Szara piechota
muzyka: Leon Łuskino (wg niektórych historyków był nim Bolesław Lubicz-Zahorski)
słowa: Bolesław Lubicz-Zahorski (wg niektórych historyków był nim Leon Łuskino )
Nie wiemy kiedy dokładnie powstała pieśń znana jako „Szara piechota” (lub
„Maszerują strzelcy”). Większość opracowań podaje rok 1918, chociaż mogło to być
również na przełomie 1915 i 1916 roku. Historycy mają też wątpliwości co do
autorstwa melodii i tekstu. Pierwszy raz „Szara piechota” została opublikowana
dopiero w „Wojskowym śpiewniku żołnierza polskiego” wydanym w 1929 roku. W
czasie II wojny światowej wykorzystano melodię „Szarej Piechoty” do wielu nowych
piosenek partyzanckich, żołnierskich, powstańczych i jenieckich.

Nota historyczna
Dokładna data powstania pieśni „Szara
piechota” (lub „Maszerują strzelcy”) nie jest
znana. Większość opracowań podaje rok 1918,
chociaż mogło to być również na przełomie
1915 i 1916 roku. Historycy mają też wątpliwości
co do autorstwa melodii i tekstu. Część
opracowań na ten temat podaje jako głównego
autora podpułkownika Leona Łuskino (np.
Wacław Panek. „Hymny polskie”. Warszawa,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.),
który miał napisać ten utwór pod pieśni „Ułani
ułani” Bolesława Lubicz – Zahorskiego. Inne
źródła podają Łuskino jako autora muzyki, a
Józef Piłsudski na Kasztance. Mal.
Lubicz -Zahorskiego jako autora tekstu.
Wojciech Kossak (1928).
Pierwotnie pieśń zaczynała się od słów „Nie
nosim wyłogów i szary nasz strój”, co nawiązywało do kroju i barwy mundurów
legionowej piechoty. Początek ten został później zastąpiony słowami „Nie noszą
lampasów, lecz szary ich strój”. Pierwszy raz „Szara piechota” została opublikowana
dopiero w 1929 roku. Była też wielokrotnie wydawana w śpiewnikach z lat 30-tych.
Znanych jest pięć wariantów tekstu, z których ostatni jest piosenką partyzancką z
czasów II Wojny Światowej. Podstawowa wersja jest opisem marszu legionowej
piechoty, podkreślającym dumę jej żołnierzy z walki o wolność odradzającej się Polski
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oraz ich odwagę i pogardę śmierci. Tekst ów śpiewany jest często z jednym błędem –
w drugiej zwrotce słowa „A przed nimi drzewce salutują” zastępowane są czasem
przez „A przed nimi drzewa salutują”. Nie drzewa, tylko drzewce legionowych
sztandarów. Błędne jest też dopisywanie w różnych interpretacjach powtarzanej w
pieśni szarości mundurów, jako „symbolu skromności, poświęcenia i dzielności”. To
był po prostu regulaminowy kolor, niemający nic wspólnego z jakimiś wyższymi
ideami.

Historia Legionów Polskich
Legiony Polskie, dla których napisano tę pieśń, były polską formacją w składzie armii
austro- węgierskiej. Początkiem ich historii było utworzenie Pierwszej Kompanii
Kadrowej, którą Józef Piłsudski sformował w Krakowie 3 sierpnia 1914 roku, przez
połączenie oddziałów Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich. Oficjalnie
legiony zostały utworzone 27 sierpnia, kiedy to
austriackie dowództwo wydało rozkaz powołujący
Legion Wschodni (we Lwowie) i Legion Zachodni (w
Krakowie). Wobec zajęcia Lwowa przez armię rosyjską,
Legion Wschodni został rozwiązany już we wrześniu.
Legion Zachodni wystawił 1 Pułk Piechoty, który pod
dowództwem Józefa Piłsudskiego walczył jako tylna
straż wojsk austriackich na lewym brzegu Wisły, a
później – w czasie kontrofensywy na przełomie
października i listopada – wziął udział w bitwach pod
Laskami, Anielinem i Krzywopłotami. Sformowane we
wrześniu 1914 roku Pułki 2 i 3 zostały przerzucone w
Pobyt Józefa Piłsudskiego w
Zakopanem (wrzesień 1916 r.).
Karpaty i walczyły tam w październiku m.in. pod
Brygadier Józef Piłsudski i
Mołotokowem, Zieloną, Rafajłową i Kirlibabą. Pod
porucznik Bolesław WieniawaDługoszowski. Ze zbiorów
koniec listopada 1 Pułk, zagrożony okrążeniem przez
Narodowego Archiwum
wojska rosyjskie, przedarł się desperackim atakiem
Cyfrowego
(manewr Ulina Mała) do Krakowa. Po krótkiej przerwie i
uzupełnieniu strat pułk walczył pod Mszaną Dolną, Limanową, Marcinkowicami i
Nowym Sączem.
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W połowie grudnia 1914 roku oddział
oficjalnie rozwinięto w I Brygadę
Legionów Polskich. Rok 1914 zakończył
się dla legionistów udziałem w bitwie
pod Łowczówkiem. Po zimowej przerwie I
Brygada walczyła nad Nidą, po czym
wzięła udział w letniej ofensywie, tocząc
zaciekłe boje na Ziemi Świętokrzyskiej.
Po przekroczeniu Wisły przeszła na
Lubelszczyznę, a później na Podlasie.
W maju 1915 roku oddziały walczące
wcześniej w Karpatach połączono w

Bitwa pod Marcinkowicami podczas kampanii
podhalańskiej. Na pierwszym planie widoczny
Józef Piłsudski (6 grudnia 1914 r.). Ze zbiorów
Narodowego Archiwum Cyfrowego

(wykreślić jako) II Brygadę Legionów
Polskich. Jej dowództwo powierzono
austriackiemu generałowi Ferdynandowi Küttnerowi. Brygada ta wzięła udział w
walkach na Bukowinie (sławna szarża pod Rokitną) oraz nad Prutem.
8 maja 1915 roku z 4 i 6 Pułku Piechoty utworzono III Brygadę Legionów Polskich pod
dowództwem pułkownika Wiktora Grzesickiego. Wszystkie trzy brygady liczyły razem
ok. 17 tysięcy oficerów i żołnierzy. Jesienią 1915 roku przerzucono je na Wołyń, gdzie
wzięły udział w walkach nad Styrem. Zima
nie przyniosła tym razem odpoczynku.
Legiony przez kilka miesięcy trwały na
swoich pozycjach, stopniowo tracąc
żołnierzy w ciągłych starciach. Kiedy w
czerwcu 1916 roku ruszyła rosyjska
Ofensywa Brusiłowa, wszystkie trzy
brygady, pozbawione artylerii oraz
łączności z wyższym dowództwem, miały
zaledwie ok. 1/3 stanów etatowych. Mimo
Legioniści w okopach nad Styrem.
tego, między 4 i 6 lipca Polacy walcząc ze
znacznie przeważającym liczbowo wrogiem utrzymali swoje pozycje pod
Kostiuchnówką, co miało strategiczne znaczenie dla całego frontu. Niestety, straty
polskich brygad w tej krwawej bitwie wynosiły prawie 40% początkowych sił.
20 września 1916 roku Legiony zostały przeformowane w Polski Korpus Posiłkowy.
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Po proklamowaniu Królestwa Polskiego (akt 5 listopada 1916 roku) Austro-Węgry
przekazały dowództwo PKP niemieckiemu gubernatorowi Warszawy generałowi
Hansowi von Beselerowi. Próby ograniczenia autonomii Legionów doprowadziły w
sierpniu 1917 roku do „kryzysu przysięgowego”. Większość legionistów odrzuciła
nową rotę przysięgi, zawierającą deklarację wierności niemieckiemu cesarzowi.
Przyjęła ją tylko II Brygada pułkownika Józefa Hallera. Pozostała ona jedyną siłą
Korpusu w składzie: 2 i 3 Pułki Piechoty, 2 Pułk Ułanów i 1 Pułk Artylerii Lekkiej.
„Kryzys przysięgowy” de facto był końcem historii Legionów Polskich. PKP walczył
jeszcze na Bukowinie. 16 lutego 1918 roku II Brygada, w proteście przeciwko zawarciu
Pokoju Brzeskiego, przerwała front i przeszła pod Rarańczą na stronę rosyjską, łącząc
się z II Korpusem Polskim w Rosji. Była to ostatnia akcja zbrojna formacji o
legionowym rodowodzie.

Opracował: Piotr Pacak
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