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Wybrane przyk ady 

W dziejach legendy Romualda Traugutta1 mo na wskaza  kilka dat jubile-

uszowych, które ow  legend  wzmacnia y, o ywia y, a tak e uaktualnia y zale -

nie od kontekstu historycznego i politycznego epoki. 

1 

Jak wiadomo, przez pó  wieku legenda Traugutta i innych powsta ców 

styczniowych rozwija a si  w narodzie pozbawionym pa stwowo ci, co utrud-

nia o, acz nie uniemo liwia o ca kowicie, kultywowanie pami ci bohaterów No-

cy Styczniowej2. Zw aszcza w ciesz cej si , dzi ki autonomii, wzgl dn  swobo-

d  polityczn  i centraln  Galicji pod koniec XIX w. zacz to publikowa  coraz 

liczniejsze wspomnienia uczestników powstania. 

W 30. rocznic  mierci Traugutta, w 1894 r., we Lwowie ukaza a si  ob-

szerna publikacja Mariana Dubieckiego3: Romuald Traugutt i jego dyktatura 

                                                 
1  Dzieje legendy Traugutta omawiam w monografii: Cz owiek wi tego imienia. Legenda Trau-

gutta w pi miennictwie polskim XIX i XX wieku, Rzeszów 2002. 
2  Por. L. Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe w pami ci zbiorowej spo ecze stwa polskiego 

w okresie zaborów, Kielce 2003. 
3  Marian Dubiecki (1838–1926), historyk (absolwent uniwersytetu w Kijowie), powstaniec, ze-

s aniec. Od 8 maja 1863 sekretarz Wydz. Rusi w Rz dzie Narodowym. Od wrze nia 1863 pra-

cowa  jako nauczyciel historii w Gimnazjum nr 1 w Warszawie. Aresztowany 10 kwietnia 1864 

(dzie  przed Trauguttem), nie za ama  si  mimo stosowanych wobec niego tortur. Pocz tkowo 

skazano go na mier , ale w lipcu 1864 zamieniono wyrok na katorg , z pozbawieniem praw 

stanu. W 1868 z katorgi przeszed  na do ywotnie osiedlenie w Irkucku, w 1874 pozwolono mu 

na powrót do europejskiej cz ci Rosji, w 1. 1880–1883 mieszka  w Odessie. Na Syberii rozpo-
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podczas powstania styczniowego4. Dubiecki, pe ni cy w powsta czym rz dzie 

funkcj  sekretarza Wydzia u Rusi, sta  si  w Warszawie najbli szym wspó pracow-

nikiem Traugutta z racji bliskiego s siedztwa (obaj mieszkali w kamienicy przy ul. 

Smolnej 3). Towarzyszy  swojemu zwierzchnikowi równie  w wi zieniu. W war-

szawskiej Cytadeli przebywali w s siaduj cych celach i porozumiewali si  za po-

moc  wi ziennego, „stukanego” alfabetu; w 1919 r. na zaproszenie Józefa Pi sud-

skiego Dubiecki przyjecha  do stolicy i wskaza  cel  Traugutta w X pawilonie5. 

W powszechnej opinii Dubiecki by  koronnym wiadkiem ycia i dzia alno-

ci dyktatora, wi cej – sam za takiego wiadka si  uwa a . 

We wst pie do swojej ksi ki podkre la  konieczno  przekazywania m o-

demu pokoleniu oraz potomnym „bezstronnego s du”6 o udziale Traugutta  

w powstaniu. Wbrew z o onej deklaracji nie sili  si  na bezstronno , przeciw-

nie, okaza  si  konsekwentnym i gorliwym apologet  cz owieka, którego podzi-

wia , czci  i darzy , pomimo ma ej ró nicy wieku (by  tylko 12 lat m odszy od 

Traugutta), „uczuciem synowskim”7. Pisa  o Traugucie z emfaz  i bezkrytycz-

nym uwielbieniem, pos uguj c si  mocno nacechowanymi emocjonalnie epite-

tami i wznios ymi, cho  jednostajnymi, peryfrazami: nazywa  Traugutta najcz -

ciej „M em Opatrzno ciowym” powstania, „postaci  podnios  a czyst ”, 

„m em niepospolitym”, „m em rycerskim i chrze cija skim”, a nawet „wiel-

kim uosobieniem prawdy”8. 

Istot  konstruowanej przez Dubieckiego legendy mo na by zamkn  w jed-

nym okre leniu: „bohater obowi zku”9. Za najbardziej wyrazisty rys „m a nie-

pospolitego” uznawa  bowiem g bokie, a nawet bezwarunkowe, poczucie od-

powiedzialno ci Traugutta zarówno za w asne czyny, jak i losy narodu: „Nic go 

wstrzyma  nie mog o od dokonania tego, co za obowi zek uwa a ”10. W czasie 

walk na Polesiu, gdzie Traugutt dowodzi  oddzia em powsta czym, „widziano 

go w miejscach najniebezpieczniejszych, gdzie sztandar mierci najuparciej po-

wiewa ”11. Jako dyktator „do ka dej […] rzeczy d o  sw  przyk ada  […], by  

                                                 
cz  badania nad histori  polskich Sybiraków, wyniki bada  publikowa  w czasopismach war-

szawskich. Wskutek ogólnej amnestii w r. 1883 powróci  do Warszawy, a od 1884 na sta e 

osiedli  si  w Krakowie. Zob. M. Janik, Dubiecki Marian Karol, [w:] Polski s ownik biogra-

ficzny, t. 5, Kraków 1939–1946, s. 428–430. 
4  Pierwsze wyd. ksi ki Dubieckiego ukaza o si  w: Wydawnictwo materia ów do historii po-

wstania 1863–1864, t. 4, Lwów 1894. 
5  Podaj  za: J. Hoffman, Marian Dubiecki, sekretarz wydzia u Rusi przy Rz dzie Narodowym, 

„Teki Historyczne” (Londyn) 1962/1963, t. 12, s. 166. 
6  Cytuj  z wyd.: M. Dubiecki, Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania stycznio-

wego 1863–1864, wyd. 3 powi kszone, Kijów 1911, s. 3. Kolejne cytaty równie  z tego wyd. 
7  Tam e, s. 144. 
8  Tam e, passim. 
9  Tam e, s. 256. 
10  Tam e, s. 139. 
11  Tam e, s. 68. 



 Legenda Traugutta i jubileusze… 73 

dusz  ka dej wa niejszej roboty”12. Wielko  i bezgraniczno  po wi cenia 

Traugutta wyra a  Dubiecki poprzez zrozumia  dla Polaków symbolik  religijn : 

Ju  sta  przed nim kielich ofiary […] spe ni  go tak wznio le, jak wznios ym a niezwy-

k ym by o to jego przej cie przez ówczesn  aren  dziejow 13 

W 30. rocznic  upadku powstania publikacja Dubieckiego ugruntowywa a  

w polskich umys ach – i sercach – wietlany wizerunek bohatera walki i ofiary14, 

po wi caj cego wszystko na o tarzu ojczyzny. Dodajmy, i  ksi ka zyska a du  

popularno , do roku 1924 wznawiano j  czterokrotnie15. Przypomniany tu tekst 

sta  si  istotnym punktem odniesienia dla wszystkich kontynuatorów z otej le-

gendy Traugutta, wiernie powtarzaj cych, a cz sto wr cz kopiuj cych, sformu-

owania i oceny Dubieckiego16. 

Wypada doda , i  pogl dy Dubieckiego ca kowicie podziela a Eliza Orzesz-

kowa, pisarka, której udzia  – za spraw  cyklu opowiada  Gloria victis – w two-

rzeniu z otej legendy Traugutta jest nie do przecenienia17. 

2 

I wojna wiatowa przynios a Polakom dwie daty wa ne dla ówczesnych,  

a zarazem intensyfikuj ce Trauguttow  legend . Rankiem 6 sierpnia 1914 r., 

niemal dok adnie w 50. rocznic  stracenia Traugutta, Pi sudski wyruszy  z pod-

krakowskich Oleandrów na czele niewielkiej, licz cej 163 strzelców (ponowna 

zbie no  – oddzia  Traugutta liczy  na ogó  oko o dwustu ludzi), „pierwszej ka-

drowej”. Dla wspó czesnych ta data zyska a wymiar symbolu, znaku sprawie-

dliwo ci dziejowej, a nawet sta a si  sygna em obecno ci Boga w historii: 

                                                 
12  Tam e, s. 125. 
13  Tam e, s. 232 
14  Sformu owanie M. Mici skiej: Mi dzy Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera na-

rodowego w pi miennictwie polskim prze omu XIX i XX w. (1890–1914), Wroc aw 1995, s. 203. 
15  Wyd. 2: Kraków 1907, wyd. 3: Kijów 1911, wyd. 4: Kijów 1921, wyd. 5: Pozna  1929. 
16  Zob. np.: T. Zubrzycki, Ostatni polski Rz d Narodowy. Wspomnienie w 44. rocznic  mierci 

jenera a Traugutta i jego towarzyszy, Czemiowce 1908; F. Rawita-Gawro ski, Walka o wolno   

w roku 1863, Lwów 1913, s. 95–118. I. Peszke, Ostatni Naczelnik Narodu, Warszawa 1916. 
17  W li cie do Dubieckiego z 4 marca 1907 r. Orzeszkowa pisa a: „Traugutta nie tylko zna am  

z bliska, lecz uwielbia am jako wcielenie cnoty m skiej, rycerskiej i polskiej. Wizerunek jego 

przez Pana skre lony zupe nie podobnym jest do tego, który wyry  si  w mojej pami ci. T  

drug  po ow  [okres dyktatury – J.R.] dzia alno ci Jego, któr  Pan opisuje, zna am bardzo po-

wierzchownie, tylko ze s yszenia i w wielu punktach b dnie. Czyta am o niej z dziwnym zmie-

szaniem smutku i szcz cia; z wdzi czno ci  dla Pana, e mi Pan da  j  pozna  w pe ni  

i w prawdzie. Dlatego pisz  teraz do Pana tak d ugo i tak poufnie, e chc  z o y  Panu dowód 

tej wdzi czno ci i – dowód czci”. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 4: Do literatów i ludzi na-

uki, do druku przygot. i komentarzem opatrzy  E. Jankowski, Wroc aw 1958, s. 245. 
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Dzie  5 sierpnia [sic!] 1914 roku pom ci  ów pi ty sierpnia sprzed pi dziesi ciu laty, 

dzie  zgonu genera a Traugutta, dzie  wielkiego tryumfu Moskali  

– pisa  w sierpniu 1916 r. s dziwy ju  Dubiecki18. 

Rodz cej si  wówczas legendzie Komendanta – wskrzesiciela ojczyzny pa-

tronowa  w a nie Traugutt, uwa any przez apologetów Pi sudskiego za jego 

wielkiego poprzednika: 

Pod znakiem Romualda Traugutta […], po d ugich lat przebiegu – stan  Józef Pi sudski. 

W dusz  sw  wch on  ca  tre  owych tchnie  g bokich, jakie bi y na Polsk  od […] 

Trauguttowego cienia. I z miejsca rozpocz  kontynuacj  tego, na czym zako czy  si  

trud tajemnego Dyktatora 

– podkre la  w 1919 r. publicysta „ o nierza Polskiego”19. 

Kolejn  symboliczn  dat  by  5 sierpnia 1915 r. Tego dnia, w 51. rocznic  

mierci dyktatora, Warszaw  opu ci y wojska rosyjskie, a chocia  nie oznacza o 

to jeszcze pe nej niepodleg o ci (do stolicy wkroczy y wojska Wehrmachtu), nic 

nie by o w stanie przy mi  entuzjazmu wywo anego faktem, i  „Warszawa obu-

dzi a si  bez p t rosyjskiej niewoli”20. 

Zaj cie przez Niemców i Austriaków ca ego królestwa Polskiego zaowoco-

wa o wi ksz  swobod  polityczn  w by ym zaborze rosyjskim. Wprowadzono 

j zyk polski do urz dów, do szkó , w teatrach warszawskich pojawi  si  repertu-

ar patriotyczny. Zacz to uroczyste wi towanie rocznic narodowych, w tym 

wszelkich pami tnych dat zwi zanych z powstaniem styczniowym. 

5 sierpnia 1916 r., w 52. rocznic  stracenia powsta czego Rz du Narodowe-

go, a jednocze nie w rok po „ucieczce Moskali z polskiej stolicy”21, na stoku 

warszawskiej Cytadeli odby a si  wielka, stutysi czna manifestacja22. W miejscu 

ka ni Traugutta i jego czterech towarzyszy ustawiono wysoki, d bowy krzy , 

okolony koron  cierniow , za  pod nim umieszczono granitowy g az, na którym 

wyryto nazwiska pi ciu straconych 5 sierpnia 1864 r.23. Jak zanotowa a w swo-

im dzienniku ksi na Maria Lubomirska ( ona Zdzis awa, w latach 1916–1917 

prezydenta Warszawy), „by y mowy p omienne, wyrzekano nami tnie na kajda-

ny moskiewskie24. Mówcy, w ród których znalaz  si  znany dzia acz PPS Ignacy 

                                                 
18  M. Dubiecki, Niezapomniane rocznice. 5 sierpnia 1864 r. – 5 sierpnia 1914 r. – 5 sierpnia 

1915 r., [w:] tego , Echa z powstania styczniowego, Zamo  1922, s. 130. 
19  Pod znakiem Traugutta (W 56. rocznic  powstania styczniowego), „ o nierz Polski” 1919, nr 5, s. 2. 
20  M. Dubiecki, Niezapomniane rocznice…, s. 130. 
21  Sformu owanie B. Limanowskiego, Romuald Traugutt, Warszawa 1920, s. 53. 
22  Por. L. Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe…, s. 202 i nn. 
23  Por. B. Limanowski, Romuald Traugutt, s. 53–55. W 1994 stary krzy  przeniesiono na teren 

cmentarza podwarszawskiej parafii W ochy, na jego miejscu ustawiono nowy krzy , wykonany 

przez saperów. 5 sierpnia 1994 r., w 130. rocznic  stracenia Traugutta, odprawiono tu msz  po-

low  w intencji ojczyzny (zob. J. Skrodzki, Krzy  Traugutta, „Przegl d Katolicki” 1995, nr 34, s 6). 
24  Pami tnik ksi nej Marii Zdzis awowej Lubomirskiej 1914–1918, do druku przygotowa  J. Pa-

jewski, obja nienia i oprac. A. Kosicka-Pajewska, Pozna  1997, s. 390 (zapis z 5 VIII 1916 r.). 
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Daszy ski, sk adaj c ho d m czennikom sprzed pó  wieku, mówili o nich jako  

o duchowych i ideowych poprzednikach czynu legionowego25. W niepewnej 

jeszcze sytuacji politycznej kult bohaterskiego dyktatora mia  s u y  budzeniu  

i rozpalaniu uczu  patriotycznych26. 

Krzy , rych o nazwany przez spo ecze stwo Krzy em Traugutta, sta  si   

w nied ugim czasie miejscem symbolicznego pochówku domniemanych szcz t-

ków Traugutta i jego czterech podw adnych27. Pod tym krzy em odby y si  jed-

ne z pierwszych uroczysto ci patriotycznych w wolnej ju  Drugiej Rzeczypo-

spolitej: 3 maja 1919 r. w obecno ci Naczelnika pa stwa J. Pi sudskiego zasa-

dzono „drzewo wolno ci” jako zacz tek pó niejszego parku Traugutta; 5 sierp-

nia 1921 r. Pi sudski odznaczy  Orderem Virtuti Militari weteranów powstania 

styczniowego. 

3 

W Drugiej Rzeczypospolitej ze szczególnym pietyzmem wi towano roczni-

ce powstania styczniowego; integraln  cz ci  tych obchodów by o sk adanie 

wie ców pod Krzy em Traugutta po czone z modlitw  i przemówieniami 

pierwszych polityków w pa stwie28. W kolejne „okr g e” rocznice powstania 

                                                 
25  „W podziemiach polskiego ycia – mówi  I. Daszy ski – kuli my przez wier  wieku bro  pol-

sk , która mia a kiedy  wywalczy  prawo Polski do wolno ci, do jedno ci i do takiego pa -

stwowego bytu, aby mie  mo no  rozwoju, godnego cywilizowanych narodów”. Podaj  za:  

B. Limanowski, Romuald Traugutt, s. 55. 
26  M. Lubomirska, komentuj c uroczysto ci pod Krzy em Traugutta, stwierdza a: „Takie obcho-

dy maj  na celu budzenie patriotyzmu narodowego i s , jak mi si  zdaje, form  nawo ywania 

ku Legionom”. Pami tnik ksi nej…, s. 390 (zapis z 5 VIII 1916 r.). 
27  Istniej  dwa symboliczne groby Traugutta i jego czterech wspó towarzyszy. Jesieni  1915 r., 

tu  po wyj ciu Rosjan z Warszawy, rozkopano teren Cytadeli (pomi dzy dzisiejszym fortem 

Traugutta i fortem Legionów). Natrafiono na pi  czaszek i pi  szkieletów (w tym jeden nale-

cy do wysokiego m czyzny, jakim by  Jan Jeziora ski). Na tym w a nie miejscu ustawiono 

Krzy  Traugutta, pod którym 16 maja 1920 r. pochowano szcz tki, co upami tniono napisem 

wyrytym na du ym kamieniu („Przy tym kamieniu pochowano dn. 16 V 1920 pi  czaszek 

wykopanych w pobli u”). Wiosn  1936 r. w czasie robót komunikacyjnych pod obecnym wia-

duktem gda skim natrafiono na pi  innych czaszek i szkieletów. Ksi dz J. Jarz bowski, y-

wi c pewne przypuszczenia, i  mog  to by  ko ci straconych 5 VIII 1864 r., umie ci  je w spe-

cjalnej trumience, któr  ulokowa  w tzw. domku Traugutta w pustelni biela skiej, nale cej 

wówczas do ksi y marianów. Podaj  za: J. Bukowicz, Gdzie jest grób Traugutta, [w:] S u ba 

ojczy nie po bo emu. Refleksje nad postaci  Romualda Traugutta, zredagowa  ks. J. Bukowicz, 

Stockbridge (USA) 1970, s. 35–36. 
28  W wi towaniu rocznic narodowych i pa stwowych pod krzy em Traugutta brali udzia  m.in.: 

premier Leopold Skulski, marsza ek Sejmu Wojciech Tr mpczy ski (8 maja 1919), gen. Bole-

s aw Wieniawa D ugoszowski (22 stycznia 1938), marsza ek Edward Rydz- mig y (22 stycznia 

1933). Podaj  za: I. Kust, „Gloria victis” – zwyci stwo czy pora ka?, „Niepodleg o  i Pa-

mi ” 1995, nr 1, s. 255. 
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(b d  stracenia Rz du Narodowego) wmurowywano tablice upami tniaj ce bo-

haterskiego dyktatora. W 1923 r. ods oni to tablic  na cianie gimnazjum  

w wis oczy, do którego ucz szcza  m ody Traugutt (jeden z najg o niejszych, 

obok Józefa I. Kraszewskiego, absolwentów tej szko y). W 1928 r. upami tnio-

no uwi zienie Traugutta w Cytadeli tablic  wmurowan  w cian  celi wskazanej 

dziewi  lat wcze niej przez Dubieckiego. 22 stycznia 1933 r. dokonano ods o-

ni cia tablicy na fasadzie nieistniej cego dzi  budynku przy ul. Smolnej 3;  

w uroczysto ci uczestniczy a starsza córka dyktatora Anna Juszkiewiczowa, ta-

blic  ods oni a Aleksandra Pi sudska ( ona Marsza ka), za  patriotyczne prze-

mówienie, s awi ce „energi  i si  moraln ” Traugutta, wyg osi  Edward Rydz- 

- mig y29. 

Warto jeszcze wspomnie  o niezachowanej do dzi  tablicy, ods oni tej  

w 1924 r. na murze klasztoru oo. Bernardynów we Lwowie30. W tej uroczysto ci 

wzi  udzia  gen. W adys aw Sikorski „w otoczeniu licznej wity genera ów  

i oficerów sztabowych”, za  go mi honorowymi byli „odziani w barwne mundu-

ry”31 weterani powstania styczniowego. Profesor Politechniki Leon Syroczy ski, 

przewodnicz cy obchodom 60. rocznicy powstania 1863 r. we Lwowie, przy-

pomnia  licznie zgromadzonym yciorys i zas ugi Traugutta, po czym apelowa : 

Niech wi c tablica ta utrwali w nas pami  o cnotach obywatelskich Traugutta, o jego wy-

trwa ej dzia alno ci i po wi ceniu; niech b dzie drogowskazem, czem [sic!] ma by  Polak, 

dowódca oddzia u, m  ujmuj cy ster Pa stwa i ka dy, co chce narodowi przewodzi 32. 

Sikorski w swoim przemówieniu akcentowa  o nierskie cnoty, poczucie ho-

noru i wielko  po wi cenia Traugutta: 

W adza by a dla Traugutta aktem po wi cenia, a nie osobistej ambicji33, sta  niez omnie 

na stra y jedno ci moralnej ca ego narodu. […]. Traugutt potrafi  pi knie za ojczyzn  

umrze  i w tem [sic!] jest jego wielka zas uga, e uratowa  honor narodu polskiego. Wi c 

w opiek  sw  przyjmuje Wojsko Polskie nie tylko tablic  t , ale i tradycj , w my l której 

dzia a  b dziemy34. 

                                                 
29  Opis uroczysto ci wraz z cytatami z przemówienia E. Rydza- mig ego podaje: A. Wyle y ska, 

Warszawa po latach 70. Krzy  Traugutta, „Bluszcz” 1933, nr 4, s. 6–7. 
30  Tablica zawiera a p askorze b  twarzy Traugutta, pod któr  widnia  napis: „Pami ci Dyktatora / 

Powstania Styczniowego / Romualda / Traugutta / straconego na stokach / cytadeli warszaw-

skiej / 5 VIII 1864 / Ma opolska wschodnia / 1924”. Zdj cie niezachowanej tablicy zawiera pu-

blikacja: J. Bia ynia-Cho odecki, Dyktator Romuald Traugutt i kult jego pami ci we Lwowie, 

Lwów 1925, s. 14. 
31  Tam e. 
32  Podaj  za: tam e, s. 16. 
33  Autentyczne s owa Traugutta z listu do gen. J. Hauke-Bosaka z 2 marca 1864 r.: „Pami tali my 

o tym, e w adza jest u nas aktem po wi cenia, a nie ambicji, i e po wi cenia tego odmawia  

Ojczy nie nie mo emy, kiedy widzimy jego konieczno ”. Cyt. za: Dokumenty Komitetu Cen-

tralnego Narodowego i Rz du Narodowego 1862–1864, Wroc aw 1968, s. 345. 
34  Podaj  za: J. Bia ynia-Cho odecki, Dyktator Romuald Traugutt…, s. 18. 
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Na zako czenie uroczysto ci orkiestra wojskowa odegra a Rot  Marii Ko-

nopnickiej. 

Spo ród licznych w dwudziestoleciu mi dzywojennym tekstów rocznico-

wych nale y wymieni  Wspomnienie córki o wielkim swym ojcu, opublikowane 

przez Juszkiewiczow  w 70. rocznic  stracenia Traugutta, w 1934 r., w pi mie 

„Naród i Wojsko”35. Starsza córka dyktatora z mi o ci  i czci  pisa a o ojcu- 

-bohaterze, ca e ycie gotowym na po wi cenie dla ojczyzny. Wspomina a te   

z du  satysfakcj  swój udzia  w przypomnianej ju  uroczysto ci ods oni cia ta-

blicy pami tkowej umieszczonej na budynku przy ul. Smolnej: 

Szcz liwa jestem, e po tylu latach uznanie zas ug p. Ojca mego nie tylko trwa, ale 

zwi ksza si . W dniu 22 stycznia 1933r. […] przy ods oni ciu tablicy […] mia am do-

wody u wietnienia tej podnios ej uroczysto ci przez Rz d i Spo ecze stwo [sic!]. Umo -
liwiono przybycie na t  uroczysto  wszystkim zas u onym Weteranom [sic!], a ja oso-
bi cie zosta am zaszczycona opiek  p. Marsza kowej Pi sudskiej, w Belwederze na zdj -
ciu pami tkowym mia am zaszczyt siedzie  obok Pana Marsza ka Pi sudskiego, z które-
go drugiej strony siedzia  Prezes Weteranów36. 

W publicystyce lat 30. XX w. pochwa a Traugutta zyskuje wymiar „wo-
dzowski”. Ówcze ni apologeci Pi sudskiego, który po przewrocie majowym sta  
si  nieformalnym i nietypowym (w porównaniu z re imem faszystowskim lub 
sowieckim)37, ale faktycznym dyktatorem Polski przedwojennej, przedstawiaj  
Traugutta jako wielkiego poprzednika Marsza ka w idei przewodzenia narodowi, 
w niepodzielnym sprawowaniu „rz du dusz”38. W artykule przygotowanym  
z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania styczniowego (1933) Karol Ko mi ski 
w czytelny sposób porównywa  przej cie w adzy nad powstaniem przez Trau-
gutta do przewrotu majowego: 

Do Warszawy! Trzeba i  do tych ludzi, którzy w tej chwili rozkazuj  narodowi, stan  
na ich czele, uchroni  od ci g ych zamachów ze strony wroga, a ze strony wiecznych wi-
chrzycieli i nieprzejednanych malkontentów i o niersk  d oni  poprowadzi . […]. Na 
czele narodu stan  musi wódz39. 

Identyczne pogl dy powtórzy  w tek cie upami tniaj cym 70. rocznic  stra-
cenia „samow adnego naczelnika narodu”: 

                                                 
35  A. Korwin-Juszkiewiczowa, W 70. rocznic  stracenia Traugutta. Wspomnienie córki o wielkim 

swym ojcu, „Naród i Wojsko” 1934, nr 9. 
36  Tam e, s. 2. 
37  Por. S. Bratkowski, Najkrótsza historia Polski, Warszawa 1998, s. 316. 
38  „Traugutt – Pi sudski! Dwie epoki, dwaj ludzie. Lecz jedna wspólna idea […] i jedno wspólne 

ród o, z którego ich Czyn nie miertelny wyp yn  – wolno  i niepodleg o  Ojczyzny” – pisa  

H. Cepnik w ksi ce: Józef Pi sudski. Twórca Niepodleg ego Pa stwa Polskiego. Zarys ycia  

i dzia alno ci popularnie skre lony, Warszawa 1933, s. 169. Por. te  E. Oppman, Wodzowie 

Polski. Szlakami chwa y or a polskiego, wyd. 1, Warszawa 1935 (rozdz. po wi cone Traugut-

towi i Pi sudskiemu). 
39  K. Ko mi ski, Ostatnia wiosna dyktatora, „Polska Zbrojna” 1933, nr 23, s. 4. 
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Kraj […] musi wiedzie , e ten, co nim rz dzi, jest jeden, jest silny, jest niewzruszony40. 

Pochwa a hartu ducha, si y woli, niezwyk ej energii i „spr ysto ci” Trau-

gutta jest sta ym elementem nie tylko ówczesnej publicystyki41, ale te  wielu 

utworów literackich. W wydanej w 68. rocznic  powstania powie ci Rok 1863 

Juliana Wo oszynowskiego obdarzony wybitn  indywidualno ci  Traugutt „wi-

dzi wyra nie, w b ysku majowych b yskawic, dok d idzie i po co”42. Analogia 

maja 1863 r. (gdy Traugutt stoczy  pierwsz  zwyci sk  bitw  z Rosjanami pod 

Horkani) z majem roku 1926 w powie ci napisanej przez gor cego zwolennika 

Pi sudskiego (i Pi sudskiemu dedykowanej) wydaje si  oczywista. W opubliko-

wanym w 70. rocznic  styczniowego zrywu dramacie Margrabia Zygmunta Ki-

sielewskiego (by ego legionisty Pi sudskiego) Traugutt jest wodzem o równie 

silnej osobowo ci, wiadomym swojego wielkiego przeznaczenia, jakim stanie 

si  przewodzenie ca emu narodowi: 

Ale tu wam, panowie koroniarze, brak jednej woli i jednego cz owieka – stwierdza  

w czasie zebrania spiskowców – Zasi  musi by  zawsze i w ka dej wielkiej sprawie je-

den, który wiedzie43. 

W przywo anych tu cytacjach zwraca uwag , obok grandilokwencji, instru-

mentalne traktowanie „Wodza 1863 roku”. Analogia Traugutt – Pi sudski s u y-

a budowaniu mitów wokó  postaci Marsza ka; „samow adne” rz dy Traugutta 

mia y nobilitowa  dyktatorskie poczynania Pi sudskiego pod koniec jego ycia. 

Z kolei ton hagiograficzny zyska a legenda Traugutta w publikacjach ksi -

dza Józefa Jarz bowskiego, wnuka powsta ca styczniowego, a gor cego zwo-

lennika beatyfikacji dyktatora. W jego opinii: 

W ród wielkich dzia aczy naszych dziejów porozbiorowych Traugutt najmocniej i najkonse-

kwentniej yje yciem katolickim. Bez katolicyzmu niepodobna sobie wyt umaczy  tego 

skromnego i zapartego bohatera, tego wznios ego hartu duszy i dostojnego m cze stwa44. 

Jarz bowski opublikowa  przed drug  wojn  wiatow  kilka obszernych ar-

tyku ów o „duchowym obliczu” oraz dzia alno ci Traugutta45, za  w 1938 r. –  

w 75. rocznic  powstania, wyda  obszern  monografi  po wi con  „Ksi ciu 

Niez omnemu insurekcyjnej Polski” (jak nazywa  swojego bohatera)46. We 

wst pie do ksi ki zaznacza , i  celem owej publikacji jest nie tyle biografia 

                                                 
40  K. Ko mi ski, Romuald Traugutt. W rocznic  zgonu Dyktatora, „Polska Zbrojna” 1933,  

nr 215, s. 6. 
41  Zob. np. S. Sosin, Romuald Traugutt (W 75. rocznic  ofiarnej mierci), „Polska Zbrojna” 1939, 

nr 216, s. 8. 
42  J. Wo oszynowski, Rok 1863, Pozna  1931, s. 300. 
43  Z. Kisielewski, Margrabia. Sztuka historyczna w 4 aktach, Warszawa 1933, s. 80 (akt III, scena 4). 
44  J. Jarz bowski, O beatyfikacj  Romualda Traugutta (artyku  pisany w 1929 r.), [w:] S u ba Oj-

czy nie po bo emu…, s. 42. 
45  Zob. np. J. Jarz bowski, Duchowe oblicze Traugutta, „Przegl d Powszechny” 1936, nr 7–9; 

ten e, Traugutt i Norwid, „Lech” 1939, z. 5. 
46  Ten e, Traugutt, Warszawa 1938. Cytowane sformu owanie: s. 7. 
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dyktatora, co „ujawnienie religijnej g bi” cz owieka „przeczystego jak kryszta , 
a mocnego jak granit”47. Istotnie, przypominaj c koleje ycia Traugutta, Jarz -
bowski nieustannie podkre la  wp yw religii katolickiej na rozwój osobowo ci  
i na wszystkie decyzje „ wi tego Polaka”48. W wietle wywodów Jarz bowskie-
go Traugutt urasta  do roli „wielkiego Wychowawcy Narodu”49, stawa  si  
cz owiekiem wolnym od jakichkolwiek ludzkich u omno ci, nade wszystko za  
– wzorem chrze cijanina i katolika: 

Rysy duchowe Traugutta s  wyraziste – konkludowa  Jarz bowski. – Jest to chrze cija-

nin wiadomy i konsekwentny. Jego kontakt z Bogiem jest ywy, dzieci cy i serdeczny. 

We wszystkich okoliczno ciach ycia, w obowi zkach rodzinnych i dzia alno ci publicz-

nej upatruje Wol  Boga, gotów do ofiar najwi kszych50. 

4 

Legenda Traugutta mia a te  swój epizod socrealistyczny. Jak wiadomo, gdy po-

ja ta ska Polska znalaz a si  w orbicie wp ywów Rosji sowieckiej, w adze rozpocz -

y gruntown , ideologiczn  przebudow  nie tylko zastanej rzeczywisto ci, lecz tak e 

przesz o ci, tak by ukaza  nowe pa stwo jako „spe nienie procesu dziejowego”51, 
wybitne za , a mo liwe do zaakceptowania przez nowy ustrój, osobisto ci histo-
ryczne jako prekursorów Polski Ludowej52. W rocznicowych artyku ach, drukowa-
nych w prasie pierwszej p owy lat 50. XX w., Traugutt pojawia  si  zatem jako pa-
triota uosabiaj cy warto ci „post powe”, polityk wiadomy dziejowej roli „mas lu-
dowych”. W 90. rocznic  mierci dyktatora publicysta „Trybuny Ludu” g osi : 

Na przyk adzie jego [Traugutta – J.R.] ycia nasza m odzie  uczy si  patriotyzmu, woli 

walki o szcz cie ojczyzny, ofiarno ci i po wi cenia dla sprawy ludu polskiego53. 

Zbigniew wiek w szkicu pisanym dla uczczeni tej samej rocznicy pot pia  

wszystkie wcze niejsze prace o Traugucie jako wysz e „spod pióra szlachecko- 
-bur uazyjnych historyków”, „wypaczaj cych” prawd  dla „okre lonych ce-
lów”54, po czym przeszed  do wyk adu o Traugucie – „rewolucyjnym demokra-

cie”. Warto przywo a  chocia  passus perl cego si  ówczesn  nowomow  tekstu: 

                                                 
47  Tam e, s. 7, 100. 
48  Tam e, s. 8. 
49  Tam e, s. 47. 
50  Tam e, s. 99, 101. 
51 Sformu owanie W. Roszkowskiego: Najnowsza historia Polski 1918–1980, wyd. 4, Londyn 

1991, s. 649 (publikacja pod pseudonimem: A. Albert). 
52  Zob. J. Rusin, Bohaterowie Stycznia 1863 jako prekursorzy Polski Ludowej. Casus R. Traugut-

ta i J. Hauke-Bosaka, [w:] Socrealizm. Fabu y – komunikaty – ikony, red. K. St pnik, M. Pie-

chota, Lublin, 2006, s. 155–162. 
53  Z. Siedlecki, W 90. rocznic  stracenia Romualda Traugutta, „Trybuna Ludu” 1954, nr 216, s. 3. 
54  Z. wiek, Romuald Traugutt (w 90. rocznic  mierci), „Historia i Nauka o Konstytucji” 1954, 

nr 4, s. 14. 
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[Traugutt – J.R.] Zrozumia , e program walki o niepodleg o  narodu bez jednoczesnej 

walki o wyzwolenie spo eczne uciskanych i wyzyskiwanych mas ludowych tego narodu 

– co w ówczesnych warunkach Polski nieprze amanego jeszcze feudalizmu oznacza o 

walk  o wyzwolenie spo eczne ch opstwa – jest fikcj  i oszustwem. […] Przeciwstawia  

si  z ca  energi  wiadomej polityce kapitulacji polskich klas posiadaj cych, postanowi  

usun  szlacht  jako klas  […] zerwa  z ni  zupe nie. Przygotowa  rodki do unieszko-

dliwienia uprawianej przez ni  zdrady narodowej, z amania jej sabota u si , oparcia po-

wstania wy cznie o masy ludowe i wreszcie zwi zania go na zewn trz sojuszem z mi -

dzynarodowym ruchem rewolucyjnym przeciw reakcyjnym rz dom55. 

Jak wida , odpowiedni, solidny retusz zapewnia  Trauguttowi miejsce  

w gronie „najwybitniejszych rewolucyjnych demokratów”56. 

5 

Nieskr powan  ideologiczn  presj  pami  o Traugucie mog y kontynuowa  

rodowiska emigracyjne. W stulecie powstania styczniowego polonia angielska 

zorganizowa a w Londynie, w dniach 8 lipca – 5 sierpnia 1964 r. (w sali Stowa-

rzyszenia Techników Polskich przy Princes Gardens 9), wystaw  historyczn , na 

któr  z o y y si  g ównie bogate zbiory – katalog wystawy wymienia 971 eks-

ponatów57 – druków powsta czych, wspomnie , opracowa  historycznych, 

utworów literackich, gromadzonych przez ca e ycie przez ks. Jarz bowskiego 

W centralnym miejscu wystawy, w gablocie numer jeden wystawiono nieliczne 

zachowane pami tki po Traugucie: pami tnik, kilka fotografii (po lubna  

z pierwsz  on , Ann  Pikiel, fotografia z on  i babk , fotografia drugiej ony 

Antoniny Ko ciuszko z dzie mi), rysunek wykonany przez Traugutta (mieszka-

nie w twierdzy D blin), ksi eczk  do nabo e stw majowych oraz – rzecz bodaj 

najcenniejsz  – okulary, rzucone przez Traugutta na ziemi  chwil  przed egze-

kucj , podniesione i przechowane przez jego spowiednika. Ten najbardziej oso-

bisty przedmiot zwi zany z dyktatorem-krótkowidzem mia  d ug  i barwn  hi-

stori . Spowiednik przekaza  okulary Dubieckiemu po jego powrocie z zes ania. 

Z kolei po mierci Dubieckiego w 1926 r. wdowa przekaza a pami tk  córce 

Traugutta, Annie. Juszkiewiczowa kilka lat przed mierci  ofiarowa a okulary 

(podobnie jak krótki pami tnik ojca) Jarz bowskiemu. Zapewne dzi ki temu, i  

Jarz bowski wywióz  we wrze niu 1939 posiadane przez siebie trauguttiana  

z kraju58, okulary ocala y i by y przechowywane w Muzeum Historycznym  

                                                 
55  Tam e, s. 13–14. 
56  Tam e, s. 13. 
57  Katalog wystawy historycznej w stulecie powstania styczniowego. Zbiory ks. Józefa Jarz bow-

skiego, Londyn 1964. 
58  Okulary towarzyszy y Jarz bowskiemu w jego tu aczce wojennej, która wiod a przez Litw , 

Japoni , Stany Zjednoczone, Meksyk do Anglii, gdzie osiad  w 1950 r. i za o y  polsk  szko  

w Fawley Court pod Oxfordem (1954). Podaj  za: C. K ak, Maria Danilewiczowa, Stanis aw 
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oo. marianów w Fawley Court w Wielkiej Brytanii. Od lipca 2012 r. ten bezcen-

ny przedmiot znajduje si  w Polsce; nale y do zbiorów Muzeum im. ks. Józefa 

Jarz bowskiego w sanktuarium w Licheniu. 

W przedmowie do katalogu londy skiej wystawy Maria Danilewicz (wice-

przewodnicz ca Komitetu Wykonawczego Wystawy) przypomina a pokrótce lo-

sy owego bezcennego trauguttianum, z wielk  czci  pisz c o po wi ceniu Trau-

gutta i roli powstania styczniowego w dziejach narodu: 

Kl ska na polach bitew przeobrazi  si  zdo a a z czasem, dzi ki blaskowi ofiary Traugut-

ta i jemu podobnych – a jak e licznych! – w wielk  lekcj  patriotyzmu, której wymowa 

nie straci a do dzi  znaczenia59. 

6 

Ko ció  polski równie  w ostatnim pi dziesi cioleciu d y do wyniesienia 

Traugutta na o tarze. 22 I 1965 r., w 102. rocznic  powstania, w kaplicy parafii 

Dzieci tka Jezus na oliborzu w Warszawie ods oni to tablic  upami tniaj c  

setn  rocznic  sierpniowej egzekucji60. Jak podaje ksi dz Jan Bukowicz, w roku 

kolejnej, 103. rocznicy powstania, ksi a warszawscy wystosowali do prymasa 

Stefana Wyszy skiego pro b  o rozpocz cie „prac wst pnych” maj cych na celu 

zbadanie mo liwo ci otwarcia procesu beatyfikacyjnego Traugutta: 

Wszyscy zainteresowani t  spraw  uwa ali, e najpierw trzeba szerzy  w spo ecze stwie 

znajomo  postaci Traugutta ze specjalnym uwypukleniem jego duchowo ci. Temu ce-

lowi s u y y nabo e stwa o jego beatyfikacj , kazania o Traugucie, katechezy dla m o-

dzie y i prelekcje dla kleryków61. 

Na spotkaniu po nabo e stwie w dniu 22 I 1968 r. – w 105. rocznic  powstania 

– postanowiono zorganizowa  uroczyst  akademi  ku czci Traugutta. Akademia 

odby a si  w gmachu Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przy ul. Miodowej 17, 

wieczorem 1 IV 1968 r.; zgromadzi a oko o stu osób (g ównie stanu duchownego), 

trwa a dwie godziny, a honorowym uczestnikiem by  prymas Wyszy ski. 

Nietrudno zauwa y , i  wspomniana uroczysto  odby a si  tu  po s ynnych 

wydarzeniach marcowych. Przemówienie Wyszy skiego zawiera o, oprócz po-

                                                 
Pigo . Dialog korespondencyjny (1958–1968), do druku przygot. wst pem i komentarzem opa-

trzy  C. K ak, Rzeszów 1996, s. 289, przypis 5. 
59  M. Danilewiczowa, Przedmowa, [do:] Katalog wystawy historycznej w stulecie powstania 

styczniowego, s. 19. 
60  Tre  tablicy: „Pami ci / Romualda Traugutta / Wiernego Syna Ko cio a I Ojczyzny / Wi zio-

nego W X Pawilonie / Na Terenie Tutejszej Parafii / Straconego W Dniu 5 Sierpnia 1864 R. / 

Razem Z Cz onkami Rz du Narodowego / W Setn  Rocznic  / Jego mierci / W Roku VIII 

Wielkiej Nowenny / Cz owieka Nowego W Chrystusie / Parafia Dzieci tka Jezus / W Warsza-

wie N. oliborzu”. Podaj  za: S u ba Ojczy nie po bo emu, s. 45. 
61  Tam e, s. 43. 
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chwa y Traugutta, liczne aluzje polityczne, krytyk  „wszelkich szowinizmów  
i nacjonalizmów” oraz wyra n  obron  polskich studentów, prze ladowanych 
przez, wedle s ów Stefana Kisielewskiego, „dyktatur  ciemniaków”: 

Staje przed nami posta  Romualda Traugutta, wybiegaj cego mocno naprzód w przy-
sz o  rozwojow  kultury narodowej i politycznej – mówi  prymas. – W tym sensie mo -

na spokojnie mówi  o naszych s usznych d eniach i nadziejach. Albowiem cz owiek, 

który umia  walczy  o wolno  polityczn  Narodu, o prawa mowy ojczystej […] by  na 

s u bie […] Stwórcy Narodów. Wype niaj c wol  Stwórcy […], spe nia  obowi zek na-

kazany przez moralno  katolick , chrze cija sk , woln  od wszelkich szowinizmów  

i nacjonalizmów. […] Jak e to ywo przemawia do nas dzisiaj, gdy jeste my wiadkami 

licznych zmaga  si  m odego pokolenia Polski, id cej w przysz o , o wolno  kultury 

moralnej, religijnej i narodowej, o uszanowanie podstawowych praw osoby ludzkiej […], 

prawa do prawdy, wolno ci, mi o ci, sprawiedliwo ci, szacunku. […] Takich postaci  

i wzorów – jak Romuald Traugutt – potrzeba wspó czesnemu yciu i kulturze ludzkiej. 

Coraz bardziej rozumiemy, e polityka musi si  czy  ze wi to ci 62. 

S owa prymasa o powi zaniu w yciu Traugutta „mocy Bo ych z g bok  
mi o ci  Ojczyzny”63 s  nadal ch tnie cytowane w „lekturach pobo nych”, na 
przyk ad w s ownikach polskich wi tych, gdzie „s uga bo y Traugutt” zajmuje 
poczesne miejsce jako „m czennik wiary i narodowej sprawy”64. 

Hagiograficzn  wersj  Trauguttowej legendy kultywuje literatura katolicka: 
wydana w przededniu 100. rocznicy powstania (1962) powie  Jana Dobraczy -
skiego Pi ty akt oraz opublikowana z my l  o 120. rocznicy styczniowej insu-
rekcji (1982) biografia upowie ciowiona Dyktator Romuald Traugutt karmelity 
W adys awa Kluza65 (nie yj cy ju  o. Kluz zajmowa  si , po mierci ks. Jarz -
bowskiego, gromadzeniem materia ów do procesu beatyfikacyjnego Traugutta). 

Wizerunek Traugutta – wzorowego Polaka i katolika – pieczo owicie piel -

gnuje zwi zany z Radiem Maryja „Nasz Dziennik” w artyku ach powsta ych  
w 140. rocznic  powstania66. 

7 

Ostatnia (przed obecn  150.) „okr g a” 140. rocznica powstania styczniowe-
go, oprócz zwyczajowych form czczenia pami ci s awnych wydarze  i ich boha-
terów (msze w. w ko cio ach, sk adanie kwiatów pod Krzy em Traugutta oraz 

                                                 
62  Tam e, s. 8–9. 
63  Tam e, s. 5. 
64  K. Bukowski, S ownik polskich wi tych. Ilustrowany, podr czny, popularnonaukowy. wi ci, 

b ogos awieni, 90 kandydatów na o tarze, Kraków 1995, s. 343. 
65  Por. J. Rusin, Cz owiek wi tego imienia, s. 144–152. 
66  Zob. np.: P. Szubarczyk, Ojczyzn  woln  racz nam wróci , Panie, „Nasz Dziennik” 2003, nr 18 

(z 22 I), s. 11; E. Iga ska, „Bo nie gin …”, „Nasz Dziennik” 2003, nr 181 (z 5 VIII), s. 12. 
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pod pomnikami powsta ców i tablicami pami tkowymi, rocznicowe wystawy67, 

publikacje, odczyty i prelekcje), przynios a interesuj c  i godn  odnotowania 

inicjatyw : Mi dzynarodow  Konferencj  Trauguttowsk , zorganizowan   

w dniach 23–25 maja 2003 r. w Brze ciu na Bia orusi. Konferencja zorganizo-

wana pod auspicjami Stowarzyszenia Spo ecznego Polska Macierz Szkolna „Po-

lesie” oraz konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Brze ciu, a sta-

nowi ca kolejne ogniwo sta ego cyklu spotka  po wi conych s ynnym Polakom 

wywodz cym si  z Polesia (np. Marii Rodziewiczównie w 2001 r., Julianowi 

Ursynowi Niemcewiczowi w 2002 r.), zgromadzi a uczonych z Polski i Bia oru-

si, dawnych mieszka ców Brze cia i kresowiaków, rozsianych po ca ym wiecie 

(m.in. z Anglii, Stanów Zjednoczonych, Austrii i Niemiec), a tak e liczn  grup  

miejscowych Polaków. Honorowym go ciem spotkania by  prawnuk Traugutta, 

nie yj cy ju , emerytowany pu kownik Andrzej Juszkiewicz. 

Pierwszy dzie  konferencji wype ni y referaty wyg aszane w g ównej mierze 

przez pracowników polskich uczelni i Uniwersytetu Brzeskiego. Mówiono mi -

dzy innymi o poleskiej partyzantce Traugutta; pisz ca te s owa wyg osi a pre-

lekcj  o jego legendzie. Drugiego dnia konferencji odby a si  ca odzienna wy-

cieczka do miejsc zwi zanych z osob  s ynnego Poleszuka. Pierwszym etapem 

podró y by  Ostrów, w którym znajdowa  si  maj tek Traugutta, odziedziczony 

po stryjecznym dziadku w 1860 r. Traugutt mieszka  tam i gospodarzy  wraz  

z rodzin  (drug  on , Antonin  z Ko ciuszków, i dwiema córkami, Ann   

i Alojz ) do momentu przyst pienia do powstania. Po egzekucji dyktatora jego 

maj tek zosta  przej ty przez rosyjski skarb pa stwa, las wyci to, a pola rozpar-

celowano mi dzy ch opów. Obecnie w pobliskich zaro lach znale  mo na 

szcz tki fundamentów dworku, za  w widocznym miejscu (oko o 10 metrów od 

szosy) stan  pami tkowy krzy , przed którym w j zykach bia oruskim i polskim 

wyryto s owa:  

Tu w by ym folwarku w Ostrowiu w latach 1862–1863 mieszka  Romuald Traugutt. Je-

den z przywódców powstania 1863–1864. Wdzi czni potomni 2003. 

Uczestnicy konferencji zostali przywitani przez miejscowy zespó  regional-

ny bia orusk  pie ni , a prawnuk Traugutta chlebem i sol  oraz ciep ymi s owa-

mi „witajcie w domu”. A. Juszkiewicz, wyra nie wzruszony, podzi kowa  za 

serdeczne przyj cie i wraz z polskimi delegacjami z o y  kwiaty pod krzy em. 

Z Ostrowia wycieczka uda a si  do odleg ego o 23 km Kobrynia (gdzie Traugutt 

mieszka  w 1860 r., w trakcie za atwiania formalno ci spadkowych). Tam, w pol-

skim ko ciele, odprawiona zosta a msza w. w intencji wszystkich powsta ców 

                                                 
67  Na wystawie: Gloria victis. W 140. rocznic  powstania styczniowego, zorganizowanej przez 

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Muzeum Niepodleg o ci w Warszawie, pre-

zentowano lunetk  polow  Traugutta. Por. Gloria victis. W 140. rocznic  powstania stycznio-

wego. Katalog wystawy, s owo wst pne i opracowanie redakcyjne H. D ugoszewska-Nadra- 

towska, A. Stawarz, Ciechanów – Warszawa 2003, s. 54 (lunetka opisana pod nr 295). 
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styczniowych, Traugutta i jego ony Antoniny; podczas mszy ods oni to tablic  po-

wi con  dyktatorowi. W homilii wielokrotnie pada y s owa o wi to ci Traugutta, 

cz cego swym czynem w sposób idealny „mi o  ojczyzny i mi o  Boga”. 
Kolejnym przystankiem poleskiej wyprawy by a nieistniej ca ju  dzi  miej-

scowo  Bo ydar, gdzie z ko cem kwietnia 1863 r., z r k powsta czego naczel-
nika Kobrynia, Jana Mitraszewskiego, Traugutt przyj  dowództwo nad pole-
skim oddzia em. Moment ten, jak wiadomo, opisa a Orzeszkowa w rozpoczyna-
j cym cykl Gloria victis opowiadaniu Oni. 

140 lat pó niej w miejscu nieistniej cego dworku stan  g az z pami tkow  
tablic , informuj c  w j zykach bia oruskim i polskim:  

Historyczny dwór Bo ydar rodu Mitraszewskich. Tu Romuald Traugutt przyj  propozy-
cj  udzia u w powstaniu narodowowyzwole czym 1863–1864 r. i z o y  przysi g  jako 

dowódca oddzia u powsta ców. Wdzi czni potomni 2003 r. 

Przemówienia pod pami tkowym g azem wyg osili potomek J. Mitraszew-

skiego, nie yj cy ju  prezes Federacji Organizacji Kresowych, Stanis aw Mitra-

szewski, oraz prawnuk Traugutta. 

Ostatnim celem wyprawy by  Szostaków, gdzie w dzier awionym przez Ludwi-

ka Traugutta (ojca Romualda) dworku urodzi  si  przysz y powstaniec. Ten dworek 

te  ju  nie istnieje, a na jego miejscu znajduje si  g az z napisami w obu j zykach:  

W tym miejscu znajdowa  si  dwór, w którym 16 stycznia 1826 r. urodzi  si  Romuald 

Traugutt jeden z przywódców powstania 1863–1864 r. Wdzi czni potomni 2003. 

We wszystkich wymienionych miejscowo ciach bia oruscy gospodarze bar-

dzo yczliwie witali go ci z Polski, nie kryli te  dumy z posiadania tak wielkie-

go, jak Traugutt, krajana. Mo na bez wi kszej przesady stwierdzi , e Bia oru-

sini, obywatele pa stwa m odego i buforowego, czerpi  niema o satysfakcji  

z faktu bia oruskich „powinowactw” takich postaci, jak Traugutt, Ko ciuszko czy 
otaczanych tu prawdziw  estym  pisarek: Elizy Orzeszkowej i Marii Rodziewi-
czówny. U progu XXI w. sta a si  zatem rzecz do  nieoczekiwana – Traugutt bez 

trudu przekroczy  granice III Rzeczypospolitej i buduje narodow  to samo  nie 

tylko Polaków i bia oruskiej Polonii, lecz tak e rodowitych Bia orusinów, szukaj -

cych we wspólnej z Polakami przesz o ci szlachetnego, pi knego dziedzictwa. 

Resumuj c powy sze rozwa ania, nale y stwierdzi , i  jubileusze dobrze 

s u y y – i s u  – Trauguttowej legendzie. Przypomina y – i przypominaj  – po-

sta  „tajemnego” dyktatora. S awi y i s awi  heroizm tego nietuzinkowego 
cz owieka. Naznaczone niejednokrotnie pi tnem pewnej dora no ci politycznej 
czy ideologicznej, zawsze wszak e by y – i s  – ho dem z o onym cz owiekowi, 

dla którego „najcenniejszym dobrem, najwi ksz  warto ci  by a walka o wol-
no  i ocalenie honoru narodowego”68. 

                                                 
68  A. Stawarz, H. D ugoszewska-Nadratowska, S owo wst pne [do:] Gloria victis W 140. rocznic  

powstania styczniowego. Katalog wystawy…, s. 3 (nlb.).  
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Summary 

The Legend of Traugutt and Anniversaries. Selected Examples 

The author discusses the importance of consecutive anniversaries associated with the figure of 

Romuald Traugutt and the January Uprising in perpetuating the legend the last leader of the upris-

ing, starting from the actions on the Austrian annexed territory (Marian Dubiecki Romuald 

Traugutt and his dictatorship during the January Uprising , 1894) until the contemporary time. 

She is interested in both plaques, the speeches of politicians, history books, belles-lettres, as well 

as academic conferences. All this is intended to show how the legend of Traugutt was built and 

used by successive generations of Poles of various political options. From among many activities, 

she recalls also the efforts of the Church aimed at the beatification of the last leader of the January 

Uprising. 


