
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 

na 41. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

17 października 1863 r. Romuald Traugutt został dyktatorem powstania styczniowego. Dokładniej – 17 
października 1863 r., około dziesiątej rano. Traugutt spotkał się wówczas z członkami rządu: Asnykiem, 

Narzyńskim i Kobylańskim oraz sekretarzem stanu Janowskim, który w swoich pamiętnikach przekazał nam 

informację o tych wydarzeniach. Traugutt skrytykował postępowanie członków rządu i oświadczył im: „od 

tej chwili mogą Panowie zupełnie swobodnie rozporządzać swoimi osobami, gdyż przestają być Rządem 

Narodowym”. Nie protestowali, pożegnali się bez słowa, uściskami dłoni, i wyszli. Cała odpowiedzialność za 

działanie organizacji spoczęła od tej chwili na jednym człowieku. 
Dyktatura Romualda Traugutta oznaczała centralizację zarządzania konspiracją i reorganizację 

powstańczego wojska. Nigdy nie posługiwał się tytułem dyktatora, wszelką korespondencję sygnując 

pieczęcią i nazwą Rządu Narodowego. Jak relacjonują współcześni, sam był Rządem Narodowym, nie 

dzieląc się z nikim odpowiedzialnością. Odsunął od władzy stronnictwo czerwonych, które doprowadziło do 

wybuchu powstania bez odpowiedniego logistycznego przygotowania. Odcinał się więc od radykalizmu, lecz 

również – od konserwatyzmu. Uznał za niezbędne odwołanie się do mas chłopskich, wsparł więc mocno 

wykonanie uwłaszczenia, by uniemożliwić powrót feudalnych stosunków. Za przymuszanie do pańszczyzny 

groziła kara śmierci. 
Przejął władzę wówczas, gdy oznaczała wielką odpowiedzialność i w perspektywie – męczeńską śmierć. 

Władza ta nie była zaszczytem ani spełnieniem ambicji, lecz cierniową koroną. Była służbą ojczyźnie. 

Dyktatorem Traugutt był do 10 kwietnia 1864 r., kiedy został schwytany przez policję carską niedaleko 

miejsca, w którym dziś obradujemy, pod skarpą, na Powiślu, na tak zwanej dolnej Smolnej. Taka to mistyka 
naszych dziejów, że jednego z najwybitniejszych naszych przywódców wrogowie pojmowali właśnie 10 

kwietnia… 
Mówiłem już w tym roku z tej trybuny o Dyktatorze, apelując do Pana Marszałka o wsparcie wysiłków 

tych środowisk, które ubiegają się o jego beatyfikację. Apel mój ponawiam, kierując go do Senatu 

Najjaśniejszej. Jeśli my zapomnimy o nich, niech Bóg zapomni o nas… 

Stanisław Kogut 




