
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 

na 43. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 listopada 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

Panie Marszałku! 

15 listopada 1916 r. zmarł Henryk Sienkiewicz. Przypominam dziś tę postać wielkiego pokrzepiciela serc 

i przewodnika narodu w ramach cyklu rocznicowych oświadczeń na temat powstania styczniowego.  

Zapytacie państwo, jaki jest związek Henryka Sienkiewicza z powstaniem. Są liczne związki. Uważa się, 
że zarówno Sienkiewicz, jak i drugi z wielkich mistrzów, Prus, uczestniczyli w walkach w 1863 r. To pierw-

szy związek Sienkiewicza z Rokiem Powstania Styczniowego. Drugi to wspaniała literacka relacja z walk 

powstańczych zawarta w tak zwanej małej trylogii Sienkiewicza: „Stary sługa”, „Hania”, „Selim Mirza”. 
Tylko ze względu na rosyjską cenzurę akcja tych nowel została umieszczona we Francji. Współcześni umieli 

czytać między wierszami i wiedzieli, o czym w tych nowelach pisze mistrz. Podobnie było z pamiętnikiem 

Rzeckiego w „Lalce” Bolesława Prusa. Pod pozorem wydarzeń węgierskich opisano w nim powstanie stycz-
niowe. Jest jeszcze trzeci, najważniejszy wątek łączący Henryka Sienkiewicza z powstaniem styczniowym. 

To jego rola w zaleczeniu narodowych ran po klęsce powstania styczniowego. Nikt przed nim ani po nim nie 

zrobił tak wiele dla pokrzepienia ducha narodowego. Jego powieści historyczne udowadniały, iż z najwięk-

szej opresji można się wydostać fortelami. Pokazywał on rodakom, iż Polacy byli i mogą być wielkim naro-
dem. Pokazywał, że konflikty między Polakami są przyczyną klęsk, zaś zgoda pozwala wygrywać. 

Dziś usuwa się książki Henryka Sienkiewicza z listy szkolnych lektur. Brońmy prawa młodzieży do ob-

cowania z tą esencja polskości, jeżeli po kilku pokoleniach nie chcemy stać się zapomnianym narodem. 
Apeluję do Pana Marszałka, by siłą swojego autorytetu zainicjował dyskusję o szkolnym wychowaniu 

młodych Polaków w ramach nauczania przedmiotów humanistycznych, w duchu szacunku dla tradycji naro-

dowej. Upowszechnianie wśród młodzieży rycerskich postaw, odpowiedzialności i rzetelności, charakteryzu-

jących bohaterów Henryka Sienkiewicza, powinno zostać przyjęte z zadowoleniem także przez odpowiadają-
cego za porządek publiczny wnuka pisarza, ministra spraw wewnętrznych, Bartłomieja Sienkiewicza. 

 

Stanisław Kogut 




