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Warszawianka	(1831)	
muzyka: Karol Krupiński
słowa: Casimir Delavigné; przekład na język polski: Karol Sienkiewicz

Choć pieśń tą jednoznacznie kojarzymy z Powstaniem Listopadowym, jej oryginalny
tytuł brzmiał „La Varsovienne”, a tekst był po francusku. Napisał go, pod wrażeniem
walki Polaków, francuski poeta i dramaturg Casimir Delavigné. Prapremierowe
wykonanie „Warszawianki” miało miejsce 5 kwietnia 1831 roku w Teatrze Narodowym
w Warszawie. Ponownie stała się popularna w trakcie Powstania Warszawskiego,
kiedy uznano ją za jeden z dwóch powstańczych hymnów obok „Warszawskich
Dzieci”.

Nota	historyczna	
Pieśń napisana w lutym 1831 roku przez
francuskiego poetę i dramaturga
Casimira Delavigné. Jednakże jej
prapremierowe wykonanie miało miejsce
kilka miesięcy później, bo dnia 5 kwietnia
1831 roku w Teatrze Narodowym w
Warszawie. Pieśń od razu zyskała wielką
popularność. Pod koniec XIX wieku
upamiętnił ją Stanisław Wyspiański w
dramacie „Warszawianka”, w scenie ze
„starym wiarusem”. W popularnym
przekazie związało to „Warszawiankę” z
bitwą pod Olszynką Grochowską (1830
r.), w czasie której miały ją śpiewać atakujące kolumny polskiej piechoty – co z
oczywistych względów (czas) było niemożliwe. Współczesny tekst „Warszawianki”
zawdzięczamy Karolowi Sienkiewiczowi – poecie, historykowi, bratu dziadka pisarza
Henryka, a muzykę Karolowi Krupińskiemu – kompozytorowi, dyrygentowi oraz
pedagogowi. W pierwszej zwrotce zawarte jest odniesienie do Rewolucji Lipcowej
1830 roku we Francji („w tęczę Franków”), która zdaniem autora stała się inspiracją dla
polskiego zrywu. Druga zwrotka jest wspomnieniem bałkańskiej kampanii armii
rosyjskiej z 1829 r. (wojna z Turcją) oraz służących w rosyjskim wojsku oddziałów
kozackich, znanych z barbarzyństwa wobec ludności cywilnej na podbijanych
terenach. Kolejna zwrotka jest odwołaniem się do wspólnej, polsko – francuskiej walki
w epoce wojen napoleońskich („wieńczył Kremlin, Tybr i Nil”). Dalej autor przypomina

Okładka pierwszego wydania partytury
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Powstanie Kościuszkowskie i rzeź ludności cywilnej na
Pradze oraz zapewnia, że tamten „laur męczeński” nie
będzie daremnym.
Piąta zwrotka jest wezwaniem do walki i zapewnieniem
o zwycięstwie. Przypomina też XIX – wieczny polski
zwyczaj, wedle którego kobieta dawała swojemu
mężczyźnie – idącemu w bój za Ojczyznę – pierścień i
błogosławieństwo. Szóstka zwrotka jeszcze raz odwołuje
się do polsko – francuskiego braterstwo broni, wyliczając
bitwy epoki napoleońskiej i przywołując polską wierność
wobec francuskiego sojusznika. W kolejnej zwrotce
autor woła do poległych bohaterów minionych walk o
błogosławieństwo dla polskiego zrywu i zapewnia o
gotowości walki do końca, choćby za cenę życia.
Ostatnia zwrotka jest prostym wezwaniem do boju i
zapewnieniem, że idący do walki odzyskają wolność –
żywi lub martwi. W 1918 roku pieśń ta była jedną z
kandydatek do hymnu odradzającej się
Rzeczypospolitej. Zawarta w refrenie wezwanie „Hej kto

Polak na bagnety!” doczekało się niezliczonych odniesień w polskiej kulturze.
Współcześnie melodia „Warszawianki” jest częścią kanonu muzyki paradnej Wojska
Polskiego.

Powstanie	Listopadowe	1830	r.	
Powstanie Listopadowe wśród powstań XIX wieku
było jedynym zrywem, który rozpoczęło regularne
Wojsko Polskie. Armia Królestwa Polskiego
(Kongresowego) była niewielka (ok. 30 tysięcy), ale
wyróżniała się doskonałym morale, bardzo
nowoczesnym jak na owe czasy wyszkoleniem,
znakomitą organizacją, uzbrojeniem oraz
wyposażeniem (miała nawet oddział rakietników).
Przygotowany był też zapas broni i przeszkolone
rezerwy, dzięki którym można było tą armię łatwo
podwoić, a nawet sformować liczne oddziały
ochotnicze. Można było też przeciągnąć na swoją
stronę część oddziałów rosyjskich (Korpus Litewski).
Wojsko chciało się bić, a społeczeństwo zaboru
rosyjskiego było gotowe na każde poświęcenie dla
wsparcia sprawy narodowej. Niestety, zabrakło
dowódców, którzy skutecznie wykorzystali by ten

Plakat z wojny polsko –
bolszewickiej z hasłem
wziętym z tekstu
„Warszawianki”.

Przegląd 4 Pułku Piechoty Liniowej
na pozycji w Olszynce
Grochowskiej. Mal. W. Kossak.
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potencjał. Szczególnie wielkie szkody przyniosło tutaj dowództwo generała
Skrzyneckiego, który zmarnował doskonałe okazje do przechylenia szali wojny na
polską stronę („wyprawa na gwardię”). Nie mogliśmy w tym konflikcie pokonać Rosji,
bo różnica sił była zbyt wielka na jej korzyść. Jednak niszcząc najlepsze oddziały
carskiej armii i oddalając tym samym ryzyko pruskiej interwencji, mogliśmy uzyskać
układ nie tylko zachowujący autonomię Królestwa, ale też powiększający jego
terytorium (o część ziem litewskich). Była wola, siła i plany – niestety, zabrakło wodza.
Powstanie przegrało, ale jego bohaterowie pozostali w naszej pamięci, a pieśń
francuskiego poety na zawsze weszła do kanonu polskiej pieśni patriotycznej.

Opracował: Piotr Pacak
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