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Bogurodzica 
muzyka i słowa: autor nieznany 

data: hipotetyczna XII/XIII w.; pierwszy zachowany tekst pochodzi z 1407 r. 

 

Jest najstarszą polską pieśnią religijną i najstarszym polskim tekstem poetyckim. Nie 

wiemy gdzie i kiedy powstała. Jednakże za hipotetyczną datę uznaje się przełom 

XII/XIII wieku. Pierwszy zachowany tekst „Bogurodzicy” pochodzi z 1407 roku, ze 

zbioru kazań Macieja z Grochowa (wikarego z Kcyni na Pałukach). Nie uznaje się 

jednak tej daty za moment powstania pieśni. Pełniła rolę hymnu państwowego do 

połowy XVI wieku. Była śpiewana przez rycerzy polskich, między innymi przed bitwą 

pod Grunwaldem, gdzie po stronie wojsk polsko-litewskich walczyli także Rusini, 

Czesi, Ślązacy oraz Tatarzy ze Złotej Ordy. 

 

Nota historyczna 

Tekst „Bogurodzicy” spisany został 

wierszem intonacyjno – zdaniowym. Jest 

on poetycko wyrafinowaną modlitwą do 

Maryi i Chrystusa, wraz z odwołaniem do 

Jana Chrzciciela. Takie potrójne ujęcie 

jest powtórzeniem często spotykanego w 

ikonografii chrześcijańskiej (zwłaszcza 

wschodniej) motywu „Deesis”. Jego 

polskim przykładem jest obraz z 1161 

roku, zachowany w kościele w Tumie pod Łęczycą, uważany za hipotetyczną inspirację 

dla autora „Bogurodzicy”. Melodię zapożyczono wprost ze znanej na Zachodzie, a 

spisanej i przyniesionej do Polski przez Benedyktynów, miłosnej pieśni rycerskiej. Do 

„Bogurodzicy” często odwoływali się również współcześni twórcy – m.in. Andrzej 

Panufnik, Wojciech Kilar oraz Krzysztof Meyer. W jednej ze scen filmu „Pierścionek z 

orłem w koronie” przypomniał ją jako „pieśń rycerstwa polskiego” Andrzej Wajda. 

Odśpiewanie „Bogurodzicy” przed bitwą pod Grunwaldem przedstawił Aleksander 

Ford w filmie „Krzyżacy”. 

 

 

 

 

Bitwa pod Grunwaldem – obraz olejny Jana 

Matejki namalowany w latach 1875–1878. 
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Historia powstania 

Część historyków uważa, że jej pierwotny tekst wywodzi 

się z tradycji cyrylsko – metodiańskiej (bizantyjsko – 

słowiańskiej). Legenda o autorstwie św. Wojciecha, 

według autora niniejszego opracowania, nie ma jednak 

podstaw źródłowych. Józef Binkermayer w monografii z 

1937 roku wskazuje na możliwą inspirację pieśniami 

benedyktynów. Być może „Bogurodzica” spisana została 

w płockim klasztorze tego zgromadzenia, które w 

hipotetycznym czasie jej powstania (XII – XIII wiek) było 

już prężnym ośrodkiem literackim, posługującym się w 

pieśniach liturgicznych również językiem polskim. 

Pierwszy zachowany tekst „Bogurodzicy” pochodzi z 

1407 roku, ze zbioru kazań Macieja z Grochowa 

(wikarego z Kcyni na Pałukach). Nie uznajemy jednak tej 

daty za moment powstania pieśni. 

 

„Pieśń rycerstwa polskiego” 

Najpóźniej w połowie XIV wieku „Bogurodzica” 

stała się pieśnią rycerską i de facto hymnem 

państwowym, śpiewanym przed ważnymi 

bitwami. Pierwsza wzmianka o tym pochodzi z 

przekazu Długosza o bitwie pod Grunwaldem: 

„Kiedy zaczęły rozbrzmiewać pobudki, całe 

wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem 

ojczystą pieśń: „Bogurodzicę”, a potem wznosząc 

kopie rzuciło się do walki”. Określenie 

„Bogurodzicy” mianem „ojczystej (narodowej) 

pieśni” (w domyśle – z długą tradycją), wskazuje, 

że musiała ona upowszechnić się w stanie 

rycerskim co najmniej od kilku pokoleń. 

 

Bogurodzica na kartach 

Statutów Jana Łaskiego z 

1506 roku (drukarnia 

krakowska Jana Hallera). 

 

Rękopis Bogurodzicy z 1408 roku 

przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej 

w Krakowie. 
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Z kolei w opisie bitwy z Krzyżakami pod Dąbkami (1431 r.) Długosz zanotował: „A 

zaśpiewawszy ojczystą pieśń Bogarodzica (…) wieśniacy z rycerzami (…)”. Sugeruje to 

wielką popularność tej pieśni oraz powszechne uznanie jej za „pieśń bojową”. Kolejny 

przekaz pochodzi również od Długosza, z opisu bitwy pod Wiłkomierzem (1435 r.): 

„Rycerstwo polskie obyczajem przodków zagrzmiało pieśń Bogarodzica, a 

prześpiewawszy kilka wierszy, spotkało się z nieprzyjacielem…”. Długosz wspomina 

także koronację Władysława III (Warneńczyka), która odbyła się po łacinie i tylko 

„Bogurodzicę” odśpiewano po polsku. Zwyczaj śpiewania „Bogurodzicy” przed bitwą 

chwilowo zaniknął w dobie Reformacji, ale powrócił wraz z panowaniem Zygmunta III 

Wazy. 

 

Opracował: Piotr Pacak 
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