Czerwone maki na Monte Cassino (1944)
muzyka: Alfred Schütz „Al Suito”
słowa: Feliks Konarski „Ref-Ren”
Polska pieśń wojskowa nawiązująca do udziału 2 Korpusu Polskiego generała Władysława
Andersa 1w sławnej bitwie o Monte Cassino (maj 1944 roku). Słowa pierwszej zwrotki i
refrenu napisał w nocy z 17 na 18 maja Feliks Konarski 2(pieśniarz, kompozytor, poeta) z
Teatru Żołnierza Polskiego. Muzykę napisał kompozytor i dyrygent Alfred Schütz3. Pierwszy
wykonanie odbyło się 18 maja już po zajęciu ruin klasztoru. Pieśń z towarzyszeniem orkiestry
Schütza zaśpiewał wówczas Gwidon Borucki. Konarski wspominał później tamte chwile:
„Śpiewając po raz pierwszy Czerwone maki u stóp klasztornej góry, płakaliśmy wszyscy.
Żołnierze płakali z nami. Czerwone maki, które zakwitły tej nocy, stały się jeszcze jednym
symbolem bohaterstwa i ofiary – i hołdem ludzi żywych dla tych, którzy przez miłość wolności
polegli dla wolności ludzi…”. Drugą zwrotkę Konarski dopisał kilkanaście godzin później a
trzecią w 1969 roku – w 25 rocznicę bitwy.

Nota historyczna
Wzgórze Monte Cassino (Włochy, Apeniny
Środkowe, Dolina rzeki Liri między Rzymem i
Neapolem) zasłynęło już w średniowiecznej
Europie dzięki klasztorowi benedyktynów, który
założył w latach 525-529 (n.e.) Święty Benedykt z
Ruiny klasztoru na Monte Cassino po zakończeniu
walk. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Nursji. Ze względu na strategiczne położenie
wzgórza na drodze z południa do Rzymu między

styczniem i majem 1944 roku stoczono w tym rejonie cztery bitwy, które razem uznano
później za jedne z najbardziej zaciętych walk II Wojny Światowej.
1

Władysław Anders (1892-1970) – polski wojskowy i polityk, dowódca 2 Korpusu Polskiego w bitwie pod
Monte Cassino.
2
Feliks Konarski (1907-1991) – polski poeta, pieśniarz, pisarz, aktor, piłkarz.
3
Alfred Schütz (1910 – 1999) – polski kompozytor, pianista.
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Brytyjski historyk Matthew Parker napisał: „Bitwa o Cassino – największa lądowa bitwa w
Europie – była najcięższą i najkrwawszą z walk zachodnich aliantów z niemieckim
Wehrmachtem na wszystkich frontach drugiej wojny światowej”. Trzy ataki zakończyły się
krwawymi porażkami Aliantów.
W ostatniej bitwie – stoczonej między 11 i 19 maja – decydującą
rolę odegrał 2 Korpus Polski, dowodzony przez generała
Władysława Andersa. Przyjmując propozycję udziału w tej
bitwie uznał on, że zwycięstwo w tym starciu będzie wielkim
sukcesem sprawy polskiej, zagłuszającym sowiecką propagandę
– wedle której „Polacy unikają walk z Niemcami”. Operacja
otrzymała kryptonim „Honker” („Krzyk dzikich gęsi”). Polscy
żołnierze tłumaczyli sobie tą nazwę jako „krzyk gęsi
wracających do kraju”. 11 maja – przed pierwszym atakiem –
odczytano żołnierzom rozkaz dowódcy. Generał przypominał w
nim min. że polski szturm będzie odwetem za „….za bandycką
napaść Niemców na Polskę, za rozbiór Polski wraz z

Generał dywizji Władysław
Anders – dowódca 2 Korpusu
Polskiego w bitwie pod Monte
Cassino. Zdjęcie ze zbiorów
Centralnego Archiwum
Wojskowego. Źródło: Wikipedia

bolszewikami, za tysiące zrujnowanych miast i wsi, za
morderstwa i katowanie setek tysięcy naszych sióstr i braci, za miliony wywiezionych
Polaków jako niewolników do Niemiec, za niedolę i nieszczęście Kraju, za nasze cierpienia i
tułaczkę – z wiarą w sprawiedliwość Opatrzności Boskiej idziemy naprzód ze świętym hasłem
w sercach naszych Bóg, Honor i Ojczyzna”. Bitwa rozpoczęła się 12 maja o godzinie 1.00 w
nocy. Mimo przejściowych sukcesów polski atak, podobnie jak poprzednie szturmy,
zakończył się krwawą porażką. Około godziny 14 generał Anders wydał walczącym
oddziałom rozkaz wycofania się na pozycje wyjściowe. Przerwę wykorzystano na
reorganizację oraz uzupełnienie strat ludzkich i zapasów materiałowych. Trzeba tutaj
podkreślić, że broniący się Niemcy z 1 Dywizji Pancerno – Spadochronowej ponieśli tego
dnia ogromne straty. Z kolei niemieckie dowództwo, zdezorientowane polskim atakiem co do
głównego kierunku alianckiego uderzenia zaniedbało osłonę innych odcinków, dzięki czemu
możliwe były sukcesy oddziałów francuskich atakujących w Górach Auruncyjskich i nad
rzeką Garigliano. Przez następne dni trwały bombardowania niemieckich pozycji.
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Drugi polski atak ruszył 16 maja i przyniósł
upragniony przełom. Nasze oddziały zdobyły i
utrzymały „Widmo”, „593”, „Monte Castellone” i
„Massa Albanetę” oraz „Colle San Angelo”1.
Oznaczało to praktyczne przełamanie północnego
skraju niemieckiego pierścienia obronnego. Wobec
przekroczenia przez Brytyjczyków zbiegu rzek
Polscy żołnierze w walce o Wzgórze 593.
Fotografia Melchior Wańkowicz „Bitwa o Monte
Cassino”. Źródło: Wikipedia.

Rapido i Lirii dalsza obrona Monte Cassino stała się
niemożliwa. Skrajnie zmęczone i wykrwawione

oddziały niemieckie opuściły swoje pozycje. 18 maja do ruin2 klasztoru Monte Cassino
wkroczył patrol polskiego 12 Pułku Ułanów Podolskich pod dowództwem podporucznika
Kazimierza Gurbiela. Nasi żołnierze zatknęli na murach proporzec swojego pułku a później
polską flagę – symbolicznie podkreślając polski udział w tej bitwie. Do 19 maja oddziały 2
Korpusu prowadziły jeszcze działania oczyszczające. 20 maja dowódca 15 Grupy Armii
generał Harold Alexander wystosował do 2 Korpusu rozkaz z podziękowaniami za
zwycięstwo: „Żołnierze 2 Polskiego Korpusu! Jeżeliby mi dano do wyboru między
którymikolwiek żołnierzami, których bym chciał mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym
Was – Polaków”. W bitwie o Monte Cassino 2 Korpus Polski poniósł ciężkie straty: 923
poległych, 94 uznano za zaginionych, a 2931 żołnierzy zostało rannych.

1

Podczas niemieckiego kontrataku na San Angelo, kiedy polscy żołnierze zaczęli się łamać, sierżant Marian
Czapliński poderwał swoich kolegów intonując „Jeszcze Polska nie zginęła” (wspomina o tym Mlechior
Wańkowicz w „Monte Cassino”).
2
Klasztor został zniszczy 16 lutego 1944 roku przez nalot 265 alianckich bombowców. Decyzję o
bombardowaniu podjął nowozelandzki generał Bernard Freyberg za zgodą generała Harolda Alexandra. Atak ten
odbił się mocny echem na całym świecie i był powszechnie krytykowany – również przez alianckich dowódców.
Nie przyniósł także żadnych korzyści wojskowych – Niemcy mogli bronić się w ruinach lepiej niż w całej
budowli.
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Analiza tekstu utworu
Pierwsza zwrotka zaczyna się odwołaniem się do
wzgórza klasztornego (na którego tle odbyło się
pierwsze wykonanie), które dało nazwę tej bitwie i
stało się jej symbolem. Tekst jest również
przypomnieniem o żołnierskim obowiązku
zbrojnego pomszczenia polskich krzywd,
żołnierskiej odwadze, zaciętości i Honorze Wojska
Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich słuchają
„Czerwonych Maków” w wykonaniu orkiestry Alfreda
Schütza. Jest to najprawdopodobniej prawykonanie
18 maja 1944 roku. Fotografia z Mieczysław Młotek
„Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1947”,
Londyn

Polskiego. Refren o „czerwonych makach
wzrastających z polskiej krwi” jest odwołaniem się
do popularnego motywu ze wspomnień weteranów
bitwy nad Sommą (I Wojna Światowa), którzy

opisywali flandryjskie pola czerwonych maków kojarzące się z krwią poległych żołnierzy.
„Czerwone maki” były też wspomnieniem kwiatów, które akurat w czasie bitwy kwitły na
szturmowanych przez Polaków wzgórzach. Dla autora tekstu stały się one wiecznym
symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy.
Druga zwrotka przypomina o ciężkich stratach w czasie bitwy („Niejeden z nich dostał i
padł”). Porównuje ataki polskiej piechoty do szarży polskich szwoleżerów z 1 Pułku Gwardii
Cesarskiej w wąwozie Somosierry (30 listopada 1808) oraz szarży II szwadronu II Brygady
Legionów Polskich pod Rokitną (13 czerwca 1915). W okresie PRL motyw rokitniańskiej
szarży został zastąpiony atakiem chłopskich kosynierów w bitwie pod Racławicami 4
kwietnia 1794 roku (Powstanie Kościuszkowskie). Ostatnia część drugiej zwrotki jest
symbolicznym obrazem całej bitwy – Polacy, w odróżnieniu od wcześniejszych ataków –
bezpośrednio nie atakowali wzgórza klasztornego.
Trzecia zwrotka rozpoczyna się obrazem Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino
(„rząd białych krzyży”). Autor przypomina o tym, jak wielką cenę zapłacili polscy żołnierze
za zwycięstwo w tej bitwie … i za tą ziemię, która na wieczność stała się ich własnym
kawałkiem dalekiej Polski, do której
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szli z „nieludzkiej ziemi”1. Pieśń kończy przypomnienie, że za wolność trzeba płacić …..
ofiarą krwi i życia.
Jeszcze w czasie wojny „Czerwone maki” rozeszły się między polską diasporę i trafiły do
okupowanej Polski. Trzy miesiące po bitwie w nowojorskim tygodniku polskim pisano
„Piosenka […], którą śpiewa teraz cały II Korpus, którą śpiewać będziemy wszyscy. Jest to
piosenka urodzona w bitwie, piosenka mówiąca po prostu, co czują wszyscy, przeznaczona do
chóralnego śpiewu, piosenka, która jest tym dla naszego dzisiaj – czym dla wczoraj był
«Rozmaryn»”. W okresie stalinowskim z powodów politycznych były oficjalnie pieśnią
zakazaną … acz nieoficjalnie bardzo popularną. Z czasem „Czerwone maki” były traktowane
niemal jak drugi hymn narodowy. Jeszcze za PRLu przyjął się zwyczaj słuchania tej pieśni na
stojąco.
Opracował: Piotr Pacak

1

„Nieludzką ziemią” nazywano obszary ZSRR, na które przymusowo wywożono w latach 1939-41 Polaków ze

wschodnich województw Rzeczypospolitej.
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