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Pieśń Konfederatów Barskich (1843/1975) 

muzyka: Andrzej Kurylewicz 

słowa: Juliusz Słowacki 

„Pieśń Konfederatów Barskich” – autorstwa Juliusza Słowackiego1, powstała jako część dramatu 

„Ksiądz Marek”. Melodię napisał w latach 70-tych XX wieku Andrzej Kurylewicz2 na potrzeby 

inscenizacji „Księdza Marka”. 

Nota historyczna 

 

Konfederacja Barska (1768-1772) 3 uważana jest współcześnie za 

pierwsze i najdłuższe z polskich powstań narodowych. Była związkiem 

szlachty przeciwko otwartej, bezwzględnej ingerencji (w tym zbrojnej) 

Rosji w polityczny i ustrojowy porządek Rzeczypospolitej. Głównymi 

celami była obrona niepodległości i wiary katolickiej oraz zniesienie 

ustaw narzuconych przez Rosję, zwłaszcza dotyczących 

równouprawnienia innowierców. W przypadku tych ostatnich sprzeciw 

budziła brutalna presja na Sejm, posuwająca się nawet do porwania 

posłów. 

Konfederacja Generalna została zawiązana w Barze na Podolu 29 lutego 

1768 roku. Jej hasłem była „Wiara i Wolność”. Za wrogów związek ten 

uznawał: uległego wobec Rosji króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, cesarzową Katarzyną II oraz protegowanych przez 

Rosję innowierców. Inicjatorami powołania tej konfederacji byli: Jerzy 

Mniszech (marszałek nadworny koronny) i Adam Krasiński (biskup 

kamieniecki). 4 marca w Barze zaprzysiężono związek zbrojny 

konfederacji, któremu przewodzili: Michał Krasiński, Joachim Potocki, 

Józef Pac, Józef Sapieha, Józef Pułaski i Wawrzyniec Potocki. 23 marca 

Senat Rzeczypospolitej podjął uchwałę o wezwaniu wojsk rosyjskich w 

celu stłumienia Konfederacji Barskiej. Wywołało to gwałtowną reakcję 

„narodu szlacheckiego”.  

 
1 Juliusz Słowacki herbu Leliwa (1809 – 1849) – polski poeta doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf, uważany za 

jednego z Wieszczów Narodowy. Wikipedia 
2 Andrzej Kurylewicz (1932 – 2007) – polski kompozytor, pianista, puzonista i dyrygent. Wikipedia 
3 Konfederacja Barska (1768-72) – zbrojny związek szlachty polskiej w obronie niepodległości Rzeczypospolitej i wiary 

katolickiej. Wikipedia 

Krzyż Konfederacji Barskiej. Źródło: 
Wikipedia 

Materyały do Konfederacyi Barskiej 
r. 1767-1768 z niedrukowanych 
dotąd i nieznanych rękopisów. T. 1 
Szczęsny Morawski (1851). Źródło: 
Polona 
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23 czerwca powołana została Konfederacja Krakowska, a w następnych miesiącach ruch ten objął 

Koronę i Litwę. Łącznie zawiązano 66 lokalnych konfederacji. Początkowo nie miały one żadnej 

struktury zwierzchniej. Dopiero pod koniec października 1769 roku powołano rząd centralny – 

Generalność.  

Konfederaci w maju 1768 roku uderzyli na rosyjskie garnizony 

stojące w Rzeczypospolitej od 1763 roku. Kiedy 19 czerwca 

Rosjanie razem z wojskami królewskimi zdobyli Bar, walki 

przeniosły się na Ukrainę. Doszło tam jednak do buntu 

„hajdamaków” (wywołanego najprawdopodobniej przez rosyjskich 

agentów), który spowodował krwawe rzezie ludności polskiej oraz 

żydowskiej i stłumił na tych terenach działania konfederatów. 15 

lipca wybuchło powstanie na Białorusi, która zakończyło się 26 

października kapitulacją Nieświeża. 

25 września 1768 roku Imperium Osmańskie wypowiedziało wojnę 

Rosji pod pretekstem żądania opuszczenia Rzeczypospolitej przed 

oddziały rosyjskie. Razem ze wsparcie francuskim (pieniądze, 

broń, instruktorzy) podniosło to upadającą już Konfederację. W 

1769 roku Austria tolerowała działalność konfederackiej Generalności na swoim terytorium. Prusy 

były przeciwne protektoratowi Rosji nad całą Rzeczypospolitą, więc we własnym interesie, mimo 

oficjalnej neutralności, wspierały Konfederację aby pogłębić konflikt polsko – rosyjski. Papiestwo 

(Klemens XIV) nie wsparło konfederatów i stanęło po stronie króla. 

Zdecydowana przewaga armii rosyjskiej i wspierających ją polskich oddziałów wiernych królowi nie 

dawała konfederatom realnej szansy na zwycięstwo. Odnosili wprawdzie lokalne sukcesy (np. 

Kazimierz Pułaski1 i Szymon Kossakowski2), ale prędzej czy później rozstrzygała różnica sił i 

konfederaci w końcu zawsze przegrywali. 13 października 1770 w Preszowie na Słowacji 

Konfederacja wydała akt detronizacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i ogłosiła 

bezkrólewie. Był to polityczny błąd, który przekreślił ostatnią szansę na pertraktacje z obozem 

królewskim. Katastrofalne politycznie skutki przyniosła też desperacka akcja porwania króla, którą na 

rozkaz Generalności wykonał Kazimierz Pułaski 3 listopada 1771 roku w Warszawie. Porwany i ranny 

król zdołał uciec, a sprawa skutecznie zniechęciła do Konfederacji wielu dotychczasowych 

stronników. Końcem ostatnich nadziei było wejście do akcji Austrii, której wojska 14 maja 1772 roku 

wkroczyły przez Przełęcz Dukielską na ziemie Rzeczypospolitej. Broniły się jeszcze ostatnie twierdze 

 
1 Kazimierz Pułaski herbu Ślepowron (1745 – 1779) – polski oficer, jeden z wojskowych dowódców Konfederacji Barskiej, 

bohater wojny o niepodległość USA. Wikipedia 
2 Szymon Kossakowski herbu Ślepowron (1741-1794) – jeden z wojskowych dowódców Konfederacji Barskiej. Hetman 

litewski, generał rosyjski, współinicjator Konfederacji Targowickiej, rosyjski kolaborant i zdrajca, aresztowany, skazany i 

powieszony w czasie Powstania Kościuszkowskiego. Wikipedia 

Kazimierz Pułaski 1768 r.: konfederat barski. 
Pocztówka (1917). Źródło: Polona 
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Konfederatów, w tym Jasna Góra (do 18 sierpnia). Ostatnie punkty oporu padły w listopadzie i to był 

już koniec. 

Ogółem czynny udział w walkach konfederatów wzięło ok. 100 

tysięcy ochotników, którzy stoczyli ponad 500 bitew i potyczek. 

Skutki wojny domowej były dla Rzeczypospolitej tragiczne. 

Polskie straty, według oficjalnych wyliczeń z 1778 

roku,  wyniosły ok. 60 tysięcy ludzi. Przeszło 14 tysięcy 

konfederatów zesłano na Syberię. Wielu przymusowo wcielono do 

armii rosyjskiej. Austria, Prusy i Rosja wykorzystały 

konfederackie powstania jako pretekst do I rozbioru. Mimo 

tragicznej klęski Konfederacja Barska stała się narodową legendą, 

uwiecznioną w wielu utworach literackich, w tym m.in. w 

„Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego. Jest to dramat mistyczny 

z 1843 roku. Jego akcja rozgrywa się 20 czerwca 1768 roku, w 

dniu zdobycia Baru przez wojska rosyjskie i wspierające je 

oddziały królewskie. Głównym bohaterem jest karmelita Marek Jandołowicz 1 – charyzmatyczny 

kaznodzieja i duchowy przywódca Konfederacji Barskiej. Słowacki ogólnie odniósł się do wydarzeń 

historycznych, ale zmienił niektóre wątki – np. uśmiercając księdza Marka, którego historyczny 

pierwowzór przeżył moskiewską niewolę i zmarł dopiero w 1799 roku. Konfederacja Barska była dla 

Słowackiego przełomem w polskiej historii, spięciem dwóch epok, odchodzącej monarchiczno – 

magnackiej i nowej, republikańskiej. Samego księdza Marka poeta przedstawił jako „Bożego Rycerza 

i Proroka”, który złożył najwyższą ofiarę w walce o wolność. Będąca częścią I aktu „Pieśń 

Konfederatów Barskich” jest parafrazą oryginalnej, XVIII- wiecznej pieśni i okazała się 

najpopularniejszą częścią poematu. 

 

Analiza tekstu 

Tekst Słowackiego ma 8 zwrotek i napisany jest 8-zgłoskowcem. Pierwsza zwrotka jest ideowym i 

religijnym manifestem konfederatów. Przedstawiają się w niej jako republikanie („Nigdy z królami 

nie będziem w aliansach”) i niezłomni bojownicy o wolność („Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”). 

Zakończenie odwołuje się do wiary katolickiej i definiującego polską religijność kultu maryjnego 

(„słudzy Maryi”). Druga zwrotka to wizja apokalipsy, połączona z zapowiedzią nieustraszonej walki 

bez względu na przeciwności. Następne zwrotki to klasyczny lament z odwołaniem się do „Boga 

Ojców” w żarliwym przekonaniu, że wierność religii przodków zapewni opiekę boską i ostateczne 

zwycięstwo, a nawet śmierć nie przerwie służby pobożnych rycerzy. „De profundis” w szóstej zwrotce 

jest nawiązaniem do pierwszego wersu Psalmu 130 „De profundis clamavi at te, Domine” („Z 

 
1 Marek Jandołowicz (1713-1799) – karmelita, kaznodzieja, jeden z przywódców Konfederacji Barskiej. Wikipedia 

Ojciec Marek Jandołowicz („Ksiądz Marek”). 
Obraz nieznanego malarza z XVIII wieku. 
Źródło: Wikipedia 
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głębokości wołam do Ciebie Panie”) i manifestem wiary w zmartwychwstanie na boski zew („na 

trąbę”). 

Echa w kulturze 

Mimo krwawej klęski konfederaci barscy stali się dla przyszłych pokoleń bohaterami i uosobieniem 

niezłomnego patriotyzmu w walce z rosyjskim imperium. Echa konfederackiej epopei znajdziemy 

między innymi w utworach Henryka Rzewuskiego, Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i 

Juliusza Słowackiego. Od drugiej połowy XIX wieku w polskiej historiografii (głównie za sprawą 

„szkoły krakowskiej”) dominowała jednak negatywna narracja na temat Konfederacji Barskiej, 

ukształtowana jeszcze przez propagandę obozu królewskiego z drugiej połowy XVIII wieku. Zryw ten 

postrzegano jako powstanie „elementu” zacofanego i nietolerancyjnego przeciwko postępowym 

rządom stronnictwa królewskiego. Ujęcie to chętnie podchwyciła komunistyczna propaganda w 

powojennej Polsce, szczególnie eksponująca religijną motywację walki konfederatów. Zmieniło się to 

dopiero po 1989 roku. W 1990 roku walki konfederatów zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego 

Żołnierza w Warszawie. Osiem lat później w Teatrze Telewizji TVP przedstawiono ekranizację 

dramatu „Ksiądz Marek” w reżyserii Krzysztofa Nazara. Spektakl ten został zaliczony do „Złotej Setki 

Teatru Telewizji”. 

Z kulturowych zapożyczeń „Pieśni Konfederatów Barskich” wymienić można np. Pieśń Wolnej 

Kompanii z powieści „Pani Jeziora” Andrzeja Sapkowskiego” 

„Żadne nas berło ni tron nie pozyszczy 

Nigdy z królami nie będziem w aliansach 

My u dukata, co jak słońce błyszczy 

Na ordynansach!” 

 

Opracował: Piotr Pacak 
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