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JULISZ SŁOWACKI

Hymn
Bogaroǳico, ǲiewico!
Słucha nas, Matko Boża,

Matka Boska, O czyzna,
Śpiew, ǲieǳictwo

To o ców naszych śpiew.
Wolności błyszczy zorza, Wolność
Wolności bĳe ǳwon,
Wolności rośnie krzew.

Bogaroǳico! Wolność, Śpiew
Wolnego ludu śpiew
Zanieś przed Boga tron.

Podnieście głos, rycerze,
Niech grzmią wolności śpiewy,

Ros a, Ros anin, Dusza

Wstrzęsną¹ się Moskwy wieże.
Wolności pieniem wzruszę
Zimne granity Newy;

I tam są luǳie — i tam ma ą duszę.

Noc była… Orzeł dwugłowy
Drzemał na szczycie gmachu

Ptak

I w szponach niósł okowy².
Słucha cie! zagrzmiały spiże³,
Zagrzmiały… i ptak w przestrachu
Uleciał nad świątyń krzyże.

Spo rzał — i nie miał mocy Wolność, Światło, Cień
Patrzeć na wolne narody,
Olśniony blaskiem swobody,

Szukał cienia… i w ciemność uleciał północy.

O wstyd wam! wstyd wam, Litwini!
Jeśli w Gedymina groǳie⁴
Odpocznie ptak zakrwawiony,

Głos potomności obwini
Ten naród — gǳie czczą w naroǳie

Krwią zarǳawiałe⁵ korony.

Wam się chylić przed obcemi,
Nam we własnych ufać siłach;

Państwo, Naród

Bęǳiem żyć we własne ziemi
I we własnych spać mogiłach. —

¹wstrzęsną — ǳiś popr.: wstrząsną. [przypis edytorski]
²okowa — ka dany, łańcuchy (zwykle występu e w lm: okowy). [przypis edytorski]
³spiże — tu: ǳwony. [przypis edytorski]
⁴gród Gedymina — Wilno; Gedymin (ok. –), wielki książę litewski (–), założyciel dynastii

Giedyminowiczów, twórca mocarstwowe potęgi Litwy, ǳiad Jagiełły. [przypis edytorski]
⁵zarǳawiały — ǳiś popr.: zarǳewiały. [przypis edytorski]
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Do broni, bracia! do broni!
Oto ludu zmartwychwstanie,

Powstanie,
Zmartwychwstanie,
Odroǳenie przez grób,
Naród

Z ciemne pognębienia toni,
Z popiołów Feniks nowy

Powstał lud — błogosław, Panie!
Niech grzmi pieśń ak w ǳień godowy.

Bogaroǳico! ǲiewico!
Słucha nas, Matko Boża,
To o ców naszych śpiew,

Wolności błyszczy zorza,
Wolności bĳe ǳwon
I wolnych płynie krew,

Bogaroǳico! Matka Boska, Bóg, Krew
Wolnego ludu krew,
Zanieś przed Boga tron.
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