Marsz strzelców (1863)
muzyka i słowa: Władysław Anczyc
„Marsz Strzelców” (znany także jako „Hej strzelcy wraz” lub „Marsz Strzelców
Powstania 1863 roku”) to jedna z najpopularniejszych pieśni Powstania Styczniowego.
W 1863 roku napisał ją Władysław Anczyc, który był jednym z najbardziej znanych
twórców sztuk i utworów poetyckich o tematyce ludowej, powstańczej i patriotycznej.
W powstaniu śpiewano również inne utwory tego poety (np. Śpiew kmieci polskich),
które weszły później do cyklu „Pieśni zbudzonych”.

Nota historyczna
Napisana w 1863 roku przez Władysława
Anczyca (poeta, dramatopisarz, wydawca,
tłumacz i działacz ludowy). Pieśń
opowiadająca o walce strzelców była
jednym z najpopularniejszych utworów
Powstania Styczniowego. Tekst
rozpoczyna się od wezwania strzelców do
walki, przypomnienia jej celu,
zapewnienia o „boskiej protekcji” dla
Polonia – Rok 1863. Obraz autorstwa Jana Matejki
powstańców oraz przypomnieniu, że to
(1864 r.)
powstanie jest kontynuacją walki „ojców”.
Trąbka o której wspomina refren była
typowym wyposażeniem strzeleckich sygnalistów. Kolejna zwrotka jest groźbą wobec
wrogów, których nic nie uchroni od strzeleckich kul i przypomnieniem, że strzelcy
walczą mszcząc krzywdy polskich kobiet. Trzecia zwrotka jest dumnym odrzuceniem
„carskiej łaski” oraz zapowiedzią walki do końca. Wspomniany tutaj „potomek
Dżengischana” jest przypomnieniem wpływu mongolskiej okupacji na kulturę
państwa moskiewskiego. Ostatnia zwrotka jest wezwaniem rosyjskiego cara, aby
odszedł „do Azji”, albo na ziemi polskiej zginie on i jego wojsko. Pieśń kończy

błaganie do „Matki z Jasnej Góry” o „zerwanie więzów niewoli”. „Marsz Strzelców” był
pieśnią bardzo popularną zarówno w czasie Powstania Styczniowego, jak i w
późniejszych kampaniach polskiej walki o niepodległość. W czasach II
Rzeczypospolitej była często śpiewania przez członków Związku Strzeleckiego.
Popularność tej pieśni pokazuje min. scena z filmu „Pianista” Romana Polańskiego –

str. 1
www.spiewnikniepodleglosci.pl

grupa młodych Żydów z warszawskiego getta na żądanie eskortującego ją Niemca
aby „zaśpiewali coś wesołego” zaczyna śpiewać właśnie „Marsz strzelców”.

Powstanie Styczniowe
Powstanie Styczniowe było najdłuższym z
polskich zrywów niepodległościowych XIX
wieku. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku.
Przyjmuje się, że wygasło w październiku 1864
roku. Trwało na ziemiach polskich zaboru
rosyjskiego, aczkolwiek silnie wspierane przez
Polaków z zaboru pruskiego i austriackiego. W
czasie Powstania stoczono 1229 mniejszych
bitew i potyczek, z czego większość na terenie
„Kongresówki”. Ogólna liczba uczestników to
około 200 tysięcy, z czego ok. 30 tysięcy
żołnierzy. W walce i na skutek rosyjskich represji
zginęło ok. 30 tysięcy uczestników tego zrywu.
Kosynierzy i strzelcy Powstania
Około 40 tysięcy zostało zesłanych do
Styczniowego 1863.
wschodnich prowincji rosyjskiego imperium.
Powstanie nie otrzymało żadnej pomocy ze strony państw zachodnich. Wielkim
problemem powstańców był niedostatek broni palnej. Pieśń Anczyca opowiada o
walce strzelców, jednak część żołnierzy tego zrywu miała tylko broń drzewcową. Byli
to kosynierzy, rekrutowani najczęściej z chłopów. Tworzyli formację straszną w
zwarciu, ale bezradną wobec ognia rosyjskiej piechoty oraz artylerii. Najlepiej
uzbrojone oddziały powstania przychodziły zza „kordonu”, oddzielającego Królestwo
Kongresowe od niemieckich zaborów. Były one z reguły doskonale, jednolicie
umundurowane, uzbrojone w nowoczesną broń i dobrze wyposażone. Znacznie
gorzej było z oddziałami formowanymi na wschodnich ziemiach zaboru rosyjskiego.
Ich uzbrojenie było z reguły mieszanką prywatnej broni myśliwskiej, broni zachodnich
wzorów przemycanej w niewielkich partiach przez granicę, broni starych typów
zachowanej z poprzednich wojen, broni zdobycznej oraz różnego rodzaju samoróbek
i broni drzewcowej. Tak uzbrojone oddziały mimo wielkiego poświęcenia nie miały
szansy na ostateczne pokonanie regularnego wojska.
Opracował: Piotr Pacak
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