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ALOJZY FELIŃSKI
ANTONI GORECKI

Boże, coś Polskę…¹
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki²
Otaczał blaskiem potęg i chwały,

Polska, Bóg, Opieka,
Walka, Wolność

Coś ą osłaniał tarczą swe opieki³
Od nieszczęść, które przygnębić⁴ ą miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
O czyznę wolną racz nam wrócić, Panie!⁵

Ty, któryś potem⁶ tknięty e upadkiem
Wspierał walczących⁷ za na świętszą sprawę,
A chcąc⁸ świat cały mieć e męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał e sławę.

Przed Twe ołtarze… itd.

¹Boże, coś Polskę… — Autorem pierwsze wers i hymnu Boże, coś Polskę est Alo zy Feliński. Tekst powstał
na zamówienie wielkiego księcia Konstantego i został napisany na cześć monarchy Królestwa Polskiego, a za-
razem cara Ros i, Aleksandra I. Opublikowany został  lipca  r. w „Gazecie Warszawskie ” pod tytułem
Pieśń narodowa za pomyślność króla. Hymn wywołał polemikę: w lutym  r. „Pamiętnik Warszawski czyli
ǲiennik Nauk i Umie ętności” opublikował wers ę hymnu Antoniego Goreckiego pod znaczącym tytułem
Hymn do Boga o zachowaniu wolności. Wykonywana podczas uroczystości kościelnych i patriotycznych pieśń
zyskała sobie wielką popularność i ulegała licznym przekształceniom. Podczas poprzeǳa ących wybuch po-
wstania styczniowego masowych manifestac i narodowych, akie odbywały się przede wszystkim w kościołach,
hymn uzyskał znaną ǳiś postać. Obe mu e ona po części zarówno wers ę Felińskiego (dwie pierwsze stro,
agmenty trzecie ), ak wers ę Goreckiego (modyfikac a reenu, trzecia i czwarta strofa). Początkowa melodia
autorstwa kapitana Jana Nepomucena Kraszewskiego z -o pułku piechoty poszła w zapomnienie, a zastąpiły ą
znane melodie kościelne (na pierw Bądź pozdrowiona Panienko Maryjo, a późnie Serdeczna Matko). Na bliższą
publikowane tu wers i est pochoǳąca z epoki przedpowstaniowe , wydana pod tytułem Modlitwa za Ojczyznę
w zeszycie pierwszym Śpiewów nabożnych polskich, [Warszawa] . [przypis edytorski]

²Boże, coś Polskę (…) sławę — dwie pierwsze stro hymnu pochoǳą z pierwotne wers i tekstu autorstwa
Felińskiego; drobne rozbieżności wskazano w przypisach. [przypis edytorski]

³Coś ją osłaniał tarczą swej opieki— w wers i Felińskiego: „I tarczą swo e zasłaniał opieki”. [przypis edytorski]
⁴przygnębić — w wers i Felińskiego: „przywalić”. [przypis edytorski]
⁵Przed Twe ołtarze (…) Ojczyznę wolną racz nam wrócić — opublikowany  lipca  r. w „Gazecie War-

szawskie ” pierwotny tekst autorstwa Alo zego Felińskiego zatytułowany Pieśń narodowa za pomyślność króla
miał nawiązywać do ang. pieśni God save the King; wskazywał na to reen: „Przed Twe ołtarze zanosim bła-
ganie/ Naszego Króla zachowa nam Panie”. Wyrażało się w nim legalistyczne stanowisko aprobu ące właǳę
Aleksandra I w Królestwie Polskim, reprezentowane ednak edynie przez część społeczeństwa. W lutym 
r. „Pamiętnik Warszawski czyli ǲiennik Nauk i Umie ętności” opublikował wers ę hymnu Antoniego Gorec-
kiego pod znaczącym tytułem Hymn do Boga o zachowaniu wolności. Gorecki prezentował pogląd, że wartością
est nie tyle zachowanie króla, ile wolności, stąd reen: „Niesiemy modły przed Two e ołtarze,/ zostaw nas
Panie przy wolności darze”. Prośba o wolność z reenu Goreckiego pozostała na stałe ako modyfikac a tekstu;
podobnie dwie ze strof ego hymnu. Jeszcze w  r. zmieniono drugi wers reenu na: „Naszą o czyznę racz
nam wrócić, Panie”. Wkrótce pieśń stała się deklarac ą nieposłuszeństwa wobec ofic alne właǳy; w  r.
została zakazana w zaborze ros., śpiewali ą uczestnicy powstania styczniowego, przez co zyskała miano „Mar-
sylianki  roku”. Późnie śpiewano „Boże coś Polskę” podczas okupac i hitlerowskie oraz w czasie stanu
wo ennego w latach . XX w. Po roku  zmieniono ponownie reen, zastępu ąc azę „racz nam wrócić”
słowem „pobłogosław”. [przypis edytorski]

⁶Ty, któryś potem — w wers i Felińskiego: „Ty, coś ą potem”. [przypis edytorski]
⁷walczących — w wers i Felińskiego: „walczącą”; w całym zdaniu-strofie pierwowzoru tekstu mowa est

o Polsce, nie zaś o e obrońcach, ak w późnie przy ęte wers i tekstu. [przypis edytorski]
⁸A chcąc — w wers i Felińskiego: „I chcąc”. [przypis edytorski]
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Niedawnoś wolność zabrał z polskie ziemi⁹,
A łez, krwi nasze popłynęły rzeki,
Jakże to musi być okropnie z tymi,
Którym o czyznę odbierasz na wieki.

Przed Twe ołtarze… itd.

Wróć nasze ¹⁰ Polsce świetność starożytną¹¹,
Użyźnĳ pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokó na nowo zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany!

Przed Twe ołtarze… itd.

Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy¹²,

Bóg, Siła, Właǳa,
Sprawiedliwość, Wróg

Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe
Obudź naǳie ę w każde polskie duszy.

Przed Twe ołtarze… itd.

Boże Na świętszy ! Przez Twe wielkie cudy
Oddala od nas klęski, mordy bo u,
Połącz wolności węzłem Two e ludy
Pod edno berło Anioła Poko u¹³.

Przed Twe ołtarze… itd.

Boże Na świętszy, przez Chrystusa rany
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi.
Spo rzy na lud Twó niewolą znękany,
Przy mĳ ofiary z synów polskie ziemi.

Przed Twe ołtarze… itd.

⁹Niedawnoś wolność zabrał (…) wieki — czwarta strofa pochoǳi, z pewnymi przekształceniami, z wers i
hymnu Antoniego Goreckiego. W całości hymn ten brzmi: „O ty! którego potężna prawica/ W chwili świat
zniszczyć, w chwili stworzyć może,/ Co się lud biedny twą łaską zaszczyca,/ Ty o ców naszych nieśmiertelny
Boże!/ Niesiemy modły przed two e ołtarze,/ Zostaw nas, Panie, przy wolności darze./ Niech innym góry swe
złoto oddaǳą,/ Niecha ich miecza żelazna potęga,/ ǲierżąc okuty świat pod swo ą właǳą,/ Od wiecznych
lodów do ognia dosięga./ My niesiem prośby przed Two e ołtarze,/ Zostaw nas, Panie, przy wolności darze./
Chwilęś ą tylko zabrał z nasze ziemi,/ A łez, krwi nasze popłynęły rzeki,/ Jakżeż to musi być okropnie z temi,/
Którym ty wolność odbierzesz na wieki?/ Niesiemy modły przed Two e ołtarze,/ Zostaw nas wiecznie przy
wolności darze./ Jedno twe słowo, wielki gromów Panie,/ Z prochów nas, z prochów wskrzesić było zdolne,/
Jeśli znów karać twa wola nastanie,/ Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne./ Niesiemy modły przed Two e
ołtarze,/ Zostaw nas, Panie, przy wolności darze”. W wers i ze Śpiewów nabożnych polskich z  r. strofa ta
po awia się w dalsze części utworu, oczywiście przekształcona. [przypis edytorski]

¹⁰naszej — w wers i Felińskiego: „nowe ”; w innych wers ach: „biedne ”. [przypis edytorski]
¹¹Wróć (…) świetność starożytną — pierwszy wers, z pewną modyfikac ą, pochoǳi z wers i Felińskiego;

część dalsza stro, wyraża ąca życzenie harmonĳnego współżycia narodów polskiego i rosy skiego pod berłem
Aleksandra I, poszła w zapomnienie. Pierwotnie strofa ta brzmiała: „Wróć nowe Polsce świetność starożytną/
I spraw, niech pod Nim szczęśliwą zostanie;/ Niech sprzy aźnione dwa narody kwitną/ I błogosławią Jego
panowanie”. Pisane wielką literą zaimki: „Nim”, „Jego” odnoszą się do osoby cara. [przypis edytorski]

¹²Boże, którego ramię (…) berła władców świata kruszy — Początek stro nawiązu e do wymowy początkowe
stro wers i Goreckiego: „O ty! którego potężna prawica/ W chwili świat zniszczyć, w chwili stworzyć może,/
Co się lud biedny twą łaską zaszczyca,/ Ty o ców naszych nieśmiertelny Boże!”. Dalsza część, mówiąca o wro-
gach Polski, stanowi uż modyfikac ę formalną i ideową wprowaǳoną w latach poprzeǳa ących powstanie
styczniowe. [przypis edytorski]

¹³Boże Najświętszy (…) Pokoju — strofa ta stanowi modyfikac i trzecie stro hymnu w pierwotne wer-
s i Felińskiego, na co wskazu ą niezmienione wyrazy na końcach wersów; wymowa ednak została całkowicie
zmieniona. U Felińskiego strofa brzmi następu ąco: „Ty, coś na koniec nowymi ą cudy/ Wskrzesił i sławne
z klęsk wza emnych w bo u/ Połączył z sobą dwa braterskie ludy,/ Pod edno berło Anioła poko u”. [przypis
edytorski]
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Boże Na świętszy, od którego woli¹⁴
Istnienie świata całego zależy,

Bóg, Właǳa, Wolność

Wyrwĳ lud polski z tyranów niewoli,
Wspiera szlachetne zamiary młoǳieży.

Przed Twe ołtarze… itd.

Gdy naród polski ǳisia we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy,
By ich męczeństwem uwieńczone skronie
Nam do wolności otworzyły bramy¹⁵.

Przed Twe ołtarze… itd.

Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie¹⁶,
W chwili nas z prochów wskrzesić bęǳie¹⁷ zdolne.

Bóg, Wolność

A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!

Przed Twe ołtarze… itd.

¹⁴Boże Najświętszy, od którego woli — w wers i opublikowane w  w Śpiewach nabożnych polskich trzy
powyższe stro występu ą w odwrócone kole ności. Po nie następu e strofa tu nieuwzględniona: „Oddala od
nas klęski, mordy, zno e,/ Okaż się o cem nad ǳiećmi Two emi/ Którzywy leli łez tysiące, zdro e/ Za matkę
Polskę, o nią Cię prosiemy”. [przypis edytorski]

¹⁵By ich męczeństwem (…) bramy — w wers i ze Śpiewów nabożnych polskich: „Cierniem męczeństwa uwień-
czyli skronie,/ A nam wolności otworzyli bramy”. [przypis edytorski]

¹⁶Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie — ostatnia strofa, z pewnymi przekształceniami została zachowana
z wers i Goreckiego, gǳie brzmi ona: „Jedno twe słowo, wielki gromów Panie,/ Z prochów nas, z prochów
wskrzesić było zdolne,/ Jeśli znów karać twa wola nastanie,/ Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne”. [przypis
edytorski]

¹⁷bęǳie — w wers i Goreckiego (pisane w czasach istnienia Królestwa Polskiego), z które pochoǳi ta
strofa: „było”. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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