej qczyzny,biorąc swój począ
t=k od lęgendy o Lechu,poprzez histoiyczne

]iż or} padionujące Piastom w ich dziele
±dnoczenia państwa i przewodzące rycer
stivu królewskie or} Jagiellonów, do tych,
które  towarzyszyły  walczącym  Polakom
Ęa naszą i Waszą wolnoś ć" na polach bitew
calęgo Świata.

Dlatego na  wizerunek godła  państwo
wego patrzymy z szacunkiem, widząc w
nim  nie  tylko  powagę  Rzeczypospolitej,
a]e   również   coś    osobistego,   własnego.
Dumni z naszego godła, orła białego znów
ukoronowanego, otaczamy go najwyższą

czcią i darzymy szczerym uczuciem jako
największy klejnot narodowy.

Wydarzenia  lat  osiemdziesiątych  po
twierdziły niejednokrotnie, iż Orzd Biały
w koronie pozostaje wciąż żywy w ś wia
domoś ci społeczeństwa trwale przywiąza
nego do swoich symboli narodowych. Ja
skrawo takie postawy uńwniały się w cza
sie protestów strajkowych, które odbywa
łysięwmasowymotoczeniubarwnarodo
wych i wizerunku Chła Białego w Koronie.

Szczególnie wówczas vzewnętrznił się

protest   przeciwko   wypieraniu   z   życia
zbiorowego   Polaków   ich   narodowych
wartoś ci  uś więconych  tradycją prz€kazy

waną z  pokolenia  na  pokolenie.  Były  to
niewątpliwie akty Świadczące o narastają
cej fali rozbudzania się tożsamoś ci narodo
wej szczególnie młodego pokolenia.

Przywrócenie przez Sejm Rzeczypospo
litej  Polskiej  Orłowi  Białemu  korony  ma
doniosłe znaczenie w prqcesie odbudowy
suwerennoś ci narodowej i demokraęji. Akt
ten został przyjęty przez wszystkich Pola
ków ze wzruszeniem i satysfakcją.
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MOTTO..
"Jedna była gdzie ? Pod Tobrukiem.

Druga była gdz}e ? Pod Narwikiem.
TrzeciabyłapodMonteCassino.

A każda j ak zorza szalona,
białoczerwona,białoczerwona,

cze.wonajakpucharwina,
biała jak ś nieżna lawina,

białoczk3rwona".

Konstanty 1 . Gałczyński

Fragm. wiersza " Pieś ń o fladze. "

BARWY NARODOWE SYMBOLEM
HONORU, MĘSTWA I SŁAWY POLAKÓW

Nasze barwy państwowe  biel  i czer
wień    stanowią obok godła  zewnętrzną
oznakę wolnego, niepodległego państwa.
Reprezentują imię Polski na zewnątrz, łą
czą Polaków w kraju i na obczyźnie. Oto
czone szacunkiem i miłoś cią, mocno zrosły
sięznaszymżyciem.Naszebarwynarodo
we, posiadają wspólny rodowód z godłem

państwowym, powstały w sposób analo
giczny wraz z rodzeniem się podobnych
zmaków  w  innych  krajach  strefy  kultury
zachodrioeuropejskiej.

Sztandar, nazywany pierwotnie chorą

gwią, wywodzi swój początek z dawnych
znaków  bojowych  i  rozpoznawczych.  W
czasach piastowskich podczas bitwy  wo

Pwnicy skupiali się wokół chorąćwi. Cho
dziło tu po prostu o to, by w bojowym za

mieszaniu    wojowniqr   orientowali    się,

gdzie znajdują się ich własne oddziały.
W   starożytnoś ci   znaki   rozpQznawcze

posiadały  najstarsze  armie  ś wiata,  m.in
egipska,   syryjska,   babilońska   i   perska.
Rzymianie zamiast chorągwi używali wy
sokich drzewców ozdobionych srebmymi
orłami. Germanie natomiast przystrańli je

postaciami zwierząt.
Rozwój chorągwi i proporców w skali

masowej datuje się dopiero od ś redniowie

cza.  Pojawiają  się  wówczas  jako  jedno
barwne     płachty     przytwierdzone     do
drzewca, będące symbolem obecnoś ci kró
la lub wodza w obozie wojennym, zamku
warownym. Na chorągwiach i znakach bo

jowych różni władcy umieszczali symbole
o tematyce mitycznej i religijnej, pragnąc
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nadać  im  znaczenie  przedmiotów  kultu,
wobec    których    obowiązywał    szacu
nek,wiara w ich moc oraz obowiązek ich
achronyprzedutratąlubsprofanowaniem

przez wmga.
Siowianie    przywiązywali    szczególną

uwagę do  swoich znaków bojowych, tzw.
staric. słowo 'stan" w ówczesnym znaczeL
niuoznaczałonazwęciężaruspadającegona
hdnoś ć w związku z utrzymariem objeż
dżańcęgo kraj panującego. W obozie przed
mmiotemwodzazatykanowówczas"stani
ce"ńkoodznakęjęgostarszeństwa.

W  Xl   wieku  duński   kronikarz  Saxo
Grammaticus stwierdzał, że pomorscy Ra
n=yą,Łfpś r;:€thoomTawnaa,łw#ę;Ła3;:ew:.

d]ug podania biskupa Tł\ietmara  Wieleci
skladali  stanice w  ś wiątyni Swarożyca  w
Radogoszczy.   W   czasie   ti.wania   Walki

strzeżone one były przez oddzial doboro
uych  wojowników.  Z  kroniki  Thietmara
riemy również, że w jednej z wypraw wo

fnnych Wieleci posiłkujący Niemców za
przestali udzialu w marszu. Powodem ich
gniewu był fakt przebicia kamieniem wi
zerunku bogini na stanicy przez jednego z
ludzi margrabiego Hermana.Kiedy kapła
ni donieś li cesarzowi o gniewie Wieletów

ten   pragnąc   wynagrodzić   wyrządzoną
zniewagę,  przyznal  im  12  talentów  /co
stanowiło równowartoś ć 300 kg srebra/ .

Historia  zna  wiele  przykładów,  że już
dla  starożyti`ych  Słowian    stanice  obok
cech  rozpoznawczych  posiadały  również
znaczenie kultowe.

Ich  rola  była  ś ciś le  okreś lona  w  czasie

wojnyipokoju.Trudnojestdokładnieusta
1ić dziś  wygląd  pierwszych polskich cho

rągwi  i  proporców  piastowskich  Siemo
mystawa,MieszkaczyBoleslawa.Spoś ród
setki najstarszych polskich herbów rycer
skich książąt piastowskich w sześ ćdzie§ię
ciu przypadkach przeważały na nich bar
wy biale i czerwone.

WXIIlwiekuwokresiepogłębiańcęgosię
rozbicia dzielnicowego w Polsce, znakami
rozpoznawczyribyłyobokdhorąg"riipro

porców herby książąt piastowskich. Herby,
zrazu  noszone  na  tarczach,coraz  częś ciej
umieszczane były na chorągwiach, stając
siępopewnymczasiesymbolamiposzcze

gólnych dzielnic państwa polskiego. Cho
rągwie wojskowe znane już były za cza
sów Mieszka 1 i Bolesława Chrobrego. Pod
nimi rycerstwo polskie stawało w wojen
nej  potrzebie. przeciwko  najazdom  nie
mieckich feudalów. Podczas oblężenia Bia
łogardu  nad  rzeką  Parsętą  Bolesławov\ń
Krzywoustemu  za  znaki  bojowe  służyły
trzy tarcze: dwie czerwone i jedna biała.
Dominującym elementem na chorągwiach

piastowskich od XIIl wieku byl orzel biały
umieszczony na czerwonym polu. Po raz

pierwszy znak ten pojawił się na chorąg"ri
Przemysła 11, ówczesnego księcia wielko

polskiego,  który  wizerunek  orła  białego
przyjął jako symbol jednoczenia państwa
polskie8O.

Przyjęcie  orła  białego  jako  herbu  pań
stwowegoorazupowszechnieniesięzasad
użyciagodłaifgobarwwpł}męłodecydu

jąco na dalszy rozwój znaków i ich sym
bolicznegoznaczeńia.Zgodniezzasadami
heraldyki  barwy  chorągwi  winny  odpo
wiadać barwom godła. Od XIIl wieku, kie
dy oficjalnym godłem Polski stal się orzd
biały  biel i czerwień dominować zaczęła
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•a   proporcach   i   chorągwiach   piasto
.skich. W pradawnych wierzeniach Sło
iiirian biel oznaczała wodę, czystoś ć i nie

skazitelnoś ć  moralną,  czerwień    ogień,
®]wagę i walecznoś ć. Biel i czerwień były

•itimież ulubioną barwą Słowian w życiu
cDdziennym. Dowody tego znajdujemy w .
mlorystyce ich strojów, uzbrojenia, deko

ncfi wnętrz, a nawet. grobowców. W oby
=aju  slowiańskim  według  Encyklopedii
Scaropolskiej  Zygmunta  Glogera,  częste
bylolączeniebieliiczerwieni:''„.#ófłz«bz.e/o

iwdnaftrbo'wamczerwembyłytodwiefarby

r.mijącewubiorzecalegoriarodu".Odlż95To•m ,ti.  od  chwili  koronaęji  Przemysła  11  na

•rilaPolskichorągiewkrólewskatowarzy

sz}'la   wszystkim   ważniejszym   wydarze
|iom politycznym, a pieczę nad nią powie
:z]ono    chorąż}m   osobiś cie   wybieranym

króla.
Podczasbitwychorągiewchronionaby

b przez doborowych wojowników. Ochro
na chorągwi stanowiła bowiem podstawo
wyobowiązekkażdegorycerza,ajejutrata
ńwnała się klęsce i hańbie oddziału. Do
wody najwyższego uszanowania barw na
]Ddowych i gotowoś ć przelewania krwi za

sztandar dało rycerstwo polskie walczące

fod wodzą Władys]awa Łokietka w zwy
cięskiej bitwie pod Płowcami oraz za cza
sów Władysława Jagidły w walnej rozpra
wie   z   Krzyżakami   pod   Grunwaldem.
\\laś nie wówczas zrodził się piękny zwy
czaj składania przysięgi przed sztandarem
w'ojskowym.

Z opistw Jana Dhigosza wiemy, że histo

rycznej   bitv\ńe   pod   Grunwaldem   rycer
stwu polskiemu towarzyszylo pięćdziesiąt
chorągwi.    Przewodziła    im   chorąaew
Wielka  Ziemi  Krakowskiej.  Jej  chorąż)m
byl  jeden  z  najsławniejszych  rycerzy  pol
skich  Marcin  z .l^nocimowic,  a  fj  osłonę
stanowili   rycerze   tej   miary,   co   Zawisza
Czamy czy Zyndram z Maszkowic. W naj

gorętszym  okresie  bitv\ry  pod  chorąz)m
Wrócimowicem  padł  ś miertelrie  raniony
koń, a  wraz z nim zachwiała  się i upadła
chorągiew   Wielka   Ziemi   Fłakowskiej   z
białym orłem. Literacki opis tego wydarze
nia  dał  w  "Krzyżakach"  Henryk  Sienkie
wicz.5

"W  jednej  chwili  sem  żelaznydi  ramiom

wychgnęło  się rx] nią, a ze wszystkich pieręi

niemieckich  wyrwał  się ryk radoś ci.  Zdawało

im się, że to koniec, że strach i popłoch ogarnął

teraz Polaków, że już uciekających tylko prz;yj

dzie  im  ś cigać.  Ale  oto  czekał  ich  straszny  i

krwawyzawód.Krzyknęływprawdzjezrozpa

cząjakjedenmążwojskapolskienawidokupa
dającejchorągwileczwtymkrzykuitej_rozpa

czy.byłniestrach,alewś ciektoś ć.Rzekłbyś ,ły

wyogieńspadłnapamcerze.Rzucilisięjaklwy

rozżarte  ku  miejscu  najstraszniejsi  mężowie

obu armii i, rzekłbyś , burza rozpętała się kdo

chorągwi.Ludzie i konie zbili się w jeden wir

potwomy,  a  w  tym  wirze  ś migały  ramiona,
szczękały  miecze,  warczały  topory,  zgrzytała

stalożelazo,łomot,jęki,dzikiwrzaskwyrzyna

nych  mężów  zlały  się w  jeden  okropny  stos

...Lecz trwało to krótko.

NijedenNiemiecniewyszedłżywyztejbu

rzy i po chwili powiała znów nad polskimi za

5         H. Sienkiewicz, "Krzyżacy", Warszawa l948 s.741742.
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stępamichorągiew.Wiatrporuszftją,rozwimłł
i rozlcwitła wspaniale jak olbrzymi kwiat, jako

=zialc nadziei i  ...zwycięstwa dla polskich ryce

r:=y.Cdewojskopowitałojąokrzykiemtriumfu

i uderzyło z taką zapamiętałoś ch w Niemców,

Sald}y każdej chorągwi przybfto w dwójnasób
s3iżdnierzy".

Scena ta ś wiadczy najlepiej, jak wielkie

z]`aczenie moralne miała  dla  walczących
cl`orągiew Królestwa  Polskiego.  Bohater
ska obrona chorągwi dowodzi również, że

riż wówczas otaczano ją najwyższym sza
cunkiem. Nie dziw zatem, że wś ród zdo

Ęyczy, które przypadły rycerstwu polskie
mu  pod Grunwaldem  za najwspanialsze
tit)fea uznano właś nie chorągwie krzyżac
he.Naznakostatecznejklęskizakonuzło
żono f w liczbie 51 królowi Jagielle, a na
stępnie zawieszono w katedrze na Wawe
hl.

Po zakończeniu walk z Krzyżakami i za
warciu pokoju, zgodnie z przyjętym cere
moniałem,wszyscychorążowiewojskpol
skich klęcząc składali królowi powierzone
sobie  choTągwie,  mćiwiąc..   "Najjaś niejszy

Łiólu, diorągiew  tę, poruczoną wiernej  mojej

straży, składam z czcią pokorną Waszej Króle

ępskiej Miłoś ci przy łasce i pomocy bożej wier

rie i w caloś ci ją dochotwałem. Ajako z zaszczy

tcm wziąłem ją z rąk Waszej Królewskiej Miło

ś ci, tak ją oddaję niepokalaną żadnym zbiego

stwem  i niestawnym  czynem, ani  sądzę, aby

Hóiryzmoichtowarzyszów,walczącychpodjej

=iiakiem, zginął przez moją nieostrożnoś ć albo

niedotrzymanie pola " .

Postawa na polu walki oraz powszechny
szacunek  dla  chorągwi  ś wiadczą najlepiej,
że przywiązanie do barw narodowych jest

jedną   z   najtrwalszych   tradycji   Polaków.

Przywiązanie w t)m wypadku to nie tylko
zachowanie  ciągloś ci  tradycji    to  nakaz
okazywania  godłu  i  znakom  sztandaro
wym szacunku, honorowego traktowania
symboli państwa i narodu.

W XV wieku chorągiew posiadał niemal
każdy większy oddział wojskowy. Bardzo

3zj::tyoz:;j::si*si;rnaawnei:P,T#,s#ri:oai:
bo życie zaszczytne". Do chlubnych trady
cji polskiego oręża przeszły wówczas zna
ki  i proporce husarskie. W ich poszumie
rodziła  się  owiana  legendą  sława  rycer
stwa  polskiego  pod  Kircholmem,  Choci
miem i Wiedniem.

W Xvl i XVIl wieku proporce białokar
mazynowe wyznaczały szlaki zwycięstwa
oręża   polskiego,  siały  postrach  i  grozę
wś ród wrogów, stając się dobitnym wyra
zem honoru, męstwa i sławy. W XVIIl wie
ku, choć utraciły swoje znaczenie prakty
czne jako bojowe znaki rozpoznawcze, po
zostały  nadal  symbolem  przynależnoś ci

do  oddziału,  jego  największą  ś więtoś cią.

Chorągwiom   i   sztandarom,   zgodrie   z
dawniejszą tradycją wojskową oddawano
cześ ć  i  honory,  uroczyś cie je poś więcano,

składano na nie przysięgę. Przy wręczaniu
chorągwi  i  sztandarów  przypominano  o
obowiązku  ich  obrony,  choćby  za  cenę
krwi i życia.

Kosynierzy Koś ciuszki na płacie sztan

daru wypisali piękne hasło lnsurekcji "Ż Y
WIĄ Y BRONIĄ" mówiące o chłopach ży
wicielach    i    obrońcach    Rzeczypospoli
tej.Poetycki wyraz największego uwielbie
nia  dla  obrońcow  sztandaru  dała  Maria
Konopnicka   we   wzruszającym  wierszu
"Po  bitwie",  w  którym  przedstawiła  list
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oś lepłego  starca  Stanisława  Kostki  Cho
mentowskiego  do  generała  Józefa  Zają
czlca,  po  utracie  jedynego  syna  Michała,

Foleglego ś miercią bohatera w bitwie pod
Chełmem s czerwca 1794 r.

"Pisz2sz,żesynrru5jwirierś kuLiwzjdraru2

I polest,.sztandar wznosząc ku niebu...

0 rrioje dziecko najmilsze, kochane,

Jakżeś  pięknego doczekał pogrzebu !
0, gdym raz choć umarłą twą głowę
mógł ucdować ustami drżącymi 
Dałbym dni moich ostatkapołotwę,

I łzami zmyłbym, gdzieś  padł ,

krew twą z ziemi.

Nie z żalu !  Czegoż żdotwać ojczyźnie?

Ii3cz z chluby którąś  mojej dał siwiźnie! " .

Bohaterska  postawa  związana  z  goto
woś cią poś więcenia życia w obronie sztan

daru nie była tylko dziełem desperackich

i=dnostek. Historia nasza zna wiele przy
padków, że w obronie barw narodowych
najwyższą   ofiarę   poniosły   jednocześ nie

dziesiątki bezimiennych bohaterów. Obok

proporców, chorągwi i sztandarów w tra
dycji  naszych  barw  narodowych  ważny
rozdział stanowią kokardy. W XVIIl i XIX
T,`ieku  kokardy  białe,  białoczerwone  lub

tTójkolorovye    /biało{zerwononiebieska /
zdobiły mundury i stroje qrwilne. Noszono

F przede wszystkim w okiesie powstań na
rodowych, Księstwa Warszawskiego i Kró
Iestwa Kongresowego. 0 ich populamosti
riech ś wiadczy znana wówczas ś piewka:

"Orzeł biały, Pogoń i biała kokarda

W sercu wolnoś ć, honor i życia pogarda... "

Znaczenie  kokardy  ogromnie  wzrosło
szczególnie   w   okresie   powstania   listo

padowego. Wówczas to Sejm po raz pier
wszy w historii oficjalnie zaół się sprawa
mi ustalenia barw narodowych. Jedna gru

pa  posłów  domagala  się  2atwierdzenia
bialej kokardy, druga zabiegała o trójkolo
rową. "Wolni Francuzi i wolni Belgowie 
mówił jeden z posłów  mają trójkolorowe
kokardy,czemuż   i   wolni   Polacy   podo
bnych  nosić  nie mogą".  Sejm po  wielkiej
dyskusji nie przyjął żadnej ze zgłoszoi`ych

propozycji, a uchwałą z dnia 7 lutego 1831
roku   ustalil   tradycyjne   białoczerwone
barwy narodowe, pod którymi powinni lą
czyć się Polacy w walce o  wolnoś ć Ojczy

zny. Ponieważ była to pierwsza  sejmowa
ustawa w sprawie barw narodowych, war
to zacytować jej treś ć:  ''Jzba senflforskH i. po

selska  po  wysłuchaniu  wniosków  komisji  sej

mowych i zważywszy potrzebę nadania jedno

litej oznaki, pod którą winni łączyć się Polacy,

postanowiły i stanowią:
Artykuł1.Kokardęnarodowąstanorwićbędą

kolory herbu  Królestwa  Polskiego .i W.X.Lite

wskiego, to jest kolor bialy z czerwonym. Arty

kuł  2.  Wszyscy  Polacy, a  mianowicie  Wojsko

Polskie, te kolory nosić rriają w miejscu, gdzie

takowe odznaki dotąd noszonymi były" .

Jest to pierwszy akt prawomocny, doty
czący  barw  narodowych  polskich,  który

przetrwał w t)m zestawieniu do dria dzi
siejszego. Decyzja o ustaleniu barw naro
dowych  wywołała  niebywały  entuzjazm
społeczeństwa, biało{zerwone flagi  i  ko
kardy  rozkwitly  wówczas jak  kwiaty  na
ulicach  polskich  miast.  Noszono je z po
czuciem  dumy  i  szczerego  uwielbienia,
Śpiewano  o  nich  pieś ni  i  opowiadano  le
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T+ye.1S  Sztandar wojskowy był i pozostał symbolem honoru. męsfwa i sla\^y. Ż olirierz polski
dal niezliczone dowody umilowania i wiernoś ci dla barw narodciwych.
Foi. M. Ciunowlcz



gendy. W patriotycznym wierszu "Kokar
da polska" Hieronim Kunaszewski pisał:

"Tlak stuiętą żądzą zagrzane

Wojowrików czda harde
Przyjdy losu zmianę
Białoczerwonąkokardę...':

Z   chwilą  utraty   niepodleglego   bytu

państwowego   używanie   barw   narodo
•.+vch  zostalo  calkowicie  zabronione.  W

`iiesie niewoli zaborcy traktowali je jako
s}mbol buntu i nieprawomyś lnych nastro

Pw.   Pomimo   prześ ladowań   nigdy   nie
utraciły one jednak swego znaczenia. Oto
czone najwyższym szacunkiem ponownie
znalazły  się na czele  walczących  oddzia
Bw  w  okresie  powstań  narodowych.  W
haju i poza jego granicami, z pokolenia na

pokolenie przenoszona była miłoś ć 1 wier
noś ćdosymbolinarodowych.Odchodzący
m tułaczkę żołnierze zabierali swoje kokar
dy i. sztandary bojowe,aby kultywować na
obczyźnie  ti.adyqe  polskoś ci.  Wracali  pod
tymi sztandarami  do kraju na każdy od

gtos walki.
Białoczerwone   chorągwie   i   kokardy

zdobiły żołnierzy powstania krakowskie

go  w  1846  roku.  Wówczas  to  na  Starym
Rynku,  gdzie  obradował  rząd  powstań
czy,załopotała  białoczerwona  chorągiew
z napisem ZA WOLNOŚĆ LUDU. Barwy

narodowe towarzyszyły Polakom w rewo
lucyjnych zrywach w okresie Wiosny Lu
dów.  Na  polskich  sztandarach  wypisane
zostalo wówczas "Za naszą i Waszą Wol
noś ć", stając się dobimym przejawem soli

darnoś ci   Polaków   z   innymi   narodami.
Walczyli wszędzie gdzie powiały sztanda

rywolnoś ci:wNiemczech,Austrii,naWę

grzech, Turcji, we Francji i w krańch bał
kańskich.  Przepojeni  gorącym  uczuciem

patriotyzmu byli  wzorem  walki o idealy
wolnoś ciihumanizmu.Idealytejwalkitak
scharakteryzowal Stanisław Worcell:

"Krwiniewdamy,zdobyczyniedicemy,

Nie chcemy mordów, do łupiestw

nie zdolni

Tylko odzyskać Ojczyznę pragniemy

Chcemy być wolni" .

Biel  i czerwień, która dotychczas sym
bolizowała  narodowe  tradycje  i  patrio
tyzm,   zaczęła   uosabiać   także   uczucia
wspólnoty  międzynarodowej.  Uczestnik
rewolucji w Berlinie, Henryk Szuman, pi
sał w swym pamiętniku:

"Nie raztio też nikogo i nie czyniomo nam z

żadnej strony zarzutu i nie stawiano trudnoś ci

wtym,żeprzypochodachpublicznychodązia
łu naszego używaliś my białoczerwonej chorą

gwi".
Narodowe barwy miał sztandar Legio

nu  Polskiego  uczestniczącego  w powsta
niu   narodowym   węgierskim.   Po   lewej
stronie jego platu nad orłem widniał napis
"Za naszą i Waszą wolnoś ć". Pod tymi bar

wami  walczyli Polacy  w Palatynacie, Ba

denii   i   na   Sycylii.Na  białoczerwonych
chorągwiach Legionów Polskich we Wło
szech  wyhaftowano  haslo  "RÓWNffi,
BRATERSTWO, DOBROBYT DLA WSZY
STKICH". Polskie Óddziały w Turcji posia
dały chorągiew amarantową z Orłem i Po

gonią  wyhaftowaną  w  roku  1848  przez
córkę Adama Mickiewicza.

Biel i czerwień dominowała także w po

18



wstaniu styczniowym. Wiodla ona do wal
ki powstańcze oddziały gen. Józefa Hau
keBosaka  i   Zygmunta   Sierakowskiego,

przewodzila  zrewolucjonizowanym  ma
som, gdy w lut}m 1861 roku niesiona uli
cami Warszawy przez szewca Jana  Para
do.wskięgo była. postrachem dla 2aborców
i możnowladztwa. Zabierali ją także ze so
bą ci Polacy, którzy wyruszali na długą tu
hczkę w poszukiwaniu pracy i chleba. Da
Eko  poza  krajem  przechowywali  barwy
swojej  ączyzny  z  największym  uszano
waniem, zawieszali je często tuż obok wi
zerunków ś więtych.

Białoczerwone    barwy    towarzyszyły
także polskim odkrywcom i podróżnikom,
Itórzy  pozbawieni  prawa  pozostawania
``re własnym kraju godnie reprezentowali
imię  Polaka  w  różnych  częś ciach  ś wiata.

Twórczo  przemierzając ogromne obszary
Azji,  Afryki,  Ameryki,  Australii i Oceanii
`mieś li znaczący wklad w odkrycie i roz
wój tych kontynentów oraz do ogólnolu
dzkiej  skarbnicy  nauki,  kultury i oś wiaty.
0   Polsce   myś lał   Stefan   SzolcRogoziń
ski,gdy   na   jednym   z   nowo   odkrytych
szczytów  Afryki  "Górze  Kraszewskiego"
umieś cił biało{zerwony proporzec. Podo

bnym  uczuciem  kierował  się  Paweł  Ed
mund Strzelecki zatykając w  Alpach  Au
stralijskich  na  szczycie  Góry  Koś ciuszki

polskąflagę.Tojejwłaś niePolsceoddała
hold  Maria  SkłodowskaCurie nazywając
nowo  odkryty pierwiastek "Polonem", za
nią  tęsknił żołnierz  powstania  listopado
wego major Ludwik Chłopicki, gdy w da
lekim lllinois zakładał New Poland  /No
wą Polskę/. Biało{zerwone barwy towa
rzyszyły w Chile lgnacemu Domeyce na

zwanemu  przez  chilijczyków  "najsżlachet
riejsz)m i napdważniejsz}m synan Amery
ki",  Benedyktowi  Dybowskiemu,  A]dcsan
drowi Czekanowskiemu i Janowi CżffskicL
mu  wybiti`ym badaczom SyŁErii, Janowi
StanisławowiKubarywielkiemuprzy"1ni
kowi Oceanii, Henrykowi Arctowskiemu i
Antoniemu Bolesławowi Dobrowolskiemu,
badaczom Antarktydy i Arktyki.

Dla   wszystkich   nas,dla   tych,   którzy
mieszkają w kraju i dla tych, których los
rzucił na obczyznę,nasze barwy narodowe
są i pozostaną na zawsze wartoś cią najwy
ższą. W naszych sercach i umysłach utrwa
liły  się one zawsze  takie, jakie widział je

poeta Witold Łaszczyński:

"...polskisztandarnasz

amrantowobiały
IAdiitów wolny znak

W królewskim wieńcu chwały

Wolnoś ci biały ptak" .

Sztandar  białoczerwony  z  białym  or
łem będącym symbolem walki w okresie
niewoli, w czasach 1 wojny ś wiatowej stał

się zwiastunem wolnoś ci. Barwy te przyję
te zostały przez polskie formacje wojsko
we,tworzone  we  Francji,  Włoszech,  Sta
nach Zjednoczonych i w Kanadzie. Mun
dury tych formacji zdobiły białoczerwone
kokardy lub dwukolorowe paski naramien
ne. Biel i czerwień symbolizowała również
odrodzenie   państwa   polskiego.   Nastały
wówczas  wielkie  dni  wolnoś ci,  na  które
czekaly cztery pokolenia. Piąte, które do
czekało, patrzyło wówczas na polskie woj
sko, polskie napisy, orły białe i biało{zer
wo\`e flagi z poczuciem dumy, w7"iszenia
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i  radoś ci. Ulice Warszawy, Krakowa, Po

znania i innych miast znów rozkwitły na
Todowymi barwami  wiele osób dotykało
±h z największym rozrzewnienićm, cało
walo, płakało ze szczęś cia.

1 sierpnia 1919 roku Sejm Rzeczypospo
Htejpolskiejpowodowanypotrzebąchwili
uchwaliłustawęogodleibarwachnarodo
wych.Punkt 3 artykułu 1 brzmiał:  ''Zfl b#
vy  Rzeczypospolitej  Polskiej  uznaje  się kolor

biały i czerwomy w podłużnych pasach, równo

Ięg}ych,  z  któryd.  górny    biały,  dolny  zaś   

c=cni)ony ''. Ustawą objęte zostały również

znaki sił zbrojnych: sztandar pułkowy, fla

ga lądowa i bandera, proporzec oraz znak
okrętu Marynarki Wojennej.

Barwynarodowe,któreprzezwiekizwią
zały się na tiwale z życiem narodu,staly się
ridocznym znakiem uosabiająqym niepod
lęgle państwo polskie. W okresie dwudzie
sm lat riędzywojennych symbole narodo
we fszcze mocniej wpiecione zostały w ży
ciekażdegopolaka,stańcsięwartoś ciąogól
nonarodową. Wówczas to  biel i czerwień z

powodzeniem   wykorzystywana   byla   w
działalnoś ci wychowawczej na rzecz kształ

towania  charakteru  i  postaw  społeczno
obyczajowych narodu polskiego.

Wychowani w poczuciu szacunku i mi
loś ci  dla  symboli  narodowych  wyruszali
Polacy pod biało{zerwonymi  sztandara
mi   do    walki   przeciw   hitlerowskiemu
najeźdźcywewrześ niul939roku.Pozosta

jąc  wierni  hasłu  wypisanemu  na  płacie
sztandaru  wojskowego   "HONOR  I  OJ
CZYZNA" żołnierz polski dał niezliczone
dowody bohaterstwa i bezgranicznej wier
noś ci dla barw narodowych.  W  wielu bi

twach szedł on do ataku pod rozwiniętymi

sztandarami dokonując aktów niezrówna
nej odwagi.

W  obronie Warszawy, sztandarowy  14
Pułku Ułanów Jazłowieckich padł rażony
kulą. W obliczu zagrożenia sztandaru ka

pral  Mieczysław  Czech  na  czele  garstki
ułanów z szaleńczym impetem rzucił się w
tłum niemieckich piechurów i odbił go z
rąk wroga. Za ten bohaterski czyn kapral
Mieczysław    Czech   odznaczony   zostal

przez   gen.   Juliusza   Rómmla   orderem
Krzyża  Virtuti  Mili+ari,  odpięt)m  przez
dowódcę Armii "Warszawa" od wlasnego
munduru.

W  obliczu  klęski  większoś ć  sztandarów

ukrytoAby  rie  dostały  się w  ręce  wroga.
Przechowywano   je   z   narażeniem   życia

przez cały okres okupacji wierząc, że znów
załopocą nad polskimi oddziałami. W naj
cięższych   chwilach   hitlerowskiej   niewoli
barwy  biało{zerwone  stanowiły  symbol
hartu  ducha,były  znakiem  bojowym  wal
czącego narodu. Zawieszane nielegalnie w
dni ś wiąt narodowych na ulicach miast do
dawaly otuchy, biało{zerwone opaski zdo
biłyhełmyirękawypartyzantównieulękleji
walczącej  Polski.  Wszędzie  Świadczyv  o
wolizwycięstwa,obohaterstwieipoś więce
riu polskich patriotów.

W czasie organizowania oddzialów pol
skich we Francji w latach l9391940 kpt.pil.

Jan Hryniewicz podniósł myś l wykonania
w kraju sztandaru dla lotników polskich,

pod którym  walczyliby o wolnoś ć C*Zy
zny. Idea to dotarła do Wilna, gdzie została

prz)riętizwidkimzaangażowaniem.Nacze
le Komitetu Fundatoiów standa wielka pa
triotka polska dr med. Zofia Wasilewska
Świdowa.  W  obliczu  terrom  zaborców,
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T`yc. LS  Z barwami narodowymi wiq;żą się ś c.tile heroiczne dzieje walk partyzanckich
w kraóu i m obczyźn.ie.



polskie kobiety  wyhaftowal.y przepiękny
sztandar  z  wizerunkiem  Matki  Bożej  z
Dzieciątkiem i hastami "Bóg, Honor i Oj
czyzna" oraz "Miłoś ć Ż ąda Ofiary".

kó3?d:Cź:?t:*ŚC#,:dhonwaas:ij;::rad;rłłoś :::
"Drodzy moi na stiecie, proś ba wasza będzie

spdniona.ł4czymysięwmodlitwiezstębiser

ca i duszy. Jesteś my z Wami. Niech Bóg Wielki

i  Matka  Boża  prowadzi  i  zachowa  Was  dla

ms ,'.
4 marca  1941  r. sztandar lohików pol

skich wędruńcy potajemnie przez siedem

granicdotarlzWilnadoAnglii.14lipcana
stąpiło     Jego     poś więcenię.     Regulamin
sztandaru przewidywał, że będzie on wę
drował kolejno do wszystkich polskich dy
wizjonów, przebywając w każdym przez
okres trzech miesięq/: Moment jego przyję
ria dzień 16 lipca  stał się dniem lotnic

twa polskiego.
Pod t)m sztandarem w okresie od lipca

1941 roku do maja 1945 roku loti`icy polscy
zestrzelili  772  samoloty  niemieckie,  256
uszkodzili, 186 prawdopodobnie. Ponadto
zestrzelili l90 bomb latających, rozbili l 710

czolgów  i  pojazdów  drogowych,  zrzucili
32 082 477 bómb, zniszczyli 653 lokomoty

yc;.Ya8°ny;Zatopiligokrętówpodwod.
Przykładem heroizmu i umilowania dla

barw  narodowych  może być postawa 42
więźniarek z więzienia na Montelupich w
Krakowie, które w 1942 roku, traktowane
nieludzko przez hitlerowców, na skrawku
szarego płótna przez wiele miesięcy czer

wonąniciąswoiminazwiskamiutkałyorła

polskiego. Bohaterskie kobiety, zdając so
bie doskonale sprawę, * za czyn ten czeka

je niechybna ś mierć, wytrwa]y w postano
wieniu, dając najpiękniejszy dowód umi
łowania god)a i barw ojczyzny.

Różne były sposoby kultywowania na
szych barw narodowych w okresie okupa
cji. W wielu domach polskich jakże często
hodowano w tamtych latach białoczerwo
ne kwiaty, dla podkreslenia chocby w naj
mniejszej  społecznoś ci  rodzinnej,  że  Pol

ska żyje.

Te same ideały przyś wiecaly Polakom,
których losy wojenne rzuciły na obczyznę.
Pod białoczerwonymi sztandarami bili się
oni z Niemcami na terytorium Belgii, Cze
chosłowacji, Francji, Greqi, Holandii, Libii,
Niemiec, Norwegii, Włoch i Związku Ra
d,zieckiego.  Brali  udział  w ruchu  oporu i
walczyli    w    oddziałach    partyzanckich
wszystkich  krajów  Europy.  Nie zabrakło
ich nawet w antyjapońskiej partyzantce na
Dalekim Wschodzie.

Okryta  chwałą bandera  polska powie
wała wszędzie tam, gdzie zgrupowane by
ły   okręty   sprzymierzonych   sił   koalicji
antyhitlerowskiej,  m.in.  na  morzach:  Ad
riatyckim,   Bałtyckim,   Barentsa,   Białym,

:;#ó,d!:en:ii#,Ę#::łi=;:aó'ćLo:
anie At]antyckim i w Kana)e La Manche.
Samoloty  z  bialoczerwoną  szachownicą
na  skrzydłach brały udział w setkach bi
tew  powietrznych,   gromiąc   napastnika
nad Anglią, Austrią, Belgią, Bulgarią, Cze

6        JaLn liryniewicz, Jeszcze o sztandarze lotnictwa polskiego 'Wroclawski Tygodnik Katolidki" 1970, nr 27.
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choslowacją,   Francją,   Grecją,   Holandią,
wyspą Kretą,  Niemcami,  Tunezją  i  Wło
chami.

Z tymi symbolami patriotyzmu  wiążą
się również heroiczne dzieje walk party
zanckich w kraju. Wzięło w nich udział pól
miliona   żołnierzy   polskich   organizacji

podziemnych. Na swoich sztandarach żoł
nierz  i   partyzant  polski   wypisał  hasła
"HONOR' I  OTCZYZNA",  "ZA  NASZĄ  I

WASZĄ    WÓ"OŚĆ",    "ZA    POLSKĘ,
WOLNOŚĆ  I  LUD". Z nimi związane są
losy   żołnierza   polskiego,  jego   walka   i
krew. 'W  najcięższych   chwilach   hitlero
wskiej niewoli barwy białoczerwone stały
się znakiem bojowym,  symbolem niezło
mnoś ci narodu. W walce czyniły żołrierza
czy partyzanta polskiego nieulęklym, de
sperackim, boha terskim.

W ,czasie uroczystoś ci wręczenia sztan

darów  żołnierzom  1   Korpusu  w  ZSRR

padły   następujące   słowa   żołnierskiego
przyrzRczieriia..  " ...Dorwiedziemy, że jesteś my

godni tych stiętych hasd , dorwiedziemy, że nie
na próźno patronami naszego wojska są obok
Koś ciuszki i Dąbro'wskiego, mężny generał ar

tyleriiJózefBem,bohaterskaEmiliaplater.Na

si pancerniacy pójdą naprzód pod wezwaniem

walecznych obrońców Westerplatte, której wy

obrażenie mają na swoim sztandarze. Nasi lot

nicy pomszczą na swoich poś cigowcach gruzy

Warsza.wy. W rruirszu i boju pamiętać będzie

myosztandarze,któryprotwadzinasdowalki".

Podniosły   moment   mi`ał   miejsce   w

grudniu  19.44  roku,  kiedy  społeczeństwo
wyzwolonej  Pragi  wręczalo  sztandar  10

pulkowi  piechoty.  Akt  erekcyjny  glosil:"Za lata tułaczki, za drogę ciężkich krwawych

walk z mjeźdźcą i barbarzyńcą hitleroiwskim,

za lata tęsknoty do kraju rodzinnego. Za reali
zacjęmarzeńipragnieńludupolskiegomiesżhń

cy  PrastAla pudkrestenja  ś cisłęj  więzi  z Ludo

wymwojskjempobkim,ofiarowująsztandarl0

pulkowi piecho[y 4 Dywizji im. Jana Kilińskie

80".
Sceneria tej uroczystoś ci była wymow

na.  Po  drugiej  stronie  rzeki  dogorywało
drogie dla każdego Polaka miasto. W bli
skiej odległoś ci od przybyłyd` na tę uroczy
stoś ć  10  tysiecy warszawiaków  rozrywały
się niemieckie pociski. Na wlasnych pozy
cjach grzmiały działa i moździerze. Tu fa
lowa) tłum wynędzniałych ludzi, urzeczo
nych  widokiem  patriotycznej  uroczysto
Ści.  Cisza  zapanowała  zupełna,  gdy  do
wódca pułku odbierający sztandar ukląkł
na prawe kolano i całując skraj haftu, wrę
czał  go  chorążemu  sztandaru,  mówiąc:
" Przyrzekam zatknąć ten sztandar na gruzach

Berlina, powróci do kraju z:wycięskj.Teraz już

tylko od żołnierzy pułku zależy, jaką wypiszą
sztandarowi historie swoimi czynami stąd do

Berlina".

Mieszkańcy  Msźczonowa  w  ostatnich
tygodniach  wojny  ufundowali  sztandar
dla 25 Pułku Samobieżnej Ciężkiej Artyle
rii Pancemej. Bojowy znak dotarł do żoł
nierzytejjednostkijużnapolubitwy.Byłto
w  dziejach oręża po]skiego nie pierwszy

przypadek  wręczenia  żolnierzom  chorą
gwi bojowej w momencie wyruszania do
walki.Napłacietegosztandaruoboksłów:
"HONOR  I   OJCZYZNA"   wyhaftowano

napis   "DAR   OBYWATELl   m.MSZCZO
NOWA".

24  Pułk  Artylerii  Pancemej  otrzymał
sztandar  ufundowany  przez  spoleczeń
stwo Chelma. Uroczystoś ć wręczenia od
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była się 10 lutego 1945 roku w Nowinach.
Wobec tysięcy zgromadzonych ludzi  do
w6dca jednostki Ślubowal:  "Pod f!/m szłó«
dare.i'n zwyciężymy lub zginiemy. Ale nie spla

mimy go nigdy czyngm niegodnym żdnierza

polskiego".
26 sierpnia 1944 mku organizaja Związ

ku Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej
we  Francji  wręczyła  sztandar Batalionowi
Partyzanckiemu  im.  Adama  Mickiewicza
walczącemu w Środkowej Francji. Przejmu

ńcsztamdardowódcabatalionumjrMieczy
sław Bargiel  "Roger" Ślubował: iż ''Ż md ł3/7i

zmkiempruwadzićbędziemyrrieustępliwą,ażdo

zw'ycjęstwa,  wdkę   przeciwko  hitlercrwskiem

mjeźdźcy,abyżftaFrancjaiabyż!ftaPdska."

W dniu  12 listopada  1966 roku w Pol
skich Siłach Zbrojnych na Zachodzie "Za
czyny niezwykłego męstwa" odznaczono
Orderem Virtuti Militari sztandary bojowe

jednostek Wojska Polskiego. W obecnoś ci
żolnierzy  wszystkich  rodzajów broni  ge
nerał  Władyslaw  Anders  udekorował  36
sztandarów bojowych a wś ród nich:

Za kampanię 1939 r. w Polsce:

21 Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy"

2 Pułk Piechoty Lestonów

4 Pułk Strzelców Podhalańskich

36 Pułk "Lesti Akademickiej "

Za kampanię we Francji 1940 r.

2PuticGmadieiówbn.Boldawachrireg]

Za kampanię we Włoszech 19441945

4 Pułk Pancemy

6 Pułk Pancerny "Dzjecj Lwowskich"

7Z#mż"ŁFń"#9ź#

10 Pulk Strzelców Konnych

Zadziahniałx)jowewpowietrzul9401945:

301 Dywizjon Lotnictwa Bomborwego
"Ziemi Pomonkiej "

303 Warszawskj Dywizjom Ilotnictwa

Mystiwskiego im.madeusza Koś ciuszki.

Do   zgromadzonych  żolnierzy  general
bioni Władys]aw Anders powiedzia] Wów
CzAs;."Wojnęwtrastcznymwrześ niuprzegrali

ś my,boprzegraćjąmsidiś rry:Walczyliś mybo

wiem samotnie, porimo sojuszów, z olwzymią

przewagąNiemiechitlerowskjćhiSowietów.Oba
te wroste mocarstwa w ś cisłym ze sobą sqjuszu,

łamiąc wszystkie urrioiwy i traktaty napadb na
nasz kraj... W niezwykle trudnych warurikach,

które wszyscy dobrze zmmy, żołrierz.wa]czf l i
krwaw#sięwjakżenierównejwalce"

W listopadzie 1944 roku przebywający
w obozie niemieckim w Altengrabow wy
bitnypoetaKonstantylldefonsGałczyński
opisując trudne drogi żołnierza polskiego
do ojczyzny w "Pieś ni o fladze" widzial go
walczącego  pod  białoczerwonym  sztan
darem:

"...Flagi stuięte, flagi szalone.

Spod Tlobruku czy spod Murmańska,

niespoczniemybiałoczórwone,

czerwone jak puchar wina,

białe jak ś nieżna lawina,

białoczerwome " .

7        Za czyny niezwykłego męstwa. Uroczystoś ć nadania orderu virŁuti Militari 36 oddziałom wsławionym
w bojach "Chzeł Biały" 1966 nr 29 s. 56
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W końcowym etapie najokrutniejszej z
wojen   biło   się   pod   białoczerwonymi
sztandarami   600   tysięcy  żołnierzy  pol
skich. Pokonana  we wrześ niu  1939 roku,
wykrwawiona  w  czasie  okupacji  Polska
uczestniczyla w bitewnyri finale wielkiej
wojny  jako  licząca  się  siła.  Zwycięstwo
berlińskie   stanowiło   dla   nas,   Polaków,
ukoronowanie   wieloletniej   nieubłaganej
walki narodu o prawo do ismienia i nie

podległoś ci.
"Do ś mierci będę pamiętał chwilę zawiesza

nia  białoczerwomego  sztandaru  w  Berlinie  

wspomina kanonier Karpowicz  fo byJ od
wet  za  niemieckie  sztandary  w  Warszawie.

Podeszliś my do Bramy Brandenburskiej  mó

wiłpłk.ParchomowskizobaczyJł.s`/ny...po/

ską flagę rwodoiwą w stolicy zaciekłego wroga

narodu polskiego niemieckiego faszyzmu. Dla

Polaków oznaczało to nie tylko zwycięstwo, ale

przede wszystkim  wolnoś ć, za którą oddano
tyle krwi i potu" .

Maj 1945 roku, który zakwitł nad Berli
nem    czerwohymi    i    białoczerwonymi
sztandarami, stanowił niezwykłej rangi sa
tysfakcję  dla   całego  narodu,  dla   wszy
stkich walczących z faszyzmem Polaków.
Oznajmił on całemu ś wiatu ponowne od
zyskanie niepodległoś ci przez Polskę.

Kto sam to przeżyl nigdy nie zapomni
lez płynących z oczu na widok białoczer
wonych opasek,dławiącego gardło wzru
szenia na widok piastowskich orlów, wy
malowanych   na   wyzwo]eńczych   czoł

gach,często  ze zwykłej blachy  wyciętych"orzelków" na rogatywkach piechoty. Nie

zapomni tej  chwili, gdy po raz pierwszy
od tylu lat ujrzał łopocącą na wietrze biało
czerwoną chorągiew i usłyszał znów naj

cudowniejszą z pieś ni "Jeszcze Polska...".
Tak więc polskie barwy narodowe wy

rosłe  z  piastowskiego  znaku  herbowego

przebyły d)ugą drogę, zarim stały się ofi
cjalnym   symbolem   niepodległęgo   pań
stwa. Przez wieki i epoki, począwszy od
wojów Chrobrego i Krzywoustego, jazdy
żólkiewskiego i husarii Sobieskięgo, kosy
nierów Koś ciuszki i powstańców Traugut
ta, żołnierzy wrześ niowego dramatu i żol
nierzy zwycięzców, którzy zatknęli bialo
czerwone flagi na gruzach Monte Cassino,
Warszawy  i  Berlina.  Dla nich  wszystkich
barwy  narodowe  symbolizowały  "Tę,  co
nie z8inęła".

Podobną wymowę zachowały one rów
nież  dla  współczesnego  pokolenia  Pola
ków.  W  "Barwach  Ojczystych"  Czeslaw

Janczarski tak okreś la piękno dwóch zesta
wionych ze sobą kolorów polskich:

"Powiewaflaga

gdy wiatr się zerwie
A na tej fladze

biel jest i czerwień.  .

Czerwień  to miłoś ć,

biel serce czyste...

Piękne są nasze

barwy ojczyste" .

Oto,   dlaczego   tradycń   białoczerwo
nych  barw  przetrwała  w  naszym  kraju

przez wieki. Dziś , podobnie Ók przed wie
kami, Polacy otac2ają szacunkiem i czcią
swój  herb państwowy  i' flagę narodową.
Reprezentują  one  imię  Polski   na  zew
nątrz,jednoczą   Polaków   w   kraju   i   na
obczyźnie.

Przypomnijmy  sobie  jeszcze  igrzyska
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olimpijskie. Jakże wzrus2ającą jest chwila,

gdy  po  zwycięstwie  naszego  zawodnika
wciągają na najwyższy maszt na stadionie

polską flagę i rozlegają się dźwięki Mazur
ka  Dąbrowskiego!  Wszyscy  Polacy,  rów
nież ci, którzy mieszkają z dala od ojczy
zny, czują się wówczas dumni. Biało{ze,r
wona  flaga pojawiła  się wraz z polskimi
statkami w setkach portów, powiewa nad
budynkami  ambasad  i  konsulatów  Rze
czypospolitej   Polskiej.   Nie   zabrakło   jej
również w siedzibie Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku. Oddają

jej cześ ć cudzoziemcy, więc i my nie zapo
mnijmy nigdy, że winniś my naszej biało
czerwonej najwyższy szacunek.

Miłoś ć nasza i szczere przywiązanie do

barw narodowych nabiera znaczenia  po
wiązańtakgłębokich,żetmdnotowyrazić
w prostych slowach. Znakomicie uczyniła

to  poetka  Maria  )asnorzewskaPawliko
wska we wzruszających strofach "ńersza
"Barwy narodowe":

"Białokrwawy,

Kmawobiały
Opatrunku, który zwiesz się: sztandaT,

Coś  się z wielkim krwotokiem uporał .1

Wiatr rozwiewa ten dokument rany,
Wznosi w górę bohaterski bandaż,

Tę pamiątkę'
Tlen dług

1 ten morał" .

Dzisiaj,  tak jak przez  wszystkie  wieki
naszej tysiącletniej historii powiewań nad
Polską  białoczerwone  flagi.  Biel  i  czer
wień towarzyszy narodowi polskiemu w

jego szlachetnych przemianach.
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FLyc. 2;3  Powstanie hymnu narodowego lqczy się z dramatycznymi
okresami naszych dziej ów. Pierwszymi obrońcami wolnoś ci
byli.. ksiqźe Józef Poniaiowski wódz z:\^;ycięskiej bitv`y pod
Zieleńcami (1792) oraz gen. Tadeusz Koś ciuszko Najwyższy
Naczelnik sib zbrojnej Narodowej.            Fot. M. Ciunowicz



Motto:
"Uderzenie tak s ztuczme,

takbyłopotężne,
że struny zadzworiły,

jaktrąbymosiężn_e,
iztrąbznanapiosenkakuniebu.wio.n?a,

maisztriumfalny..

|eszczePolskariezstntia!"

Adam M ick}ewicz

Fragm. wiersza "Pan Tadeusz"

MAZUREK DĄBROWSKIEGO 
SYMBOLEM WI.ARY W ODRODZENIE

PAŃSTWA POLSKIEGO

W  lipcu  1797  roku  we  włoskim  mieś cie
Reggio narodził się polski hymn narodowy.
Od samęgo początku był on odzwierciedleL
niem wiaiy wielu polskich pokoleń w odro
dzenie państwa.  Powstały  u  schylku  XVHI
wiekuwyrażałwswymtekś cieimelodiizna
rienneideewalkioniepodledłoś ćRzeczypo
sFx)litęj.Budzącwiaręwsensprzemianrewo
lucynych,ńkiewinnysiędokonać,głosflideę
wyzwolenia kran. Wolny od szowinizmu i
akcentów zaborczych, przede wszystkim za
wierawezwaniedopoś więcenia,2apałuimę

stwa w służbie ojczyzny.
Warto przypomnieć, że pierwszym naj

starszy]nhymnempolskimbyłapieś ń"Bo

gurodzica", o której Jan Długosz mówił ja
ko o hymnie bojowym rozbrzmiewającym
na polach Grunwaldu. W pierwszej polo

wie XV wieku urosła ona do rangi hymnu

państwowego,  dzięki  czemu  tekst  fj  w
Xvl wieku wszedł do statutu koronnego i
litewskiego.

Wplyw epoki reformacji wyeliminowal

ją z pola bitew, ograniczając fj udział do
ceremonii koś cielnych. W dobie CŃ^riece

nia  ostatni  król polski, Stanisław  August
Poniatowski,  pragnął  ś wieckiego  hymnu

państwowego,alenieznajdującwlaś ciwe
go piewcy zdecydował się upowszechnić i
podnieś ćdorangihymnupieś ńSzkolyRy
cerskiej,napisanąw1774r.przezlgnacego
Krasickiego.

" Święta miłoś ci kochanej Ojczyzny,

Cziiją cię tylko umysty poczciwe,

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
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Dla ciebie więzy pęta niezelżywe.

Kształciszkalectwoprzezdł:walebneblizny.

Gnieździsz w umyste rozkoszy prawdziwe.

.Bylecięmożmwspomóc,byl?wsęierqś .,
Ńieżalżyćwnędzy,nieżaliumierać".

Mimogld}Ókięjimądiejd.eś ci,pieś ńtabyła

zbyt uczoru, by mogła porwać szeroki ogół.
Dopierowokresieporozbiorowyn`,kiedyoj
czyz]`y nie stało, powstał taki hymn, jakięgo

pragnęliPolacy.
Powstanie  Mazurka  Dąbrowskiego  łą

czy się z dramatycznym okresem naszych
dziejów,gdy  po  klęsce powstania  koś ciu
szkowskiego  nastąpił  111  rozbiór  Polski  i

naród  nasz  utracił  byt  niepodlegly.  Poza

granicami  znaleźli  się  polscy  erigranci,
którzy szukali sposobu wskrzeszenia nie

podleglego państwa. Największe nadzieje
łączono z rewolucyjną Francją. Francja bo
wiem  toczyla  wtedy  walke z  zaborcami
Polski.  W  1796  roku  podjęła  ona  slynną
ofensywę we Włoszech. Na wyzwolonych
terytoriach   włoskich   Napoleon   tworzył
nowe  republiki.  Powstała  wówczas  Re

publikaWenecka,RepublikaLombardzka,
Republika Genueńska. W tych uzależi`io
nychodFrancjirepublikachzaczęlizbierać
siepolscyuchodźcy.Wykorzystującsprzy

jającąsytuacjępolitycznągenerałJanHen
rykDąbrowskizawarłzwładzamiRepub
liki Lombardzkiej układ, na mocy którego

powolano do życia Legiony Polskie.
W krótkim czasie zorganizowano tu ti.zy

leće skladańce się z 33 mo żołnierzy, które
stmowićriałyamiękadrowąprzyszłejRze

czypospolitej.  JUż  w  pierwszj  swojęj  ode+
zvrie gen. J.  H.  Dąbiowski  ioźtoczyl przed
żołnierzari  cd  czekańcej  ich  walki:   ''U/.
rzyjciezradoś cjąwaszerodzinyiodbudujciejdko

zwycięzcywsząojczyzłą".
Tymczasem umilkly działa i legioniś ci,

którzy  chcieli  walczyć  z  wrogami  kraju,
musielipozostaćweWloszechńkożolnie
rze   podleglego   Francuzom   państewka.
Nadal  jednak  do  północnych  Wloch  ze
wsządŚciągaliochotnicy`doLęgionówDą
browskiego. Mimo surowych kar stosowa
nych   przez   zaborców   młodzież  polska
zgodnie z wolą emisarivszy legionowych
uciekałazkrajudoWłoch,byzaciągnąćsię

pod polskie sztandary.
W   myś l   podpisanej   konwecji,   także

dzięki poparciu gen. Bonapartego, Legio
ny Polskie mialy charakter polskiego woj
ska narodowego, wyróżniały się mundu
rem  narodowym,  zachowaniem  polskiej
komendy i zwyczajów.

Punktem wyjś ciowym pracy wychowaw
czejzżołnierzamiwLegionachPolskid`pro
wadzonej po raz pierwszy w dzijach nasze

go wojska bylo hasło:  ''Pnmtq/ źał#jerz m byc'zarariś wiadomymkrajuobywtelem"."ęH±ą

rolę odegrała tutaj odezwa Tadeusza Koś ciu

szki,który pragnal, aby każdy żołnierz starał
się"...nabjćuiń4ętnoś ciczytaniaipipriaTd?

witym językiem. Pomrijcje, obyw.atde: Zę jeste.

ś cićzą;iążkjemsiłyzbrojnejnarodupolskiego,że.

Waszymjestprzezmczeniemzanisda.r.Wlr:±
ojczriić,żenakorieczwa:będq.wyti??niofi:
ćsek#:%mpć'S#,8ą4,Sokohznostinapi_

8         Z dziejóworęża polskiego i walk o postęp spoleczny. Wyd. MON 1970s. 287.
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+\yc.  2S   |}'spóliwórcą  Legioiiów  Polskich  byl  geM  Józef Wybicki.
`il'yhiiiiy  dziiilacz  obozu  r../orni,  iwórca

i)olski.'go  li)Jiiiiiii  iiiirodowego.



Słowa Koś ciuszki przyjmowano z wiel
ką czcią. Wielu oficerów skupionych wo
kół gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, gen.
Franciszka Rymkiewicza oraz pułkownika
Cypriana Godebskiego  nie żałowało cza
su, aby uczyć żołnierzy czytać, pisać i ra
chować,  historii  ojczystego  kraju  i  cnot

obywatelskich.  Wielkie  zasługi  w  pracy
wychowawczej położył również gen. Józef
Wybicki, który 7 lipca  1`797 roku  przybył
do  Reggio,  aby  pomagać  Dąbrowskiemu
w zabiegach wokół sprawy polskiej.

Józef Wybicki urodzony w 1747 roku w
Będominie na Pomorzu. Jako Ż ołnierz, pi

sarz, a przede wszystkim działacz polity
czny, był zawsze i wszędzie tam, gdzie naj
lepiej mógł służyć ojczystej sprawie. Kon

federat  barski,   współredaktor   słynnego
"Zbioru praw sądowych" Andrzeja zamoy

skiego, niestrudzony działacz Komisji Edu
kacji Narodowej, ś wietny pisarz i publicy

sta  obozu  reform,  wspólpracownik  Ko
Ściuszki  w dobie lnsurekcji, współorgani

zator  Legionów  Polskich  u  boku  Dąb.ro
wskiego, później  w dobie  Księstwa  War
szawskiego  i  Królestwa  Kongresowego  

jeden z czołowych polityków, szanowany
za swą wiedzę, patriotyzm i prawoś ć cha

rakteru. Wybicki  zabiegał o przybycie  Dą
browskiego do Paryża z okupowanej War
szawy dla fomowania Legionów Polskich,
a gen. Dąbrowski z kolei prosił Wybickiego,
aby przybył do jego sztabu i  jak niegdyś  w
wyprawie wielkopolskięj w czasie powstinia
koś ciusżkowś kięgo  przęjął sprawy politya

ncrpropagandowe.
Na Wybickim niezmiemie silne wraże

nie   zrobił   widok   mundurów   polskich,

przebywających  w  Reggio.  Setki  legioni

stów nosiło wówczas strój dawnej kawale
rii narodowej, tj., granatowy z ozdobami
karmazynowymi  i  srebrn)mi  przy  "pol
skiej czapce". Inni naś ladowali mundur 3
regimentu bulawy polnej litewskiej, mają
cego ozdoby zielone ze złotem. Wszędzie
natomiast  rozbrzmiewała  mowa  polska.
Legioniś ci pozostawali pod wpływem na

pływających wieś ci, że rokowania pokojo
we chwieją się i jeżeli Austria z Rosją nie

pójdą na ustępstwa, dojdzie do wznowie
nia kroków wojemych.

Gdy Wybicki przybył do Wloch, wzru
szył go widok polskiego wojska, młodzie
Ż y  polskiej  i  dawnych  towarzyszy broni.
Serdecznie przyjęty przez Dąbrowskiego i
legionistów pisał listy,odezwy, proklama
cje. Swoją twórczoś cią chciał natchnąć żoł

rierzy w\aTą, Ż e  "ze wszystkich rozstajnych
dróg jedna jakaś  będzie prowadziła do Polski" .

Układając  pieś ń  Legionów,  Wybicki  słu
chał uważnie, cz)nh żyją żołnierze, o czym
mówią  przy  obozowym  ognisku.  Wszy
stkie ciekawsze  wypowiedzi, wiwaty, to
asty  skrzętnie  notowal,  układając  je  w
okreś lone strofy. Po raz pierwszy nie ukoń

czoną  jeszcze  Pieś ń  Legionów  usłyszeli

oficerowie  na  jednym  ze  spotkań.  Zdzi
wienie  było  powszechne  gdy  Wybicki  z
niesłychaną mocą rozpoczął:

" Obywatele ! Ż dnierze !

a potem zamiast słów przemówienia za
Śpiewał donoś nie:

" Jeszcze Polska nie uinarła,

Kjedy my żyjemy,

Co nam obca moc wydarła,
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Szabląodbijemy".

i zwracając się w sdonę generała Dąbro
wskiego kontynuował:

"Marsz, rmrsz Dąbrowski

Do Polski z ziemi włoski

Za twoim przewodem
Zlączem sie z narodem" .

Gdyby piorun strzelił w ś rodek sali, nie
móglby wywolać większego wrażenia. Ze
brani  zerwali  się z miejsc.  I choć nikt nie

kazal, stanęli na bacznoś ć, a Wybicki Śpie

wał dalej:

"Jak Czamecki do Poznania

Wracał się przez morze,

Dla ojczyzny ratcywania,

Po szwedzkim rozbiorze.

Marsz,marszDąbrowski...

Przejdziem Wisłę , przejdziem Wartę,

Będziem Polakami

Dał nam przyklad Bonaparte,

|ak zwyciężać mamy.

I teraz cała sala huknęła jak jeden mąż:

" Marsz, rruzrsz Dąbrowski

Do Polski z ziemi włoski

Za Twoim przewodem,

Złączem się z narodem ! " .

Mazurek  bardzo  szybko  znalazł  swój
właś ciwy   oddźwięk   wś ród   legionistów.

Wydobył  tajone  pragnienia,   dał  wyraz
nadziejom,  błysnął  jak  bunt.  Stał  się on
symbolem ich nadziei na powrót do ojczy
zny. Mazurek uradował również generała
Dąbrowskiego,  który  mawiał:   "z.nr».  mft/.q

pomniki, a ja swoją pieś ń" .
"Tlak oto w ciągu jednq nocy, pisał Stanishw

Hadyria, generał Wybicki zdziałał więcej , riż U

ciągu całego życia. Bywają w żychi ta:kie chwile

olś nienia, w których rytm serca własnego róuma

sięzwtinemsercam{Iionów,zichpragnieniamii

troskąiwtedywybuchanaglepieś ń,jakriomień

pochodni,  jak  sztandar  rozwiany  m  #ietrze  i
brzmi,żenicjqstłumićjużniezdda"

Początkowo "Pieś ń Legionów" składała

się z sześ ciu zwrotek stanowiących niejako
wierszo wany program niepodległoś ciowy
emigracji. Ostamia zwrotka wyrażala nad
zieję,że do Legionów przybędzie sam Naj
wyższy Naczelnik lnsurekcji, Tadeusz Ko
Ściuszko, niedawno wyzwolony z niewoli

carskiej. Refren zapowiadał marsz do Pol
ski pod wodzą generała Dąbrowski.ego dla
złączenia  się z Narodem, przy czym pod
wpływem  idei  rewolucyjnych  pod  t)m
mianem widziano obok dawnych stanów
uprzywilejowanych także chłopów i mie
szczaństwo.

W   owych   czasach   "Pieś ń   Legionów"

ś piewana  we  Włoszech  i  Polsce  składała

się z  licznie  dorąbianych  zwrotek,  a  oto
10

niektóre z nich:
"Chociaż wrogi nas pobiły,

Zieinię nam zabrały,

9         S.Hadyna,Drogadohymnu,Warsza.wa l976,s.217.

10       K. W.  Wójcicki, Pieś ni ojczyste,  Pieś ń  legionistów  polskich  1798, Warszawa 1939.  J. Willaun`e, Jeszcze

Polska,      Godło      barwy      i      hymn      RzeczypospoliteL      Warszawa      1970,      s.      262262.      D.
WawrzykowskaWierciochowa, Mazuek Dąbrowskiego, Warszawa 1977  s.110111.
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Sparcie piersi murem były
1 te mm zostały.

Na to wszystkich jedne głosy:

Dosyć tej niewoli.

Mamy racławickie kosy,

Koś ciuszkę Bóg pozwoli

Czy Polska, czy Sarmaty

będziem imię nosić, .

Byle w gronie dawnych, Braty,

Młłą wolnoś ć głosić" .

I wreszcie tekst nawiązujący wprost do
demokratycznej    tradycji    Legionów,    a
zapowiadający   przemiany   społeczne   w
owej wymarzonej, wyzwolonej Polsce, w
której   wolnoś ć   miała   przypaś ć   również

chłopom:

"Z ziemi vjłoskjej do polskiej

Przyj.dź z prawem człowieka.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Kraj na ciebie czeka" .

Koś ciuszko  uradowany  Pieś nią  Legio

nów 22 sierpnia 1798 r. pisał do Wybickie

go..  "Obywatelu!  Miło ini jest styszeć, iż czło
wiek, klóry w.ciągu rewolucji dał dowody swe

go obywatelstwa, znajduje się przy zbiorze Le

gionów Polskich. Nie wątpię, że ta saina miłoś ć
Ojczyzny, też same sentymenta dla niej jedn?

stajnieidziś tlcwiąwtwymsercu...Wtymcelu

pozwól,bymCięprosił,ażebyś dlaugruntowa
nia w obywatelach żołnierskjch Legię składają

cych ś więtego zapału miłoś ci Ojczyzny i cnoty

iE1

zatrudnić się chciał wpajaniei'n w umysły idi

zadań moralnych i ożywiał nadzięję widzenia

jeszcze Polski krajein niepodlestym i prawdzi.
wie wolną  Rzecząpospolitą.  Znasz, ile rieś ni

entuzjazmwpajająwduszeludzi,codysząza
wolnoś cią? C.kciej to pomiędzy wspólzjomkari

pomnażać"
1  maja  1798  roku  wkroczyli Polacy do

Rzymu. W dniu 3 maja w rocznicę Konsty
tucji, na  rozkaz  Dąbrowskiego wszystkie
legionyzebrałysięustópKapitolupodpo
mnikiem Marka  Aureliusza na uroczystą
manifestację.   Nowe   władze   Republiki
Rzymskiej  chcąc  uś wietnić  to  spotkanie
wręczyły twórcy Polskich Legionów histo
ryczną szablę Jana 111 Sobieskiego. Dąbro
wski ucałował ją i podniósł obiema rękami
dogóry,agdyjejklingarozbłyslawŚwietle

pochodhi, z tysięcy piersi buchnęła "Pieś ń
Legionów".   Wzruszony   generał   Dąbro
wski przemówił tymi słowami:

"Ż dnierze ! Stanęliś cie na szczycie góry, na

którejtylewiekówsławabłyszczała.Onaiwam

totwarzyszy. Pomnijcie, w jakjm dniu wstępu

jecie  tutaj, w  dniu  drogiej  dla was pamfątki.
Niedigodłoslwyimiłoś cikrajuwsercachwa

szychnazawszezostanie...niosącprawdziwei

czyste republikańskie serce, gdy do Ojczyzny

powrócimy, staniemy się dla niej bardziej uży
teczni, niźli dawniej bracia rmsi pielgrzymują

cypoś wiecie,azarazempodamywohydęiwy

tępimy zniewieś ciałoś ć, mamotrastwo i rozpu

stę  jaką  ci  jaś niepańscy  wojażerowie  nasi  z

:;;%;€dź:ł?,:.ęT2 Z'.°mkjw   Wbog!.ch   do   Pojski.

11       Ard`iwum wybickiego /zebrał A. M. Skalkowski/, Gdańsk l948, t. I, s.362, poz. 266.
12       H. Moś cicki, Ludzie wolni są braćmi, Kraków l947, s. 55
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Jeszcze żaden dotąd polski dowódca tak
ostro nie sprecyzowal  swego  stanowiska

politycznego. Uczynił to dopiero żolnierz
oplomiennymsercuPolaka.Apieś ń,która
rozlegla się w czasie tej uroczystoś ci była

pó prostu jej po.etyckim streszczeniem i ar
tysty€znym u zupełni eni em.

Ż aden manifest, proklamacja, apel, nie
rozchodziły się tak błyskawicznie jak owa
wybuchowa pieś ń. Pochłonęla wszystkich

co po polsku mówili, wbiła się w ś wiado
moś ć Wlochów, Francuzów, zatoczyła co

raz szersze kręgi w calej Europie. Powielo
na w setkach opisów, przekazywana w li
stach, podawana z ust do ust, wykonywa
na w marszu, przed bitwą, w ataku, Śpie
wana w kantynach i na biwakach, w ko
szarach i na defiladach, na bankietach i na
bożeństwach, przemycana przez kord ony,

granice, przez mury więzienne  docierała
do kraju, rozpalała  serca, budziła z odrę
twienia, wskrzeszała nadzieję i wiarę.

Jużpierwszesłowatejniezwykłejpieś ni
napisane w prawdziwym natchnieniu, za
wierały   zdecydowane   przekonanie,   że
Polska to my. Nie korona i berło, nie ustrój,
nie  stan  szlachecki,  czy  partia,  ale  my.
Chłopi i panowie, mieszczanie i rzemieś l
nicy, ludzie różnych wyznań i przekonań

politycznych.
Mickiewicz podkreś lając niepowtarzal

ną   wymowę   "Mazurka   Dąbrowskiego"
stwterdz[1,że"Pieś ńLegionówpoczymsięod

wierszy, które  otwierają historię współczesną.

Jeszcze  Polska  nie  zstnda,  kiedy  my  żyjeiny.
Słoiwa  te znaczą, że ludzie zachotwują w sobie

to,costanowiisto[ęnarodowoś cipolskiej,zdol

ni  są przedlużyć  byt  ojcz;yzny  niezależnie  od

wszystkichwarunkówpolitycznychimogądą

żyć do jego przywrócenia" . .

Myś l ta zostaje dalej rozwinięta w "Księ

gach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego"
w  stwierdzeniu:  ''A  kłłźdy  z  wfls  w  dł/szy

swej ma z.jamo przyszlydi praw i miarę przy.
szłych granic. 0 ile polepszycie i powiększycie.

duszę waszą, o tyle polepsz.ycie prawa wasze i

powiększycie granice wasze" .

Tak więc 'Pieś ń I€gionów" od pierwszej
chwili swego powstania stała się symbolem

jednoś ci narodowej, jej ti.eś ć okazała się nie
zniszczalna.  Przez  wiele  lat  towarzyszyła
Legionom  na  ziemi  włoskiej,  francuskiej  i
niemieckiej.  Z  naniesionymi  poprawkami
należała  do  ulubionych  w dobie Księstwa
Warszawskiego.Tępionaiprzesladowanaw
czasach  Królestwa  Kongresowego  z  coraz
większym   entuzjazmem   ś piewana   była

przez Polaków.
Zaborcy rozdarli ziemię polską, rozgra

bili, starli z mapy Europy, zniszczyli insty
tucje, szkoły i normy prawne, ale pozostali
ludzie  naród polski mający obraz ojczy
zny w sercach. Rządy zaborcze widząc, ja
kie  wrażenie  sprawia  na  Polakach  Pieś ń
Legionów  umieszczają  ją  na  pierwszym
miejscuzakazanejliteratury.Alewszystkie
zakazy i kontrole graniczne znów okazaly
się bezskuteczne.  Pieś ń  legionowa  z  siłą

niewidzialnego   żywiołu   torowała   sobie
drogę do Polski. Kolportowali ją emisariu
sze i organizacje podziemne.

Dla wszystkich była powiewem wolno
Ści. W wielu bitwach, a szczególnie w naj

bardziejdramatycznychmomentachwalki
żolnierzepolscypodejmowaliswojąpieś ń.
Postawą  taką budzili  zachwyt  wś ród  in
nych narodów oraz siali grozę wś ród wro

gów. Dał temu również wyraz Bonaparte
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Ryc.  29   .:Maziirkieni  Dąbrowskiego"  wiiano  wjazd  wodza

Legioiiów  do  Poziiariia  (w/g  obrazu Jana  Gladysza)



pisząc do Dąbrowskiego: ''Ob!/c{JałcJw Gcnc
rale!PopowrociedoEuropydowiedziałeinsięz

prawdziwym zadorwoleniem o zachowaniu się
Twoim i Twoićh walecznych Polaków, w czasie

ostatniej kampanii.  Powiedz, Generale Twoim

Wma:estct:ryr,żeSąnieustannieobecniwm4

Do okupowanej przez Prusaków War
szawy  "Pieś ń  Legionów"  dotarła  w  1797

roku. Jedną z pierwszych jej popularyzato
rek była  księżna  Teofila  z Jabłonowskich
Sapieżyna,   która   na   przekór   władzom

#.u*crinś ywTecĘ::yś ;itewwaar,Tc,hęopi:;::`::
Mokotowie  gorącą  propagatorką  "Pieś ni
Legionów" była Zofia z Czartoryskich Za

moyska.

Jak stwierdzał policyjny raport pruskie

go namiestnika Kóhlera  ''ni/ły pł.cs'r#. r€cz
nie przepisywane  i różriie odbijarie rozc}todzą

się  setkńm{  egzemplarzy  po  stolicy.  Śpiewają

salony,  oberże,  szynki,  przedmieś cia,  ś piewa

ulica. Nie ma sposobu wykrycia, k[o upowsze

chnia tę pieś ń " .

W ciągu kilku dziesiątków lat, autenty
czna  treś ć  pieś ni  ś piewanej  przez  legioni.

stów noszących na mundurach l`asło: "LU
DZIE WOLNI SĄ BRAĆMI" i`ie zestarzała

się,  nic  nie  straciła  na  swoim  znaczeniu,

choć bohaterowie związani z tą epoką ode
szli. Urastając do miary symbolu narodo
wego, stawała się autentycznym hymnem
narodu  bez  własnego  państwa, pieś nią z
muzyką bez kompozytora, opartą na mo
tywach  zaczerpniętych  prawdopodobnie
z  podlaskiej  pieś ni  ludowej. Jej  słowa  nie

były ryte w spiżu, nie powstały ńko hymn

państwowy,   nie   sławiły   koronowanych
glów, nie zawierały w sobie pychy ani kul
tu mocarstwowoś ci  w swej prostocie od
woływały  się jedynie  do  patriotycznych
uczuć narodu polskiego. W nowym ś wiet
le wyrażały symbolikę narodowęgo istnie
nia,   swą  obecnoś cią  uś wieti`iając   wszy

stkie przelomowe momenty w życiu Pola
ków.

Wybitny   przedstawiciel   kultury   pol
skiej z końca XIX wieku Stanisław Witkie
wicz, stowa  "Jeszcze Polska nie zstnda" uz

nę\1 za\ " ...największe i najdoniostejsze, jakie od

stu lat iista polskie wymówiły. Słcrwa te są tak

konieczne, tak z nami zroś nięte, iż zdaje się, że

każdyjesamwiedział,żejesam,zanimżyćpo

czął wypowiedział, że nie było i nie ma wiado

mego człowieka, który je wymówił pierwszy " .

Prześ ladowany przez zaborców "Mazu

rek Dąbrowskiego" wybuchnął znowu w
okresie powstania listopadowego. Miał w
sobie wówczas coś  z rwącej rzeki. Jego moc
znów  rozpaliła  serca  żołnierskie pod  01
szynką Grochowską, Dembem Wielkiem i
lganiami. Gen. Józef Dwemicki w raporcie

opisującym bitwę pod Stoczkiem w dniu
15 lutego 1831 r. donosił generałowi Stani

sławowi  Klickiemu, że:  "...w b«ła/bmcjł  I

piiłku piecho[y dowodzonym przez walecznego

pFrik.  Rychłowickiego  padły  pierwsze  strzały
artylerii i razem kilku ludzi zabiły, lecz nie tyl

ko nie zrobiły żadnego zamieszania w czworo

bokii, ale zaraz zaczęli  ś piewać:  Jeszcze  Polska

nie zginda, a jeden z niefrontowych, wziąwszy

po zabihym ładownicę i karabin zameldował się

13       H. Moś cicki, Dzieje porozbiorowe polski. Warszawa /b.r/ Gebethner i wolffs.80.
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Ryc.  30   „['icś i'i  Lcgionów"  rozbrzmiewala  w  calej

Polsce  gdy  lworzono  arniię  iiarodową

Księsiwa  Warszawskiego.  Foi.  M.  Ciuiiowicz



podpułkowrikowi  do  szeregu.  Zapał  z  jak.im
walczyli tak oftcerowie, jak żołnierze, przecho

dziłwyobraźnięleczskutkibitwy,wktórejnie

Pc%n%!"g':e'az#cdzj,e.\Z4ntsuzonyms[ał,_dostate_

W tamtych dniach wielkiej próby naro
dowejpieś ńJeszczepolskaniezginęła!by

łanaustachniemalcałejEuropy.Ówczesna
Europa   ś piewając   polską  "Marsyliank`ę"

spłacała   dług   wdziecznoś ci   i   wyrażała
swój podziw dla uciemiężonego, lecz nie
ulękłego narodu. Słowa jej nabierały coraz

głębszych wartoś ci i zapadały glęboko w
serce każdego człowieka.

Gdy po klęsce powstania listopadowe

go,30tysięqyŻ ołnierzywygnańcówdotar
lo do ogarniętych ruchem wolnoś ciowym
księstw Rzeszy: do Saksonii, Bawarii, Wir

Łe=zĘir.fiś p:'taannoaicphrzt3zmpn::azkwóywk`;|Seesr;
rozlegała się niezwykłym echem w calych
Niemczech stając się synonimem walki o
wolnoś ć i demokrację każdego ucieriiężo
nęgo społeczeństwa.

'NOCH  IST  POLEN  NICHT  VERLO

REN"
  ś piewali  zbuntowani  studenci  miast

Rzeszy, a wielki reformator opery Ryszard

Wagner,  włączył  melodię  "Mazurka"  do
swej uwertury symfonicznej "POLONIA",
napisanej na cześ ć powstańców polskicl`.

Wladze pruskie nie mogły patrzeć obo

jętnie na ten przemarsz rewolucyjnej pieś 
ni przez Niemcy. Fala procesów i represji

15

uderza w tych, co ś piewah a maszerują
cych  do  Francji  Polaków  poczynają  ota
czać kordony wojska.

PoJjłycyyrL#ą/pisałStanisławHadyna
pierwsi zorientowaLi się w. tkwiącym w niej

niebezpieczeńs[wie. Przekomli się wówczas ze

smiitkiem jak trudno jest pokonać naród, który

pokolejnejklęscepotrafizjeszczewiększążarlł=
woś cią wic>rzyć,  • ę  Jeszcze  Polska  nie  zginda

póki rny żyjemy.
Zaborcy różnymi metodami próbowali

zabić pieś ń, zakleić Polakom usta. Nie po

mogły jednak procesy, niszczenie polskich
książek i  ś piewników,  wyrywanie z nich
kartek z "Mazurkiem". Nie pomogły wyro
ki sądów za ś piewanie "Pieś ni Legionów" 

w Poznaniu, Gnieźnie, Berlinie, Gliwicach,
Bytomiu, Opolu, w Bohum, w Essen ....

Rację  miał  Wladysław  Bełza  pisząc  o

:`::tnełr:::ź:e!#aót:aws:;.łą6Sięprecedensem

"Pieś ni polska  ! Tyś  jak rosa,

Co na tęskną duszę spada.„

Chociaż przeinoc się wysila ,

By wyplenić wiarę z ludzi,

Często jednak krótka chwila

Spod popidów iskrę budzi !

Choć się wszystko w krąg rozkłada,

Choć niewola górę wzida ,

Nagle z niebios jak grom spada:

|eszcze Polska nie zginda .1 "

W  okresie  Królestwa  Polskiego  Mazu

14      "Gazeta polska",1831 r. nr47.

15      S. Hadyna, Droga do hymnu, Warszawa l976 s.247.
16      W. Beza, ączyzna w pieś niach poetów polskich, Lwów l901, s.378
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rekś piewanybylnatajnychzebraniachlóż
wolnomularskich,   występując   wszędzie

jako główny motyw przygotowujący no
we  powstanie.  Wówczas  to  poddano  go

pewnej obróbce stylistycznej, dzięki której
słowa "nie umarła" zmieniono na "nie zgi
nda", a "moc wydarła" na "przemoc wzię
la".  W  tej  wersji  Pieś ń  Legionów  nic  nie

straciła ze swej pierwomej formy, lecz stała
się fszcze bardziej komunikatywna.

Zmieniały  się granice, upadały powsta
nia, odćhodzili wodzowie, rozpadały impe
ria, ale "Mazuiek" pozostawał. Podawany z
ust do ust, jak wieś ć gmiima, kartkami z rąk

do rąk, ńk testament, jak .ukryty ladunek
wybuchowy  nigdy nie stracił nic ze swej
siły. Potwierdziły to później jego tłumacze
nia  na  obce  języki,  rozliczne  cytaty  po
szczególnych jego  zdań  w  utworach  po
etyckich   i   publicystycznych   najbardziej

postępowych pisarzy XIX wieku, a wresz
cie  fgo ` przeróbki,  przeksztalcające  nasz
hymn  w sztandarową pieś ń bojowników
innych narodów, walczących o wyzwole
nie. Niektóre z nich były niezwykle proste,
zmieniabce  tylko  nazwę kraju,  inne bar
dziej zlożone, czerpiące tylko niektóre mo

tyvy   z   pieś ni   Legionów   Polskich,   ale
wszystkie  one  ś wiadczyły  o  wielkiej  sile

emocjonalnej  i  mobilizującej  zawartej  w
naszym hymnie.

Jedni autorzy tych przeróbek są znani,
innych  nazwiska  nie zostały zapisane na
kartach historii. Wiemy, że to przedstawi
ciel  odrodzenia  kultury  chorwackiej  Lju
devit Gaj, wzorując się na polskim hymnie

narodowym,    napisał    "Pieś ń    Chorwa
tów"|joshrwackanijpropaladokmizivimo...|,

że Taras Szewczenko pisal o Ukrainie, któ
ra "nie umarła".Anonimowy jest natomiast
autor  pieś ni  "Jeszcze  Węgry  nie  zgindy"
ś piewanej na polską nutę. Istotne fst jed
nak to, że rozszerzało się wciąż oddzialy
wanie naszego Mazurka.

Proste słowa polskiego poety i melodia
szybko trafiały do milionów uciś nionych w
calej  Europie.  Zamieniali  Serbowie  słowo
'Polska" na 'Serbia", nazwisko Bonapartęgo

zastępowali imieniem Karadżordża i tak w

podobny sposób konsti.uowane byy nowe
pjeś ni, które wyrażały pragnieria i tęsknotę
ludzi,zagrzewałydowalki,riosvnadziek.

Były   tćż   trawestacje  naszego  hymnu

głębsze,poważniejsze,alenieumniejszato
przecieżznaczeniapolskiejinspiracji.Pisał
o tym w autobiografii Słowak Samuel To
masik, wspominając jak bolał nad cierpie
niem swego narodu i szukał metod ubojo
wienia walki o wyzwolenie swej ojczyzny:

" Kiedy bowiem pogrążony byłem w  takich

myś lach, przywiodłem sobie na pamięć znarp

polską pieś ń:  Jeszcze Polska nie zginda, kiedy
my  żyjemy  i według tej  melodii jakby z _ęerca

ł::f,:d\7ałymisięstroHmjejpióni"Hq,Siwa

"Hej Słowianie; jeszcze nasza

Słowian mowa żyje,

Póki nasze wierne serce

Za nasz naród bije ! ..."

Tak zrodziła się napisana przez Tomasika

17      D. WawrzykowskaWierciochowa, Mazuek Dąbrowskiego,Warszawa l977 s.261.
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FLyc.  32   Sirofiy  ,.Pieś iii  Legioiiów"  z  ilusirowal

wielki  malarz Juliusz  Kossak:

„Jeszcze  Polska  iiie  umarła.
Kiedy n,y żyje",y'
Co riam obca  nioc  wydarla,
Szablą odt]Ueniy."



najpierw  po  czesku  w  1834  r.  pieś ń  ''Hc/.,

SJot^anc ",  później  dopiero,  przetłumaczona

przeznięgosamegonajęzyksłowacki/"Hej
Slovanć,  jeste  mse  Slovanska  rec  zije..."/.
Uznano ń w 1948 r. na kongresie słowiań
skim w Pradze za hymn ogólnosłowiański. I
tak mzprzestrzeniła się ona  wś ród bratiijch
namludów,przezdługie]atabędącnatchnie
niem wdcząqych.

Pod  wpływem  Mazurka  narodził  się
hyim serbski, pieś ń bułgarska "Szumi Ma
rica"  i  pieś ń  słowacka  "Poci  my  żijemy".

Nie   sposób   wymienić   dziś    wszystkich

pieś ni powstałych z inspiracji i pod wpły
wem naszego hymnu narodowego. Niech

jednak ten krótki wybór będzie skromnym
ś wiadectwem wielkiej  prawdy  o  sile jego

oddziaływania. A brała się ona stąd, że w

jego  słowach  i  melodii  było  umiłowanie
Ojczyzny i wolnoś ci.

Bardzo żywym echem odbił się "Mazu
rek"  również  w  konspiracyjnych  kolach
rewolucjonistów rosyjskich. Michał Baku

nin  wzywając do walki z caratem w cza
sie   paryskiej   manifestacji,   29   listopada
1847 r. poś więconej rocznicy powstania li

stopadowego, mówL1.. "Polacy! Dzieci jedne

go szczepu ! Nasze losy są nie rozłączrte i nasza
sprawa powinna być wspólna„. Pogodzenie się

Rosji  z  Polską  jest  dzidem  bardzo  wielkim...

Jest to wyzwolenie wszystkich ludów słowiai''t
skich, które jęczą pod jarzmem obcym.  Jest  to

wreszcie upadek ostateczny despo[yzmu Euro

py. Oby więc nadszedł ten wielki dzień zgody,
w którym Rosjanie pdączeni będą z wami tyini

samymiuczuciami,walczączatęsaltląsprawęi

przeciwko  wspólnemu  nieprzyjacielowi,  będą
mieli Prawo Zaintonować wraz z walni waszą

pieś ń narodową, ten hymn wolnoś ci  stowiań

skjej: "Jeszcze Polska nie zginda" .

W okresie 123 lat niewoli Mazurek nie
tracił na swoim znaczeniu. Nadal wywie
rał bardzo sili`y wpływ na twórców rodzi
mych.Po roku 1820 dużą populamoś ć zdo
była  sobie  "Pieś ń  młodzieży"  Antoniego

Boruckiego:

"Jeszcze Polska nie zginda,

Póki młodzież żyje !

Nasza wolnoś ć riie minda,

Gdy w niej serce bije.

Marsz, marsz młodzieży,

przodem jak należy ;
Za twoim przewodem

Będziein znów narodem " .

W  roku  1823  po  Krakowie  rozbrzmie
wała "Pieś ń Burszów Krakowskich"

"Jeszcze Polska nie zginda,

I dotąd nie zginie,

Aż wytoczą tę krew wrost,

Co w jej synach riynie.

8o póki jej kropla mała

W żftach naszych riynie

Polska zawsze będzie trwała,

je>j  ilnię nie Z8inie" .

W   okresie   powstania   listopadowego
Śpiewana była "Polska nigdy nie zaginie" 
nieznanego autora:

"Polska nigdy nie zaginie,

Gdy ina takie dzjeci,

Naszych wodzów duch w niej riynie,

Koś ciuszko jej  ś wieci" .

Pod   silnym   wpływem  Mazurka  byli
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również Polacy, których trudne losy kraju
rodzinnego rzuciły na obczyznę. Po 1830 r.
w  Stanach Zjednoczonych  Ameryki  Pół
nocnej Śpiewano "Pieś ń Polaków":

"Jeszcze Polska nie zginda .

Choć my za rru)rzami,

Chociaż z oczów nam zniknda ,
lecz ją w sercu mamy" .

W czasie powstania styczniowego bar
dzo  populama była  'Nasza  pieś ń"  Jana
Lama:

"Jeszcze Polska nie zginda

8o Warszawa żyje !

I ś mierć czego nie poczęła,

Grobemniepokryje.

Naprzód,rodacy,
Przyszedł dzień rozprawy !

A hasłem do pracy:

Bóg i krew Warszawy ! "

Pod  wpływem "Mazurka  Dąbrowskie

go"  narodził  się także  słynny  "Marsz ka
szubski" Hieronima Derdowskiego:

"Tom, gdzie Wisła do Krakotwa

W Polscie morze płynie,

Polsko wiara, Polsko młe'wa

Nigde nie zadzinie.

Nigde do zgube

Nie przyndii Kaszebe,

Marsz, marsz za wrodziem,

Me trzemume z Bodziem."

Pod koniec XIX wieku na Warmii ś pie

wano pieś ń ludową:

"Jeszcze Polska nie zginóła.

Bżałoczerwóna kukarda.

Mniejwa łuftoszcz w Bogu,
Nam została tylko wzgarda.

Bo Bóg dobry sprawiedliwy,

Nie dopuszczy tego

Ż eby Polok nieszczeszliwy

Ni mniał kraju swego" .

Prawie sto lat po narodzeniu Mazurka
Dąbrowskiego, na pamiątkę obchodu set
nej rocznicy powstania koś ciuszkowskie

g0 Śpiewano:

"Jeszcze Polska nie zginda,

Póki my żyjemy 

StarąPolskęprzemdcwzięła,

Nową zbudujemy.

Marsz, iruirsz Polacy,

Do walki i pracy !

Pod krwawym sztandarem

Rozprawim się z carem" .

Najdobitniej  jednak  sens  toczącej  się
walki  wyraził  Felicjan  Faleński  pisząc  w
"Hy"\ie węg\aizy", "JeszGze Polska nie zgi

nda...gdy za Polskę giną" .

W okresie walk proletariatu na baryka
dach rewolucji 1905 r.  obok czerwonych
sztandarów   pojawiły się i bialoaerwo
ne, a obok pieś ni 'Na barykady, ludu robo
czy" wyrażającej klasoi^ry sens walki nie
rzadko   rozbrzmiewał   Mazurek   Dąbro
wskiego.   Rewolucyjny   zryw   polskiego

proletariatu  nie  mógł  bowiem  pominąć
problemu walki o wyzwolenie narodowe 
jednego  z  podstawowych,  Pkie  standy
przed  wycl`odzącym  na  arenę  dziejową
polskim ruchem robotniczym.
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Z chwilą odzyskania przez Polskę nie

podległoś ci   "Pieś ń   Legionów"   stała   się
automatycznie hymnem wolnego narodu.
Oficjalnie  kdnak  jako  hymn  państwowy
zatwierdzona zostala ucl`wałą Sejmu Rze
czypospolitej dopiero w 1926 roku.

W dobie 11 wojny ś wiatowej i  okupacji

nadeszly dla Polski i narodu polskiego lata
najcięższejpróby.Wtym,jakżedramatycz
nym okresie "Mazurek Dąbrowskiego" by]
nierozłącznym  towarzyszem  Polaków  w`
ich walce o niepodległoś ć i godnoś ć naro

dową. Byl z nami zawsze i wszędzie. To
warzyszyl nam  w  1939  r. gdy  toczyliś my

nierówny bój z hitleryzmem. Znajdujemy

go w słynnym rozkazie pożegnalnym bo
haterskiego dowódcy Armii "Polesie" gen.
Franciszka Kleeberga, który w obliczu klę
ski potrafił przygotować żolnierzy do cze
kającej ich walki.

"Ż dnierze!  Zebrałem  Was  pod  swoją  ko

mendę, by walczyć do końca. Chciałein iś ć naj

pie.'wriapołudnie,gdytosięstałoniemożliwe
nieś ć pomoc Warszawie. Warszawa padła, nie

dosz]iś my. Dziś  jesteś my  otoczeni,  amunicja  i

żywnoś ć są na wyczerpaniu.Dalsza walka  nie

rokujeżadnychnadziei,tylkoprzelanazostanie

krew żołnierska, k[óra jeszcze przydać się ino

że.Przywilejem   dowódcy   jest   brać   odpowie

dzialnoś ć na siebie. Dziś  biorę ją w tej najcięż

szęj chwili. Dziękuję Wam za Wasze inęstwo i

Waszą karnoś ć, wiem, że staniecie, gdy będzie

potrzeba. |eszcze Polska nie zginda i nie zgi
nie! " .

Podobne    słowa    otuchy.  znajdujemy
również w rozkazie dowódcy Armii "War
szawa" gen..Juliusza  Rómmla, który żeg
nając swoich żolnierzy wierzył, że  "o• 7ccnc

nieporwodzenie  jest  chwilotwe,  zwycięstwo  bę

dzie  po  naszej  stronie.  I  pamięłajcje:  Jeszcze

Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I to co rmm

obcaprzeinocwzida,siłą.odbierzemy".

Słowa te zostaly wypełnione w calej roz
ciągloś ci.  Nigdy nie ugięli  się Polacy pod
ciężarem   faszystowskiej  niewoli.  Naród

polski  placąc ogromną daninę krwi  wal
czył podczas drugiej wojny Światowej nie

mal na wszystkich frontach, a wraz z nim

::::gaoł;:g3::kj:npo]%coewb3łum::::rhagsn.
nych  i  smutnyc/h.  Nierzadko  fgo  strofy
rozlegały  się również jako ostatnie slowa

ginących za ojczyznę. Już w kilka tygodni
po klęsce wrześ niowej nasz hymn narodo
wy rozbrzmiewał w obozach wojskowych
we  Francji,  gdzie  gromadzili  się  Polacy,

aby uczesmiczyć w dalszych zmaganiach
z Niemcami.Niespełna rok później był on z
żołnierzami Samodzielnej Brygady Strzel
ców Podhalańskich pod Narwikiem oraz
żołi`ierzami 1 Dywizji Grenadierów, 2 Dy

wizji Strzelców Pieszych i 10 Brygady Ka

walerii Pancernej pod Lagarde, Belfortem i
Montbard.

lulian Przyboś  wszystkim walczącym o
wolnoś ć  Ojczyzny  Ż ołnierzom zadedyko

wał swój utwór "Póki Ż yjemy":

"Ż egnam Was, unoszący za granicę głowy,

iiciekający do broni,

gdy tu, w rozwalonym schronie,
z jeszcze żywych ostatniego tchu

odtworziftbymnaszhymnnarodorwy".

I znowu  po latach  zabrzmiały wś ród

żołnierzy  tęskniących  za  ojczyzną  słowa
starej pieś ni. Tym razem nad Oką. W Siel
cach  i`ad  Oką,  wspomina gen.  Zygmunt
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BeT\in8, " były painiętam wzntszające momerł

ty, kiedy gromady naszych rodaków pchodzi!y

m teren obozu. Aw obozie na takiej dużej pola

nie stał budynek dowództwa dywizji z godłem

państwowym, białoczerwoną flagą. Wzmszą

jące  bfio powitanie  tej  flagi...  Oni  rozrmieli,

gdzie staje stopa polskiego żołnierza , gdzie jes[
orzeł, nasza flaga, nasz hymn narodowy, [ain

też jest kawał ojczyzny, do kłórej mieli iś ć" .

żołnierze Polskich Sił Zbroji`ych na Za

chodzie ś piewając slowa "Z ziemi włoskiej

do  Polski"  wierzyli,  że  ten  fragment  dla
nich został napisany, że szturmując Monte
Cassinotędywybijąswojądrogędopolski.
Melchior Wańkowicz wspominając  tamte
dni pisał:

":..  m  dobitkę  wyszła amunicja.  Ż ołnierze

nti mogą się cofać, leżąc tiłż pod biinkrat.ni nie

mieckimi. Kiedy bunkry poczdy strze]ać każdy

padłbylejak,aterazniemożmanizmienićpozy
cji, ani ruszyć stcywą , ani wyciągri4ć drętwjqące

nQst,tx)Niemcywszystkowidzą.Idąkwadranse

za kwadransami, jest coraz więcęj rannych, ner

wy ludzkie nie wytrzymiją napięcia. Rozpoczy

na się żbiorotwa histeria. Tu i tam rozlega się spa

zmatycznyszloch.Inriwbezsilnejrozpaczyka

mieniami . rzucają   na   stancywiska   niemieckie.

Wówczas  ms[ępuje  to,  co  mostoby  się zdawać

kiepską  li[erahirą,  gdyby  nie  bfio  prawdziwe.

WÓwczas to sierżant  Czapiński zaintoncrwał Je

szcze Pql.ska nie zginda!  Ż dnierze podchwycili

pieś ń"."
Hym.n polski  towarzyszył również pa

zm;::OkTchn;:%:yłc:a::]cazcyhźnYe:'§ppea;ł,;
go   partyzanci   w   obliczu   zwycięstwa   i

klęsk.  Śpiewali go żegnając poległych to
warzyszy broni. Słowa naszego hymnu bu
dziły wś ciekloś ć okupanta w konspiraqmęj
Warszawie,  kiedy  to  zupdnie niespodzie
wanie 31 lipca 1944 roku popł)mą/ z ulicz
nych głoś ników przemycone do pmgramu
radiostacji  nieriedkiej.  Wówczas  to  Zycie

warszawskiej  uliq/  2amarło, ludzie stanęli

jak wryci, obnażyli głowy, riakali.
Z takim samym wzruszeniem Śpiewano

"Mazurka" na każdym wyzwolonym skra

wku ziemi polskiej. Z czter"h stron ś v\riata

wraz z aliantami wracał żołnierz polski do
umęczonej ojczyzny. Hymnem wszystkich

polskich żołnierzy i partyzantów niezależ
nie od ich orientacji politycznej był "Mazu
rek Dąbrowskiego".

Do  Polaków  walczących  m  wszystkićh
frontachś wiataowolnoś ćwłasnąiinnychna

rodów Jan Szczawięj zwTócił się slowami:

"Przybywaciezodsieczązwszystkichftęn

tów  ś wiata.  I  ś miech  i  łzy  m  twarzach  i

serce tak bije.

Pułki za pułkami.I brat wita brata.

I Polska nie zginda! Bracia! Polska żyje! " .

W  najś mielszych snach nie mógł prze

widzieć  generał  Józef  Wybicki,  że  jego

pieś ń  sto  pięćdziesiąt  lat  później  będzie
wiodła polskie wojska do kraju nie tylko z
"zieri włoskiej", ale z nad Oki i Dniepru, z

pustyń  libijskich,  z  fiordów  Norwegii,  z
Kanady,  Ameryki, Australii; z powietrza,
ziemi i morza. Przeszli oni wspaniałą, je
dyną  w  naszych  dziejach  drogę  sławy.
Szlak bohaterstwa znaczyli własną krwią,

18      M. Wańkowicz, Monte cassii`o. Warszawa l957s.307.
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mogilami najlepszych synów, wiemych do
ostatka. W różne pobojowiska wsiąkała ich
krew ofiama, aby z krwi tej powstać mogła
nowa FLzeczpospolita.

Zmieniały się warty pokoleń przejmują

qych na swe barki ciężar odpowiedzialnoś ci
za przyszle losy kraju, powstawały kolejne
koncepcf walki o niepodległy byt narodo
wy i społecznopolityczne wizje przebudo
wy  struktury  społecznej.  W  t)m  wielkim
łańcuchu historycznych dokonań idee wy
zwolenia narodowego coraz ś cislej splatały

sie ze społecznym nurtem wyzwoleńczym.
Słowem,  żadna  z  polskich  pieś ni,  pel

nych ognia i zapalu, związanych z wielki
mi bohaterskimi czynami narodu polskie

go,  nie  zdołała  zdystansować  "Mazurka
Dąbrowskiego".

Stara  'Tieś ń  Legionów"  przetrwała  już

dwa wieki stając się wartoś cią prawdziwie

ogólnonarodową. Stało się tak dlatego, że

polski  hymn  narodowy  stworzył  niepo
wtarzalne w naszych dziejach zdarzenia i
uczucia: miłoś ci, tęsknoty, nadziei, rozpa

czy i buntu.
Wladysław Bełza wierny tradyc]om pol

skiego romantyzmu, wierząc w nieslabną
cą moc Mazurka, pisał:

"Ponad wszystkie pieś ni nasze,

Co nam młodoś ć kołysały,

Ty nam wzlatuj , jako p[aszę,

Narodowej piosnko chwały,

Stróżu naszych dni młodoś ci,

Gwiazdo, coś  nam z góf błysnda,

20

19
Zb udź inś ciciela z naszyd. kąś ^ci:

Jeszcze Polska nie zginęła ! "

"Siedein tylko słów:  Co nam obca moc wy

dflrJ#,   szflbJq    odbł'erzc7ny      pisał    lgnacy

Chrzanowski,  a  ileż  w  nich  treś ci.I  Co  za

wspaniała  prostota żdnierska!  Co za sila cu

downa! |akie zdrowie moralne! Jaka ś więta pra

wda!"
''Pi.ć5'łf  Lcgł.onóc{)    powiedział  Stanisław

Wttkiewicz  jest  to treś ć i istota Tx)lskiego su

inienia.  Bo treś cią i istotą sumienia polskiego w

epoce, m której  pTogu  państwo polskie upadło,

stałasięwiara,żeJeszczepolskaniezstnda.Pieś ń

ta zrodzom wś ród li3gionów, m zieri vńoskjej

stała  się potężnym hymnem  Polaków, który w

dniach walki brzmiał jak potężny huragan, a w

dniachpowszednichdźwięczałnieustamiewdu

szy,jakstodka,kqjącażycienadzięja.Niedikażdy

znaszajrzywstąbduszyiniedłjąwyobrazibez

tych słów, bez tej mysti  przerazi się tą pustką

rozpaczlłwą, bezmdziejmi, jaką by w riq ujrzd,

gdybypamięćtycKsłówzagasta.Ż ycierozprasza
nas po ś wieciepd biegiiria do biegu:na, lecz wszę

dzie idą za nami łe stowa cudorwne, strzegą su

Tri ienia i polskoś ci diiszy, działają z oddalenia jak

siła  skiipiająca  rozproszone atomy narodyA SHa,

która krzepi i >powiększa nasze dusze<"

***
Powyższe  treś ci  uś wiadamiają nam, że

w każdej epoce historycznej polskie sym
bole narodowe niosły z sobą ladunek wy
zwaltijcicy    najszlachetniejsze    uczucia    i

zdrowe   ambicje.   Pozwoliły   one   glębiej
związać Polaków z tradycją, zaszczepić im

19       W. Bełza, Ojczyzna w pieś niach poetów polskich, Lwów l901

20      S. Witkiewicz, Jm Matejko, Kraków l908.
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humanistyczne  wartoś ci  ukazujące  sens
naszego istnienia.

Głęboki patriotyzm, umiłowanie trady
cji, obyczajów, silne przywiązanie do do
robku materialnego i kulturalnego kraju 
było  zawsze  nieodłączną  ccx:hą  narodu

polskiego.  Wychowanie  obywatelskie  na
tradycńch, na symbolach narodowych jest
częś cią  wysiłków  społecznych  podejmo
wanych  po  to,  by  młode  pokolenie  nie
zmamowało możliwoś ci, jakie przyniosla
mu historia najnowsza.

Tradycje historyczne naszego narodu, w
tym również symbole spełniają nadal bar
dzo ważną funkcję umacniającą więzi społeL
czne i naiodowe. Zawsze i wszędzie wyma

gań one od nas powagi, szacunku i godnej
narodowego honoru obrony. Oczekują oi`e
od nas ich wlaś ciwego zrozumienia. Nie są

tylko  sprawą uczucia.  Symbole  narodowe
reprezentują sprawy jak najbardziej Ż ywe.
Nasz stosunek do nich wynika z nakazów
serca i racji rozumu.

Emocje i wyobrażenia, które nasze sym
bole budzą winny przyczyniać się do jed
noś ci narodu w realizacji jego wspólnych

zadań.  Polskie  symbole  narodowe  łączą
wszystkich  Polaków z krajem ojczys`tym.
Przypominają  nam  to  wszystko  co  naj

piękniejsze w naszej historii.
Nasi  przodkowie  z  symboli  i  tradycji

narodowych czerpali wiarę w nieś miertel
noś ć ojczyzny, my zaś   ponadto  przeko

nanie najgłębsze o niezmierzonych możli
woś ciach  zjednoczonego  narodu  w  wiel
kim dziele reformowania państwa w du
chu zasad suwerennoś ci, demokracji i hu
manizmu.
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