
Pieśni piętnujące antypatriotów, magnatów          

i zdrajców 

Marsz do słów Ehrenberga Szlachta z roku 31 i jej wariant zatytułowany Marsz trupiarzy śpiewano w oddziale Czachowskiego. 

Autorów oburza egoizm szlachty, która w tragicznych dla ojczyzny chwilach oddaje się rozrywce. W środowisku rzemieślników 

lwowskich egzystowała pieśń Cóż zrobim z wrogami? na nutę kolędy A cóż z tą dzieciną będziem czynili?. Inna pieśń  – Kolęda 

rzemieślników lwowskich na nutę Mesjasz przyszedł na świat prawdziwy - manifestuje solidarność z innymi narodami, wierność 

bohaterskim tradycjom ludu polskiego. Utwór Kraino wesoła, wesoła, choć goła to wyśmianie magnatów galicyjskich – egoistycznych, 

pozbawionych całkowicie uczuć patriotycznych, skąpych, odmawiających wsparcia pieniężnego, gardzących powstańczym ludem, 

schlebiających ciemiężcom Polski, marzących o upadku powstania. Celną ocenę antynarodowej polityki szlachty w ostatnich miesiącach 

powstania, gdy sparaliżowała ona rewolucyjne posunięcia Traugutta zawiera ludowa pieśń Chcecie, bym wam zaśpiewał. Anonimowa 

Pieśń żandarmów narodowych ( wiosną 1863r. w Warszawie powstała Straż Bezpieczeństwa inaczej Narodowa Żandarmeria do Walki 

z Kontrrewolucją i Zdradą do obrony Rządu Narodowego, jednym z inicjatorów jej założenia był wybitny działacz czerwonych Stefan 

Bobrowski. Większość jej członków stanowili robotnicy, rzemieślnicy, chłopi) jest pomyślana jako odpowiedź żandarmów narodowych 

tym, którzy bali się zdecydowanych, rewolucyjnych posunięć. Według autora żandarmi urzeczywistniają wolę społeczeństwa żądającego 

kary dla zdrajców, pieśń polemizuje z tymi, którzy zwą żandarmów bratobójcami. Nienawiść do zdrajców znajdujemy też w ludowym 

utworze pt. Zdrajcy, szpiedzy! Co wy we łbie macie. Wyraża on konieczność stosowania rewolucyjnego wymiaru sprawiedliwości, ma 

charakter utworu folklorystycznego, przypomina ludowe zaklęcie. Rola polityczna anonimowych pieśni powstańczych była duża. 

Sprzyjały one solidarności rewolucyjnych sił ludu, potęgowały wole walki. Ogromny wpływ na lud polski wywarły w kwietniu 1863 

pieśni Od zimy – od Wincentego i Precz z amnestią (amnestia – akt obłudy, nie dawał powstańcom żadnych gwarancji, jednocześnie       

z ogłoszeniem amnestii car nakazał intensyfikację represji wobec patriotów i mianował namiestnikiem guberni zachodnich oprawcę 

Murawiewa; Dla autora pieśni Precz z amnestią kapitulacja przed władzą carską oznacza zapomnienie o cierpieniach zadanych przez 

ciemiężców, niepamięć o tych ofiarach, które poniosły pokolenia patriotów w walce o wolność przyjęcie amnestii byłoby  narodowa 

hańbą; pieśń Od zimy napiętnowała hańbą Murawiewa). Wymienione pieśni demaskowały próbę oszukania Polaków.  

  



Pieśni o bohaterach walki rewolucyjnej 

Ludowe pieśni historyczne uwieczniły bohaterską walkę oddziałów powstańczych, które nie złożyły broni nawet wtedy, gdy główne siły 

powstania uległy rozbiciu . Powstańcze oddziały partyzanckie na nowo uzupełniano  i organizowano, co było możliwe dzięki pomocy 

ludu: chłopi pomagali oddziałom w aprowizacji, informowali o ruchach wojsk carskich, ukrywali rannych powstańców, wśród patriotów 

uzupełniających przerzedzone szeregi niemało było chłopów. Świadectwem pozytywnego stosunku chłopów do powstania jest ludowa 

poezja ustna, np. pieśń  Wrony konik w lot biega, Marsz Czachowskiego (ułożony przez patriotów galicyjskich, którzy wstąpili do jego 

oddziału). Jeden z wariantów pieśni Wrony konik w lot biega poświęcony jest Czachowskiemu drugi  zaś Zygmuntowi Chmieleńskiemu. 

Są one niemal identyczne. Pieśń z niemałą dozą autentyzmu przedstawia życie partyzanckich oddziałów w okresie ciężkich bojów          

z przeważającymi siłami. Pieśń wyraża prawdziwy stosunek powstańców do swoich dowódców: powstańcy aprobowali pryncypialność   

i żelazną wolę Czachowskiego i Chmieleńskiego, podzielali ich pogardę dla tchórzów. W pieśni powstańczej prezentacja dowódcy 

partyzanckiego nierozerwalnie łączy się z tematyką ludowego bohaterstwa. Świadectwem niegasnącego ludowego optymizmu, woli 

zwycięstwa jest pieśń partyzancka Hej, skowronek już śpiewa wykonywana na motywach Wronego konika. Rękojmią zwycięstwa jest 

dla autorów pieśni konsolidacja sił powstańczych. Powstała prawdopodobnie  nie wcześniej niż w styczniu 1864 i daje wyobrażenie       

o męstwie i dążeniach kawaleryjskiego oddziału Władysława Nowackiego – Kopaczyńskiego (Junoszy), zwolennika zdecydowanych 

działań, współbojownika Bosaka. Hej skowronek ukazuje jak bardzo odpowiadała interesom ludu działalność Bosaka i Traugutta, którzy, 

nie bacząc na poważne klęski i straty, chcieli wytrwać i zorganizować na wiosnę pospolite ruszenie i zwyciężyć. Nieprzemijającym 

dowodem pamięci o rewolucjonistach – organizatorach ruchu ludowego na Białorusi i Litwie, jest pieśń partyzancka  Przeszły troski       

i frasunki. Pieśń odzwierciedla siłę i rozmach ruchu powstańczego na Litwie i Białorusi, sławi wiernych ludowi przywódców powstania: 

Narbutta, Wysłoucha, Kołyszkę, Jabłonowskiego – Dłuskiego, Mackiewicza, Sierakowskiego. W oddziałach powstańczych narodziło się 

niemało anonimowych pieśni o bohaterstwie szeregowych uczestników powstania , np. folklorystyczny utwór Na grub Wisnieskiego 

(zachowana pisownia oryginału). Interesująca dla zrozumienia wewnętrznego świata powstańców jest pieśń Pożegnanie sieroty. Pieśń 

ma formę dialogu prowadzonego między powstańcami, a płaczącą chłopską dziewczyną. Pieśń powstańców białoruskich mazur, 

dokumentuje braterstwo powstańców nie tylko na polu walki, ale i w pieśni. 



Pieśni powstałe w pierwszych 

miesiącach powstania 

  

Lasy, bory, w których niejednokrotnie rozgrywały się dramatyczne potyczki z wrogiem to częsty motyw powstańczych pieśni. Porusza 

go jedna z pierwszych piosenek partyzanckich pt. W las oraz pieśń Hej, partyzantko, broń do ręki. Młodzież, uchylając się od poboru 

rekrutów do armii carskiej, zbierała się w lesie. Upamiętnia to pieśń pt. Obóz w Ojcowie, wykonywana na motywach pieśni Pola Obóz 

moskiewski pod Kownem. Powstały też utwory ośmieszające Wielopolskiego. Wielką rolę polityczną odegrała w latach 1861 - 63 pieśń 

rozpoczynająca się od słów Boże, coś Rosję, znana pod różnymi tytułami: Pieśń ludu rosyjskiego Pieśń za ojczyznę Rosjan z 1863r, 

Hymn Rosjan, Modlitwa Rosjan. Powstała w okresie masowych manifestacji 1861r. i wykonywana była na motywach znanego hymnu 

powstania styczniowego Boże, coś Polskę. Autorzy tej polskiej pieśni rewolucyjnej przemawiają w imieniu ludu rosyjskiego 

solidaryzującego się z Polakami. Pieśń rysuje Rosjan jako ludzi pełnych humanizmu i szanujących pokój, potępiających carska politykę 

uciskania ludów, zaś polskich patriotów uważających za swych braci. Sławi wiernych przyjaciół ludu polskiego – Pestla i Hercena. Pieśń 

wyraża dążenie uczestników powstania styczniowego do polsko-rosyjskiego rewolucyjnego braterstwa, wiarę w postępowe siły Rosji. 

Piosenki nie stroniły od humoru i wojackiej zalotności, podrwiwały z trudów wojennych i tchórzy. Każda niemal formacja miała swe 

ulubione pieśni. W kawalerii śpiewano najczęściej Wionął wiatr błogi na Lechitów ziemię,  Jak nie mamy żyć wesoło, w kompaniach 

strzeleckich Oj, ostre kosy nasze,  Marsz Garibaldiego. Żuawi chętnie śpiewali pieśni Nie zeszło słońce, nie wstały ptaszęta,    Marsz 

żuawów,  Od Warszawy do Krakowa (z refrenem Hej, ha, hołodno, żołnierz żyje swobodno) oraz Hej, koledzy, precz frasunek. W 

obozie Czachowskiego powstała piosenka Wrony konik, u Jeziorańskiego śpiewano W krwawym polu srebrne ptaszę, u Langiewicza 

popularna była piosenka Co za gwar. 

 

  



Pieśni patriotyczne dawnych lat śpiewane           

w okresie powstania styczniowego 

Obok nowych, powstałych w okresie powstania styczniowego pieśni, w środowisku powstańczym szeroko rozpowszechniły się pieśni 

patriotyczne dawnych lat. Rozpowszechniła się w środowisku uczestników powstania styczniowego pieśń Jeszcze Polska nie zginęła. 

Ulegała wariantyzacji, naśladowano ją, tworzono nowe strofy. Bliskie były uczestnikom powstania styczniowego ludowe pieśni 

żołnierskie z lat 1830-31, np. w żuawach śmieci jedną z najbardziej ulubionych była pieśń z powstania listopadowego Prawy Krakus – 

zazwyczaj wieczorami nauczyciel z Piotrkowa o nazwisku Listopad intonował pieśń, towarzysze zaś podchwytywali jego śpiew. 

Popularne były też pieśni Wionął wiatr błogi na Lechitów ziemię, My, Polacy, my, rodacy i wiele innych. Wykonywano pieśni do słów 

Pola z cyklu Pieśni Janusza wydanego w 1833 (np. pieśń Obóz moskiewski pod Kownem). Bliska i droga była uczestnikom powstania 

styczniowego poezja Mickiewicza (śpiewano np. pieśń Nie dbam jaka spadnie kara, pochodzącą z Dziadów, z reguły pieśń ta 

zatytułowana jest Pieśń więzienna lub Pieśń katorżników, popularna była też Ballada Alpuhara z Konrada Wallenroda). Bliska była 

uczestnikom powstania styczniowego pieśń do słów Ehrenberga Bartłomiej Głowacki. Nader popularna była pieśń rewolucyjna do słów 

Ehrenberga: Gdy naród do boju. Pieśniami ludowymi powstania styczniowego stały się pieśni do słów Marcela Skałkowskiego Boże 

Ojcze, twoje dzieci (wykonywana na motywach pieśni Kiedy ranne wstają zorze, śpiewano ją podczas manifestacji w latach 1860 – 62, 

np. na ulicach warszawy  w 30 rocznicę powstania listopadowego) i Dalej, bracia, topór w dłonie (marsz polityczny o myśli ludowej na 

motywach pieśni ilirskiej Nek Se hrusti szaka mala), nazywana też Krzyż za lud. Popularny był Marsz Mierosławskiego, który narodził 

się w okresie powstania poznańskiego 1848. Wers Precz z tytułami: książę i pan stał się  w przededniu powstania 1863 hasłem 

studentów Uniwersytetu Kijowskiego. Marsz wykonywany był w okresie masowych demonstracji 1860 - 62 oraz w czasie samego 

powstania. Pieśń studentów Krakowskiego Uniwersytetu najprawdopodobniej narodziła się w 1848 w środowisku postępowej 

młodzieży krakowskiej witającej rewolucję węgierską. Polacy, biorący udział w rewolucji węgierskiej napisali pieśń Co to za gwar. Na 

jej podstawie powstała nowa pieśń wykonywana w okresie powstania styczniowego. W okresie manifestacji 1860 - 62 wykonywano 

pieśni Boże, coś Polskę i Chorał do słów Ujejskiego (muzyka Nikiforowicza). Stały się one potem powstańczymi hymnami. 

 



 

Motywy wydarzeń styczniowych na 

obczyźnie 

 

Wiele cennych pamiątek z powstania  styczniowego drukowano we Francji, głównie w Paryżu jak również w innych miastach. Warto 

wspomnieć o Elegie  sur l’hymne national polonais  Stanisława Pilińskiego - Boże coś Polskę pour piano, orgie ou harmonium, pieśń pt. 

Vae vistis (śpiew tułaczy) na głosy solowy (sopran) chór i fortepian Krystyna Ostrowskiego (słowa) i Wojciecha Sowińskiego (muzyka),  

Alberta Potockiego wiersz Do broni! z adnotacją na nutę Marsylianki (marzec 63) i anonimowy ulotny druk Pamiątka rocznicy 

powstania 22 stycznia 1863. Druk ten zawiera wiersz pt. 22 stycznia 1864 z pamiętnymi słowami Za Nasza swobodę i Waszą.  Pieśń 

solowa powstańcza  L’ame de la Pologne została napisana przez Edouarda Plouviera, muzykę skomponował Giovanni Duca.                

W Niemczech ukazało się niewiele druków inspirowanych wydarzeniami z 1683r. Na szczególniejszą uwagę zasługują dwa: zbiorek 

Pieśni powstańcze z roku 1863 wydane w Lipsku nakładem autorki  Celiny z Orelca i anonimowy zbiór publikowany w Lipsku Polska  

w 1863r. Z Lipskiem wiążą się dzieje pieśni powstania styczniowego pt. Warkocz, skomponowej w 1865r. przez Ferdynanda Dulckena.  

W Hamburgu ukazują się w 1863r. Polenlieder w Berlinie w 1866r. Hansa Wachenhusena trzyczęściowy Unter dem weissen Adler. 

Roman aus polens  jungster Vergangenheit.  W Londynie ukazały się w druku dwie polskie pieśni patriotyczne Boże coś Polskę               

i Z dymem pożarów naród angielski przejawił w tym czasie dużą sympatię dla walczącej Polski solidaryzując się z jej wolnościowymi 

dążeniami. W Pradze zostały wydane dwa utwory fortepianowe A. J.Swobody Żałobny marsz za poległych wojowników polskich i Polka 

dla biwakujących powstańców obie kompozycje upamiętniające Henrykę Pustowójtównę - adiutantkę Langiewicza. Motywy powstańcze 

odnajdujemy u kompozytorów rosyjskich, takich jak:  Mokołaj Rimski – Korsakow, Modest Musorgski, Dymitr Szostakowicz.  

 

 



Pieśni do słów poetów powstania 

styczniowego 

W okresie powstania zachodzi proces wyraźnego zbliżenia, wzajemnego przenikania się rewolucyjnej literatury i folkloru. Wiersze 

poetów stają się pieśniami ludowymi. W latach 1863 - 64 Pieśń młodej wiary Romanowskiego zdobywa dużą popularność, 

wykonywano ją na motywach Pieśni żyrondystów. Gotowość do boju o wolność, ofiarną miłość do ojczyzny wyraża utwór  Co tam 

marzyć o kochaniu do muzyki skomponowanej przez S. Dunieckiego. W okresie powstania styczniowego wykonywano kilka pieśni      

z cyklu Pieśni zbudzonych W. L. Anczyca (np. Śpiew kmieci polskich na melodię znanego krakowiaka Albośmy to jacy tacy na tę samą 

melodię wykonywano pieśń z powstania styczniowego do słów Franciszka Kowalskiego Kosyniery. Pieśń strzelców Anczyca weszła do 

licznych śpiewników rewolucyjnych i patriotycznych. Pieśń do słów W. Pola Sygnał posiada ciekawą genezę: pod koniec lutego 1863 

we Lwowie Pol i jego przyjaciele, również uczestnicy powstania, żegnali odchodzących do oddziału powstańczego młodych patriotów. 

Alfred Bojarski improwizował na gitarze melodię, która przypominała sygnał do boju, Pol improwizował słowa. Młodzi przynieśli te 

pieśń do oddziału powstańczego, zdobyła ona dużą popularność.  Inna pieśń do słów Pola Werbel często była śpiewana przez 

powstańców. W latach przedpowstaniowych i w okresie powstania bardzo popularna była pieśń do słów Leona Kaplińskiego Zgasły dla 

nas nadziei promienie wykonywano ja na motywach arii z opery Dionizettiego Lukrecja Borgia. W wielu śpiewnikach nosi ona tytuł 

Pieśń akademików warszawskich  inny tytuł to Pożegnanie akademików kijowskich, co może świadczyć, że kijowska młodzież 

rewolucyjna śpiewała ją idąc do oddziałów powstańczych. Uczuciem rewolucyjnego optymizmu przepełniona jest pieśń do słów Jana 

Lama pt. 1864  Szerokim echem w poezji powstańczej odbiła się bohaterska walka żuawów śmierci. O bohaterstwie i tragicznym 

uczestnictwie żuawów w bitwie miechowskiej (17 lutego 1863) mówi pieśń Wspomnienie rannego z roku 1863. Jej tekst wzorowany 

był na pieśni z powstania listopadowego Pułk czwarty (Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę). Bohaterska walka żuawów znalazła 

oddźwięk w pieśni znanego poety Włodzimierza Wolskiego Marsz żuawów oraz w pieśni napisanej przez Antoniego Wojcieckiego 

Śpiew drugiej kompanii żuawów pułkownika Miniewskiego. 

 


