Kołysanka leśna
(Dziś do Ciebie przyjść nie mogę)
muzyka i słowa: Stanisław Magierski
Polska piosenka wojskowa (partyzancka) z II wojny światowej. Znana powszechnie jako Dziś
do Ciebie przyjść nie mogę. Domniemane autorstwo Bronisława Króla (jeden z wariantów
muzyki) i Stanisława Magierskiego1 (muzyka i tekst). Powstała zimą 1943 roku na
„zamówienie” plutonu OP8 Obwodu Armii Krajowej Lublin. Współcześnie przyjmuje się, że
prawykonanie Kołysanki odbyło się w Lublinie, w mieszkaniu Kosseckich. Pierwsze oficjalne
wykonanie miało miejsce we Lwowie, na konspiracyjnej odprawie Armii Krajowej. W czasie
wojny piosenka była bardzo popularna w oddziałach Armii Krajowej oraz Batalionów
Chłopskich. W latach 60-tych XX wieku Kołysanka zyskała ogromną popularność dzięki
przedstawieniu teatralnemu Ireneusza Kanickiego oraz wykonaniu zespołu Czerwone Gitary.
Wielokrotnie była wydawana w patriotycznych śpiewnikach.

Nota historyczna
Kołysanka powstała w środowisku inteligencji związanej z Armią
Krajową (Siły Zbrojne w Kraju, kryptonim Polski Związek
Powstańczy). AK powstała 12 lutego 1942 roku rozkazem
Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego z
przemianowania Związku Walki Zbrojnej. Była integralną częścią
Polskich Sił Zbrojnych jako zakonspirowana armia Polskiego
Państwa Podziemnego, największą polską formacją działającą na
terenie okupowanego kraju.
gen. Władysław Sikorski (portret
1943). Źródło: Polona
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Stanisław Magierski (1904-1957) – fotograf, malarz, poeta, farmaceuta, żołnierz Obwodu Armii Krajowej
Lublin (ps. Jacek II).
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W szczytowym okresie, po akcji scaleniowej w lecie 1944 roku, Armia Krajowa liczyła
prawie 400 tysięcy żołnierzy i oficerów (według innych ocen było ich około 250 tysięcy).
Największą akcją AK była Akcja
„Burza”1 (1944), a największą bitwą
Powstanie Warszawskie (sierpień – wrzesień
1944 roku). Już wiosną 1944 roku oddziały
Armii Krajowej spotkały represje ze strony
służb sowieckich oraz podlegających im
służb „Polski Lubelskiej”2. Według ocen
Żołnierze AK podczas akcji „Burza” w Lublinie, lipiec 1944

dowództwa AK spowodowane w ten sposób
straty osobowe były większe niż poniesione

w walce z Niemcami od początku wojny. W styczniu 1945 roku generał Leopold Okulicki
wydał rozkaz rozwiązujący Armię Krajową. Jednocześnie w tajnym rozkazie polecił
dowódcom zachowanie sztabów oraz sieci radiowej.
Kołysanka była również bardzo popularna w oddziałach Batalionów
Chłopskich (BCh). Była to konspiracyjna organizacja zbrojna
polskiego ruchu ludowego. W szczytowym okresie liczyła około
170 tysięcy żołnierzy i oficerów, działała przede wszystkim na
terenie Generalnej Guberni oraz w Wielkopolsce. Głównym
zadaniem BCh była ochrona polskiej wsi przed niemieckimi
represjami oraz eksploatacją gospodarczą. Na uwagę zasługuje
również wywiad Batalionów, który wziął m. in. udział w akcjach
związanych z niemieckimi rakietami V1 i V2. Na mocy akcji
scaleniowej z Armią Krajową w marcu 1943 roku do AK przeszło
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Zrąb ideowy Batalionów
Chłopskich (1944). Źródło:
Polona

Akcja Burza – operacja Armii Krajowej przeciwko wojskom niemieckim, prowadzona w granicach II

Rzeczypospolitej tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Trwała od stycznia 1944 do stycznia 1945 roku.
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Polska Lubelska – potoczna nazwa terenów kontrolowanych wiosną i latem przez Polski Komitet Wyzwolenia

Narodowego (organizacja utworzona pod sowieckim kierownictwem jako baza przyszłych, satelickich wobec
ZSRR władz Polski).
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około 40 ze 112 tysięcy żołnierzy Batalionów Chłopskich. Reszta, ze względu na krytyczny
stosunek do politycznych idei utożsamianych z Armią Krajową oraz Narodowymi Siłami
Zbrojnymi, zachowała organizacyjną samodzielność. Największą akcją Batalionów
Chłopskich było Powstanie Zamojskie1 (od grudnia 1942 do lipca 1944 roku). Po zakończeniu
wojny wiele oddziałów BCh uznało Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego oraz weszło w
skład Ludowego Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej. Formalne rozwiązanie
Batalionów Chłopskich nastąpiło we wrześniu 1945 roku.

Analiza tekstu utworu
Kołysanka znana jest w pięciu wersjach tekstu (po 6 lub 5 zwrotek). W wersji 6- zwrotkowej
piosenka jest łagodną, sentymentalną balladą, pożegnaniem żołnierza leśnego oddziału z
dziewczyną. W trzech pierwszych zwrotkach bohater tłumaczy, że musi odejść do swojego
oddziału i prosi, aby dziewczyna nie posądzała go, że odchodzi do innej. W kolejnej zwrotce
próbuje uspokoić ukochaną wizją swojego powrotu i zapewnieniem o swojej miłości. Dwie
ostatnie zwrotki to poetyckie, bardzo emocjonalne, zapewnienie, że cokolwiek się stanie, to
nawet śmierć i tak nie rozdzieli kochanków. Wspomnienie o duszy poległego żołnierza, która
„żyć będzie w kłosach zbóż” jest klasycznym „kręgiem życia”, w którym śmierć jest
jednocześnie końcem i początkiem.

Opracował: Piotr Pacak
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Powstanie Zamojskie – zbrojna obrona Zamojszczyzny przed niemieckimi masowymi wysiedleniami,

prowadzona przez oddziały Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz Gwardii Ludowej od grudnia 1942 do
lipca 1944 roku.
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