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Idzie żołnierz borem lasem 
muzyka i słowa: autor nieznany 

 

Jedna z najstarszych zachowanych polskich pieśni wojskowych, której pierwotny tytuł 

brzmiał „Pieśń o żołnierzu tułaczu”. Nie wiemy dokładnie kiedy powstała. Największą 

popularność zyskała w XIX wieku, kiedy to wiązano ją z tradycją legionową. Z 

pewnością jest to jednak utwór znacznie starszy, pochodzący prawdopodobnie z 

drugiej połowy XVI wieku. 

 

Nota historyczna 

Pierwotny tytuł to „Pieśń o 

żołnierzu tułaczu”. Powszechnie 

przyjęło się jednak używanie tutaj 

pierwszej linijki pierwszej zwrotki 

(wg zapisu z 1830 roku). Nie 

wiemy dokładnie kiedy powstała. 

Największą popularność zyskała w 

XIX wieku, kiedy to wiązano ją z 

tradycją legionową. Z pewnością 

jest to jednak utwór znacznie 

starszy, pochodzący 

prawdopodobnie z drugiej połowy 

XVI wieku. Jedna z teorii na temat 

powstania tej pieśni wiąże ją ze sformowaniem przez Stefana Batorego piechoty 

wybranieckiej, którą rekrutowano przede wszystkim z polskich chłopów. Opiera się to 

na m.in. na fragmencie wychwalającym uroki życia chłopskiego nad okropności wojny. 

Z drugiej strony np. motyw „wiernego konika” jest nawiązaniem do kawaleryjskich 

tradycji. Tę dwoistość tłumaczyć może kompilacyjny charakter pieśni. 

Tekst nawiązuje m.in. do „Pieśni o kole rycerskim” z 1584 r., do „Dumy rycerskiej” z ok. 

1597 r. oraz innych staropolskich „lamentów żołnierskich”, opowiadających o 

niedolach wojskowego życia („Ukrwawiona zbroja moja”, „Pieśń o potrzebie z 

Naliwajkiem”, „W kotły, bębny uderzyli”, itd.). Tekst pieśni spisany jest parzyście 

rymowanymi 8-zgłoskowcami. Zachował się do naszych czasów w co najmniej 14 

znanych przekazach wariantowych, w większości spisanych przez anonimowych 

autorów. 

 

 

 

 

Żołnierz z koniem. Obraz autorstwa Wojciecha Kossaka z 

1937 r 

https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2017/11/zolnierz-z-koniem-kossak.jpg
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Odwołania do pieśni 

W XIX i XX wieku nawiązania do „Pieśni o żołnierzu 

tułaczu” możemy znaleźć m.in. w „Panu Tadeuszu” Adama 

Mickiewicza („Koncert Jankiela”), „Popiołach” Stefana 

Żeromskiego („O żołnierzu tułaczu”) oraz „Rozdziobią nas 

kruki i wrony” tego samego autora. Motyw „wiernego 

konika” jest często powtarzany np. w malarstwie Kossaków 

oraz w utworze „Zrzuty” z płyty „Powstanie Warszawskie” 

zespołu „Lao Che”. 

 

Opracował: Piotr Pacak 

 Wnuk tych spod Grochowa i 

Stoczka. Mal. W. Kossak 

(1915) 

https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2017/11/wnuk-tych-spod-grochowa-i-stoczka-kossak.jpg
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