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inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko 
pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni 
i wierszy. „a zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym ży-
ciem będzie grać!” – pisał artur oppman, czy: „Haller 
nam przewodzi, polskę oswobodzi”.
Z kolei na najsłynniejszym plakacie stanisława sawi-
czewskiego „Wstąp do wojska. Broń ojczyzny” gen. 
Józef Haller wzywał do zaciągu do armii ochotniczej. 
stanął na jej czele w dramatycznym momencie, gdy la-
tem 1920 r. ważyły się losy nie tylko polski, lecz także 
cywilizacji łacińskiej zagrożonej bolszewickimi horda-
mi. Wtedy udało się nam uratować dopiero co wskrze-
szoną niepodległość, a rola bohatera tego albumu w jej 
odzyskaniu i utrzymaniu jest nie do przecenienia. nieste-
ty, więcej o jego zasługach potrafią powiedzieć jedynie 
specjaliści i pasjonaci historii.
prezentowany album – wspólne dzieło instytutu pa-
mięci narodowej i Wojskowego Biura Historycznego 
im. gen. Kazimierza sosnkowskiego – ma za zadanie 
zmienić ten stan rzeczy i przywrócić błękitnemu gene-
rałowi należne miejsce na kartach polskich dziejów.

Józef Haller to nie tylko legendarna Błękitna armia, 
powrót Kresów, historyczne zaślubiny z Bałtykiem czy 
armia ochotnicza w 1920 r., ale całe życie poświęcone 
polsce. To także służba parlamentarna w ii rzeczypo-
spolitej, wspieranie jej odbudowy oraz działalność na 
emigracji po 1939 r. i chrześcijański wymiar świadectwa 
Hallera. 


