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Modlitwa polskiego ǳiewczęcia
Wiem a, bo mi o tym
Mama powiadała:

Matka, Córka, Polska,
Modlitwa, Słowo

Żem ǳiecię te ziemi,
Żem est Polka mała.

I wiem, ak mi Polska
Jest droga i miła,
Bom się w polskie mowie
Pacierza uczyła.

Bo mię polskie niwy
Chlebem swym karmiły;
Bo mię polskie pieśni
Skowronki uczyły.

Bo mię tam na niebie
Strzeże Matka Boska,

Matka Boska, Polska,
Właǳa, Opieka, Matka

Ta polska królowa,
Nasza Częstochowska.

Bo przy Bożym tronie
Polscy święci sto ą

Bóg, Polska

I co ǳień się modlą
Za O czyznę mo ą.

Więc i ten paciorek
Polskiego ǳiewczęcia

Modlitwa, O czyzna, Bóg,
O ciec

Przy m, o wielki Boże,
W o cowskie ob ęcia!

Bo on się z me duszy
Wyrywa ak łkanie:
„O czyznę kochaną
Racz nam wrócić Panie!”¹

¹Ojczyznę kochaną racz nam wrócić Panie! — przekręcony nieco wers reenu pieśni religĳne „Boże, coś
Polskę”. Pierwowzór tekstu, autorstwa Alo zego Felińskiego, powstały w  r. na cześć Aleksandra I, cara Ros i
i króla Królestwa Polskiego w edne osobie, był wzorowany na hymnie ang. God save the King i zawierał słowa:
„Naszego króla zachowa nam Panie!”. Pieśń szybko przekształciła się z hołdownicze w buntowniczą ǳięki
zmianie słów na: „O czyznę wolną racz nam wrócić, Panie”. W  r. zakazano e wykonywania w zaborze ros.,
późnie stała się pieśnią powstania styczniowego (nazywano ą Marsylianką  roku). W  r. konkurowała
z Mazurkiem Dąbrowskiego do tytułu hymnu Polski, przy czym wers w reenie zmieniono na: „O czyznę wolną
pobłogosław, Panie”. [przypis edytorski]
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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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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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Jak możesz pomóc?
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