


Jak każdego roku wspominamy listopad, jako miesiąc ważny 
dla Polaków. 

Obchodzimy w tym miesiącu nie tylko rocznicę odzyskania 
niepodległości, ale także rocznicę Powstania Listopadowego. 
O nim pragniemy wspomnieć, ale „trochę inaczej", niż zwykle. 

Józef Kiljański 

Bardowie i trubadurzy powstania listopadowego 

Winszujmy sobie, żeśmy dziś dożyli 
Długo czekanej wybawienia chwili... 
W gruzach Ojczyzny święta iskra żyła 
Młodzież ją polska w płomień roznieciła. 

(„Warszawianka II" anonimowego autora, 
śpiewana w powstańczej Warszawie na nutę 
„Polak nie sługa") 

Listopad, jest to miesiąc, który zawsze będzie się kojarzył z na-
rodowym zrywem, powstaniem jako jedyne, miało szansę powo-
dzenia, chociaż zwycięstwa nie przyniosło. 

Powtarzano nam do uprzykrzenia, że to dla Polaków nie-
bezpieczna pora. Co proszę? To pora niebezpieczna, ale przede 
wszystkim dla wrogów Polski, Ojczyzny naszej. Oto dnia 29 listo-
pada, roku pamiętnego, carewicz, wielki książę Konstanty, musiał 
chyłkiem uciekać z Belwederu i z Warszawy, by nigdy tu już nie 
wrócić. Po powstaniu zjawił się w upokorzonym mieście starszy 
brat, Mikołaj I, żandarm Europy po to tylko, by deputacji miasta 
zapowiedzieć budowę cytadeli, z której armatnim ogniem zetrze 
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miasto na proch, gdyby jeszcze raz okazało mu nieposłuszeń-
stwo. I zbudował tę fortalicje w rekordowym tempie , w ciągu 
dwóch lat, w dodatku na koszt ludności Królestwa Polskiego, (po 
powstaniu Królestwo Polskie zostało zamienione na Kraj Przy-
wiślański). Nasi wrogowie zawsze bali się Warszawy i czuli przed 
nią respekt. 

W czasie powstania listopadowego powstało wiele patriotycz-
nych pieśni i żołnierskich piosenek. Układali je i komponowali 
cywilni i wojskowi patrioci. W powodzi przeciętnej i - powiedz-
my szczerze - nie zbyt atrakcyjnej twórczości, powstawały też 
prawdziwe arcydziełka wokalistyki, które niejednokrotnie czaru-
ją do dnia dzisiejszego. 

Każda jednostka wojskowa pragnęła mieć swój marsz, nic dziw-
nego, że było ich wiele. Powstawały także marsze na cześć dowód-
cy. Na cześć naczelnego wodza powstał utwór „Nasz Chłopicki, 
wojak dzielny, śmiały..." Gdy dyktator powstania nie okazał się tak 
wspaniały, jak przypuszczano i zastąpił go Jan Skrzynecki - śpie-
wano „Nasz Skrzynecki, wojak dzielny, śmiały." Kiedy Żydzi, w po-
rywie patriotycznym utworzyli swą jednostkę wojskową, zamówili 
stosowny utwór - wtedy powstał „Marsz starozakonnych Gwardii 
Narodowej". A gdy Paskiewicz ciągnął na Warszawę i kto żyw sypał 
szańce i reduty (dziedziczka pobliskiego Zaborówka, pani starości-
na Zaleska, zmobilizowała swoje wnuczki i 80 innych kobiet, które 
przybyły z łopatami na Wolę gotowe do pracy), mecenas Waliński 
na nutę mazurka Dąbrowskiego napisał słowa: 

Pracujmy bracia z ochotą 
Nie jesteśmy sami 
Sławne wdziękami i cnotą 
Polki kopią z nami. 

Najwięcej powstało piosenek ułańskich. Bardzo znana i lubia-
na - „Ułan na wedecie". Słowa napisał poeta - ułan Franciszek 
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Kowalski. Mial wprost niesłychaną łatwość rymowania, podobno 
już jako uczeń Liceum Krzemienieckiego pisał do 300 wierszo-
wanych linijek dziennie. 

Drugim znanym żołnierzem - piosenkarzem, sięgającym do 
tematyki ułańskiej, jest Rajmund Suchodolski - autor „Dalej bra-
cia, do bułata" 

Nie ma pewności, kto jest twórcą słów i przepięknej melodii 
„Jeszcze jeden mazur dzisiaj'. Piosenka ta była kilkakrotnie prze-
rabiana. Przez pewien czas uważano, że jej twórcą jest młody Fry-
cek Chopin, dzisiaj uważa się, że jej autorem jest Austriak, hra-
bia Wenzel Gallenberg. Nazwiska tego nie znalazłem w żadnej, 
dostępnej mi encyklopedii, wiadomo jednak, że organizował on 
Chopinowi występy w Wiedniu i że trudno było od niego wyrwać 
honorarium. 

Skoczne, ułańskie piosenki powstawały już za Napoleona, 
w Księstwie Warszawskim - ostatnie tworzono w okresie Legio-
nów Piłsudskiego. Często mają frywolną treść. 

Nasze powstanie przyczyniło się do twórczości przedstawicieli 
innych narodowości. W lutym 1831 roku francuski poeta Casi-
mir Delavigne pod wrażeniem wieści z Warszawy napisał pło-
mienny wiersz „La Varsovienne". Choć nie było internetu, jego 
przekład w gazecie warszawskiej ukazał się już w miesiąc później, 
a 5 kwietnia w Teatrze Narodowym dyrektor i dyrygent tej pla-
cówki, pan Karol Kurpiński, zaprezentował publiczności „War-
szawiankę" ze swoją muzyką. 

Pieśń była porywająca: 

Oto dziś dzień krwi i chwały, 
Oby dniem wskrzeszenia był... 

Przyjęto ją entuzjastycznie i zmuszano wykonawców do bisów. 
Do dzisiaj uchodzi za jedną z najpiękniejszych narodowych pieśni 
i nie sposób słuchać jej obojętnie. Francja - siostrzyca, walczącej 
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o wolność Polsce nie udzieliła oczekiwanej pomocy - obdarzyła 
nas, zamiast tego, wspaniałą piosenką. 

Na tle tej masowej twórczości kompozytorskiej wybija się dzia-
łalność 24-letniego poety, Wincentego Pola. Jako podchorąży 10 
pułku ułanów, pod rozkazami Chłapowskiego, odbył kampanię 
roku 1831 na Litwie. Można powiedzieć, że „na kulbace" układał 
wiersze, do których sam dobierał melodie ludowe - wieczorem, 
przy ognisku śpiewali je towarzysze broni. Po upadku powsta-
nia wydał swe wiersze w zbiorku „Pieśni Janusza" Pobrzmiewa 
w nich nuta sarmatyzmu szlacheckiego żarliwej polskości, co tym 
bardziej jest godne uznania, że ojciec poety był urzędnikiem au-
striackim i swe nazwisko pisał Pohl. 

Fakt, że emigranci państw zachodnich już w drugim pokole-
niu stawali się patriotami polskimi świadczy o sile i atrakcyjności 
naszej kultury. Tak było między innymi z Lindem, Kolbergiem, 
Chopinem. 

Pieśni Pola zyskały dużą popularność. Kto nie zna takich 
strof? 

Grzmią pod Stoczkiem armaty 
Błyszczą białe rabaty, 
A Drewnicki na przedzie 
Na Moskala nas wiedzie. 

Albo: 
Nad brzegiem Niemna jest puszcza ciemna 
A pośród puszczy klasztorek mały: 
W nim co nocy, zakonnicy 
Leją kule przy gromnicy 

Już miesiąc cały... 

Największą popularność zyskała strofa: 
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Nie masz pana nad ułana, 
A nad lancę nie masz broni. 
Jak uderzy - Moskal leży 
Albo milczkiem w stepy goni. 

Pieśni Pola śpiewały całe pokolenia Polaków. Oczywiście, 
w czasach PRL-u Wincenty Pol był poetą zapomnianym. Poza 
pięknym polonezem „Piękna nasza Polska cała", który śpiewało 
„Mazowsze" pieśni jego były tematem tabu, zapewne dlatego, że 
używał terminu: Moskal, Moskale. Jak bardzo wystrzegano się 
używania słowa Moskal przytoczę następujący przykład: 

Przez pewien czas reżim rządzący w PRL usiłował „obłaska-
wić" generała II Rzeczpospolitej Leona Berbeckiego, jednego 
z najstarszych i najdzielniejszych oficerów odrodzonego wojska 
polskiego. Pozwolono mu nawet - rzecz zupełnie niebywała -
wydać pamiętniki, oczywiście przez cenzurę „przemaglowane". 
Generał Berbecki opowiadał, jak w czasie zimowych miesięcy 
okopowej wojny na Wołyniu w roku 1916 oficerowie legionowi 
zabijali nudę, zabawiając się wywoływaniem duchów. Gdy pew-
nego dnia „wywoływano" ducha Bolesława Chrobrego, Berbecki 
dla kawału tak pokierował ruchem talerzyka, że powstał tekst: 
biada wam, bo idziecie z Niemcami. Powstała konsternacja - do-
szło do różnych komentarzy. Piłsudski domyślił się, kto był twór-
cą tego kawału. Zwrócił koledze uwagę, a ten, z tzw. miną niewi-
niątka powiada, że chciał tylko sprawdzić, czy jego towarzysze 
broni wiedzą, jak należało skomentować taką uwagę. „No, a jaki 
miał być komentarz?" - pyta komendant. „Należało powiedzieć, 
że to Moskal jest dla nas śmiertelnym wrogiem". 

Peerelowska cenzura tego nie przepuściła - zmieniła w tekście 
słowo Moskal na carat. Prawie to samo, ale... 

Pod koniec kampanii wojennej Pol był ranny. Już na niemiec-
kiej ziemi przyszła dla niego nominacja na podporucznika i krzyż 
Virtuti za męstwo na polu walki. 

Bardowie.... | 59 



Na emigracji powstały ostatnie pieśni Januszowe. Zamyka ten 

Lecą liście z drzewa, 
Co wyrosło wolne; 
Na mogile śpiewa 
Jakieś ptaszę polne. 

Nie było, nie było 
Polsko dobra w tobie 
Wszystko się prześniło 
A twe dzieci w grobie. 

Bardzo to nostalgiczna nuta, a ja chciałbym w te jesienne, sza-
re dni ten nastrój przełamać. Nie jest to łatwe w listopadzie, gdy 
„o szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny..." 

cykl „Śpiew z mogiły": 
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