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WACŁAW ŚWIĘCICKI

Warszawianka ¹
Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę,
Choć burza wrogich żywiołów wy e,

Idealista, Odwaga,
Rewoluc a, Sprawiedliwość

Choć nas ǳiś gnębią siły ponure,
Chociaż niepewne utro niczy e.
O, bo to sztandar całe luǳkości,
To hasło święte, pieśń zmartwychwstania,
To tryumf pracy, sprawiedliwości,
To zorza wszystkich ludów zbratania!

Naprzód Warszawo! Warszawa
Na walkę krwawą,
Świętą a prawą!
Marsz, marsz, Warszawo!

ǲiś, gdy roboczy lud ginie z głodu,
Zbrodnią w rozkoszy tonąć ak w błocie

Głód, Rozkosz, Błoto, Lud

I hańba temu, kto z nas za młodu Śmierć bohaterska, Hańba,
Poświęcenie, ImięLęka się stanąć choć na szafocie!

O, nie bez śladu każdy z tych skona,
Co życie sprawie odda ą w darze,
Bo nasz zwycięski śpiew ich imiona
Milionom luǳi ku czci przekaże!

Naprzód Warszawo… itd.

Hurra! Zerwĳmy z carów korony,
Gdy ludy dotąd choǳą w cierniowe

Car, Lud, Chrystus

I w krwi zatopmy nadgniłe trony, Właǳa, Przemiana,
Zemsta, Rewoluc a, KrewSpurpurowiałe we krwi ludowe !

Ha! Zemsta straszna ǳisie szym katom, Wampir
Co wysysa ą życie z milionów.
Ha! Zemsta carom i plutokratom,
A przy ǳie żniwo przyszłości plonów!

Naprzód Warszawo… itd.

¹Warszawianka  — Słowa te pieśni napisał Wacław Święcicki, ǳiałacz soc alistyczny, w X. Pawilonie
Cytadeli Warszawskie mięǳy rokiem  a ; po raz pierwszy opublikowano ą w piśmie „Proletariat” w 
r. (nr ); śpiewana była do melodii oparte na motywach Marsza Żuawów, opracowane przez innego więźnia,
Józefa Pławińskiego. Pieśń znana est też pod tytułami: Naprzód, Warszawo!, Rewolucyjna Warszawianka oraz
identyfikowana poprzez incipit: „Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę”. Miano Warszawianki  zyskała
w czasie rewoluc i w tymże roku, gdy zyskała wielką popularność zarówno w Polsce, ak za granicą. Od tego czasu
pieśń stała się polskim hymnem robotniczym. Rok  był rokiem walki narodowe i rewolucy ne z caratem,
prowaǳone zarówno przez przez organizac e niepodległościowe, polityczne i społeczne (szefem Organizac i
Bo owe PPS był wówczas Józef Piłsudski). [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/warszawianka-1905
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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