Marsz, marsz Polonia (1863)
muzyka i słowa: autor nieznany
Utwór powstał w okresie powstania styczniowego 1863 roku jako Marsz
Czachowskiego. Inicjatorami powstania tej pieśni byli żołnierze pochodzący z Galicji.
W okresie I wojny światowej anonimowi autorzy dopisali następne zwrotki tej pieśni.
Zyskała ona dużą popularność w Legionach Polskich. Ostateczny, znany nam do dziś
kształt pieśni utrwalił się w okresie międzywojennym, kiedy stała się bardzo
popularna wśród młodzieży w kraju, zаś Polonia za granicą przyjęła ją jako swój
nieoficjalny hymn.

Nota historyczna
„Marsz Polonii” („Marsz Czachowskiego”,
„Marsz, marsz Polonia”) jest klasycznym
wojskowym marszem, zawierającym
wszystkie „elementy gatunku”:
pożegnanie z domem, wezwanie do walki,
opis przyszłych bojów i zapowiedź
zwycięstwa. Prezentowane, w niniejszym
„Śpiewniku Niepodległości”, wykonanie tej
pieśni opiera się na skróconym tekście
Grafika autorstwa Walerego EljaszaRadzikowskiego.
jednego ze znanych wariantów „Marsza
Czachowskiego”. Pierwsze dwie zwrotki
wersji oryginalnej są pożegnaniem żołnierza wyruszającego na wojnę. Jest on
zdecydowany, ale też przekonany, że nie wróci już do rodzinnego domu i
najbliższych. Trzecia zwrotka jest dosłownym przeniesieniem z „Mazurka
Dąbrowskiego”, zapowiadającym wejście do Wielkopolski i zwycięstwo wedle
„przykładu Bonapartego”. Kolejna zwrotka jest wezwaniem współtowarzyszy, aby
działając „śmiało i dzielnie” stali się godnymi pamięci swoich ojców. Piąta zwrotka
przypomina, że Polak walczy, znosi wszelkie trudy i ginie dla „matki Ojczyzny”. Dalej
następuje odniesienie wprost do Czachowskiego i zawołanie, żeby poprowadził
żołnierzy do walki. Kolejne dwie zwrotki to wezwanie „braci Galicjan” (oddział
Czachowskiego formował się w Galicji)
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do walki o „zmartwychwstanie” Polski oraz zapowiedź zwycięstwa i wołanie o zgodne
życie po wojnie. Dalsze zwrotki są zapowiedzią szlaku bojowego z Litwy przez Wołyń
do Kijowa, a później na Kraków i Warszawę, w której żołnierze polscy jeszcze raz
podniosą polską chorągiew z białym orłem. Pieśń kończy zapewnienie, że „Moskal
Polski nie zdobędzie”.

Historia pieśni
Historia tej pieśni jest co najmniej tak poplątana, jak
polskie losy w XIX wieku. Jej początków doszukujemy
się w czasie Powstania Listopadowego. Wówczas to,
w grudniu 1830 roku powstała w Kaliszu „Pieśń
ułanów kaliskich”, skomponowana na melodię
„Mazurka Dąbrowskiego” i częściowo z jego tekstu.
Kaliszanie sformowali dla Powstania Listopadowego
dwa ochotnicze pułki ułanów. Wymieniony w tekście
pieśni pułkownik Mamert Dłuski był dowódcą
pierwszego z nich. Pieśń kaliskiej jazdy zyskała
znaczną popularność i rychło doczekała się licznych
przeróbek, najczęściej anonimowych autorów. W
czasie Powstania Listopadowego znana była jako
„Marsz Czachowskiego”. Pułkownik Dionizy
Czachowski był powstańczym naczelnikiem Rządu
Narodowego dla województwa sandomierskiego i
jednym z najsłynniejszych dowódców pierwszych
miesięcy Powstania (choć nie był zawodowym
wojskowym). Jego oddział bił się m.in. pod Suchedniowem, Małogoszczem, Pieskową
Skałą, Chrobrzem i Grochowiskami. Mianowany za zasługi wojenne naczelnikiem
sandomierskiego walczył w puszczy Iłżeckiej po czym przeszedł w Lasy Radoszyckiej.
Dionizy Feliks Czachowski (18101863) – pułkownik, naczelnik
wojenny województwa
sandomierskiego w powstaniu
styczniowym
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Pod Rzeczniowem poniósł klęskę, po
której z niewielkim oddziałem ruszył w
lubelskie. Po drodze częściowo
odbudował siłę oddziału i 29 maja
stoczył zwycięską bitwę pod
Białobrzegami. Na początku czerwca
walczył pod Bukownem, Rusinowem,
Rudą Przysuską i pod Bobrzą k. Kielc.
Rozbity pod Ratajami rozpuścił swój
oddział w Lasach Wąchockich, po czym

Śmierć Dionizego Czachowskiego w bitwie pod
Wierzchowiskami w 1863. Mal. A.A. Piotrowski

przeszedł do Galicji. W Mielcu sformował
nowy oddział, z którym 20 października 1863 roku przeszedł Wisłę i stoczył zwycięską
bitwę pod Rybnicą. Rozbity w okolicach Jurkowic z niewielką grupą przeszedł na
Lubelszczyznę. 6 listopada pod Krępą Kościelną jego oddział zaskoczyli rosyjscy
dragoni. Powstańcy próbowali wyrwać się z okrążenia, ale Czachowski zginął w walce
niedaleko Jawora Soleckiego. Pochowano go na wiejskim cmentarzu w Bukownie.
Po Powstaniu Styczniowym dawny „Marsz
Czachowskiego” doczekał się licznych przeróbek
(czasem de facto tworzących nowe utwory) i zyskał
znaczną popularność wśród polskiej emigracji w obu
Amerykach, gdzie nazywany był odtąd „Pieśnią
Polaków”, a później „Marszem Polonii” (lub „Marsz
Polonia”). W czasie I Wojny Światowej pieśń ta
pojawiła się we Francji, w „Błękitnej Armii” generała
Józefa Hallera. Najprawdopodobniej przynieśli ją
tam ochotnicy z amerykańskiej Polonii. Armia Hallera
była największym zgrupowaniem Wojska Polskiego
sformowanym jeszcze w czasie I Wojny Światowej.
Przydomek „Błękitna” pochodził od koloru
mundurów. Było to wojsko nie tylko silne liczebnie
(prawie 100 tysięcy ludzi), ale też doskonale – jak na
Plakat rekrutacyjny Armii Polskiej
owe czasy bardzo nowocześnie – uzbrojone i
we Francji autorstwa Władysława
Bendy
wyposażone. To właśnie ze składu tej armii
pochodził np. pierwszy polski Pułk Czołgów. Po
powrocie do Polski w 1919 roku „Błękitna Armia” wzięła udział w wojnie z
bolszewikami.
Oficjalnie „Marsz Polonii” został przywieziony do międzywojennej Polski przed
Jadwigę Jahołkowską – polską działaczkę i polonijną nauczycielką z Brazylii. Tak
podaje część opracowań, chociaż zasadne byłoby chyba dopisanie, że przywiozła ona
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co najwyżej jedną z wersji tej pieśni. W II Rzeczypospolitej „Marsz Polonii” był
śpiewany min. przez harcerzy. W czasie II Wojny Światowej doczekał się kolejnej
przeróbki wśród żołnierzy Wojska Polskiego na Zachodzie Europy, gdzie dopisano mu
refren „Marsz, marsz Sikorski …”. Współcześnie „Marsz Polonii” jest wykonywany przy
okazji uroczystości patriotycznych i polonijnych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Opracował: Piotr Pacak
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