Białe róże (1914)
muzyka: Mieczysław Kozar – Słobódzki
słowa: Kazimierz Wroczyński i Jan Lankau
Jedna z najbardziej znanych piosenek żołnierskich z czasów I wojny światowej.
Napisana została w Makowie w listopadzie 1914 roku przez Jana Lankau do melodii
czardasza. Piosenka, znana już w czasie walk na Wołyniu. W 1918 roku poeta
Kazimierz Wroczyński uzupełnił ją o kolejne zwrotki, a Mieczysław Kozara - Słobódzki
napisał nową muzykę. W tej wersji zyskała popularność zarówno w trakcie kampanii
wrześniowej, jak i w oddziałach partyzanckich.

Nota historyczna
„Białe róże” to jedna z wielu polskich pieśni
wojskowych i patriotycznych,
nawiązujących stylistyką do staropolskich
„lamentów” i „dumek ukrainnych”. Pieśń ta
powstała najprawdopodobniej w 1918
roku. Muzykę skomponował Mieczysław
Kozar - Słobódzki. Autorami tekstu byli
Kazimierz Wroczyński i Jan Lankau. „Białe
róże” bardzo szybko zyskały sobie wielką
popularność i były jedną z ulubionych
Ranny kirasjer i dziewczyna (1908). Obraz autorstwa W.
pieśni żołnierzy walczących w polskiej
Kossaka.
„wojny po wojnie” w latach 1918 – 1921 r.
Pierwsze cztery zwrotki są wspomnieniem dziewczyny, które ukochany („Jasieńko”)
poszedł na wojnę, a za którym ona teraz tęskni i którego prosi o powrót. W drugiej
zwrotce pojawia się tragiczny omen – kwiat białe róży, którym dziewczyna ozdobiła
karabin swojego chłopaka, upadł na ziemię i zwiądł, zanim ten zdążył odejść. W
kolejnych zwrotkach narrację przejmuje domniemany kolega poległego żołnierza,
który przekazuje wieść o jego śmierci i pociesza dziewczynę przypominając, że jej
ukochany chwalebnie zginął za Ojczyznę.
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Tło historyczne
Przypadające na 11 listopada Narodowe
Święto Niepodległości jest pamiątką po
dniu, w którym w 1918 roku
odzyskaliśmy swoją stolicę. Był to jednak
dopiero początek drogi do pełnej
odbudowy niepodległego państwa
polskiego, w granicach spełniających
narodowe aspiracje. Kiedy w Warszawie
rozbrajano Niemców i ustanawiano
władze państwa polskiego od prawie
dwóch tygodni walczył już Lwów,
zmagający się ze zbrojnym puczem
ukraińskich nacjonalistów. W grudniu
Powstańcy wielkopolscy – sekcja karabinu
1918 roku o swoje prawo do polskości
maszynowego z kompanii Lisieckiego.
upomniała się Wielkopolska,
rozpoczynając kolejne z polskich powstań. Rok 1919 przyniósł początek nigdy
niewypowiedzianej wojny z bolszewicką Rosją, która próbowała odebrać Polsce
Wileńszczyznę. O dawną stolicę Wielkiego Księstwa
Litewskiego siłą upomniała się też „nowa Litwa” –
republika ze stolicą w Kownie. Kiedy polityka
usankcjonowała militarne wyniki Powstania
Wielkopolskiego … rozpaliły się nowe fronty. W
sierpniu 1919 roku Górny Śląsk po raz pierwszy
stanął do walki o przynależność do Polski. Rok
przyniósł burzę, która o mało nie zniszczyła
odradzającej się Polski. Po wygaszeniu konfliktu z
Ukraińcami stanęliśmy praktycznie sami wobec całej
potęgi bolszewików. Razem z władcami Kremla
poszło przeciwko Polsce Kowno – chętnie przyjmując
„w podarunku” Wilno, oraz Czechosłowacja –
zagarniając siłą Zaolzie.

Plakat z wojny polsko-bolszewickiej
(1920 r.).
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Kosztem wielkich ofiar odparliśmy atak, który mógł podpalić Europę. Jeszcze w
sierpniu kolejne powstanie podnieśli Ślązacy, którzy tym razem nie dali się stłamsić
niemieckiej przewadze. Kiedy wydawało się, że jednak stracimy polską Wileńszczyznę
pozorowany „bunt” dywizji generała Żeligowskiego odbił ten region, przywracając go
– zgodnie z wolą większości mieszkańców – Rzeczypospolitej. Dopiero w 1921 roku
rozstrzygnęła się sprawa Górnego Śląska, który na początku maja, z iście śląskim
uporem, trzeci raz stanął do walki, a rok później oficjalne przyłączenie wywalczonej
przez powstańców części Górnego Śląska do Polski oficjalnie zakończyło „wojnę po
wojnie”. Tylko Pomorze zajęliśmy na mocy rozstrzygnięć dyplomatycznych. Pozostałe
granice kształtował przede wszystkim czyn zbrojny, którego skutki przyjmowała
dyplomacja.
Opracował: Piotr Pacak
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