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Alina Witkowska 

O SENSIE ZNACZĄCYM 
BIOGRAFII KORDIANA 

• 
ohater dramatu nosi pięknie brzmiące i odrobinę 
pretensjonalne imię Kordian, Imię całkowicie wy
myślone, wszakże poprzez narzucające się skojarze

nie z łacińską nazwą serca - cor - najpewniej mające za-
sugerować emocjonalizm, odruchy uczuciowe jako domi
nantę duchowej sfery bohatera, może nawet - dominantę 
jego światopoglądu, To ten, który działa w imię serca i po
przez serce, ten który nieprzyjaźnie traktować musi wszel
kie zimne kalkulacje rozumu i opartą na nich filozofię 
życia, style ludzkich zachowań . Już te kilka domniemań, 
które może zasugerować imię bohatera, pozwalają rozpo
znać pod jaką gwiazdą się on urodził i kim byli jego ró
wieśni. 

Jest to przede wszystkim gwiazda literatury romanty
cznej, bo bardzo literackim tworem jest bohater Słowackie
go. Nazywa się Kordian, ale mógłby nosić jakieś inne z 
wielkich literackich imion epoki, która narzuciła czytającej 
publiczności swoich czasów postaci Rene'go, Wertera, Lary 
i innych „ponurych indywidualistów z kart poetyckich po
wieści Byrona. Należy do galerii owych europejskich postai:-i 
literackich o podobnych biografiach i zbliżonych rysach wi
zerunku duchowego, które mimo różnych imion pozwalają 
domyślać się ukrytego pokrewieństwa rodowego. To galeria 



młodzieńców smętnych, owianych melancholią, wytwornych 
i ogromnie kulturalnych, zniechęconych do życia i stronią

cych od ludzi, bardzo gorzkich, ironicznych, sceptycznych. 
Młodzieńców, którzy częstokroć nie dochodzą wieku dojrza
łego mężczyzny, gdyż sięgają po pistolet aby męce 

bądź tylko nudzie życia polożyć kres. Wszystkich ich tra
wiła owa nie tylko przecież prz,ez literaturę wymyślona, ale 
obficie przez nią poświadczona, mal du siec!e, choroba wie
ku, mająca w sobie coś z totalnego :ipleenu, ogromnej 
czczości życia wytrawionego z wartości, wielkości, życia 

sprowadzonego do rytmu działań sformalizowanych. W ja
kimś sensie choroba ni.eautentyczności, niemożności wkom
ponowania się w martwy pejzaż życia bez idei. 

A więc SLraszna pustka prawd skłamanych i płynący z 
niej totalny sceptycyzm złożyły się na trwały kryzys świa
topogiądowy generacji usytuowanych między oświeceniem 

a romantyzmem, tworząc ludzi życiu niechętnych, z oporem 
grającycn nie przez siebie [!apisane role. Zarazem ludzi 
zbuntowanych. Zbuntowanych w specyficznym sensie tego 
siowa, rozumianego tu przede wszystkim jako sprzeciw, 
brak akceptacji, jako wyiamanie się spod presji reguł spo
!ecznych i norm zachowań. Szczególnie istotne okazywały 

się wl:aśnie owe normy. W braku jasno określonych podstaw 
buntu, jego, żeby tak rzec, filozofii, odmienność gestu, swo
boda obyczaju urastać mogły i urastały w istocie do rangi 
wyróżników pierwszej wielkości, tworząc swego rodzaju 
semantykę wolności własnej indywidualisty. 

Tę wczesną, baruzo młodzieńczą i niedojrzałą formę. bun
tu nazywa się czasem buntem dandysów. W stroju eleganta 
z wyższych sfer, takiego wlaśnie grafiątka jak Kordian, jak 
przedtem Rene, pojawił się w literaturze europejskiej zbun
towany cziowiek XIX wieku. 

Pisarze zadbali, aby nie można go by~o pomylić ze zwy
kłym salonowym młodzieńcem. Przydali mu więc obfitość 

cech zewnętrznie wyróżniających: jest zadumany, smutny, 
nadmiernie wrażliwy, . pełen owego „j askółczego niepokoju", 
dziki czasem i ponury, roztargniony, zawsze tajemniczy. 
Im pisarz bardziej mierny, tym cechy zewnętrzne zyskiwąć 



będą na sile ekspansywnej, tworząc kreacje ludzkie psy
chopatycznych dziwaków wydających co chwila sarkasty
czne śmiechy bądź miotających się po świecie czarną nocą, 
na czarnym koniu i w czarnej pelerynie. Właśnie jak boha
ter poematu Stefana Garczyńskiego Waclawa dzieje, utworu 
w wielu punktach bliskiego Kordianowi i znakomicie mie
szczącego się w formule buntu dandysów. 

Nie lekceważmy jednak dandysów. „Zabił się młody", 

słyszymy w Kordianie, i słowa te brzmią jak wielce rze_; 
czywisty komentarz do ludzkiej biografii tamtych czasów. 
I tych stworzonych przez literaturę i tych wykrojonych 
wprost z życia. Z wielką precyzją filozoficzną uzasadniał 

konieczność samobójstwa Werter i niemniej „metodycznie" 
dokonał go Henryk Kleist, pisarz i człowiek tak głęboko do
tknięty „chorobą wieku", że jedynym na nią remedium 
wydawał się strzał z pistoletu. Zabijając się dandysi doko
nywali z pewnością pięknego gestu i - podobnie jak póź
niej modernistów - urzekała ich swoista estetyka śmierci. 

Wkładali niebieski frak i żółtą kamizelkę, mówiąc tym sa
mym - jesteśmy Werterami. Starannie dobierali jakieś zna
czące miejsce, ustroń dziką a piękną, która byłaby wykład
nią smutku ich duszy, bólu ich serca (Kordian także nie 
strzela do siebie w pierwszym lepszym miejscu). 

Ale sens tych samobójstw wykracza jednak poza estetykę 
gestu. Staje się już filozofią człowieka. W indywidualistycz
nym kształcie buntu nie można było ostrzej wyrazić sprze
ciwu i bardziej zasadniczo manifestować wolności. Akcen
towało się prawo moralne człowieka do wyjścia z fałszywej 
gry i zdobywało własną autentyczność przekraczając świat 
pozorów. W ten sposób strzał samobójczy zbuntowanego 
dandysa zakreślał pole wolności ludzkiego indywiduum. 

Wszakże Kordian nie jest tylko zrewoltowanym dandy
sem. Istnieje przecież akt trzeci dramatu, którego ważkość 
sygnalizuje już podtytuł utworu: Spisek koronacyjny. Akt 
ukazujący nowe wcielenie Kordiana - spiskowca i człowie
ka czynu. Od monologu na Mont-Blanc zmienia się nie 
tylko poetyka utworu otwartego teraz ku realizmowi, ku 
historii. ku życiu polskiemu lat przedpowstaniowych. Ka-



meralna scena, na której odgrywał się subtelny dramat 
psychologiczny polskiego Rene'go ustępuje miejsca panora
mie historycznej. Tutaj Kordian jest tylko jednym z boha
terów i prezentuje jedną z możliwych postaw zajmowanych 
wobec jakże konkretnego świata. Ale od monologu na 
szczycie Alp zmienia się przede wszystkim bohater. 

Jest oczywistością, że scena ta stanowi odpowiednik sce
ny więziennej z Dziadów części III, w której następuje 

słynna transformacja Gustawa w Konrada, nies:oczęśliwego 

kochanka w walczącego patriotę. Zważmy jednak, iż boba
ter Słowackiego zachowuje to samo imię Kordian. Wolno 
w tej decyzji autorskiej widzieć zamiar świadomy, chęć 

podkreślenia ciągłości biografii smętnego dziecka, które 
„piętnem Kaina" naznacza swe czoło, kochanka Violetty na 
pięknym południu trwoniącego zamki przodków, gdzieś w 
surowej ulokowane północy, i podchorążego, opętanego ideą 
zbawienia ojczyzny. Ciągłość biografii dandysa i rewolucjo
nisty. 

Bo Kordian urodził się nie tylko pod literacką gwiazdą 

przyświecającą legionowi melancholijnych młodzieńców 

trawionych bólem istnienia. Także pod znakiem autentycz
nie polskiej historii. Jest bowiem z pokolenia „okutych w 
powiciu", ale nicią tradycji domowej, literatury, codzienne
go po prostu wspomnienia przywiązanych do wyobrażeń 

o Polsce niepodległej. Swiadomie nie używamy tu określe
nia: do idei ojczyzny. Im bardziej przedłużająca się noc 
niewoli przesłaniać będzie realny kształt dawnej Polski, 
tym częściej mówić się będzie o idei ojczyzny, zmienionej 
w byt duchowy i intelektualny. Dla Kordianów była to je
szcze po prostu Polska. Stąd myśl o przywróceniu niepodle
głości stała się ich naturalnym odruchem narodowym. Tę 
swoją powinność obywatelską spełniali na polach bitew 
kampanii napoleońskich, a po klęsce pierwszego bohatera 
wieku - w tajnych spiskach czasów Królestwa Kongresowe
go. Nie bez racji zresztą uważali, że nawet byt quasi niepo
dległego państwa konstytucyjnego - Królestwa Polskiego 
był wynikiem patriotycznej aktywności i żołnierskiego trudu 
Polaków w czasach porozbiorowy.eh. 



W jakimś więc sensie Kordian-dandys nie ·mógł nie prze
żyć przełomu patriotycznego. Aby stać się jednym z poko
lenia belwederczyków - a to są przecież jego historyczni 
rówieśnicy - musiał zmienić kostium i styl, z kręgu Cha
teaubrianda wejść w krąg Mochnackiego. Musiał się zbun
tować inaczej niż Rene czy Werter. 

Jak? Nie chodzi tylko o to, że postać nowego Kordiana 
wyposażona zostaje w realia zgodne z prawdopodobień

stwem historycznym. że jest on podchorążym, że należy do 
spisku, że chce zamordować cara. Jeśli nawet nie istniał tzw. 
spisek koronacyjny, mający na celu wymordowanie rodzi
ny carskiej - a nie jest to kwestia do dziś w pełni wyjaś

niona - fakt ów w niczym nie chwieje prawdopodobień
stwem postaci bohatera. Tak mógł, tak powinien zachować 
się podchorąży w swojej godzinie prawdy pod sypialnią ca
ra, bo z podobnym kompleksem świadomości spotykamy się 
w kilkanaście mięsięcy później wśród działaczy powstania 
listopadowego. Kordian należy więc do historycznego po
kolenia zbuntowanych Polaków nie tylko poprzez realia, 
żeby tak rzec, personalne, ale przede wszystkim poprzez 
specyficzny kształt świadomości rewolucyjnej rozpiętej mię
dzy wieloma antynomiami. 

Jest bowiem w postawie Kordiana owa zastanawiająca 

zagadka, którą sprowadzić można do pytania: czemu nie 
dokonał czynu choć tak bardzo dokonać go pragnął? W 
sposób oczywisty pytanie to uzyskiwało zawsze adres szer
szy niż jednostkowy, tyleż odnieść się dawało do Kordiana 
co do pokolenia całego, tyleż do ciemnego epizodu spisku 
koronacyjnego, co do znanej i wielokroć analizowanej hi
storii powstania listopadowego. Tak więc pytanie o chara
kter czynu dotykało w istocie źródeł klęski. Zadawano je 
sobie tuż po powstaniu, zadawał je sobie Słowacki, nęka 

nas ono do dziś. Jest bowiem oczywiste, że nie tylko mili
taria, nie mniej lub bardziej fortunne wojskowe posunięcia 
generałów zaważyły na klęsce powstania. że dramat tkwil 
głębiej, ogarniał moralność i poglądy, stereotypy wyobra
żeń, zatem sferę świadomości historycznej ówczesnego Po
laka. W dużej mierze cala splątana problematyka ludzkich 



odczuć i zachowań kulminuje właśnie w pojęciu buntu. 
Buntu bardzo niekonsekwentnego, napiętnowanego przez po
jęcia i chęci antynomiczne. 

Bo oto zrozumiałemu pragnieniu zbuntowania się prze
ciw przemocy przeciwstawiał się wstręt do gwałtu straszą
cy widmem francuskiego jakobinizmu i politycznego immo
ralizmu uprawianego przez zaborców. Chęci obalenia usta
nowionego w Polsce systemu politycznego, opartego na fak
tycznej supremacji Rosji, tamę kładło poszanowanie dla le
galnego porządku rzeczy poświadczonego podpisami monar
chów na kongresie wiedeńskim i symbolizowanego przez 
samodzielność własnego rządu. Żądzy zemsty nad zaborcą 

przeciwstawiała się pamięć o łaskawości cara Aleksandra, 
który wybaczył Polakom ich napoleońskie sojusze i „łzę 
otarł nieszczęśliwym", nadając im najbardziej wówczas li
beralną kartę konstytucyjną. Odruchy nienawiści do Miko
laja i ks. Konstantego równoważyło więc „czule" przywią
zanie do pamięci zmarłego cara - „dobroczyńcy narodu". 
Marzenie o zamordowaniu Mikołaja unicestwiała wizja czy
stych dziejów Polski krwią królów nie zbrukanej, owa „sta
ropolska cnota" i realizm polityczny, w imię której wystę
puje Prezes w Kordianie. Car rosyjski stając się królem 
polskim wkraczał więc w jakiś dziwny azyl bezpieczeństwa 
utwierdzonego tradycją narodu, a tradycję od czasów roz
biorów nauczono się w tym kraju traktować jako świętość. 
Poniekąd cały przebieg powstania listopadowego, napię

tnowanego przez ową antynomiczność myślenia, stanowi 
zespól czynności wzajemnie się wykluczających. Pertrak
tacje z Konstantym w Wierzbnie, „rycerskie" wypuszczenie 
wojska rosyjskiego z granic Królestwa, ciągłe próby ukła
dów z Mikołajem I, wszystko to zakrawać może na popis 
działań ludzi owładniętych szaleństwem nierozumu. Ale też 
daje się traktować jako studium świadomości historycznej 
utrwalonej w pozornym chaosie nonsensu. Oto rewolucja 
listopadowa podniesiona w imię przywrócenia legalnego 
państwa polskiego, obalonego niegdyś wbrew prawom na
rodów i prawom człowieczym, jak najszybciej pozbyć się 

chciała piętna rewolty. Wedle odczucia uczestników wyda-



rzeń to nie buntownica, lecz skrzywdzona ofiara domagała 
się naprawienia krzywd bezprawnie jej wyrządzonych. A 
ofiara nie może się buntować, nie może dźgać sztyletem ca
ra, bo wówczas straci swój status niewinności i z wyżyn 
duchowych spadnie do pospolitej konfraternii zbirów poli
tycznych. Moralnie zrówna się z katami Polski. 

ów paraliżujący działania dylemat świadomości nader ry
chło przez generacje popowstaniowe zaczął być odczuwany 
jako anachroniczny, niezrozumiały, prawie dziwaczny. Ety
ka buntu, który pragnie sankcji legalnej, odeszła w prze
szłość wraz z upadkiem powstania listopadowego. Już w 
języku politycznym czasów paskiewiczowskich nie było 

miejsca na pojęcie legalizmu, a każdy kolejny zryw pow
stańczy samowładnie użyczał sobie sankcji moralnej. Bunt 
stał się nie tylko równie prawomocny jak legalny porzą

dek, ale w sytuacji polskiej korzystał także z prawa wyż
szości moralnej. 

Nie była to sytuacja korzystna dla dramatu Słowackiego. 
Kordian stawał się utworem w jakimś sensie mało czytel
nym. Trudny do zrozumienia jako studium człowieka zbun
towanego odbierany był raczej jako dramat podejmujący 

analizę psychologicznych osobliwości jednostki dotkniętej 

atrofią instynktu działanią, niemożnością przejścia od słów 
do czynów, chorobą niespełnienia. Bohater dramatu, wyjęty 
z kręgu historii listopadowej, mało zasadnie oskarżony bywał 
o hamletyzowanie w momentach, w których bagnet powi
nien decydować. Niechęć do Kordiana narastała zwłaszcza 

w okresach dużej aktywności narodowej, wzmocniona prze
świadczeniem o łatwym słowie i trudnym czynie. Bohater 
dramatu urastał prawie do rangi niechlubnego anty-wzorca 
polskiej postawy. Skłoniło to Zofię Nałkowską do podjęcia 
„obrony słów" w pięknym artykule Glosy do „ Kordiana", 
napisanym, rzecz charakterystyczna, w latach pierwszej 
wojny światowej. Była to jednakże bardziej polemika z apo
logetami „dziabnięcia bagnetem", prowadzona w imię war·· 
tości słów i sensu literatury, niż obrona historycznego Kor
diana. 
Oczywiście uprawnione są wszelkie rozważania o Kor-



dianie jako typie lud2lkim, osobowości, twor.ze literackim, 
dokonywane ponad kontekstem historii. Jest to dobre prawo 
każdego wielowymiarowego dzieła sztuki. Wydaje się jed
nak, że utwór ten okazuje się znacznie bogatszy problemo
wo i bardziej nowatorski literacko, gdy przywraca mu się 

kontekst myślowy jego epoki, a w bohaterze widzi się rysy 
człowieka pokolenia, nie zaś zblakłą kopię polskiego Ham
leta. Wtedy też uchwycić można organiczną jedność drama
tu nie rozpadającego się bynajmniej na mało ważny akt 
pierwszy i drugi oraz „właściwy" akt trzeci. 

Słowacki był znacznie bliższy niż my zrozumienia istoty 
dramatu powstania listopadowego. Ludzkie konflikty świa
domości były konfliktami jego współczesnych, więcej - je
go samego. I zarazem nieskończenie dalszy od możliwości 
racjonalizacji pozornie spontanicznego potoku wydarzeń. 

Nie posiadał tej perspektywy, którą stwarza upływ czasu 
i normalny rozwój wiedzy historycznej. Kordian jest w ja
kimś sensie próbą obiektywizacji dopiero co minionych wy
darzeń, próbą odpowiedzi na pytanie o źródła jakże świeżej 
klęski. Próbą olśniewająco odkrywczą. 

Chodzi nie tylko o światopoglądową polemikę Kordiana 
z Prezesem w podziemiach katedry przy grobach, znamien
ny to szczegół, królów polskich, gdzie zetrą się racje buntu 
z postawą realizmu politycznego i bunt nie potrafi obronić 
swej zasadności moralnej. Jeszcze bardziej dla problematy
ki świadomości znaczące okażą się sceny wizyjne w salach 
Zamku Królewskiego, w których poeta dokonuje właściwie 
penetracji podświadomości bohatera. Wyrywa mu z duszy 
te prawdy, o których Kordian nie chce wiedzieć lub które 
uważa z.a umarłe, godne trzeźwej głowy Prezesa. Ujawnia 
jego lęk bycia pierwszym polskim królobójcą. Kordian mie
rzy się tu nie tylko z carem - mordercą Polaków. Ten po
jedynek potrafiłby wygrać. Zmaga się z całą niekrwawą 

narodową tradycją. Jest w pętach stereotypu polskich dzie
jów czysty.eh i świętych, czuje się już ruie mścicielem na
rodu, lecz bluźnier·cą, który krew ma rozlać na nieskalaną 
biel gronostaju. Oto Widmo, jak później Szela w Weselu, 
bezskutecznie zmywa krew z podłogi komnaty w Zamku. 



To nic, że zmywa krew carów, za chwilę ma się ona zmie
szać z krwią polskiego króla. Ledwo zniknęła krwawa wiz
ja, pojawia się „orszak zmarłych długi". Jak w fantazjach 
malarskich Kaspera Dawida Friedricha kroczą trupy, trzy
mają świece, dźwigają trumny. Ale niosą też korony i ber
la królewskie. Być może duchy wszystkich królów idą na 
spotkanie temu, który ma zostać zamordowany. Kordian 
zburzył spokój państwa cieniów, za chwilę ma zburzyć po
rządek polskiej cnoty. Zabić ma nie tylko króla, lecz pol
ską ideę królewskości. Tego zrobić nie potrafi. Aby czyn 
mógł się dokonać, Kordian musiałby przekroczyć granice 
swojej historyczności, być spiskowcem polskim z lat po
powstaniowych. 

W jakimś sensie Kordian przegrał pojedynek z samym so-
• bą. Ale czy dopiero u wrót sypialni królewskiej? Czy szan

sy przekroczenia owej antynomicznej formuły buntu, spęta
nego myśleniem o legalności i lękiem przed skazą moralną, 
nie stracił już wcześniej, w podziemiach katedry, gdy nie 
potrafił przekonać spiskowych o konieczności zorganizowa
nia zamachu na życie rodziny carskiej. Poza, gest i pogar
dliwa obelga to jego argumenty. „Idźcie! gardzę wami („.) 
Rzucam pod nogi życie moje„. i daruję". Rewolucjonista 
tak przemawia czy dandys rozmiłowany w niecodzienności 

swoich zachowań? Bo z biografii dawnego Kordiana zatrzy
mał świeżej daty spiskowiec nie tylko emocjonalną żarli

wość, serce, które się nie da oszukać sofizmatami rozumu, 
zdolność do płacenia wysokiej stawki osobistej. Ale także 

pewien despotyczny ekstremizm poglądów właściwych ne
ofitom, którzy odnaleźli poszukiwaną prawdę. I cały bagaż 

zachowań dandysa. Tylko w świetle wcześniejszych etapów 
biografii Kordiana zrozumiale się staje owo natarczywe 
ofiarowywanie własnego życia i żądanie podobnej ofiary od 
innych. Wszak młodziutki dandys już raz nonszalancko roz
porządził swym życiem bez żadnej uświęcającej racji naro
dowej, bez „idei". Ojczyźnie nie można ofiarować mniej niż 
niegdyś podarowało się kobiecie i melancholii. 

Owa pochopność do rezygnacji z życia, zawsze cechująca 
Kordiana1 w końcowych scęnach dramatu nabiera jedna!\ 



wyraźnie zabarwienia mesjanistycznego. Kordian pragnie 
ponieść ofiarę, przyjąć cierpienie. Można to uznać za wy
godne wyjście dla bohatera, który przegrał szansę czynu, 
a chce ocalić sens życia. Ale wolno też widzieć szerszą cha
rakterystyczność tego zjawiska. I w istocie mesjanistyczna 
myśl o ofiarowaniu się na mękę w jakiejś mierze stanowi 
rys światopoglądu rewolucjonistów tej doby. Idea ofiary po
świadczyła ich osobistą szlachetność, patriotyczną gotowość 
podjęcia najwyższego ryzyka, a jednocześnie pozwalała uni
knąć dramatycznych kolizji, na jakie narażała etykę jedno
stki postawa zbuntowanego. Myśl o ofierze pozwalała tei 
stłumić lęk spiskowców przed militarną potęgą Rosji. Carat 
mógł odebrać Polakom szansę zwycięstwa, nigdy - szansę 

cierpienia. Oficer powstania listopadowego, poległy w krwa
wej bitwie na bagnety, hr. Juliusz Małachowski (uważany 
niekiedy za jeden z prototypów Kordiana) pisał w liście 

do matki: „Walczymy wszyscy nie dla odznaczenia się, lecz 
w tym przekonaniu, że liczba ofiar musi przed Bogiem li
tość wzbudzić i dać na koniec Ojczyźnie naszej to, czego 
ginąc żądamy". 

Swymi dramatami listopadowymi, Warszawianką zwła

szcza, narzucił Wyspiański przekonanie, któremu chętnie 

ulegamy, o jakimś fatalizmie klęski, o oczarowaniu śmiercią 
jako wybijającym się rysie psychiki powstańców 1830 roku. 
Bliższy prawdy był chyba jednak Słowacki, gdy wskazy
wał na ważkość idei ofiary jako filaru podtrzymującego 

sklepienie „kościoła duszy" podchorążych. Jeśli nie można 
się było zdobyć na czyn rewolucyjny pozbawiony lęku przed 
nielegalnością, jeśli brakło wiary w możliwość orężnego 

zwydęstwa nad pulkami Dybicza, zawsze pozostawała rola 
Winkelrieda, tego, który się poświęca i ginąc ocala innych. 
Wedle myślenia kategoriami ofiary i cierpienia Winkelrie
dem mogła być równie dobrze cała Polska jak każdy z 
uczestników powstania. W tym punkcie mesjanizm był do
skonale egalitarny i gwarantował wszystkim możliwość 

sensownej śmierci. Jeśli oczywiście wierzyło się w boski 
porządek historii, w prawa moralne, wedle których cierpią
cemu dobrem odpłacone będzie. 





1 dlatego Kordian tak panicznie lęka się drwin Doktora 
ze wzniosłego sensu ofiary. 

Szatanie! 
Przyszedłeś tu zabijać duszy mojej duszę; 
Ostatni skarb wydzierasz, własne przekonanie; 
Ostatni promień gasisz. 

Utrata wiary w mesjanistyczne posłannictwo każdego Po
laka potężnie chwiała systemem myślenia spiskowców. De
gradowała ich własne poczucie misji, ośmieszała cierpiętni
czą pozę, ukazywała bezsens działań biednie splątanych 

wśród wielkich antynomii czasu. I doprawdy okrutny ksią
żę Konstanty spełnił czyn miłosierny wpadając do szpital
nej izby Kordiana, aby prowadzić go na śmierć. Uchronił 

podchorążego przed negliżem ·świadomości i demistyfikacją 

historii. Kordian do końca mógł czuć się Winkelriedem 
i zachować wzniosły spokój na placu kaźni. W pięknym sty
lu .rozegrany pojedynek z księciem, owe wzgardliwe słowa 
Kordiana : „niech mi konia podadzą' ', którymi przerywa po
tok furiacko miotanych obelg Konstantego, są tyleż echem 
dawnej świetności dandysa, znającego wagę gestu, co wyni
kiem wewnętrznej determinacji męczennika przygotowanego 
na cierpienie. 

Nie warto się chyba spierać o to, czy dramat Słowackie
go zawsze daje analizę ludzi i czasów, za którą w pełni 

moglibyśmy się opowiedzieć. Choć nawet historyk musi po
dziwiać autorską umiejętność wychwycenia charakterysty
cznych detali i nade wszystko subtelność słuchu poety roz
różniającego wielorakie odcienie ideowe w wielkim chórze 
głosów przeszłości. Wedle dobrego prawa znakomitego ar
tysty Słowacki zaproponował własne rozumienie tajemni
czego fenomenu polskiego listopada i swoją wizję człowieka 
tamtych dni. Nie ulega wątpliwości, że jest to analiza zdu
miewająco wszechstronna, niezwykle sugestywna, w wielu 
momentach zahaczają·ca o najistotniejsze zawęźlenia historii. 

Ale utwór literacki rządzi się swoistymi prawami, własną 
logiką, której respektowanie nas obowiązuje. I niezależnie 

od tego, jak wspaniale byłyby sceny historyczne w Kordia
nie, jest to dramat o losach tytułowej postaci utworu. T o 

n i e h i s t o r i a P o 1 s k i, 1 e c z b i o g r a f i a b o h a t e
r a tworzy j ego oś ko n str u kc y j n ą. Trójczłonowa 
jakby przygoda duchowa Kordiana - dandysa, rewolucjoni
sty i ofiarnika ukrywa propozycję poety odczytania znaczącej 
biografii człowieka pokolenia. Zarazem sens tej biografii 
staje się jakby kluczem do Słowackiego pojmowania zagad
ki „nocy listopadowej". 

Dla autora Kordiana wielkie wydarzenia historyczne nie 
są reżyserowane przez abstrakcyjnego boga dziejów, nie są 
skutkiem ponadosobowych procesów. Robione są rękami lu
dzi, którzy myślą i czują, są konkretni i materialni. Chwiej
ność Kordiana, jego lęki i obsesje, pragnienie bycia rewo
lucjonistą i niemożność stania się buntownikiem znakomi
cie tra:liialy w duchowy kompleks Polakgw czasów Króle
stwa Kongresowego. Niemoc czynu nie okazywała się więc 
piętnem tajemnego fatum, ale skutkiem dających się zrozu
mieć zawiklań świadomości ludzi wyrosłych w zaiste para
doksalnej sytuacji historycznej. Ludzi, których konstytucyj
ny ~ról był jednocześnie samowładnym carem rosyjskim. Już 
ten jeden paradoks, a pokazywaliśmy, że było ich więcej, 
musiał doprowadzić podwładnych, którzy pragnęli utrzy
mać w mocy ówczesne zasady etyki i honoru, do ciężkich za
burzeń świadomości, do dramatycznych konfliktów wewnę
trznych. 

Tak pojmowane dzieje Ko-rdiana przywracają nie tylko 
jemu samemu autentycznie ludzki sens, ale także humani
styczną wartość historycznym refleksjom Słowackiego. Tro
chę bowiem niezależnie od tego jaki kształt Polski „zap.ro
gramowaly" diabły w Przygotowaniu akcja Kordiana uka
zuje o wiele bogatszą materię historii i splątany zapis świa
domości człowieczej, odkrywając w dziejach listopadowych 
dramat sumień polskich. 



Wiesław Górnicki 

POLSKI HAMLET 

• 
ruszyński: „J ak to bylo z tą Polską, możną, wolną, 

bogatą i wielką, skąpaną w lipcowym jagielloń

skim słońcu, wpatrzoną w renesans wawelskich 
krużganków, zasłuchaną w łopot bojowy sztandarów spod 
Obertyna i w pszczelny poszum czarnoleskich lip? Jak to 
się stało, że państwo tak wielkie, tak możne i tak szczęśli
we stało się nie Chrystusem, lecz Hiobem narodów, nędza
rzem na własnej ziemi, wygnańcem na obcych ląk·ach ?". 

Zawsze, nieodmiennie nawiedza mnie ta dręcząca fraza, 
ilekroć kurtyna idzie w górę, a w mroku sceny, u samego 
początku sprzysiężenia, pojawia się Szatan - najwierniej
szy i nieodstępny towarzysz polskich dziejów. W tych kil
ku zdaniach Pruszyńskiego, wyrwanych na obczyźnie spod 
serca, pełnych bólu i raz jeszcze przeżytego zdumienia, za
wiera się nierozstrzygnięte od dwustu lat największe pyta
nie narodowe Polaków: jak to się stało? kto zawinił dlaczego 
roztrwoniliśmy to wspaniale królestwo, k tóre obcym przez 
trzysta lat wydawało się tworem tak doskonałym, że przy
syłali tu swą mlodzieź, aby uczyła się polskich praw, stu
diowała nasze instytucje publiczne i chłonęła złotą, polską 

wolność? 



Nigdy chyba te pytani·a nie są bardziej dojmujące, mz 
przy lekturze Kordiana. Ten polski arcydramat jest wpraw
dzie pieśnią z lat niewoli, lecz wszystkimi korzeniami - fa
kturą zdań, ciągiem myśli, rodowodem bohaterów - wyra
sta z czasów, gdy słowo Po 1 ska nie bylo już tylko mo
dlitwą poety i gwiazdą przewodnią k·atorżnika w syberyj
skich minach. Nie przypadkiem przecież wstępna scena 
Kordiana rozgrywa się w ostatnich godzinach owego nie
szczęsnego stulecia, ·CO widziało jeszcze Rzeczpospolitą po 
Dniepr i Połągę, użyczało rblasku ostatnim polskim wikito
riom, ·lecz potem, .mściwie i rpodsitępnie, przyniosło ze SCJlbą 
dur przeklętej, sarmackiej głupoty, wydało Ponińskich i Ma
ssalskich, sejm niemy, Targowicę, a u schyłku zrodziło ów 
straszny luzyk rozpaczy, który jak echo miał się przez pół
tora wieku kołatać po tej ziemi - finis Poloniae! Ten krzyk 
z maciejowickiego pobojowiska, apokryficzny zresztą, jak 
to często u nas bywa, lecz przypisany pokonanemu wodzo
wi przez ludową potrzebę legendy, drążył polskie umysły 
przez pięć pokoleń, niósł się przez pisma Mochnackiego 
i Lelewela, przeniknął najgłębsze podziemia Grajgóry 
i Szlisselburga, bil pod niebo nutami Warszawianki i chora
łem Ujejskiego, aż wreszcie po latach, zgrzytnął raz je

szcze w tańcu chochołów, a później odezwał się już tylko 
w pijackim polonezie, po którym „odfrunęły s.płoszone gołę
bie, a zidumione echo odkrzyknęło - Polska?!" 

W precyzyjnym, .reporterskim niemal datowaniu przed
wstępnej sceny Kordiana - 31 grudnia 1799 roku, pięć mi
nut przed północą - upatruję coś więcej, niż romanty.czny 
sztafaż czy pospolitą u pisarzy owej epoki dezynwolturę w 
didaskaliach. W tym kraju częściej i głośniej, niż gdziekol
wiek, mówi się o ojczyźnie i o jej losach, lecz zdawkowe 
żale i jałowe intelektualnie cierpiętni ctwo, tak nieodłączne 
od naszej świadomości plemiennej , nigdy tu nie mogły za
stąpić surowej i poważnej zadumy nad dziejami narodo-

wymi. 
Słowacki nie oszczędzał swych ziomków, stronił od tanich, 
pocieszeń , lecz prosto w oczy mówił prawdy, po których 
zapadała w polskich salonach zakłopotana pełna niesmaku 



cisza. To on zuchwale rzucił jątrzące pytanie „jaka ?" i za
drwił gniewnie z tych, co krzycząc „Polska, Polska!" szli 
nie wiadomo dokąd. 

Uzmysłowił swoim współczesnym, że w polskości istnieją 

dwa niezbieżne potoki, dwie koncepcje wolności i dwie, 
nieprzystawalne do siebie wizje niepodległej ojczyzny, a 
konflikt między nimi nie jest tylko urojeniem przewrażli
wionego poety. Nie wszyscy, co mówią od kolebki językiem 
tego kraju i powołują się na złoty wiek, zasługują na tru
dny i nie nabywany przecież przez samo urodzenie tytuł 

patrioty. 

Odwieczny polski dylemat „walczyć czy politykować" zy
skuje w tym dramacie nowy wymiar: trzeba walczyć, kiedy 
nie ma innego wyjścia i politykować, aby uniknąć bezna
dziejnej walki. Bohaterstwo Kordiana nie jest więc tytu
łem moralnym per se, lecz ostateczną koniecznością, wyni
kającą ze sprawdzalnego - i po wielekroć sprawdzonego -
układu rzeczywistych warunków bytu narodowego i społe

cznego. Czyn bojowy zostaje tu pod względem mornlnym 
zrównany z racjonalną refleksją polityczną, cnota żołnier

ska z zasługą obywatelską, mądry statysta z doświadczo

nym wodzem, serce z umysłem. Jakże to rzadka teza w 
dziejach naszej myśli politycznej, jakże odkrywcza w dwa 
lata po Listopadzie! 

Dla historyków literatury najciekawszy, być może, }est w 
tej sztuce ciąg myślowy, który można by nazwać pytaniami 
poliskiego Haim'leta. Niemal dosłownie powtarza Kordian 
kluczową frazę królewicza z El•synoru - „żyć, aLboli nie 
żyć?"; szuka sensu jednostkowych poczynań we wszystkim, 
od miłości po tajne sprzysiężenie i od doczesnych uciech 
po rozhowory z Bogiem. Jest to jedna z wielu możliwych 
interpretacji Kordiana, nie przynosząca ujmy naszej litera
turze i nie nazbyt odległa od samego tekstu. To o takich, 
jak on, powie później Norwid: „gorejąc, nie wiesz - czy 
stawasz się wolny? czy to, co twoje, ma być zatracone?" Je
śli po kimkolwiek, to na pewno po Gustawie i Kordianie 
został z owej „drzazgi smolnej" nie popiół, lecz diament. 



Publicysta jednak, nawykły do tropienia w całej puści

źnie piśmienniczej śladów kształtowania się świadomości 

zbiorowej, i pozbawiony kompetencji do formułowania 

wniosków historycznoliterackich, odczytuje dziś Kordiana 
inaczej, choćby nawet miała to być interpretacja samo
zwańcza i wysoce indywidualna. Publicysta współczesny do
strzega w tej sztuce przede wszystkim warstwę polityczną, 
śledzi spór o definicję interesu publicznego, rozprawę z 
dziedzktwem „mętnych źródeł", próbę nakreślenia perspe
ktyw. Pytanie „co robić, jak żyć?" jest wprawdzie kwestią 
ogólnoludzką i stanowi summę wszelkiej literatury, ale w 
Polsce uzyskuje wyjątkowo rozległą sankcję zbiorową, sta
je się bardziej może elementem katechizmu politycznego, 
niż indywidualną refleksją filozoficzną. 

Co proponuje Polakom ten młody szlachcic, który zjeź

dził pól Europy i wie już wszystko o carze i jego namie
stnikach, a także o papieżu i jego biskupach? Jak dalece 
jego myśli zachowały aktualność - nie tę płaską, aluzyjną 
aktualność szeptów i niedomówień, lecz jasną, trwałą i ła

two czytelną aktualność odwiecznych dylematów narodo
wych? 

Ten rodzaj odbioru prowadzi w pierwszej chwili u współ
czesnego, zwłaszcza plebejskiego widza, do reakcji para
doksalnych. Na pierwsze wejrzenie jest to przecież sztuka, 
napisana przez panicza dla paniczów, dramat obrachunko
wy klasy rządzącej, dalszy ciąg szlacheckich swarów -
i kiedy dziś jeszcze potomek dawnych fornali lub daleki 
prawnuk Szewca patrzy na scenę w podziemiach katedry, 
jego pierwszą reakcją jest nieufność. 

Nie jest to doprawdy, reakcja wtórna ani podpowiedziana 
przez „zewnętrzną świadomość"; nie ma żadnego powodu, 
aby ją uważać za wulgarne socjologizowanie. Sam jej do
świadczyłem przy pierwszej lekturze Kordiana. Kultura 
szlachecka doby porozbiorowej nie jest przecież u nas zja
wiskiem definitywnie już zakończonym; jej procesy fer
mentacyjne ciągle jeszcze burzą jaśniepańską „tarnowszczy
znę" i mącą spokojne wody pięknej narracji i prostych na 
pozór prawd. Ludzie z gminu, którzy z mozołem przedarli 



się do tej kultury, mają skłonność do zupełnie dosłownego 
odczytywania jej wielkich scen i do równie dosłownej oce
ny jej najgłośniejszych bohaterów. Rozumienie umowności 
przychodzi później, jest następstwem mutacji pokoleniowej 
i obycia z metaforami, którego nabywa się tylko przez os
motyczny, długotrwały związek z kulturą. 

Spójrzmy na Kordiana oczami, na przykład, Andrzeja 
Radka lub prusowskiego Michałka. Ten jasny panicz bez
trosko gubi zlote podkowy, z których każda kosztowała pe
wno wioskę z setką dusz. Ze swobodą światowca wojażuje 
po Anglii i Szwajcarii. „Przetapia na złoto" jakiś rodowy 
1.amek, przy którego budowie nie utrudził na pewno swych 
białych n1czek położeniem choćby jednego kamienia. Ob
rzuca bry·lantami cudzoziemskie kochanki, a jeden pier
ścień z brylantem, jak nas informują ówczesne inseraty, 
wari był wiech· u warszawskiego jubilera nie mniej, niż 

I rz_vsla kurcÓ\\ pszL•nicy . 

Z czego właściwie ż:vje ten nasz wspaniały buhater? Kto 
płaci za jego „poclrciże służbowe w sprawach narodowych", 
a choćby i za rqcze dzianety, opończe z czarnego aliasu, 
1 nkrustowane turkusami sztylety? Kto s.1·pie mu srebro do 
trzosu, zawsze jakoś pełnego po brzegi? Czy może w przer
wie między zbawieniem ojczyzny i rozmo\\·ami z Bogiem 
Kordian odżywia się postną zacierką i sypia na słomie. 

1·zuL·onej 11;1 klepisko? A gdyby ten spisek zakończy! się po-
11·udzeniem co napnwdę oclmiPn!łoby się na lepsze w 
życiu Szl'\\-ca lub Pierwszego z Ludu'> Czy może dziewki 
folwarczne z ordynacji Kordiana nic musiałyby już wkc 
się o świcie na gumno, a parobek z CZ\\'orakć1w, uznojony 
sm1crtclnic orką i zaczadzialv nk<1w11<1 z p:uiskicj propina
c.11, !11L' czułby .1u1. na pll'lach batog11\\' ekonoma? Dulqrl 
•n .1asn\· panicz zamiL' rza dt'libc rować, czy chlopy maJ<l cl u 
s;:..; i cz.\· s•ano11\'1;1 C7.<;sc n;1r•1clu , h.\ory Kordian c IH"l' zba-
11 Il od ll ( hl\ U ubcer.:1 «ll"a'? 

(;•1ie\\·ne v .y dl't"L'ZL' ·1~ tani < Kaz m1l•rza Deczy11skicgo -
·1 lllłlil' co lu t rch pani.„? a ci . c iskaJqc~·ch c1ukalami ?"' -

1h.' cl H.'/l'k'UC c;J(:; w Kordianie odp1 \\"h•dzr l clziś jeszczr 
p\1·.)(>h \ i 11· dz. clnp 1.•r· 11· PIL'r\\ ,,_,Il' lu 1) d··· 1 .~1m poknkniu 



nauczony szukać w teatrze narodowym czegoś więcej, mz 
płaskiej rozrywki, nie jest zupełnie wolny od chłopskiej 

nieufności i nie od razu potrafi się zidentyfikować z myślami 
Kordiana. Tym baiidziej, że lud w tej sztuce nie tak znów 
bardzo różni się od motłochu; Słowacki dostrzega w nim 
tylko okmcieństwo wobec ułomnych, nieprzepartą potrzebę 

pijaństwa i „rwanie sukna na sztuki". Plebejusze, uczestni
czący w schadzce spiskowców, nader łatwo dają się prze
konać Księdzu i Prezesowi; należy podejrzewać, że liczyli 
raczej na lupy i doraźne korzyści, niż podzielali wzniosłe 
przesłanki Podchorążego. Nie tak widział tych samych lu
dzi Mochnacki i nie takie, doprawdy, idee ożywiały „Gro
madę Grudziądz". 

Byłby więc to istotnie rozdział ze szlacheckich dziejów, 
barwny może, lecz martwy już dla społeczeństwa, w którym 
sZ1lachetczyzna, choć żywa jeszcze w tradycji kulturalnej, 
zniknęła na zawsze ze sceny politycz;nej kraju? Miałby to 
być tylko przyczynek do niefortunnych dziejów nieistnieją
cego królestwa? 

Nie. Z całą pewnością tak nie jest. W tym przede wszy
stkim zawiera się wielkość, genialność tej sztuki, że mimo 
wszelkie pozory Kordian nie jest dramatem jednej klasy, 
lecz metaforycznym obrachunkiem ogólnonarodowym. Dla
tego jest sztuką tak bardzo współczesną i tak bogatą w 
treści intelektualne. 

Współczesnemu widzowi wystarczy rozprawić się z zew
nętrzną, funkcjonalną niejako warstwą szlachetczyzny, za
kwestionować samo pojęcie wspólnoty losu panów i cha
mów, przezwyciężyć w sobi.e zastarzały, lecz dziś już tylko 
historycznie uwarunkowany, plebejski sprzeciw - aby do
konać pełnego obrotu myśli, utożsamić bez reszty swe wła
sne pytania z ro21terkami Kordiana. I pojąć, że złote pod
kowy lub monologi na Mont Blanc są tylko umowną, nie
znaczącą scenerią, w której toczy się kluczowy spór naro
dowy Polaków: spór o poprawność myślenia. 

Albowiem istota szlachetczyzny nie polega na herbach, 
fumach, mariażach i gestach. Są to parafernalia epoki, tło 

malarskie historii, rzecz wtórna i przemijająca razem 2 



klasą, która to wszystko dla siebie stworzyła. Rzeczywista 
istota szlachetczyzny polega na wadliwym sposobie myśle
nia o sprawach publkznych. Na prywacie jednostkowej 
i grupowej. Na bierności, kiedy trzeba działać, i na nie
przemyślanych, źle przygotowanych zrywach, kiedy jest już 
za późno. Na przeklętym polskim pieniactwie, nieumiejętno
ści zgodnego myślenia w kategoriach obiektywnego interesu 
narodowego, na sarmackiej beztrosce rządzących i hanieb
nym, antyspołecznym egoiźmie rządzonych. Rozdzierający 

krzyk Kordiana „Polacy!!" można interpretować na sto sp0-
sobów, od rozpaczy do zawołania bojowego, lecz zawsze 
brzmi on w polskich uszach, jak wy.rzut. 

Z tak pojmowaną szlachetczyzną, nie ograniczającą się 

już do jednej tylko klasy, lecz przenikającą wszystkie war
stwy formującego się wtedy narodu, podejmuje Słowacki 

generalną, wnikliwą polemikę. Nie oszczędza nikogo i niko
go nie wyłącza z konieczności przeprowadzenia narodowe
go rachunku sumienia. Pierwszy zauważa, że szlachecki, 
sarmacki sposób myślenia może się, jak zaraza, przenieść 

na wszystkie warstwy narodu. Nie ma w tej sztuce pozy
tywnych bohaterów, ani gotowych rozwiązań. Nikt z Po
laków nie zostaje obdarzony patentem na patriotyzm i bez
sporną celowość działania. Nies2lCzęściom narodowym wi
nien jest król, wielmoże i biskupi - to oczywiste. Ale nie 
tylko oni. Ni'e wiadomo, gdzie u Prezesa, zapewne zamożne
go patrycjusza, kończy się chwalebna rozwaga polityczna 
a zaczyna nędzny oportunizm lub zwykle tchórzostwo. Czy 
ironicznie sportretowani plebejusze nie przejęli już od szla
chty słomianego zapału i miałkiej, nieautentycznej maniery 
nieobowiązującego gadania o sprawach pubUcznych? Na
wet stary Grzegorz, żołnierz przecież z krwi i kości, zrów
nuje „osłów i uczonych"; nie on z pewnością naprawiłby 
poniesione klęski i poprowadził ojczyznę „jasnym szlakiem". 
Jedyną postacią, którą Słowacki wyposażył w przymioty 
moralne i intelektualne wyższego rzędu jest sam Kordian. 
Ale nie dlatego, że ginie. Dlatego, że myśli. że boryka się 

z polskim losem, nie uchyla się od szamotaniny i szuka, 
stale, uporczywie szuka najlepszej drogi. 

W tym właśnie sensie jest to dramat · o prawdziwych 
i najgłębszych przyczynach upadku królewskiej Rzeczpo
spolitej i o stanie umysłów po klęsce powstania. Na posta
wione przez Pruszyńskiego pytanie „jak to się stało?" od
powiedź padła już w Kordianie. Wątpię, aby można ją by
ło dziś podwaźyć. Po półtora wieku można ją tylko uzu
petnić sumą późniejszych doświadczeń . 



O JULIUSZU SŁOWACKIM 
JEGO WSPÓŁCZEŚNI 

Paryż 27 lutego 1834 

Powróciwszy do siebie, znala?:l:em przesłane mi przez 
p. Blotnickiego nowe poema jednego z wariatów naszych, 
pod tytułem Kordian. Co za farsy, banialuki, czarty, czaro
wnice, papież, papuga, car, Konstanty, oszkalowani pierwsi 
obywatele do rewolucji ostatniej wchodzący ; W\Szystko to 
w najdziwaczniejszym wierszu znajduje się w tym dra
macie. 
Hołota wygnańców naszych szuka wszelkimi sposobami, 

aby się pozbyć przepelniają,cego piersi ich jadu. Jak wąż 
boa okrywa ona śiiną swoją wszystkich, oo jeszcze są ucz
ciwymi. Nigdy jesz,cre nie bylo tylu bazgraczów. Są jednak 
i tacy, którzy dobrymi pismami i na wygnaniu zbogacają 
literaturę naszą. Takim jest Mickiewicz, Mochnacki, równie 
gładki piórem jak niepewny w moralnym charakterze 
swoim („ .} Niech dobrym Bóg błogooławi. 

J. U. Niemcewicz Pamiętniki 
Poznań 1877 
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Kissingen, 12 czerwca 1836 

Mów, co chcesz, Juliusz Słowa•cki jest poetą i kiedyś imię 
jego świetnym będzie. 

z listu G. Krasińskiego lio K . Gaszyńskiego 
Liaty z . Krasińskiego do K. Guszyńskiego 

Lwów 1882 

Paryż, 24 czerwca 1836 r. 

Przepraszam że Cię, moJ Leonardzie, rumienię, ale ja 
nie cierpię Sł~wackiego jako poetę. Ma wersyfikację, ma 
to co stary szczwany dobrze wiersropis posiada. łatwość 
rymowania, 'czasem i piękne obrazy, ale czucia, czucia ani 
za szeląg. 

• z listu E. Januszkiewicza do Z. Niedźwiedzkiego 
s. Jasińska stowacki w zapiskach L. Niedźwiedzkiego, 

Kórnik 1947 

S.yn słodkiego prozaisty, poeta paryski Słowacki, stylem 
szkoły litewskiej przedmioty ukraińskie opowiadać się sta
ra. Budowa wiensza w poematach jego wspaniała i harmo
nijna. Obrazy i myśli poopolide poezji pełne. Ale tak w 
ich układzie jak w układzie całości brak pospolicie trs.fnej, 
uderzającej harmonii. W samym zaś stylu rozwlekłość, lubo 
wystawna. 

Aleksander Tys.:yńskl 
Amerykunka w Polsce, Petersburg 107 

Wiedeń 20 listopada 1836 

Słowacki jest w Egipcie. Boję się o zdrowie Juliusza, bo 
nie długowieczny, a tam łatwa śmierć, tak jak łatwe życie. 
Dziwny to kontrast w tym człowieku: awanturniczy wyob
raźnią, tchórz zaś nerwami i całym ciałem. Jest on z tych 
poetów, którzy nigdy w danej chwili poezji w działaniu mieć 
nie będą. Zawsze uważałem, że poeci, w który·ch silnego indy
widualizmu nie czuć, jak np. w Byronie, są tchórzami : 
Goethe był nim, Szekspir być musiał; ale za to więcej obej
mują, mniej są ludźmi, bardziej są światem. Jest w nich 
jakiś panteistyczny kunszt; rozlani w cudzych charakterach, 
w zewnętrznych fenomenach, mniej dbają na godność oso
bistą; słowem, są to siły ogromne duchowe, ale nie ludzie. 
Tę uwagę jednakowoż o Julku schowaj dla siebie. Odga
dywać bym go nie chciał, tak jak bym w żadnym przypad
ku także liczyć na niego nie chciał. Z tymi istotami obcho
dzić się trzeba jak z morzem, jak z elektrycznością: zwa
żać ich objawienia i dziwić się im, jeśli silne, żadnej zaś 
nadziei ni rachuby na nich nie pokładać; w tym ich podo
bieństwo do kobiet i do sil ślepych natury. 

z listu Z. Krasińs"iego do K. Gaszyńskiego 
Listy z. Kra.stńskiego do K. Gaszyńskiego 

Lwów 1882 



Ilustrację programu stanowią litografie Franciszka Schustra 
z XIX-wiecznej Warszawy i sztychy F. Dietricha z teki „12 wi
doków Warszawy". 
Na str. 2 portret Juliusza Słowackiego - staloryt Jamesa Hopwooda 
z rys. J. Kurows»lego. 
Na str. 4 afisz z prapremiery Kordiana w Teatrze Miejskim w 
Krakowie 25 XI 1899 r . 
Na str. 28 pieczęć Warszawy do roku 1791. 
Na str. 42 portret Juliusza Słowackiego według współczesnej ak
wareli, autor nieznany. 
O Juliuszu Stowacktm sqdy jego współczesnych - wyjęte z książ
ki „Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego", Ossolineum 
1963. 
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