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A na boru sośnia (~ VIII w.) 
muzyka i słowa: autor nieznany 

Anonimowa kurpiowska pieśń ludowa, prawdopodobnie z czasu Konfederacji Dzikowskiej (1734). 

Bohaterem utworu jest młody strzelec, który musi zostawić swoją ukochaną żeby móc „służyć 

Królowi Polskiemu”. 

Nota historyczna 

Kurpie są grupą etnograficzną ludności polskiej, zasiedlającą 

tereny dwóch puszcz – Puszczy Zielonej (Puszcza Kurpiowska, 

Zagajnica) i Puszczy Białej. Nazwa „Kurp” wywodzi się od butów 

z lipowego łyka. Nigdy nie byli chłopami pańszczyźnianymi, 

przez wieki pozostawali osobiście wolnymi, królewskimi lub 

biskupimi czynszownikami. Pierwsi badacze kurpiowszczyzny 

podkreślali gwałtowność i mściwość Kurpiów, ale też ich 

gościnność, odporność na trudy, gospodarność, umiejętności 

strzeleckie i umiłowanie wolności. W 1744 roku pisano o nich – 

„Kurpikowie jest to osobliwy rodzaj chłopów (…) Jedni z nich 

nazywają się Bartnicy, którzy szczególnie około pszczół chodzą, a 

drudzy »Kurpicy« albo »leśni Strzelcy«, którzy na niedźwiedziów, 

rysiów, i innych dzikich zwierząt sidła stawiają, i od młodości tak 

się w strzelaniu ćwiczą, iż nawet w główkę ćwieczka należycie z daleka trafić mogą”1. Z kolei 

Benedykt Chmielowski2 w encyklopedii „Nowe Ateny” (1745-46) pisał o Kurpiach „Na 

niedźwiedziów, rysiów, jelenie z strzelbą, sieciami idą, w główkę ćwieczka trafiają. Mają swych 

Panów, czynsz im dają. Króla też za najwyższego uznają Pana”. 

 

Znakomite umiejętności strzeleckie Kurpiowie wykorzystywali nie tylko do polowania, ale też do 

walki za królów Rzeczypospolitej. W czasie Wojny Północnej skutecznie bronili swoich puszcz przed 

Szwedami. Kiedy 5 listopada 1734 roku w Dzikowie pod Tarnobrzegiem na wezwanie króla – elekta 

Stanisława Leszczyńskiego zawiązała się Konfederacja3 wymierzona przeciwko Sasom i Rosjanom, 

dołączyli do niej również strzelcy kurpiowscy. 

 
1 Historia zycia nayjasnieyszego Stanisława I. Krola Polskiego Wielkiego Xiążęcia Litewskiego, Lotarynskiego 

y Barskiego…, [b.m.w.], 1744, s. 504. 
2 Benedykt Chmielowski herbu Nałęcz (1700-1763) – polski ksiądz katolicki, kanonik kijowski, pisarz, autor 

„Nowych Aten” – jednej z pierwszych polskich encyklopedii. Strona na Wikipedii 
3 Konfederacja Dzikowska (1734 – 36) – konfederacja generalna przeciwko rosyjsko – saskiej interwencji za 

Augustem III Wettinem. Strona na Wikipedii 

Kurpie. Ryt. Jan Nepomucen Lewicki 

(1841). Ze zbiorów Polona 
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Konflikt był skutkiem podpisanego w 1732 roku Traktatu 

Loewenwolda, będącego austriacko – prusko – rosyjską zmową 

przeciwko Rzeczypospolitej w celu narzucenia jej wygodnego dla 

siebie króla. Rok później na warszawskiej elekcji szlachta wybrała 

jednak swojego kandydata – Stanisława 

Leszczyńskiego.  Konfederacja Dzikowska została zawiązana dla 

jego obrony przed sasko – rosyjską interwencją. Oddziały 

konfederatów dowodzone przez regimentarza Józefa Potockiego 

próbowały uderzyć przez Wielkopolskę na Saksonię, ale zostały 

rozbite w kilku bitwach. Do 1736 roku konfederaci walczyli 

jeszcze na Podolu i w Puszczy Zielonej. 

 

Po upadku Konfederacji 

Dzikowskiej strzelcy kurpiowscy stanęli do walki za króla i 

Rzeczpospolitą w 1792 roku, kiedy to Julian Ursyn Niemcewicz 

zgłosił projekt powołania Kurpiów dla „pomnożenia obrony 

krajowej”. Bili się także w Insurekcji Kościuszkowskiej oraz we 

wszystkich wojnach i powstaniach XIX wieku. W czasie Powstania 

Listopadowego istniał 6 Batalion Kurpiów1, dowodzony przez 

pułkownika Antoniego Mieszkowskiego i majora Franciszka 

Kochanowskiego. Tradycje strzelców kurpiowskich w II 

Rzeczypospolitej kultywował 33 Pułk Piechoty2, zwany nieoficjalnie 

33 Pułkiem Strzelców Kurpiowskich. 

 

 

Analiza tekstu 

„A na polu sośnia” to klasyczna piosenka ludowa, zakończona jednak poważnym, patetycznym 

akcentem. Pierwsza zwrotka to lament dziewczyny za wcześnie wydanej za mąż. Dwie następne 

zwrotki śpiewa młody strzelec. W drugiej zastanawia się komu powierzyć opiekę nad swoją ukochaną. 

W trzeciej zwrotce decyduje się zostawić ją leśniczemu, a sam wyrusza walczyć za polskiego króla.  

 

 
1 Artykuł na „Kurpie – historia i trwanie”: https://kurpie-historia-trwanie.blogspot.com/2018/11/krzysztof-

augustyniak-kurpie-w.html 
2 33 Pułk Piechoty (Strzelcy Kurpiowscy) – oddział piechoty Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Strona na 

Wikipedii 

Stanisław Leszczyński – król Polski i 

wielki książę litewski (1733). Ryt. 

Adolphe Lafosse. Ze zbiorów Polona 

Kurpiki ostrołęckie, strzelcy piesze 

(Powstanie Listopadowe). Ryt. Friedrich 

Dietrich. Ze zbiorów Polona 
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W kontekście kultury kurpiowskiej leśniczy był oczywistym wyborem. „Strażnicy boru” cieszyli się 

szacunkiem ze względu na swój urząd, umiejętności strzeleckie oraz status materialny. Pójście do 

walki „za króla” jest prostym odwołaniem do kurpiowskiego etosu – polskich wolnych „strzelców 

celnych” walczących dla władców Rzeczypospolitej. Powtarzające się w dwóch pierwszych zwrotkach 

odwołania do natury („sośnia”, „zielone lasy”, „zielone pola”) to naturalne obrazy kurpiowszczyzny. 

Taka konstrukcja tekstu – rozpoczęcie zwrotki motywem związanym z otoczeniem a nie głównym 

przesłaniem – jest też typowa dla ludowych przyśpiewek i jednoznacznie pokazuje rodowód piosenki. 

 

Opracował: Piotr Pacak 
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