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A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć (1915) 
muzyka: Feliks Halpern 

słowa: Edward Słoński 

 

Piosenka ta powstała 1 grudnia 1915 roku dla Legionów Polskich, walczących 

przeciwko Rosji. Muzykę napisał Feliks Halpern – muzyk, pianista i pedagog, który 

Walczył w Legionach, a za działalność niepodległościową w 1894 roku został zesłany 

na Syberię. Po rewolucji 1905 r. został aresztowany i karnie wydalony z Królestwa 

Kongresowego. Autorem muzyki jest polski Żyd Feliks Halpern, twórca znanych 

piosenek kabaretowych, takich, jak np. słynna „Czarna Mańka”. Zginął w Getcie 

Łódzkim w 1942 roku. Tekst piosenki wydano pierwszy raz w Warszawie, w 1917 roku, 

w tomiku Słońskiego „Ta, co nie zginęła”. 

 

Nota historyczna 

Tekst piosenki składa się z 6 zwrotek, 

które możemy uznać za poetycki 

opis drogi legionistów od początku 

wojny aż do wkroczenia do 

Warszawy. Pierwsza zwrotka 

przypomina problemy związane z 

formowaniem się Legionów. Druga 

podkreśla ochotniczy charakter tej 

formacji. Tworzyli ją świadomi 

patrioci, którym pamięć o 

dziedzictwie przeszłych pokoleń 

nakazywała ruszać do walki z bronią 

w ręku. Trzecia i czwarta zwrotka są przypomnieniem rozstania z rodzinami i wielkich 

nadziei, z jakim szli do walki. Czwarta zwrotka zawiera też odwołanie do „złotego 

rogu” z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Kolejna zwrotka przypomina o więzi z 

rodzinami, pozostawionymi w dworkach i chałupach. Zakończenie jest gorzkim 

obrazem Warszawy, która wita legionistów wprawdzie z ciekawością, ale też z 

obojętnością dla sprawy, za którą przelewali krew – „Witał ich milczeniem tłum 

zawsze ciekawy, milcząc deptał serca rzucone na bruk”. Jest to przypomnienie 

autentycznego obrazu warszawskich ulic, które w pierwszych tygodniach tamtej wojny 

żegnały „jak swoje” rosyjskie pułki idące na front (w których istotnie było wielu 

Polaków). 

„Tryptyk Bitwa pod Rafajłową: Kontratak o świcie 

24 stycznia”. Obraz Jerzy Kossak (1936) 
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Legenda Legionów 

Legiony, dla których stworzono tę 

piosenkę, nie były największą polską 

formacją walczącą w I wojnie światowej. 

Liczebnie znacznie przewyższała je Armia 

Hallera czy choćby polskie korpusy 

formowane w Rosji po Rewolucji Lutowej 

1917 roku. Od początku wojny do 

„kryzysu przysięgowego” Legiony były 

jednak jedyną (poza znacznie mniejszym, 

walczącym po stronie rosyjskiej Legionem 

Puławskim), polską formacją frontową. 

Miały też wielkie szczęście do „legendy”, 

którą budowali najwięksi polscy pisarze, 

poeci i malarze tamtego czasu. Pamięci o Legionach wybitnie pomogło też to, że z ich 

szeregów rekrutowało się wielu wojskowych, polityków i samorządowców II 

Rzeczypospolitej m.in. generalicja: Józef Haller, Stanisław Szeptycki, Bolesław Roja, 

Kazimierz Sosnkowski, Edward Rydz Śmigły, Stanisław Burhardt Bukacki, Franciszek 

Kleeberg, Mieczysław Norwid Neugebauer, Władysław Sikorski, Mieczysław Boruta 

Spiechowicz, Edmund Knoll Kownacki, Felicjan Sławoj Składkowski, Jan Jagmin 

Sadowski, Kazimierz Fabrycy; samorządowcy i politycy: Stefan Starzyński, Władysław 

Belina Prażmowski, Edward Ekert, Konstanty Dzieduszycki, Wiktor Gosiewski, Janusz 

Jędrzejewicz, Mikołaj Kwaśniewski, Witold Żyborski; ludzie kultury i nauki: Władysław 

Orkan, Stefan Sonnewend, Krystian Waksmundzki. 

Opracował: Piotr Pacak 

„Beliniacy” (ułani 1 Pułku) na patrolu. 
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