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U schyłku XVIII stulecia Europa zapatrzona w 
rewolucyjną Francję bezczynnie przyglądała się jak 
znika jedno z największych jej państw - Polska. 
Nad Wisłą po upadku powstania kościuszkowskiego, 
gdy wszystkim los Rzeczypospolitej wydawał się 
przesądzony, król Stanisław August łudził się na
dzieją, że caryca Katarzyna II nie dopuści do ostat
niego rozbioru i utrzyma niepodległość bardzo już 
okrojonej Polski. „Jeśli Imperatorowa przeznaczy 
nam rząd, pisał jesienią 1794 roku, mniej wadliwy, 
bardziej znośny, jak ten narzucony swego czasu w 
Grodnie, jeśli mnie nie zobowiąże do zatrudnienia 
osób, których charakte ry i intencje nie będą dosta
tecznie czyste„„ trzeba będzie abym jeszcze nosił 
nieszczęsną koronę, której ciernie okrutnie ranią mi 
głowę". Królowi upadającego państwa pozostało złu
dzenie, które rychło rozwiał akt z 24 października 
1795 roku głoszący, że w imię Przenajświętszej i Nie
rozdzielnej Trójcy.„ całkowity, ostateczny i nieodzo
wny podział Królestwa Polskiego uskuteczniony zo
stał". Kiedy trzy absolutne mocarstwa podpisywały 
trzeci rozbiór Polski jej władca, człowiek bez kró
lestwa i ojczyzny przebywał w Grodnie przeżywając 
gorycz ostatnich dni życia. Pozostał: mu jednak ty
tuł królewski, który przypominał, że kiedyś istniało 
państwo polskie. I ten tytuł postanowili zaborcy rów
nież mu zabrać. Zalewając się łzami, naciskany przez 
byłego ambasadora carskiego w Warszawie, Mikołaja 
Repnina (który wyniósł go na tron polski w 1764 r„) 
25 listopada 1795 roku podpisał Stanisław August 
akt abdykacji, że „walnie i z własnej woli wyrzeka
my się bez ekscepcji wszelkich praw Naszych do 
Korony Polskiej, do Wielkiego Księstwa Litewskie
go i innych należących do .nich krajów". 

Wydawało się mocarstwom, że już raz na zawsze 
wymazali imię Polski z mapy Europy. Zapomniano, 
że pozostał naród pomny swej wielowiekowej pań
stwowości, odrębnej kultury a nawet religii, naród 
dążący do odzyskania niepodległości. Polacy żyjący 
zarówno w kraju jak i na emigracji odzyskanie nie
podległości wiązali z napoleońską Francją. 

Gdy wojska napoleońskie, po rozbiciu armii pru
skiej w 1806 roku wkroczyły do Polski, Dąbrowski 
wspólnie z Józefem Wybickim wezwali rodaków do 
walki u boku Francji. Gromadnie zgłaszano się do 
polskiego wojska. Na mocy pokoju francusko-rosyj
skiego zawartego w 1807 roku w Tylży, car Aleksan
der I i Napoleon wyrazili zgodę na utworzenie Księ
stwa Warszawskiego. Temuż Księstwu Bona.parte na
dal demokratyczną konstytucję i upatrzy! na księcia 
króla saskiego Fryderyka Augusta. Nawiązywano 

tym samym do XVIII-wiecznej unii polsko-saskiej 
i postanowień Konstytucji 3 Maja, oddającej polski 
tron w dziedziczne władanie dynastii saskiej. Myśl 
o powstaniu Polski w przedrozbiorowych granicach 
nie upadła, odżyła ze zdwojoną silą w 181'2 roku, gdy 
wielka armia napoleońska ruszyła na Moskwę. Zda
wano sobie sprawę, że tylko pokonanie Rosji stwa
rza szansę na utworzenie Rzeczypospolitej w jej daw
nych granicach. Wraz z klęską wojsk napoleońskich 
szansa ta upadła. O przyszłej Polsce, jej kształcie 

ustrojowym i terytorialnym miał zadecydować zwy
cięski car. Trud walki zbrojnej nie poszedł jednak 
na marne i nie zniweczył go upadek napoleońskiej 
Francji. Powstanie Księstwa Warszawskiego prze
kreślało trójzaborowy traktat z 17-95 r. oraz umię
dzynarodowialo sprawę Polski. W 1815 roku na kon
gresie w Wiedniu o Polsce zadecydowano bez Pola
ków. Utworzono z ziem trzeciego zaboru pruskiego 
i austriackiego konstytucyjne Królestwo Polskie złą
czone osobą wspólnego monarchy z Rosją. 

W listopadzie 1815 roku Warszawa uroczyście wi
tała swego króla, cara Aleksandra I. On też nadal 
Królestwu Polskiemu liberalną konstytucję utrzy
mującą odrębności narodowe: wojsko polskie, język 
polski w urzędach, obsadzanie tychże urzędów tylko 
Polakami, wolność druku. 

Królestwo Polskie z Cesarstwem Rosyjskim łą

czyła osoba monarchy i wspólna polityka zagranicz
na. Tę łączność symbolizował hel"ib królestwa przed
stawiający orla białego na piersiach dwugłowego 

czarnego orła rosyjskiego. 



Perspektywy utrzymania kadłubowego konstytu
cyjnego państwa polskiego związanego z ogromnym 
o feudalno-absolutystycznym ustroju cesarstwem by
ty znikome. Pozory liberalizmu konstytucji, nadzieje 
na przyłączenie do królestwa ziem litewskich spo
wodowały, że górne warstwy społeczeństwa polskie
go zrezygnowały z dążeń niepodległościowych. Za
dowalano się zachowaniem trwałości narodu, języka 
polskiego i kultury. 

Taki stan rze czy nie mógł trwać długo, bowiem 
łamanie konstytucji już od momentu jej ogłoszenia 
pchnęło społeczeństwo do organizowania tajnych 
związków. Jeden z pierwszych pozbył się złudzeń 
Tadeusz Kościuszko, który już w 1815 roku po roz
mowie z carem Aleksandrem I ocenił, że perspekty
wy okrojonego Królestwa Polskiego są niepewne. 
Innym potrzeba było więcej czasu, by dojść do ta
kiej samej oceny. Każdy mijający dzień niósł prze
konywujące dowody, iż państewko polskie nie może 
utrzymać swej odrębności u boku potężnego cesar
stwa. Armia polska, na czele której stanął książę 
Konstanty .przy zachowaniu narodowych mundurów, 
została przeorganizowana na sposób rosyjski. Komi
sarz przy rządzie w Warszawie, Mikołaj Nowosilcow, 
dyktował swą wolę uległym namiestnikom Króle-

stwa. 
Z taką sytuacją nie mogla się pogodzić młodzież. 

Na drogę konspiracji poczęli wchodzić uczniowie, 
studenci, podchorążowie. Oni to zapelniaH więzienia 
i oni szli na zsyłki. Górne warstwy społeczeństwa, 
które weszły na drogę lojalizmu, przeciwne były ru
chom konspiracyjnym, nie chciały dopuścić do za
drażnień w stosunkach z carem. Konflikt przyibrał 
na sile po upadku powstania dekabrystów w Rosji 
w 1925 roku, kiedy to spadłe na społeczeństwo ro
syjskie represje nie ominęły i Królestwa Polskiego. 
Nowy car Mikołaj I długo zwlekał z koronacją na 
króla polskiego i z zaprzysiężeniem konstytucji. Dla 
niego stolicą królestwa był Petersburg a nie Warsza
wa. W końcu jednak zdecydował się przybyć do 
Warszawy i koronować na króla. Stolica Polski nie 

powitała go tak uroczyście jak Aleksandra I. Tylko 
lojalni i służalczy arystokraci i urzędnicy witali go 
owacyjnie, natomiast lud Warszawy daleki był od 
entuzjazmu. Pamiętano przecież o carskich repres
jach. W konspiracyjnych organizacjach powstała 

myśl dokonania zamachu na Mikołaja I. Nie odwa
żono się w ostateczności na ten krok. Dlaczego, nie 
wiemy. Być może przekreślał zamiary spiskowców 
fakt, że w przeszłości na królów :polskich rzadko pod
noszono uzbrojoną rękę. Mikołaj I 29 maja 1829 roku 
w mundurze polskiego generała przyjął królewską 
koronę. Ta zewnętrzna oznaka przypodobania się 

Polakom mogla zadowolić arystokrację, ale nie lud. 
W noc z 29 na 30 listopada 1830 roku ten podział 

społeczeństwa stał się bardzo widoczny. Gdy pod
chorążowie wzywali do walki o wolność i niepod
ległość spotkali się z głuchym odzewem możnowład
ców. Tylko lud Warszawy pospieszył im z pomocą. 
Płomień wyibuchlego powstania starał się przygasić 

dyktator, gen. Józef Chłopicki nie wierzący w suk
ces walki zbrojnej. Dopiero 25 stycznia 1831 r. sejm 
królestwa uchwalił akt detronizacji Mikołaja I. Tym 
postanowieniem podkreślono, że naród jest pełnym 
suwerenem swego losu. „Wydaliśmy wojnę nie Ros
janom ale despotyzmowi", pisano wówczas na la
mach „Patrioty". Polskiemu dowództwu zabrakło 

jednak wiary w zwycięstwo. Powstanie upadło, duża 
część jego uczestników znalazła się na emigracji, 
bądź w carskich więzieniach. Mimo represji, myśli 
o niepodległości Polski nie zdławiono. 

Stanisław Acbremczyk 



Kurier Warszawski nr.138 z 18 maJ 182 r. 

Od dawna !pożądany dzień dla !Polski zajaśniał. 
Wczoraj Najjaśniejs'zy Mikołaj I, Cesarz Wszechrosji, 
Król Polski, N. Aleksandra Cesarzowa, Królowa, 
JCM. Wielki Książę Następca tronu uroczyście wje
chali do ;stolicy Królestwa Polskiego. Wszyscy mie
szkańcy Warszawy, starce i dziatki pospieszyli .oglą
dać oblicze Miłościwego 'Monarchy i Jego Dostojnej 
Rodziny. Wszystkie ulice, którymi świetny orszak 
przejeżdżał, wszystkie iOkna, wieże, wzgórza i nad
brzeża nadwiślańskie, nawet dachy zapełnione lub 
okryte były ludem uszczęśliwionym i przejętym ;naj
wyższą radością. Wojsko obu narodów, gwardie i puł
ki wszelkiej broni garnizonu stolicy, uszykowane by
ły od Nowego Mostu aż do ,zamku 'królewskiego. Du
chowieństwo i cwładze oczekiwały w miejscach pro
gramatem wskazanych. Cechy z swymi chorągwia
mi stały na Nowym Mieście. Wszystkie ganki i ~kna, 
zapełnione gustownie ubranymi damami, okryto ko
biercami, kosztownymi makatami, 1obiciami, złotogło
wem, draperiami lub szarfami w kolorach narodo
wych, przystrojono kwiatami, girlandami; takiego 
widoku ,nigdy :nie .miała Warszawa. O godzinie 11 
przed południem odgłos dział zwiastował przybycie 
Monarchy do rogatek na Pradze; odezwały się dzwo
ny wszystkich kościołów. N. Pan zasławszy modły 
do Przedwiecznego Króla Królów i przyjąwszy pfia
rowany przez prezydenta miasta stołecznego chleb 
i sól, wjechał na Nowy Most, po którym tego dnia 
pierwszy raz zaczęto przejeżdżać, a to miejsce pdtąd 
na wieczne czasy pamiętnym będzie. Swietny, wspa
niały ,orszak postępował porządkiem według ogłoszo
nego programat'u. Na widok miłościwych Państwa 

obecni witali Ich odgłosem radości, ten odgłos po-

chodził z serc wdzięcznych, z serc ludu wiernego. 
Przed kościołem ks. ks. franciszkanów prymas Kró
lestwa w ubiorze pontyfikalnym, otoczony kapitułą 
metropolitalną i licznym duchowieństwem, podał 

NN. Państwu krzyż Zbawiciela, który JJCCMM. uca
łowali przyjąwszy oraz wodę święconą, po czym or
szak postępował do starożytnego zamku królów pol
skich; senatorowie i urzędnicy władz wszelkich przy
jęli w nim Najjaśniejsze Państwo, którzy pospieszy
li do kaplicy złożyć dzięki Bogu za szczęśliwe przy
bycie. Najpiękniejsza pogoda ·panowała przez dzień 
cały. Wieczorem cała ludność stolicy napełniła place 
i ulice. Wszystkie gmachy rządowe, wszystkie do
my obywatelskie rzęsisto oświecono, nawet ubogie 
domki w ustroniach jaśniały w miarę możności 

swych mieszkańców. Szczególniej przepysznie oświe
cono pałac rządowy, Krasińskich zwany, i przyległy 
ogród, w którym, oprócz mnóstwa piramid goreją
cych, śliczny widok sprawiały kilkaset balonów w 
kolorach narodowych, zawieszonych między drzewa
mi. Również rzęsisto oświecony pałac Komisji Skar
bu i wspaniały gmach giełdy, pałac Komisji Spraw 
Wewnętrzn.ych, Wojny, Sprawiedliwości, Ratusz 
Główny, wszystkie koszary, mennice, brama przed 
Uniwersytetem, pałac hrabi ordynata Zamojskiego, 
prezesa senatu, pałac hr. Wincentego Krasińskiego 
i wiele innych gmachów. Rzadkiej piękności był wi
dok jaśniejącej wieży kościoła ewangelickiego nad 
kopułą, która zdawała się być unoszoną w powietrzu. 
Lecz nie tylko tyle wspaniałych widoków zachwyca
ło mieszkańców stolicy w tym dniu iuroczystym, wie
i~ obywateli obdarzyło hojnie nieszczęśliwych, ws
pierało sieroty i wdowy, niosąc ofiarę miłą Bogu i 
cierpiącej ludzkości. · 
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Zbliża się dzień wielki dla Polski koronacji Naj
jaśniejszego Mikołaja I i Najjaśniejszej Aleksandry. 
W całej stolicy widać przygotowania do świetnego 
obrzędu. Starożytny kościół ś. Jana wspaniale bę
dzie przybrany. Budują galerią naprzeciw Zamku, 
na której 2000 dam ma się znajdować. Artyści mu
zyczni odbywają próby z TE DEUM kompozycji ka
pelmistrza Kupińskiego, MSZY ś. kompozycji rek
tora Elsnera i VENI CREATOR kompozycji rektora 
Soliwy na tę uroczystość ułożonych. Czynią oraz 
przysposobienia w miejscach przeznaczonych na za
bawy i uczty dla ludu, a mieszkańcy przysposabiają 
się do wspaniałej iluminacji. 

urier r .. z2 maja 82 r. 

, - . • " ... - • .c_j :-" • ~ . - . ,...r;. „ ~ .• 

Nim obszerny, dokładny nastąpi opis szczęśliwie 
odbytej koronacji N. Mikołaja I i N. Aleksandry w 
stolicy Królestwa Polskiego w dniu wczorajszym, 
na wieki drogim i pamiętnym dla Polski, umieszcza
my w treści szczegóły tego świętego obrzędu. N. Pan 
ten dzień rozpoczął jako łaskawy Monarcha, jako do
broczynny Ojciec, .rozdaniem mnogich łask (o któ
rych w następnych numerach będzie doniesionym). 
Już od rana lud napełnił okolice zamku królewskie
go, a o godzinie 8 galerie nowo wystawione i wszys-

I 

tkie okna były zajęte. Widok 3000 dam razem zeb
ranych, był jednym z najprzyjemniejszych. Od lat 
30-kilku nie widziano w Warszawie prymasa Kró
lestwa Polskiego tak wspaniale udającego się do 
kościoła ś. Jana; wyjechał z swego pałacu otoczony 
liczną liberią, a poprzedzonym kanonikiem jadącym 
konno z godłem dostojeństwa pierwszego kapłana w 
Polsce; za karetą prymasa jechali wszyscy biskupi 
-senatorowie. Obszerny kościół napełniły osoby płci 
obiej mające przystęp za biletami. Według ogłoszo
nego programatu świetny orszak wyszedł z Zamku 
do tegoż kościoła :ulicą ś. Jańską, zasłaną suknem 
pąsowym; wszystkie okna tejże ulicy, ozdobione dra
periami i kobiercami, zajęły damy, a na dole uszy
kowana stała gwardia i osoby, którym to miejsce 
przeznaczono. Order Orła Białego niósł wojewoda 
Franciszek Grabowski. Pieczęć Królestwa minister 
sekretarz stanu jenerał hrabia Grabowski. Chorągiew 
jenerał piechoty Izydor Krasiński. Miecz jenerał ar
tylerii Hauke. Płaszcz królewski kasztelanowie: Sie
rakowski i Gliszczyński. Kulę ziemską wojewoda 
Czarnecki. Berło wojewoda książę Czartoryski. Ko
ronę prezes senatu hrabia ordynat Zamojski. (Naz
wiska osób, które jako asystenci szły przy insyg
niach, później będą umieszczone). Liczne duchowień
stwo mające na czele 10-ciu biskupów, a z nich 6-ciu 
pontyfikalnie ubranych, i prymasa arcybiskupa, 
przyjęło insygnia. 

, . 
u ner arsz wski nr. 143 z 3 O maja 1829r. 

„Boże Wszechmocny, Królu nad Królami, Panie 
nad Pany, O! Ty, któryś niegdy wybrał Dawida, słu
gę Twego, abyś go na króla ludu Izraela przez pro-



roka Samuela uświęcił, wysłuchaj nas dzisiaj i przyj
mij gorące modły nasze. Niechaj z Twych górnych 
niebios rozleje się łaska i błogosławieństwo Twoje 
na Twego wiernego sługę Wielkiego Monarchę Mi
kołaja I-go, któregoś powołał na Króla i Pana nad 
tym ludem chrześcijańskim krwią i wysługą Boskie
go Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa okupionym. 
Niechaj na czole Jego nowy promień najwyższego 
Majestatu Twego rozjaśnieje. Uwieńcz dostojną gło
wę Jego tą koroną złocistą, aby prawdziwej wyż
szości promieniami jaśniała. Udaruj Go życiem dłu
goletnim i błogim, złóż w Jego ręku Królewskim 
opiekuńcze berło sprawiedliwości. Osadź Go na tro
nie prawdy, uzbrój Go znamionami potężności Twe
go Ducha Swiętego. Udziel ramionowi Jego mocy 
Twojej. Boże. Poddaj panowaniu Jego wszystkie bar
barzyńskie hordy. Pielęgnuj w sercu Jego bojaźń 

Twoją Bożą i miłość ku poddanym. Uczyń Go opie
kunem i stałym obrońcą świętej wiary naszej, całe
go chrześcijaństwa i tej Ustawy Konstytucyjnej, któ
rą dostojny poprzednik Jego nas udarował. Niech 
prawda wyrokom Jego przyświeca. Niechaj będzie 
ojcem ubogich i sierot. Oby na koniec za pomocą 
łaski Twojej świętej wieczne królestwo odziedziczył 
w niebie. Amen." 

modlitwa prymasa Polski Jana 
Pawła Woronicza przed koro
nacją 

urier Warszawski nr.139 z 25 maja 1829r. 

"'. . . . .. „ . ,.:' .. . 

„Rozpoczęła się wielka msza ś., w czasie której 
300 artystów wykonało nową muzykę kompozycji re
ktora Elsnera i pod jego dyrekcją. Nastąpiły modły 
oraz VENI CREATOR, w czasie którego wykonano 
muzykę kompozycji JP. Soliwy i pod jegoż dyrekcją. 
Cały orszak już połączony z duchowieństwem wrócił 
do sali koronacyjnej, do k tórej według ogłoszonego 
programatu weszli NN. Państwo i Ich Dostojna Ro
dzina. Tu nastąpiła pożądana chwila świętego ob
rzędu koronacji, według tegoż programatu. Na próż
no byśmy usiłowali dobierać wyrazów, które by zdol
ne były dokładnie opisać to wrażenie, to uszanowa
nie, to przejęcie się uczuciem najtkliwszej wdzięcz
ności obecnych Polaków dla Króla swego, gdy Naj
jaśniejszy Cesarz Król Mikołaj I, uwieńczywszy swą 
skroń koroną, upokorzył się przed Królem Królów, 
a uklęknąwszy, z rozczuleniem wymawiał słowa mo
dlitwy: „Boże Wszechmocny itp. Powołałeś mnie na 
Króla i Sędziego walecznego narodu polskiego" (ta 
święta modlitwa była także umieszczona w progra
macie). Następnie czcigodny arcybiskup, zalany łza
mi rozczulenia, zasypał modły do Przedwiecznego, 
a N. Pani i wszyscy obecni upadli na kolana! Chwi
la uroczysta! chwila błogosławiona! N. Pan w koro
nie, w płaszczu królewskim, mając w ręku berło i 
kulę ziemską, i N. Pani także w koronie i płaszczu 
królewskim, obok Monarchy obadwa Jego Dostojni 
bracia, oraz JCMW. Ks. Następca z całym świetnym 
orszakiem wyszli z sali koronacyjnej do kościoła 

S. Jana. Odgłosy dzwonów i armat zagłuszyły ok
rzyki radosnego ludu! Za wejściem NN. Państwa do 
kościoła muzyka wykonała nowe na tę uroczystość 

ułożone TE DEUM pod dyrekcją autora tego dzieła 
K. Kurpińskiego. NN. Państwo złożywszy dzięki Bo-



gu wrócili w tymże porządku do Zamku; nad N. Pa
nią 16 osób niosło przepyszny baldakin. Po czym lud 
na drogą pamiątkę podzielił. się suknem, po którym 
orszak koronacyjny przechodził. O godzinie 3-ciej 
po południu nastąpiła uczta u N. Pana. Wspaniale 
ozdobiono stół w sali koncertowej zamku królews
kiego. Osób płci obiej u stołu znajdowało się 130. 
Zdrowia wznoszone były 4 razy, według programa
tu. Obowiązki krajczego dopełniał hrabia Józef Kra
siński, podkomorzy. W czasie obiadu artyści muzycz
ni pod dyrekcją kapelmistrza dworu królewskiego 
Karola Kurpińskiego wykonali uwerturę Rosyniego 
z opery OBLĘŻENIE KORYNTU; uczennice konser
watorium oraz tenorysta Tejchman śpiewali kompo
zycje Soliwy; sławny Paganini grał solo i pani Meie
rowa śpiewała wielką arię z towarzyszeniem chóru. 
(Tak do wykonania muzyk w kościele, jako też i ni
niejszej, należał pierwszy skrzypek dworu królews
ko-polskiego, Lipiński, onegdaj i przybyły do War
szawy). Najprzyjemniejsza pogoda sprzyjała całej 

uroczystości. Wieczorem nastąpiła iluminacja całego 
miasta; rzadkiej wspaniałości widowisko, o której 
szczegółach doniesiemy. W tych dniach w Warsza
wie znajduje się 200 OOO osób, z tych większa polo
wa przechadzała się do późna po celniejszych uli
cach i placach". 

Kurier War a ski nr.142 z 2. n aj 

„Wczoraj odbyła się uczta dla ludu. Rzadkiej 
piękności widok przedstawiał obszerny plac przed 
pałacem Ujazdowskim. W środku stała rotunda wz
niesiona na 13 gradusach, 16 kolumn korynckich ut
rzymywało kopułę, nad którą spoczywał Orzeł Pol-

ski; wewnątrz gzemsy ozdobiono girlandami i orła

mi. Po obu stronach wystawiono galerie architektu
ry gotyckiej, każda mieściła 1000 dam. Po całym 
placu symetrycznie urządzono obszerne namioty dla 
muzyki i tańców, husztawki, karuzele, 2 fontanny w 
kształcie globów, dostarczające miodu, 6 źródeł, z 
których czerpano piwo, amfiteatra na widowiska, 
maszty z chrągwiami, a drugą połowę placu zajęło 
100 stołów okrytych płótnem, a przy każdym beczki 
z piwem. Od rana mieszkańcy stolicy wszelkich sta
nów pojazdami i pieszo udali się do Ujazdowa, przy
było oraz wiele rolników nie tylko z wsi okolicz
nych, lecz i podległych okolic; w ogóle znajdowało 
się osób do 80 OOO. O 3 kwadranse na 1-szą, N. Pan 
i JJCCMM. Wielcy Książęta konno, otoczeni świet
nym orszakiem jenerałów i oficerów, a N. Pani w 
karecie otwartej przybyli w miejsce uczty, przyjęci 
przez JW. Radcę stanu Prezydenta miasta, a powita
ni okrzykami ludu objechali cały plac i spoczęli w 
środkowej rotundzie. Za danym znakiem lud przy
stąpił do stołów i napojów i rozpoczęto widowisko, 
między którymi herkules Rappo zadziwiał swą siłą. 
P. Kupareńko puścił balon; śmiałych 2-ch chłopa
ków wdarło się na maszty i zabrało nagrody złożone 
na wierzchołku; odezwały się muzyki i nieprzestan
nie trwały okrzyki. NN. Państwo powtórnie objecha
li wszystkie miejsca uczty. Po ustaniu deszczu (któ
ry o wpół do 2-giej zaczął padać) ponowiono zaba
wy, a rozjaśnione słońce przyzwało pod Ujazdów re
sztę mieszkańców stolicy. Cale urządzenie tego miej
sca jest podług rysu budowniczego W. Kropiwnic
kiego, który w 10-ciu dniach tak trudne, a oraz tak 
gustowne i powszechnie chwalone wykonał dzieło". 

Wykaz skrótów znajdujących się w tekstach dotyczących 
koronacji: 

N - Najjaśniejszy, Najjaśniejsza 
JCM - Jego Cesarska Mość 
JJCCMM - Ich Cesarskie Moście 
JP - Jaśnie Pan 
JCMWKs - Jego Cesarska Mość Wielki Książę 
JW - Jaśnie Wielmożny 



I'stnienie spisku mającego na celu zgładzenie ca
ra i jego rodziny, przybyłych do Warszawy na uro
czystość koronacji, potwierdzają zarówno liczni ucze
stnicy wydarzeń listopadowych, którzy znaleźli się 

następnie na emigracji, jak i zajmujący się dzieja
mi powstania historycy. 

Kurier Polski nr. 357 z 10 grudnia 1830r. 

Wieść o koronacji i zwołaniu posłów na obrady 
sejmowe nową otuchę wlała w serca nasze. Koło 10 
maja r. 1829 gorliwiej pracować zaczęliśmy. Obywa
tele zjechali się na obrzęd koronacyjny. Posłowie 
Trzciński i Zwierkowski, udawszy się natychmiast 
do mojego mieszkania, oświadczyli mi, że zbliżyła 

się chwila tak długo oczekiwana podniesienia oręża 
w sprawie swobód krajowych wobec reprezentantów 
narodu ( ... ) 

irhard Otto Sp zier 

Hl TORIA POWSTA rIA NA U POL KI O 
l 

. .. Wysocki i jego towarzysze weszli byli w sto
sunki z Zwierkowskim i Gustawem Małachowskim; 
również wtenczas zapewniono się o tym, że cesarz, 
po rozpoczęciu drugiej wyiprawy przeciwko Turkom, 
ma na wiosnę r. 18128 z całą swoją familią do War
szawy zjedzie, da się jako król polski koronować i 
przed senatorami i posłami przysięgę konstytucyjną 
złoży. Zgromadzenie związkami kierujące postanowi
ło przy tej okoliczności powstanie do skutku przy
prowadzić. („.) Wykonanie wybuchu powstania po
lecono młodym wojskowym na zgromadzeniu w tym 
celu u Zwierkowskiego zwołanym. Postanowiono na 
paradzie, na której obadwa ww. książęta i następca 
tronu Aleksander II mieli być przytomni, nagle z 
szeregów wojska polskiego wyskoczyć i wszystkie te 
książęce osoby gwałtem zaibrać . („.) Z cesarzem i ce
sarzową przytbył w. książę Michał i następca tronu, 
zupełnie jak sobie spiskowi życzyli. (.„) 



Adam Gurowski 

O SPISKU KORONACYJNYM 
„Pamiętnik Emigracji" (Aleksander Jagiellończyk 
z 5 czerwca 1833 r.) 

W miesiącu styczniu roku 1829 jeden z podcho
rążych powiedział mi, że w szkole podchorążych ut
worzony został związek mający na celu uderzenie na 
Belweder oraz na garnizon moskiewski i przez wy
pędzenie Moskalów z Warszawy danie hasła całej 

Polszcze do zrzucenia jarzma najeźdzców. Związek 
ten wtenczas rozszerzony osobliwie między oficera
mi pułków polskich składających garnizon warszaw
ski wcale jeszcze znany nie był cywilnym, czyli oby
watelom. Podchorąży, który mnie z polecenia innych 
związkowych o tym zamiarze uwiadomił, nie zanied
bał zarazem dodać, iż życzeniem jest związku, abym 
innych obywateli dQ tego wciągnął działania i za
sięgnął rady znamienitszych, aby nie tylko rewolu
cja uznana była, jak to mówili związkowi, przez na
ród, lecz nadto, żeby trafiwszy na przygotowanych, 
do pomyślnego celu została doprowadzona. (. .. ) Na 
kilka miesięcy przed ową epoką, od której zaczynam 
moje opowiadanie, hrabia Tytus Działyński napom
knął mi, czyliby nie można zebrać kilku odważnych 
ludzi i na przypadek, gdyby familia carska przybyła 
do Warszawy, postąpić sobie z nią bez żadnej cere
monii dla dania tym hasła całemu ludowi w całej 

Polszcze do rozkucia obcych więzów. Podobał mi się 
ten projekt. Główne siły moskiewskie były na wscho
dzie. Polska tak za Bugiem, jak w Królestwie Kon
gresowym miała wszystko, czego było potrzeba do 
rozwinienia ogromnego powstania. Podobny postę

pek z dynastią carską, jako odwet zemsty narodo
wej„ mógł przeciąć w działań początku drogę do 
wszelkiego układu (. . .) 

p R ]) PO KJ .GO· 

Gruchnęła wieść w tej porze o koronacji. Adam 
Gurowski dowiedział się ( ... ), że związek postanowił 
rozpocząć dzieło ku końcowi marca 1829, ( ... ) Na kil
ka miesięcy przed tą epoką Tytus Działyński napom
knął Gurowskiemu, czyliby nie można zebrać kilku 
odważnych ludzi i na przypadek, gdyby, jak głoszo
no, familia carska przybyła do Warszawy, postąpić 
sobie z nią bez żadnej c e r e m o n i i, jak się wy
raża Gurowski, dla dania tym hasła całemu narodo
wi w całej Polszcze do rozkucia obcych. więzów. 
„Szczegóły o spisku koronacyjnym biorę z relacji 
Adama Gurowskiego, a chociaż sam o tych interesu
jących szczegółach wiedziałem, wskazuję jednak źró

dło, ile że .autor na końcu swego pisma zaręcza, „że 

za prawdziwość wymienionych przez siebie faktów 
każdemu stanie do odpowiedzi". A że dotąd nie za
szła żadna reklamacja w tej mierze, przeto Adam 
Gurowski, jako jeden z głównych aktorów spisku ko
ronacyjnego, jest źródłem history cznym niewątpli

wym. ( ... ) 



Czynnikiem zespalającym problemy życia zbioro

wego, konflikty psychologiczne niezwykłych kreacyj, 

o wymiarach często nadludzkich, i wydarzenia za

barwione tragizmem w jego najrozmaitszych odmia

nach, jest znamienna dla Słowackiego doskonała 

umiejętność budowania utworów dramatycznych. Po

eta, któremu jedna jeszcze ironia losu kazała poprze

stać na „nowej scenie", słowem poeta, który nigdy 

nie oglądał w teatrze żadnego ze swych dziel, bo za 

jego życia wystawiono jedynie „Mazepę", ale po ... 

węgiersku, w Budapeszcie (1847), był urodzonym 

człowiekiem teatru, znającym na wylot jego swoiste 

wymaga·nia, poszukiwaczem nowych form, wielkim 

eksperymentatorem dramatycznym. Tym tlumaczy 

się różnorodność typów dramatu, znamiennych dla 

jego twórczości, takich jak dramat szekspirowski, 

kaldernowski czy uszlachetniony melodramat, który 

w jego czasach święcił tryumfy w teatrach parys

kich. Tym bogactwo i rozmaitość ustrojów drama

tycznych, od najrozmaitszych odmian poematu dra

matycznego po utwory o niesłychanie zwartej budo

wie, spełniającej najba11dziej rygorystyczne wyma

gania sztuki dramatycznej. By dać wyobrażenie o 

mistrzostwie strukturalnym Słowackiego, dość przy

<pomnieć cztery ogniwa w „Kordianie", a więc ut

worze wczesnym, choć rozpoczynającym serię wiel

kich dokonań poety. W dramacie tym tedy jest naj

krótsza scena. znana w literaturze świata, bo spro

wadzona nie tylko do jednej „kwestii", ale wprost 

jednowyrazowa, scena przysięgi cara na konstytucję. 

Sens jej jest jasny, znaczenie jej kluczowe; gdy:by 

nie przysięga, car nie stałtby się królem polskim, 

centralny konflikt utworu, między lojalistami i re

wolucjonistami, nie miałby dramatycznego uzasad

nienia. Scena druga to monolog Kordiana przed 

• 

drzwiami sypialni carskiej. Tam, gdzie nie tylko Ra

cine, ale Szekspir poprzesł.aliby na monologu młode
cro żołnierza Słowacki tworzy niezwykle plastyczną 
o ' 
i malowniczą scenę przywidzeń, rozmowy Kordiana 

z hipostazami, uosobionymi stanami psychicmymi. 

Arcydzieło realizmu psychologicznego - to monu

mentalna scena kłótni dwu braci, Cara i Wielkiego 

Księcia, osobliwa zarówno wiprowadzeniem do utwo

ru postaci żywej i powszechnie znanej, bo cesarza 

Wszechrosji, ale równocześnie mistrzowski dramat

.dialog, jakiemu niewiele równych wskazać można w 

nowoczesnej dramaturgii europejskiej. A wreszcie 

kilkuwierszowa scena kończąca dramat - scena eg

zekucji, o której Wiktor Gomulicki napisał kiedyś, 

że sama w sobie jest dramatem. 
Skoro się zaś już te sprawy wspomniało, nie od 

rzeczy będzie dodać, iż dwie z omawianych scen ma

ją charakter zdecydowanie prekursorski, wprowadza

ją bowiem pomysły, które dopiero w pól wieku po 

śmierci twórcy Kordiana miały ~dobyć rozgłos w 

dramaturgii neoromantycznej. Zabieg tedy ustrojo

wy, wprowadzony w widmowym monologu Podcho

rążego, spotykamy u Wyspiańskiego, m.in. w „We

selu", gdzie rozmowy postaci realnych z przywidze

niami staną się trzonem dramatu bronowickiego. 

Odipowiednikiem zaś sceny egzekucji są nastrojowe 

obrazki dramatyczne, które rozsławiły sztukę Ma

eterlincka, oparte na zasadzie tych właśnie czynni

ków pełnego grozy oczekiwania, którą stworzył Sło

wacki w Kordianie { ... ) 
Cala twórczość dramatyczna Słowackiego jest 

bardzo silnie związana z życiem narodu, z jego prze

szłością, teraźniejszością i przyszłością. Naród bo

wiem, zgodnie z programem dramaturga, jest ele

mentem stale przytomnym we wszystkich jego dzie-



łach, naród ukazywany w chwilach tryumfu i chwi

lach klęski, walczący o swą wielkość, dążący do tych 

wyniosłych celów, które przyświecają ludzkości na 

szlakach jej życia. Poeta, przez historię swych cza

sów na zagadnienia życia narodowego specjalnie wy

czulony, nigdy o nich nie zapomina, ale równocześ

·nie nigdy nie popada w przesadę, w krańcowość te

go, co zwiemy nacjonalizmem, a cóż dopiero szowi

nizmem. Konsekwentny republikanin, widzący w so

bie „ducha wiecznego rewolucjonistę", rzecznika po

stępu, wyrazicielami swych .poglądów robił postacie 

swych dramatów. 

Julian KRZYŻANOWSKI 

„Dzieje literatury polskiej" 
PWN, W-wa 1970. 
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