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WSTĘP
Latem 1917 r. zostałem aresztowany w Warszawie przez władze okupacyjne
niemieckie i wywieziony w głąb Niemiec. Przez pewien czas przewożono mnie
z więzienia do więzienia, nieraz trzymając w najgorszych warunkach, by wreszcie,
po kilku tygodniach, osadzić w twierdzy magdeburskiej, gdzie po roku i kilku
miesiącach doczekałem się powstania Państwa Polskiego. W Magdeburgu, ku
wielkiemu memu zdziwieniu, wywyższono mnie nagle do wysokiej rangi generała
i trzymano, że tak powiem, z odpowiednim dla takiej szarży szacunkiem.
Miejscem mego pobytu była cytadela dawnej, starej fortecy magdeburskiej,
a właściwie jeden z jej zakątków — zabudowanie, które, jak się o tem mogłem
przekonać z tablic, zawierających przepisy zachowania się w celach, nosiło
zabawną nazwę: „Sommerofficiersarreststube“. Miało to najoczywiściej oznaczać,
że w tem zabudowaniu odsiadywali swoją karę aresztu za te, czy inne,
przewinienia oficerowie garnizonu magdeburskiego, lecz zarazem nazwa ta
wskazywała, że zabudowanie to nie jest przeznaczone dla takiego użytku w zimie.
Przetrzymano mnie tam wprawdzie przez cały czas zimy z 1917 na 1918, lecz nie
mam zresztą z tego powodu do Niemców specjalnych pretensyj. Bywało i zimno,
lecz nie mogę powiedzieć, aby się nie starano, nieraz i bardzo gorliwie,
o usunięcie tych braków. Przypuszczam, że wybrano dla mnie to miejsce dlatego,
że w niem najłatwiej można było wykonać surowe nakazy zgóry: zupełnego
izolowania mnie od całego świata. Mieszkałem zresztą wcale wygodnie. Do
rozporządzenia miałem na 1-em piętrze trzy cele: pokój sypialny, coś w rodzaju
pokoju, w którym mogłem kogoś przyjąć, a co w mojej sytuacji mogło mnie tylko
do śmiechu pobudzać, i trzeci — pokój jadalny. Wszystkie 3 cele, dzień cały
otwarte, wychodziły na ogródek, w którym było kilka drzew owocowych i trochę
niewielkich krzewów czy roślin. Za ogródkiem był wielki wał ziemny dawnej
fortecy, porosły murawą, wyższy znacznie od domu. Na dole, w parterowych
celach mieszkali podoficerowie, przeznaczeni do pilnowania mnie, i ordynansi,
których systematycznie co pewien czas mi zmieniano. W ogrodzie stał żołnierz
uzbrojony, jako stała warta. Cały ogród był oddzielony od reszty świata, czyli od
ogromnego podwórza cytadeli, wysokim szczelnym parkanem, zbitym z desek. Do
świata zewnętrznego prowadziła furtka, za którą stał inny posterunek, wydzielony

z fortecznego odwachu.
Jakby dla pocieszenia mnie i uhonorowania, powiedziano mi odrazu, że w tym
właśnie gmachu przeleżał i przesiedział przez dłuższy czas generał belgijski,
dowódca twierdzy Liège, ranny przy jej obronie.
Narazie wolno mi było spacerować w ogrodzie przez trzy godziny dziennie,
potem przestano mnie w tem krępować i miałem prawie cały dzień do zmierzchu
otwarte drzwi z górnego piętra do ogrodu. W tych warunkach przesiedziałem rok
cały zupełnie samotnie i dopiero w połowie sierpnia 1918 r. przybył jako
towarzysz niedoli więziennej — gen. Sosnkowski, z którym pozostałem aż do
zwolnienia mnie w listopadzie 1918 r.
Do życia więziennego, jak mi się zdaje, byłem urodzony. Bardzo łatwo znoszę
samotność, nie odczuwając, jak inni, całego jej ciężaru i umiejąc łagodzić pracą
myślową najcięższą stronę życia więziennego — tęsknotę. Niema bowiem
wątpliwości, że każdego więźnia przytłaczać musi tęsknota do wolności, do
swobody ruchów, do takiego stanu, gdzie niema tylu zakazów, ograniczeń,
skazujących człowieka na monotonność długiego szeregu dni, spędzanych zawsze
jednakowo, zawsze w tych samych warunkach. Dla ludzi tak skrupulatnie
izolowanych, jak ja byłem odcięty od świata w Magdeburgu, życie staje się
ciężarem prawie nie do zniesienia. Dla mnie musiało to być tem cięższem, że
wyrwany zostałem z życia tak pełnego zmian i tak bogatego codzień w inne
wrażenia. Żyłem życiem wojennem, w którem nerwy ludzkie przyzwyczajają się
do wiecznego ruchu, do codziennej a koniecznej zmiany zajęcia, do koniecznej
a codziennej przemiany samego siebie w coraz to nowy instrument walki, który
pracuje coraz to innym wysiłkiem woli, nerwów, umysłu czy serca. Cisza więc
więzienna i niezwykła, bo niemiecka, monotonja dni była doskonałym gruntem dla
żrącej nieraz tęsknoty do barwnej i pełnej ruchu wstęgi życia wojennego. Zupełna
izolacja przytem nie dozwoliła mi nawet wiedzieć, co się stało, lub co się dzieje
z kolegami i przyjaciółmi, z którymi się zbratało w ciężkiej i twardej, lecz tak
niezwykle uroczej i tak bratersko przeżytej pracy wojennej, odbytej w mojej
pierwszej brygadzie legjonowej. Nieraz też w długich, samotnych przechadzkach
po ogródku wyrastały mi, jak żywe, kwiaty wspomnienia o niedawnych
przeżyciach. Cisnęły i łudziły one, jak fantomy oaz na pustyni, gdy podsuwały mi
pod oczy miłe twarze przyjaciół, gdym w uszach słyszał nieledwie ich śmiechy
obok huku armat i grzechotu karabinów, grających swą muzykę wojenną.
Dla zżarcia trawiącej mnie tęsknoty zmuszałem siebie do analizy swego

postępowania, jako dowódcy. Bawiłem się w krytykę, czyto siebie, czyto swych
podwładnych, by oczy przestały widzieć, uszy słyszeć, serce bić mocniej, by móc
te prawie zmysłowe wrażenia zamknąć w rozmyślania analityczne. Długo, długo
pracowałem myślą jedynie. Wtedy zacząłem odczuwać, jak nieraz w poprzednich
już moich więziennych przeżyciach, że zaczynam żyć jakiemś nierealnem życiem,
jakąś pracą głowy jedynie, tak, że zamierać zaczyna normalna praca organizmu.
Zdecydowałem się zerwać z tem i, zrobiwszy dla próby gimnastykę woli przez
zaniechanie na dwa tygodnie palenia, przyszedłem do przekonania, że
najprostszym sposobem pozbycia się ciężaru tęsknoty jest próba rzucenia
wspomnień na papier. Mieć pióro w ręku i jego mechaniczną pracą związać siebie
ściślej z życiem, chociaż tak ubogiem we wrażenia, lecz jednakże realnem!
I wtedy przyszły mi na myśl moje niegdyś, z czasów przedwojennych,
dziesięcioletnie studja nad zjawiskiem wojny w świecie. Dziesięć lat wżerałem się
w istotę pracy dowodzenia, w żywiole — jak mówi Clausewitz —
niebezpieczeństwa, w żywiole niepewności, w żywiole, wreszcie — jak ja określam
— wiecznych sprzeczności nie do rozwikłania, rozcinanych jak gordyjski węzeł,
mieczem decyzji, mieczem rozkazu. Pamiętam, gdym szedł na wojnę w sierpniu
1914 r., postanowiłem sobie bacznie obserwować zjawiska wojny, bacznie
analizować samego siebie, by sobie samemu rozwiązać mnóstwo wątpliwości,
odpowiedzieć na mnóstwo pytań, pozostałych w duszy i w głowie z okresu studjów
nad książkami. Teraz w Magdeburgu zdecydowałem się spróbować, czy pójdzie mi
łatwo ziszczenie dawnych marzeń, bym mógł szczerze i spokojnie zilustrować sobą
samym prawdę o istocie dowodzenia, prawdę o duszy dowódcy, uginającej się pod
ciężarem niebezpieczeństw, niepewności i sprzeczności. Walczy z niemi, bo są one
żywiołem wojny, każdy żołnierz. Dowódca niesie prócz tego ciężar
odpowiedzialności za swych podwładnych, a na policzku swoim czuć musi piekący
wstyd upokorzenia, gdy mu praca dowodzenia się nie uda, a za niepowodzenie
krwią płacą inni. „Śmieszne ongiś marzenia — mówiłem sobie — możesz teraz
w więzieniu urzeczywistnić, gdy przezwyciężysz lenistwo do pióra“.
Taką była geneza leżących przed czytelnikiem wspomnień moich z pracy
dowodzenia w r. 1914. Zdecydowałem wtedy odrazu że wybiorę dla opisu trzy
najciężej przeze mnie przeżyte prace w 1-ej brygadzie. Momenty, w których ja,
szafujący niezwykle ostrożnie krwią podwładnych, unikający nieraz rozmyślnie
pracy dla sławy, by nie płacić za nią za drogo, umiałem, czy musiałem
zaryzykować całym nieledwie przeze mnie dowodzonym oddziałem, stawiając na
kartę i siebie, jako dowódcę. Najcięższe moje prace dowodzenia: Ulina Mała,

Marcinkowice i Kostiuchnówka. Zdołałem skończyć tylko Ulinę Małą
i Marcinkowice. Byłem tak zmęczony i przeżyciem i pracą, w której bezwiednie
obok prostego opisu oddawałem tęsknotę do wszystkiego, co jest Polską: do drogi
błotnistej, do wsi zapadłej, do ludzi, krajobrazu i drogich mi kolegów, że
zdecydowałem nie próbować narazie najcięższych wspomnień o najcięższej bitwie,
o bitwie wśród borów i błot Polesia wołyńskiego. Lecz pióro się rozpędziło.
Wspomnienia swawolne pobiegły w inną, milszą nieco stronę, w stronę przeżyć
pierwszych prawie wrażeń wojny, pierwszych, jeszcze nieśmiałych wobec siebie
samego prób dowodzenia, gdy rozmach szeroki myśli zwalczany był usilnie przez
nieśmiałość i niepewność siebie. Tam bitwy niekrwawe z kawalerją rosyjską
dawały pierwsze wrażenia muzyki bojowej, pierwsze wrażenia wczucia się w żywy
teren, obok pierwszych prób śmiałego manewru z grą trzema rodzimemi rzekami:
Wisłą, Nidą i Dunajcem. Wobec tego zacząłem opisywać swoje tańce obok tych
rzek we wrześniu 1914 pod tytułem: „Nowy Korczyn-Opatowiec“.
Pracę, prawie do końca już doprowadzoną, przerwało przybycia do
magdeburskiej twierdzy gen. Sosnkowskiego. Odtąd tęsknotę stała się lżejszą,
a pióro zostało w kąt rzucone dla nieskończonych rozmów i wiecznych szachów.
Ustępy o Nowym Korczynie i Opatowcu nie zostały zakończone.
W ten sposób moje zamiary uprzednie nie urzeczywistniły się. I dlatego
musiałem włożyć trochę pracy, aby teraz do druku oddać rzeczy bardziej
skończone. Zmiany, które wprowadziłem, są bardzo niewielkie. Konieczność ich
wynikała stąd, że musiałem pracować w Magdeburgu w specjalnych warunkach,
narzuconych mi przez więzienie. Po pierwsze więc nigdy nie mogłem być pewny,
czy wszystko, co z pod pióra mego wyjdzie, nie będzie mi w jakiejś chwili
odebrane, może na zawsze. Z tego powodu, przyzwyczajony zamłodu do
przemyślności więźnia, postanowiłem oszukać swych aniołów stróżów.
Zapowiedziałem więc, że chcę wnieść skargę zarówno na moje aresztowanie, jak
i na trzymanie mnie, wbrew prawu pruskiemu, w zupełnej izolacji. O tych
przepisach prawnych dowiedziałem się zupełnie wypadkowo od starego generała
niemieckiego, dowódcy w Weslu, gdzie przewieziono mnie ze Spandau pod
Berlinem. Oświadczył mi on z całą otwartością, że zaprotestował stanowczo
przeciwko temu, aby w twierdzy, którą on dowodzi, posępowano z którymkolwiek
z więźniów wbrew prawu pruskiemu, zabraniającemu, według niego, trzymać
kogokolwiek w odosobnieniu i samotności, prócz tych, którzy albo znajdują się pod
śledztwem, albo sądownie na karę odosobnienia zostali skazani. Przypomniawszy
sobie więc w Magdeburgu oburzenie generała z Wesla, zażądałem dla napisania

swojej skargi większej ilości papieru, gdyż, nie znając dobrze niemieckiego
języka, zniszczę z pewnością conajmniej kilkanaście konceptów polskich, nim je
przystosuję do obcej, nieznanej mi dokładnie mowy. W ten sposób zdobyłem sobie
wszystkie przybory do pisania, oraz stworzyłem pozór, dlaczego przesiaduję przy
stole z piórem w ręku. Cały ten przemyślny wybieg odbił się jednak bardzo
wyraźnie na sposobie mego ówczesnego pisania. Nad całą moją pracą literacką
w Magdeburgu ciąży jako mus oszczędność papieru, Nietylko wszystkie kartki są
zapisane niezwykle drobnem, trudno czytelnem pismem, lecz i sam styl ma na
sobie piętno owej oszczędności. Dlatego też przy oddawaniu do druku musiałem
wprowadzić, drobne zresztą poprawki, obawiając się, że skróty mego myślenia nie
będą dostatecznie zrozumiane przez czytelników. Wreszcie, musiałem dokończyć
opisu przeżyć moich z okresu pierwszych bojów pod Nowym Korczynem
i Opatowcem.
Dla uzupełnienia histoji rękopisu dodam, że pisałem go bez żanej myśli
o wydaniu kiedykolwiek. Wydawało mi się bowiem rzeczą nieprawdopodobną, aby
uniknął on zwykłego losu wszystkich notatek więźniów, losu, mówiącego, że
bardziej należą one do tych, co więźnia więżą, niż do niego samego. Istotnie przez
dłuższy czas nie znajdowały się one w moich rękach i zawdzięczam zwrot
rękopisu, jak i wielu rzeczy moich, pozostałych w Magdeburgu, skrupulatności
rządu niemieckiego, który zwrócił mi je wtedy, gdy już byłem w Belwederze.
Wywieziono bowiem mnie i generała Sosnkowskiego z Magdeburga w tak nagły
i niezwykły sposób, że o zabraniu wszystkich rzeczy mowy nawet nie było.
Pewnego dnia w początkach listopada 1918 r. zjawili się dwaj oficerowie
niemieccy, ubrani już po cywilnemu. Oświadczyli nam, że jesteśmy wolni i że
mamy natychmiast wyjechać do Berlina, skąd o 6-ej wieczorem tegoż dnia
odjeżdżamy pociągiem, odchodzącym do Warszawy. Gdy, zdziwieni, oglądaliśmy
cywilny ubiór oficerów, powiedzieli nam oni z zażenowaniem, że rewolucja
wybuchła w Magdeburgu i że wyjedziemy autami, nie jako wojskowi, ale jako
zwykli śmiertelnicy. Przepraszając, prosili nas bardzo, byśmy nie zabierali żadnych
swoich rzeczy z sobą, gdyż obawiają się, że może to zwrócić uwagę
manifestantów, chodzących po ulicach. Nie wiem, cobym był wówczas postanowił,
gdyby w tem oświadczeniu oficerów nie było obietnicy, że już o 6-tej wieczorem
będę siedział w pociągu, wiozącym mnie do Warszawy. Pod wpływem tej nadziei,
zdecydowaliśmy się z Sosnkowskim szybko. On wziął mały neseserek, ja
wyszedłem z twierdzy magdeburskiej, zawinąwszy w papier najkonieczniejsze
tylko przybory toaletowe. Wyznam, że wtedy nie myślałem wcale ani o rękopisie,

ani
o
jakichkolwiek
w „Sommeroffiziersarreststube”.
Gdyśmy

po

przejściu,

niby

rzeczach,
spacerkiem,

które
niedalekiego

pozostawiałem
mostu

na

Elbie

przystanęli, zajechały dwa auta, które za chwilkę w szybkim pędzie unosiły nas ze
zrewoltowanego miasta.
Rękopis otrzymałem względnie bardzo niedawno do swoich rąk, gdyż przy
zwrocie rzeczy magdeburskich został on, widocznie przez omyłkę, odesłany gen.
Sosnkowskiemu, wraz z jego papierami i rzeczami. I teraz dopiero odnowiłem
swoje wspomnienia magdeburskie, przeglądając swoją więzienną próbę
zilustrowania samym sobą pracy dowodzenia na wojnie.
J. PIŁSUDSKI.
Sulejówek, dnia 7 lutego 1925 r.

I. NOWY KORCZYN — OPATOWIEC
Pierwsze boje, pierwsze zetknięcia z wojną! Nie wiem, jak dla kogo, ale dla
mnie było w tem tak dużo rozrzewniającej poezji, jak w młodzieńczej pierwszej
miłości, w pierwszych pocałunkach. Lecz tych najwcześniejszych moich zetknięć
się z wojną nie poruszę. Narazie to zanadto mnie boli. Było tam zbyt dużo
momentów niewojennych, a zarazem zbyt dużo zetknięć z brutalną prawdą
niemocy i jakiejś niewolniczości własnego społeczeństwa, które uparcie wolało
odepchnąć od siebie wszelką myśl o samodzielnej, sobie tylko podwładnej pracy,
i szukało zawsze starannie uległości i posłuszeństwa obcym.
Pewnych jednak polityczno-wojskowych momentów dotknąć muszę, bo bez nich
niezrozumiałemi byłyby moje decyzje.
Brałem w nich pod uwagę specjalne położenie strzelca wśród innych wojsk.
położenie jego jako żołnierza, bez względu na jakiekolwiek polityczne motywy.
Zgóry przypuścić należało, że stosunek do nas, jako do formacji ochotniczej
o charakterze milicyjnym, będzie polegał ze strony wojsk austrjackich
i niemieckich, armij stałych o wiekowych tradycjach na głębokiem niezaufaniu do
naszej wartości żołnierskiej. Do tego byłem przygotowany i, znając dobrze
wygórowaną ambicję strzelców, bałem się ogromnie, bym pierwszemi
niepowodzeniami tę ich ambicję nietylko nie uraził, ale gorzej jeszcze — nie zabił
w nich wiary w siebie, jako żołnierzy. A niepowodzenia można mieć było łatwo
przy ogromnie niskim stanie naszego technicznego uzbrojenia i wyekwipowania.
Przecie byliśmy zrazu uzbrojeni w przestarzałe, nie repetjerowe karabiny
Werndla, pozatem nie mieliśmy karabinów maszynowych i artylerji, nie
posiadaliśmy prawie telefonów, kuchni polowych. Brakowało ładownic, i większość
żołnierzy w kieszeniach nosiła ładunki, które łatwo można było zgubić. Ten brak
nabojów mógł w każdej krytycznej chwili zmieniać karabin w jakąś grubą
i niezręczną maczugę. Wreszcie wewnętrzne, nieułożone stosunki, tak, jak
w każdej nowej formacji, sprawiały, że każdy z poszczególnych dowódców
zużywać musiał mnóstwo czasu na uporządkowanie drobiazgów życiowych, na
ułożenie jakiegoś wewnętrznego modus vivendi pomiędzy ludźmi. Sam musiałem
ciągle załatwiać mnóstwo codziennych spraw, wynikających z tarcia całej maszyny
wojskowej, spraw o charakterze osobistym. Kwestje starszeństwa pomiędzy

oficerami, kwestje rozgraniczeń kompetencyj — były tem piekłem poprostu,
w którem żyłem na początku wojny. Musiałem bronić wojska nietylko od
zewnętrznych upokorzeń, ale i od wewnętrznego upokorzenia, które musiałoby się
zrodzić z poczucia swej niższości w stosunku do otoczenia, z niezdolności
wykonania wziętych na siebie zadań.
Odczuwałem dokładnie, że u wszystkich żołnierzy w głębi duszy jest bojaźń
przed szalonem przedsięwzięciem, przed egzaminem, który jako żołnierze złożyć
będziemy musieli, zarówno przed otoczeniem, jak i przed samym sobą.
Na szczęście w początkach nie mieliśmy jeszcze tej choroby, która w Legjonach
rozwielmożniła się dopiero później: protekcjonizmu dla „dekowników” wszelkiego
rodzaju. Ten pasorzyt przyszedł potem, gdy sztucznie skonstruowana, polityczna
komenda Legjonów poczęła szukać oparcia w wojsku, płodząc oficerów
i rozdawając awansy swoim stronnikom, bez żadnego względu na ich wartość
żołnierską. Nie mówiąc już o całej „politycznej” (czytaj policyjnej) służbie tyłowej
pana Sikorskiego. Trzeba przyznać, że za łaskawem przyzwoleniem szanownej
Komendy Legjonów rozmaici dziennikarze, malarze, różnego rodzaju politycy,
znajdowali w wojsku ciepły kącik, no i oficerskie gwiazdki. Przecie jest publiczną
tajemnicą, że gdy Legjony stały się modnemi, były one zarazem sposobem
„dekowania się” od służby w wojsku austrjackiem, a gdy się służyło politycznie
Komendzie Legjonów, to za jej protekcją można się było ochronić i od służby
wojskowej wogóle. Zjawisko to nazywam brutalnie „zawszeniem” wojska. Każdy
żołnierz wszędzie jest narażony na to, że do jego sławy, a kosztem jego niedoli
przyczepia się pasorzyt „tyłowy”. Powiedziałbym, że miarą „moralności” danego
narodu i jego wojska jest ilość i jakość służby tyłów. Im mniej tych tyłowców im
mniej wiodą życie pasorzytów, tem naród i wojsko jest zdrowsze, tem „morale“
jest wyższa. Otóż trzeba przyznać, że Komenda Legjonów wraz z N. K. N-em
zawszyła wojsko polskie nadzwyczaj skutecznie. Przez pewien czas obawiałem się,
że ilość oficerów „tyłowych“ i politycznych obrońców Komendy Legjonów
przewyższy liczbę żołnierzy frontowych. Jest to chyba ideał pasorzytniczy. Z tem
zjawiskiem jednak, powtarzam, mieliśmy do czynienia dopiero później.
Gdym rozważał nasz stan uzbrojenia, gdym rozmyślał o egzaminie, który
mieliśmy złożyć — a egzaminem dla żołnierzy zawsze jest bój — mówiłem sobie
stale: „Ostrożnie, ostrożnie, jeszcze raz ostrożnie z ogniem. Nie bądź dzieckiem
i nie puszczaj cugli swojej fantazji!“ Lecz wszystko, co było we mnie charakterem,
wolą, dumą i ambicją, burzyło się zawsze przeciwko takim kunktatorskim,

„rozsądnym“ myślom. Zresztą, zdaniem mojem, nie było wyjścia. Iść na egzamin
bojowy było, nie przeczę, przedsięwzięciem nadzwyczaj niebezpiecznem, ale tylko
ryzykując to, ryzykując dużo, można było wygrać to, co przedewszystkiem wygrać
należało: zaufanie do siebie i szacunek żołnierski u otoczenia. Tak też i z początku
postępowałem: stawiałem zawsze bardzo dużo na kartę. Marsz na Kielce, zdaniem
mojem, należał do najśmielszych akcyj wojennych. Do takich śmiałych prób
zdania egzaminu należą również kilkudniowe boje pod Nowym Korczynem
i Opatowcem, boje pamiętne pewno dla wszystkich żołnierzy, którzy byli pod moją
komendą. Po innych, ciężkich bitwach, któreśmy w ciągu wojny przebyli, już jako
starzy zcynicznieli żołnierze, wydają się boje nasze nad Wisłą fraszką i zabawką
dziecinną. Śmiem jednak twierdzić, że wydają mi się one, gdy o nich wspominam,
śmielszemi, niż inne, bo były pierwszemi, toczonemi w warunkach technicznie
ciężkich, a moralnie trudnych, zwłaszcza wobec ówczesnej przegranej wojsk
austrjackich.
W Kielcach odbywała się ciężka, trudna praca organizacyjna. Strzelec ze
Związków i Drużyn Strzeleckich, zatem na trzy czwarte cywil, przerabiał się na
żołnierza. Obok tego szła praca zagospodarowania oddziału. Więc zakładaliśmy
warsztaty wszelkiego rodzaju, formowaliśmy tabory i t. d. Pozatem dokonywałem
w Kielcach, jako pierwszem większem mieście Królestwa, próby politycznego
związania ludności z nami. Kielce, jednem słowem, były bazą strzelecką, skoro
Kraków, niestety nią w owe czasy prawie nie był. Stamtąd przyszli ludzie, no
i pierwsza licha broń — reszta musiała być stworzona własnemi siłami.
Wobec tego nic dziwnego, że Kielce miały dla mnie pierwszorzędne znaczenie
wojenne, tak, jak każda podstawa wojny dla wojska. A tymczasem już po tygodniu
spokojnego naszego pobytu w Kielcach, miasto stało się pełnem dziwnych
pogłosek, alarmujących wszystko, co żyło. Opowiadano więc o dziesiątkach tysięcy
jazdy rosyjskiej, która idzie z Warszawy na Kielce i Kraków. Wymieniano nawet
generała Miszczenkę, jako wodza masy kawalerji, wyrzuconej przez Rosjan na
lewy brzeg Wisły, z kierunkiem marszu na Kraków, no i naturalnie, z rozkazem
zniszczenie, przedewszystkiem Kielc, a w Kielcach specjalnie mnie i moich
strzelców. Te alarmujące pogłoski niepokoiły nietylko nas, lecz i niewielką załogę
austrjacką i niemiecką, która stała w Kielcach. Wieści te dochodziły do Krakowa,
skąd zarówno władze wojskowe, jak i politycy od opieki nad Legjonami raz po raz
zapytywali Kielce, czy aby te alarmy nie są prawdziwe. Do mnie wpadał ciągle
z temi niepokojącemi wiadomościami podpułkownik pruski, dowodzący załogą
niemiecką. Był to skądinąd bardzo porządny człowiek i żołnierz — nazwisko jego

wyszło mi z pamięci, słyszałem, że jakoby poległ potem pod Warszawą.
Powiedziałem mu, że biorę na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo
kieleckiego garnizonu i ręczę, że niespodzianie napadnięci nie będziemy.
Wielką jest zaiste zasługą Beliny i mego biura wywiadowczego, złożonego
prawie wyłącznie z kobiet, że mogłem wówczas posiadać dane o nieprzyjacielu.
Opasałem wywiadami szerokie półkole dokoła Kielc tak, że istotnie byłem
spokojny. Belina dokazywał poprostu cudów. Biedni ułani! Na siodłach, zdatnych
do spacerów, niewtrenowani do dłuższych marszów, zajeżdżali konie, siedzenia
zbijali na kotlety; uzbrojeni w długie, niezdatne do konnej służby karabiny, do
krwi rozdzierali sobie plecy, a jednak wytrwale odbywali patrolowanie, robiąc
niekiedy po 60-80 kilometrów dziennie w różnych kierunkach. Jeszcze bardziej
ofiarnie pełniły służbę kobiety. Na furmankach tłukły się one samotnie po
wszystkich drogach, zataczając kręgi znacznie obszerniejsze, niż jazda, bo
sięgające do Warszawy, Piotrkowa i Dęblina. Na podstawie moich danych
uspakajałem mego Niemca. Narazie nie było się czego obawiać. Nad Pilicą, na
północy, jeden pułk dragonów starał się dowieść, że jest nie pułkiem, a conajmniej
korpusem jazdy. Kawalerja rosyjska była wprawdzie szeroko rozrzuconą nad
Pilicą, robiła wywiady na południe i wschód, ale wywiad mój napotykał ciągle na
jeden tylko i ten sam pułk.
Sam więc byłem spokojny, ale uspokoić swego otoczenia nie mogłem. Te głupie
pogłoski o masach kawalerji robiły swoje. Przypuszczam, że były rozmyślnie
puszczane, a że ludność składała się z Żydów i Polaków — nacyj, wypędzających
bardzo starannie z głowy wszystko, co pachnie wojną, a zatem ludzi niezwykle
łatwowiernych i poddających się strachowi — więc nerwowy stan otoczenia
udzielał się niewielkiej załodze Kielc, ba, sięgał dalej aż do bram Krakowa. Lecz
wkrótce sytuacja zaczęła się pogarszać. Austrjacy przegrali walne bitwy pod
Lwowem, Armja Dankla i grupa Kummera zostały w części rozbite, w części
zmuszone do szybkiego odwrotu z Lubelszczyzny. Teraz zaczynało być istotnie
ciepło. Na naszym lewym brzegu Wisły pierwsze dane o pogorszeniu sytuacji
otrzymałem od swych wywiadowczyń aż z pod Radomia, gdzie operował generał
Nowikow. Było to jeszcze daleko od nas, ale jednak zaczynało wzbudzać istotny
niepokój.
Miałem wówczas zamiar przyjąć pierwszą bitwę pod Kielcami. Liczyłem, że będę
miał przed sobą kawalerję rosyjską, a ta, po moich doświadczeniach z pochodu na
Kielce, nie wzbudzała we mnie szacunku. Szło mi zaś o to, aby nawet w wypadku,

gdybym miał opuścić Kielce, nie pozostawić po sobie wrażenia, że jesteśmy jakby
dalszym ciągiem „uciekinierów” z 63 roku. Cofnąć się możemy, lecz wtedy, gdy
pierwszą obroną wykażemy, że bić się potrafimy, a przy cofaniu się umiemy
zależycie zęby pokazać. Tam więc koło Kielc wybierałem sobie plac pierwszej
większej bitwy. Nie sądzonem jednak mi było mieć bój pod tem miastem. Może
być, że się stało i dobrze, gdyż Kielce same uniknęły ciężkiej kary i zemsty. Dotąd
jednak żal mi, żem nie zatrzymał się przy swojej pierwszej decyzji i uległ
okolicznościom. Okoliczności zaś były następujące.
Pewnego dnia przyszedł do mnie podpułkownik pruski z depeszą, że wojsko
niemieckie nazajurz wychodzi z Kielc, my zaś będziemy odwiezieni koleją do
Krakowa, czy pod Kraków, prosi więc, abym się do tego wyjazdu przygotował.
Oświadczyłem mu, że może on wychodzić z Kielc, dokąd mu się podoba, ja zaś
zostanę w mieście, dopóki nieprzyjaciel nie zmusi mnie do cofnięcia się z niego.
Nazajutrz rano zawiadomił mnie, że rozkaz wymarszu cofnięto i że zostaje
narazie i on, prosi jednak, abym wzmocnił swoje wywiady, bo on ze swemi
landszturmami, złożonemi z ludzi o dosyć podżyłym wieku, nie jest w stanie
prowadzić na szeroką skalę wywiadów dokoła miasta.
Przez dwa dni był spokój, lecz wieczorem dosyć późnym, dnia drugiego
przyszedł do mnie znowu komendant pruski ze swym adjutantem, przynosząc mi
tym razem i depeszę do mnie z Krakowa od Komendy Legjonów. Telegram
brzmiał, że mam razem z Prusakami i Austrjakami wymaszerować nazajutrz rano
z Kielc w kierunku Staszowa, rekrutów zaś mam odesłać nazajutrz, rannym
pociągiem, do Krakowa. Podpułkownik pruski dodał, że to nie jest cofanie się, lecz
odwrotnie idziemy w kierunku nieprzyjaciela, który się ukazał koło Staszowa,
liczy więc, że nie zechcę odmówić mu pomocy. Ciężko mi było istotnie odmawiać
w tym wypadku. Przed dwoma dniami mowa była jedynie o cofaniu się do
Krakowa, teraz o marszu w kierunku nieprzyjaciela. Odpowiedziałem, że się
namyślę, i umówiłem się, że jeżeli pójdę razem, to wymarsz nastąpi raniutko,
o świcie, ze zbiórką u rozdwojenia szos: Krakowskiej i Chmielnickiej. O jego
odejściu spędziłem bardzo przykrą godzinę, namyślając się, co mam uczynić.
Dobrze było mówić każdemu Austrjakowi czy Prusakowi, że wychodzi z Kielc za
kilka godzin. Żaden z nich niczem nie był z miastem związany, każdy otrzymywał
wszystko, co mu potrzeba, czy z Berlina, czy z Wiednia. Było im zupełnie
obojętnem, czy to, co wyciskają z miejscowej ludności, biorą z Kielc, czy z innego
miejsca. Żaden z nich również uczuciowo nie miał nic wspólnego z miastem. Dla

mnie była to operacja i trudna i bolesna. Trudna dlatego, że w Kielcach założone
zostały wszelkie warsztaty: krawieckie, szewckie, rymarskie, tu pod względem
wyekwipowania była moja baza, już do pewnego stopnia zorganizowana i rozstać
się z nią było niełatwo bez zmarnowania włożonej pracy i materjału. Tu też
rozpoczęła się wcale nieźle praca organizowania nowych formacyj wojskowych.
Wreszcie względnie wielka ilość osób w Kielcach zaangażowała się w stosunki
z nami. Opuścić ich bez pomocy, znaczyło wydać ich na zemstę nieprzyjaciela. Nie
mogłem przecie mieć takiego stosunku do pracy, jak komendant Legjonów, który,
dowiedziawszy się od stojącego na warcie żołnierza, że jest moim rekrutem
z Jędrzejowa, groził mu palcem, dodając: „Poczekaj, poczekaj! Przyjdą Moskale, to
cię powieszą!”
Zostać jednak w Kielcach było bardzo trudno, powiedziałbym więcej — było
niemożliwe. Pod względem technicznym byliśmy bardzo śmieszną organizacją, jak
na rok 1914-ty. Jeżeli w pierwszej chwili zgodziłem się na próbę wymarszu
z werndlami, to teraz odczuwałem wyraźnie, że jestem w celach bardzo
dziwacznych jakgdyby szantażowany przezbrojeniem nas w normalną broń
repetjerową. Szło o poddanie się komuś bez zastrzeżeń. Lecz gdy rozważałem
pytanie, komu właściwie mam być poddany, nie mogłem znaleźć odpowiedzi dla
samego siebie. Nie mogłem zdać sobie z tego sprawy, gdyż szantaż prowadzony
był z dwóch, że tak powiem, stron: ze strony N. K. N. — czyli organizacji polskiej
i ze strony austrjackich oficerów Sztabu, z pomiędzy których każdy mówił co
innego. Jeden udawał patrjotę polskiego, chcącego razem ze mną konspirować
przeciw Austrjakom tak, że wydawał mi się ajentem prowokatorem, drugi ze
wzruszeniem ramion mówił o wszelkich próbach N. K. N-u, trzeci żądał poprostu
poddania się N. K. N-owi, grożąc rozbrojeniem nawet z werndlów i t. d. Wyglądało
mi to tak, że z jednej strony lekceważono nas zupełnie — na co byłem
w pierwszych chwilach wojny przygotowany — z drugiej zaś strony, szukano
zrobienia jakiegoś niezrozumiałego dla mnie geszeftu, czy karjery, kosztem
naszym i naszej skóry. Nieraz zastanawiałem się, czy różni z N. K. N-u
i oficerowie Sztabu, z którymi miałem do czynienia, odpowiadali przed jakąś
władzą przełożoną za swoje postępowanie w stosunku do nas. W każdym razie
pewnikiem dla mnie było, że jeśli ich obietnice i szantaże są czynione dla jednego
i tego samego celu, to niedostatecznie się umówiono przedtem, nim rozpoczęto
rozmowę ze mną. Przez cały ów czas miałem wrażenie, że mam do czynienia
raczej z jakimś osobistym interesem tych wszystkich panów, którzy nie czuli się
zobowiązani do mówienia prawdy swojej władzy. Jakimś niewyraźnym narazie

celem, o ile zrozumieć mogłem wtedy, była chęć odebrania mnie i moim strzelcom
możliwie dużo z tej samodzielności, którą dawała mi pierwsza umowa z Austrją.
Chciano narzucić nam zewnętrzne cechy austrjackie, poddać nas rozkazom
nieledwie
pierwszego lepszego drobnego oficera, czy
nawet
agenta
szpiegowskiego. Głównym momentem szantażu było uzbrojenie, tem próbowano
stale wydobyć ze mnie zgodę na coraz nowe, coraz inaczej brzmiące propozycje,
idące jednak zawsze w kierunku zmniejszenia naszej samodzielności. Ta widocznie
była głównym wrogiem, głowną naszą zbrodnią i wobec rozumujących Polaków
z N. K. N-u i — co już było bardziej naturalnem — wobec różnych przedstawicieli
władzy wojskowej austrjackiej.
Wahałem się, czy mogę pozostać w Kielcach. Byłem niedostatecznie uzbrojony,
wyekwipowany licho wie jak, bez ładownic, bez płaszczów, bez butów,
wytrzymujących dłuższe marsze, bez środków, pozwalających żołnierzowi wieść
w polu swoje skromne życie, wreszcie bez kuchen polowych, tego dobrodziejstwa
żołnierza na wojnie. Byliśmy umundurowani licho po strzelecku, za własne
pieniądze, nie stanowiliśmy oddziału zdatnego — według powszechnego sądu tak
zwanych fachowców — ani do boju, ani do jakiejkolwiek operacji wojennej,
wymagającej wysiłku pracy żołnierskiej przez kilka dni, bez żadnej przerwy.
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