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Oto się pod nogami wam otworzy śliczna 
Pl'zepaść z dnem zwierciadlanym - czeluść historyczna, 
W której się zobaczycie sto razy odbici 
W wieńcach różnych„. w mgle duchów - piorunami bici, 
Często we łzach na własnych grobach zapłakani, 
Przez te, których płaczecie - nieraz zabijani. 
Pierwszy raz glob na ogniach ujrzycie czerwonych, 
Ze nie jest gmachem losów - teatrem szalonych. 



Ryszard Przybylski 

DWIE POLSKI 

Istnieje sporo dowodów na to, że rok 1794, w którym 
rozstrzygnęły się losy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, 
spędzał sen z oczu naszych romantyków. I nic dziwnego. 
W wydarzeniach tego roku kryła się jakaś tajemnica za
wierająca w sobie nie tylko polityczne przyczyny naszej 
klęski, lecz również niezbędną wiedzę o samym narodzie, 
bez której nie można było prowadzić dalszej walki o nie
podległość. Rok ten określił więc los wszystkich pokoleń 

wieku XIX i przez długie lata poeci, historycy i prozaicy 
rozdrapywali tę haniebną ranę w nadziei, że w końcu 

wstyd zamienią w mądrość. 

Tajemnica roku 1794 jest rzeczywiście trudna do prze
niknięcia i musieli s ię z tym pogodzić już nasi najwięksi 
romantycy, Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Obaj 
starali się ją rozwikłać i obaj w pewnym sensie musieli 
skapitulować. Mickiewicz podejmował ten temat dwukrot
nie. Po raz pierwszy w dramacie pisanym po francusku 
pod koniec 1836 roku pt. Jakub Jasiński, czyli dwie Polski, 
i po raz drugi we fragmencie naszkicowanym u schyłku 

życia , który nosi dziś tytuł Jasiński. Z prób tych pozo
stały tylko strzępy, intrygujące i olśniewające, ale wszak
że strzępy , z których da s ię wyczytać jedynie sam sposób 
myślenia poety o tej zagadce. Słowa cki, który poświęcił 

jej dramat nazwany przez filologów, raczej niefortunnie, 
Horsztyński, skapitulował wobec tajemnicy polskości w 
momencie zupełnie nieoczekiwanym. Zamierzył sobie pię

cioaktową tragedię i zasiadł do niej w czasie pobytu w Ge
nowie w roku 1835. Mając już całą rzecz na ukończeniu, 
zaczął nagle wyrywać i niszczyć napisane karty i ostatecz-
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nie zarzucił pisanie. Zostawił nam dzieło fascynujące, 

równie tajemnicze jak sam temat, w kształcie nie
omal pełnym, tak bogate, że teatry, nie zrażone kilkoma 
lukami i brakiem zakończenia, z zapałem zabierały się do 
jego wystawiania na scenie. 

Nie jest wykluczone, że Słowacki zaniechał pisania, po
nieważ nagle zrozumiał, iż problemy, którymi żyje Szczęs
ny są zbyt literackie, wymyślone, nie na miarę tajemnicy 
roku 1794. Ale jeśli nawet główny bohater jest w jakiejś 

tam mierze nieudany, jeśli jak chcą niektórzy jest to zwy
kła romantyczna figura, która nie udźwignęła ciężaru pol
skiej tragedii historycznej, chociaż u Wiktora Hugo dawała 
sobie jako tako radę w Hiszpanii (Hernani), we Francji Ma
rion Delorme) i w Anglii (Cromwell), to mimo wszystko 
pozostał w tym niedokończonym dramacie olśniewający 

obraz konania Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. I jakąś 

cząstkę tajemnicy Słowacki wyrwał swojej pohańbionej 

ojczyźnie. Obaj wielcy romantycy, którzy umieścili akcj ę 

swych utworów w tym samym pałacu Kossakowskich pod 
Wilnem, wynieśli bowiem ze zmagań z historią pewną 

prawdę, równie prostą i oczywistą , co znaczącą i trudną, 

a mianowicie, że nie było już wówczas jednej Polski. Były, 
a więc trwają nadal dwie Polski rozdzielone i niepogo
dzone, których nie da się złączyć w jedno, tak jak nie 
da się zespolić ognia i wody, prawdy i kłamstwa, wielkości 
i małości, wzniosłości i plugastwa. Obaj poeci nie mieli 
żadnych wątpliwości, ojczyzna została rozdwojona. 

Natomiast każdy z nich miał swój własny punkt widze
nia na charakter i funkcję tego pęknięcia. Mickiewicz, 
który z całą powagą potraktował powiedzenie Napoleona, 
iż miejsce dawnego Przeznaczenia w czasach nowożytnych 
zajęła Wielka Polityka, spojrzał na wydarzenia roku 1794 
jak socjolog porządkujący ujawnione przez poszczególne 
grupy idee polityczne. Pierwsza Polska to u Mickiewicza 
obóz Targowicy, której konserwatyzm osiągnął sta dium 
zdziczenia i zbrodni. Anachronicznej fo rmy państwa gwa
rantujące j mu władzę i przywile je obóz ten gotów jest 
bronić na wet za cenę podporządkowania ojczyzny intere-
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som obcego 1 wrogiego mocarstwa. Druga Polska to obóz 
światłych zwolenników Konstytucji 3-go Maja, który sta
nął na stanowisku, iż odrodzenie i niepodległość kraju za
gwarantować może tylko naród przemieniony, z jednosta
nowego, szlacheckiego, w wielostanowy, obejmujący rów
nież niższe warstwy społeczne. Tego właśnie nie mogła 

znieść Targowica. „Biedna ty Polsko - wykrzykuje we 
fragmencie Jasiński hetman Kossakowski - Pan Ignacy 
Potocki, Pan Inflancki Niemcewicz - i szewc! i szewc! 
O Boże!" Linię podziału na dwie Polski wytycza więc u 
Mickiewicza pluralistyczna koncepcja narodu, ściśle zwią

zana z ideą państwa respektującego zasady nowożytnej de
mokracji i szanującego prawa wielu warstw społecznych. 

Konflikt rozdzierający Polskę miał więc u Mickiewicza 
charakter polityczny i przebiegał w sferze idei społecz

nych. Ale Mickiewicz nie miał złudzeń, że od chwili, kie
dy Targowica zaczęia bronić swych praw przy pomocy 
obcych wojsk, spór ideowy musia ł zostać usunięty przez 
argumenty siły. 

Z nieco innego punktu widzenia spojrzał na rozdwoje
nie Polski Słowacki. Linię podziału wyznacza u niego nie 
polityka i nawet nie idee, lecz wartośc i m ora lne, a ściślej 

mówiąc zasada obowiązku patriotycznego. Treścią konfliktu 
jest tedy psychomachia , walka dusz, które w obliczu za 
grożenia ojczyzny wybrały całkowicie odmienne postawy 
etyczne. Słowacki też <lostrzegł, że podział został ukształ

towany wcześniej , w latach pierwszego zrywu w obronie 
całości i niepodległości Rzeczypospolitej, w czasach konfe
deracji barskiej. Pierwsza Polska to gromada inteligent
nych i głupich cyników. Dla wielkiej lub małej korzyści 

sprzedają oni kraj za co się da . To jest matecznik zdrady 
i buty. Druga Polska to z kolei zastępy ofiarników, którzy 
dla ojczyzny gotowi są poświęcić zdrowie i życie. To jest 
matecznik cierpienia, które jest wyzwaniem nie tyle dla 
sprzedawczyków, gotowych wyśmiać nawet krwawe żniwa 
Drewicza, ile dla młodych pokoleń Polaków. To cierpienie 
może być źródłem siły i szkolą mścicieli. ów konflikt, 
który przebiega w psychice nie rozstrzyga u Słowackiego 
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r acjona lny a rgument ideowy, ani n awet s iła fizyczna czy 
w ojskowa, lecz irrac jona lna, a le ca łkowicie r ealna s iła 

duchowa. Niczym jest wobec n iej drwina i przem oc, ro 
zum i pieniądze . Może j ą obezwładnić jedyn ie za przestanie 
prześ ladowań , które oznacza nieodwoła lny tryumf mę

czenników. 
Między te dw ie otchłan ie rzuc ił Słowacki swego ro

m antycznego bohatera, uks zta łtowanego na w zór fr ancu
skie j tragedii romantyczne j, pr zede wszystkiem na wzór 
Wik tora Hugo, z ca łym bagażem byronicznych rozterek, 
od a t rofii woli zaczyna jąc a na podejrzeniu o k azirodztwo 
kończą c . Zanim wszakże zajmiemy s ię w jakim stopniu 
sprosta ł on próbie zgotowane j m u pr zez naród walczący 

o istn ienie, spróbujemy ogarnąć , choc iażby z grubsza, jak 
Słowacki przedstawia psycho logię zdra jców i du chowe 
wnętrze męczennika. 

Świat ten cmentarzem z łez, ze krwi i błota 

Świat ten jak wieczna każdemu Golgota 

Zygmunt Krasiński 



Centrum, wokół którego obraca się w Horsztyńskim 

upadła Polska stanowi hetman wielki litewski, Szymon 
Kossakowski, jednocześnie generał w służbie Katarzyny II. 
Był to jeden z głównych przedstawicieli „hersztów targo
wickch", kto wie czy nie najważniejszy. Jerzy Łojek uwa
ża, iż w dziejach upadku Rzeczypospolitej odegrał on rolę 
wręcz pierwszorzędną, uruchomił bowiem mechanizmy po
lityczne, które następnie spowodowały całkowitą klęskę 

państwa polskiego. Słowacki nie mógł ominąć tej postaci. 
Fascynowały go bowiem jednostki złe, wszelkiego rodzaju 
demony historii, których podłość decydowała o losie na
rodu na długie lata. W istocie był to bezczelny złodziej 

mienia narodowego, nieopisany sprzedawczyk, okrutny 
i bezwzględny, liczący najprawdopodobniej na to, że ca
ryca po rozpadzie Rzeczypospolitej odda mu we władanie 
Litwę. Lały się z niego bezustannie kłamliwe frazesy pa
triotyczne, toteż nic dziwnego, że w sekretnej korespon
dencji Jana Dembowskiego z Ignacym Potockim nosił 

kryptonim Trębacz. W marcu roku 1794, a więc na miesiąc 

przed czasem, w którym rozwija się akcja dramatu, „po 
odbytych kilku konferencyjach u jp. Igelstroma", posła 

Katarzyny Il, wyjechał - jak pisał do Ignacego Potoc
kiego z kolei Józef Swiętorzecki - z Warszawy, aby na 
Litwie „sam uskuteczniać bez asystencji moskiewskiej roz
puszczenie wojska litewskiego". Jako hetman wielki li
tewski, którą to godność nadała mu Targowica („A któż 

Pana Jenerała zrobił Hetmanem i gdzie?" - pyta go 
u Mickiewicza major Zawisza), Kossakowski po prostu 
rozbrajał Rzeczypospolitą przed wrogiem. Słowacki, który 
na jego przykładzie dokonał analizy polskiej zdrady, 
zwraca uwagę na szczególne połączenie cech pozornie 
sprzecznych. Nieopisana buta łączy się w nim z równie 
nieopisaną uniżonością . Zdrada wpisała go bowiem w sy
stem, w którym zobowiązany jest on przekazać niżej od 
siebie stojącym w hierarchii społecznej wszystko to, co 
otrzymał od stojących wyżej. Hetman znajduje s ię dość 

wysoko, wszelako poniżej generałów carskich, poniżej ka
maryli dworskiej i sa me j Katarzyny. Oddaje więc to, co 
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otrzymał z góry: pychę i pieniądze, arogancję i łaskę, po
kazowe kaprysy i lęk przed prawdą. Pod tym względem 
analiza poety jest mistrzowska. Zresztą równie doskonały 
jest zbiorowy portret kompanii Hetmana, oddanych mu 
całkowicie ludzi, tworzących zastęp jego zwolenników i po
chlebców. Partia Hetmana, jak mawiano w wieku XVIII, 
trzyma się na donosicielstwie i oszczerstwie. Rzuca się 
w oczy ambicja głupców, której świetnym przykładem jest 
Sforka z jego obłędem dorabiania sobie wytwornych przod
ków. Całość tonie w jakimś gigantycznym pustosłowiu. 
Niektórzy historycy tropili z upodobaniem tzw. nieudane 
dowcipy Słowackiego, który podobno nie umiał stworzyć 
komicznych i ludycznych scen w typie Szekspira. Czyżby? 
Czy nie wystarczy, że poeta pokazał, że Targowica od 
święta i na codzień posługuje się bełkotem, który świad-

Narody ziemskie! kiedy was porażą, 

Kiedy stracicie nadzieje, 
Słuchajcie wieszczów - byście widzieli, 

co każą. 

Juliusz Słowacki 



czy po prostu o rozkładzie świadomości, zredukowanej do 
paru prymitywnych i mechanicznych odruchów. 

Polskę cierpiętników reprezentuje Ksawery Horsztyński, 

dawny konfederat barski. Ciekawe, że w burzliwych dzie
jach Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku bar
dziej niż przejawy walki Słowackiego interesowały różne
go rodzaju rozpacze i niesprawiedliwości, takie chociażby 
jak porwanie posłów do Kaługi czy wołanie Kimbara na 
sejmie rozbiorowym o gotowość do katuszy. Kaźń konfe
deratów barskich stanowiła pierwsze i archetypiczne wy
darzenie, otwierające wielki cykl narodowej martyrologii. 
Jeśli się zważy, że mękę uważał Słowacki za niezbędny 

warunek postępu duchowego, doświadczenie konfederatów 
barskich, których reprezentante:n jest Horsztyński, stało 

się punktem przełomowym w dziejach odrodzenia Polski. 
Nie ulega wątpliwości, że poeta zawdzięczał wiele chrześ
cijańskiej teologii cierpienia, która bezsensowną męczarnię 
przekształciła w pełną głębokich znaczeń próbę. Doświad

czenie konfederatów było właśnie taką próbą, w której 
zahartowała się tożsamość narodowa, oczyszczając Polaków 
z plugastwa zdrady i hańby. Cierpiętnika postawił więc 

Słowacki na straży czystości ojczyzny, jej godności i wia
rygodności. Między Ksawerym Horsztyńskim a hetmanem 
Kossakowskim płynie rzeka męczeńskiej krwi, która roz
dzieliła dwie Polski ostatecznie i na zawsze. 

Cierpienie Horsztyńskiego jest tedy znakiem udziału w 
chwale narodu broniącego swej godności i wyzwaniem 
rzuconym młodemu pokoleniu, które pogrążyło się w sztu
cznych i literackich mękach romantycznego „bólu istnie
nia". Z pustych oczodołów Horsztyi1skiego patrzy na Szczę
snego jego wła~na mierność, której nic da się ukryć na
wet na dnie duszy i nie da się przybrać w piękne słowa. 
Okrutne doświadczenie konfederata stało się niepojętą 

miarą człowieczeństwa . Polak, który dorós ł do tej miary, 
w roku 1794 udawał się do obozu powstańców kościusz

kowskich. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Polska Hor
sztyńskiego jest jednocześnie Polską Jakuba Jasii1skiego. 
A insurekcja kościuszkowska w Wilnie to owoc duchowy 

I 

, konfederacji barskiej. I oba te ruchy polityczne, chociaż 

tak bardzo różne, w jednakiej mierze wyrażały tego sa
mego ducha narodu. 

Te dwie Polski Słowacki potraktował jako dwie wartości. 
Dzieje wewnętrzne głównego bohatera tragedii, Szczęsne

go Kossakowskiego, to dzieje jego dojrzewania, którego 
momentem szczytowym miał być wybór jednej z nich. 

Początkowo rozdarcie, którego jest świadom Szczęsny, 

w ogóle nie dotyczy ojczyzny. „Trzeba mieć charakter, 
panie Horsztyński - mówi on do byłego konfederata -
trzeba się naprzód nauczyć ludziom nie zazdrościć„. a ja 
czasem zazdroszczę pastuchowi, co grzeje swoje ręce przy 
ognisku rozpalonym w głębi lasu.„ a czasem zazdroszczę 

królowi Stanisławowi, że w teatralnym ubiorze siedzi na 
tronie izby poselskiej. - Pokażcie mi jaki cel, co by za
spokoił te dwie dziwne zazdroś ci... Trzeba być aktorem 
krotofili i tragedii..." W związku z tym pani Salomea na
zywa go słusznie „rozstrojoną harfą". I jest raczej jasne, 
że taki brzęczący instrument nie na wiele by się przydał 

i pierwszej i drugiej Polsce. Szczęsny dysponuje jednak 
jakimiś bliżej nieokreślonymi darami, dzięki którym przed
s tawia on wielką wartość dla obu obozów, dla Targowicy 
i dla spiskowców. Z różnych wzmianek można wniosko
wać, i ż naznaczony jest charyzmatem wybitnego przywód
cy, co gwarantowałoby zwycięstwo a przynajmmeJ uczy
niłoby je bardziej realnym. Oba obozy pragnęły więc prze
ciągnąć go na swoją stronę , ale też, chcąc mieć z niego 
pożytek, tę „dziko grającą harfę" musiały przerobić na 
„człowieka czynu". 

Rękopis urywa się właśnie w momencie, w którym 
Szczęsny kolejny raz nie wie, co robić. „Nie widzę żad

nej drogi przed ~obą... zdaje się, że chodzę na gzymsach 
zamku„. Ja„„ i siostra„. Boże, daj zdrowie.„ („.) Ale co ro
bić„. powiedz, wahająca się myśli, co robić?" Nie wiemy, 
co ze sobą zrobi Szczęsny. Ciekawe, że teatry niekiedy ku
siły się o dopisanie końca . To znaczy, że wybierały w jego 
i w swoim imieniu jedną z dwóch Polsk. Nie wydaje się 

jednak, aby taka decyzja była słuszna. Słowacki lubił cza-



sem przekształcać dramat w serię pytań, w ustawiczną 

niepewność i celowo zawieszał odpowiedź. Nie wiemy, co 
się stanie z Kordianem. Oficer podniósł rękę i Kordian 
na wieki zastygł przed plutonem egzekucyjnym. Niech 
więc i Szczęsny stoi przed nami ze swoim odwiecznym 
pytaniem: co robić? 

Ryszard Przybylski 
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Jędrzej Kitowicz 

PAMIĘTNIKI 

CZYLI HISTORIA POLSKA 

O KORONACJI KRÓLA 1764 

W wigilią koronacji, to jest dnia 24 listopada, jachał 

król karetą przy wielkiej kalwakacie do kościoła księży 

misjonarzów na Krakowskim Przedmieściu będącego •; 
gdzie przed obrazem św. Stanisława w wielkim ołtarzu 

wystawionym uczynił spowiedź przed Piotrem Śliwickim, 

wizytatorem misjonarskim, klęcząc przy taborecie, na któ
rym usiadł Śliwicki. Nie zabawiła ta spowiedź pięciu pa
cierzy, rachując w to i absolucją, o któreJ wolno sądzić, 

jak się komu podoba, czy ona była szczera, czy tylko ce
remonialna. Słuchał potem klęcząc z przykładną skrom
nością mszy czytanej przez Sierakowskiego, arcybiskupa 
lwowskiego, i z rąk jego przyjął komunią. Po którym na
bożeństwie, z tąż paradą, z którą przyjechał, powrócił do 
Zamku. 

Nazajutrz około godziny 11 przed południem poszli z ko
ścioła kolegiaty do Zamku procesjonalnie wszyscy przy
tomni w Warszawie panowie, senatorowie i biskupi, tak 
łacińskiego, jako też ruskiego *"' obrządku, po biskupiemu 
ubrani. Tam na nich król czekał w stroju zwyczajnym 
niemieckim, którego przestroiwszy w ubiór na kształt bi
skupiego: w albę, dalmatykę, kapę i sandały, na głowie 

tylko czapkę na kształt kapuzy niemieckiej czarną aksa
mitną z białym piórem i sztuką diamentową mającego, 

prowadzili ulicą Zamkową *** do tegoż kościoła, pod balde-

• tj. do kościoła Sw. Krzyża, należącego do zgromadzenia księ
ży misjonarzy 

•• tj. unickiego 
••• Ullcą Zamkową nazywano w~chodnlą stronę Swiętojańskiej . 
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kinem przez czterech kasztelanów niesionym, z poprze
dzającymi przed baldekinem insygniami królewskimi: to 
jest berłem, jabłkiem i koroną na wezgłowiach aksamit
nych od senatorów niesionymi; także dwiema chorągwia
mi, które nieśli w niebytności wielkich chorążowie nad
worni: Adam Mniszech, koronny, i Jan hrabia Krasicki, 
litewski. Postępowała cała ta parada z królem po moście 
z tarcic ułożonym, suknem czerwonym przykrytym. Łu
bieński prymas dla słabości swojej nie chodził po króla: 
czekał na niego w kościele, gdzie go podług obrządku daw
nego koronował. Akt ten koronacji że wielu opisało i do 
druku przede mną podało, dlatego ja go nie opisuję, ile 
nie będąc jego świadktiem oczywistym • dla nie:mndemego 
tłoku kościół napełniającego i trudnego przystępu do koś
cioła, do którego niejednemu, chociaż z dystyngwowanych , 
cisnącemu się bez biletu dostało s ię kolbą w piersi od 
dragana; która to zniewaga potkała nawet Załuskiego, bi
skupa kijowskiego, przed introdukcją ** królewską do ko
ścioła wchodzącego, tłokiem ludu na dragana popchniętego. 

Po odprawionej w kościele koronacji powracał król w 
tej samej paradzie do Zamku, lecz inaczej ubrany. Miał 

albowiem na sobie kamizelkę opiętą i pluderki takież bia
łe atłasowe, pończochy na nogach i trzewiki białe; na ple
cach paludament ••• aksamitny pąsowy złotem haftowany, 
gronostajami podszyty, który za nim unosił jeden z se
natorów; na szyi miał z przednich koronek brabanckich 
wielkie kryzy. Mówiono, iż to był strój hiszpański. Na gło
wie miał koronę, w jednej ręce trzymał berło , a w drugiej 
piastował jabłko złote. Com tedy widział oczami własnymi, 
tom wiernie opisał. Po skończonym akcie dopiero opisa
nym dawał król na Zamku obiad wspaniały dla wszyst
kich senatorów, ministrów i posłów, czyim kosztem, tego 
nie wiem; to wiem, że swojej kuchni nie miał. Ta koro
nacja złożona była na dzień 25 listopada, którego dnia ob
chodzi Kościół łaciński święto św . Katarzyny, panny i mę-

•naocznym 
•• przed uroczystym wprowadzeniem 
••• Płaszcz rzymski w formie sztuki materii spiętej na prawym 

ramieniu . 
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czenniczki. A że Stanisław Poniatowski osiadł tron polski 
z łaski Katarzyny II, cesarzowy moskiewskiej, przeto dzień 
jej imienia obrał na koronacją swoją, czcząc i zawdzięcza
jąc • tym festynem łaskę swojej protektorki. 

Nazajutrz, to jest dnia 26 listopada, w asystencji pa
nów i szlachty szedł król pod baldekinem przez czterech 
rajców warszawskich niesionym, w swoich sukniach nie
mieckich, z Zamku na ratusz••, gdzie ubrany w strój hisz
pański tak jak wczoraj, tylko bez berła i jabłka, ale z ko
roną na głowie i z mieczem przy boku, z tąż samą para
dą wyszedł z ratusza na tron królewski, w środku Rynku, 
tam gdzie tracą złoczyńców, wystawiony. Z obu stron tro
nu wyciągnione ławy czerwonym suknem okryte, a przed 
ławami na pawimencie • 0 z tarcic ułożonym, także suknem 
czerwonym przykrytym, krzesła senatorskie rzędem roz
stawione wyrażały doskonale postać izby senatorskiej. Ma
ło było na tym akcie jak posłów, tak senatorów, większa 
połowa krzeseł i ław próżno stała, czy dlatego, iż się te
mu widokowi, dla mieszczan zrobionemu, nie mieli cie
kawości przypatrywać, czyli go też po wczorajszym ban
kiecie zaspali; dosyć, że miejsc próżnych w tym senacie 
było aż do podziwienia wiele. Gwardia koronna konna 
Mirowskimi zwana**** otaczała pieszo cały ten teatr. Gdy 
król usiadł na tronie i senatorowie na krzesłach, w końcu 
jego naprzeciw tronu królewskiego stanęły magistraty 
miast: Krakowa, Warszawy, Poznania, Wilna, Lwowa, i za 
przywołaniem marszałka wielkiego litewskiego porządkiem, 
jak stały, przystępowały do całowania ręki królewskiej, 
potem, cafając się tyłem, stawały na miejscach swoich. Za 
tym Delfus, kupiec i rajca warszawski, powiedział krótką 
mowę do króla, winszując mu szczęśliwie osiągniętego tro
nu, oddając wszystkie miasta całego kraju szczególnej opie-

• odwdzięczając 
•• Mowa o ratuszu miasta Starej Warszawy na Rynku, zbu-

rzonym w 1817 r. 
••• n podłodze 
•••• „Gwardią konną koronną pospolicie nazywano żołnierzami 

mirowskimi, od Mira, niegdyś tego regimentu sławnego genera
ła". 

I 





ce królewskiej i życząc długoletniego a najszczęśliwszego 

panowania. Po skończonej mowie Delfusowej, na którą 

król jmć nie raczył nic odpowiedzieć , Witoff, prezydent 
miasta Warszawy, oddał mu klucze od miasta pozłocone, 

na poduszce pąsowej aksamitnej galonami suto złotymi 

szamerowanej. 

Potem pasował król na rycerzów złotej ostrogi zwanych 
czterech z magistratu krakowskiego, podług dawnego 
zwyczaju; podług zaś nowej łaski swojej - czterech z Ra
dy warszawskiej, to jest Witofa, prezydenta, Sakresa, An
drychowicza i Delfusa - rajców, i dwóch z gminu, Fry
zego i Czempińskiego kupców. Ceremonia tego pasowania 
była taka: król dobył miecza od boku gołego i nim doty
kał po obu ramionach przyklękającego przed sobą miesz
czanina, z których każdy pojedynczo odebrawszy takowe 
pasowanie, powracał tyłem na miejsce swoje . A gdy skm1-
czył pasowanie ostatniego i ten powrócił do miejsca, król 
tymże mieczem machał po dwa razy na każdą stronę ho
ryzontu krzyżową sztuką , poczynając od północnej, ku któ
rej podług sytuacji tronu stał twarzą, obracając się potem 
na wschód, południe i zachód. Machał dosyć składnie i sil
nie (oby tak był umiał obronie nim państwo od rozer
wania, od którego obronę znaczyło to machanie). Wyma
chawszy się król schował miecz do pochew, zszedł z tronu 
i powrócił na ratusz, gdzie rozebrawszy się z ubioru kró
lewskiego, ubrany w niemieckie suknie powrócił do Zam
ku w tej samej asystencji z którą z niego wyszedł. 

W czasie tego aktu wszyscy kupcy i cechy stały pod 
bronią po wszystkich ulicach w mieście, przybrani w mun
dury jednakowe według upodobania każdego cechu. Kupcy 
jedni byli w mundurach na koniach w dragańskim stro
ju, drudzy formowali piechotę w szwajcarskim stroju 
z kaszkietami na głowach; był to widok osobliwy i ar
cywdzięczny w obydwóch tych rotach, mających kolory 
paliowy • z błękitnym. A szwajcarska rota swoimi togami 
do kolan spadającymi, w rękawach zaś i w sobie szero-

• bladożółty (barwy słomy - franc . paHie) 
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kimi na kształt augustiańskich, przypominała milicją rzym
ską przed dyktatorami w tryumfie paradującą. 

Wieczorem dawał król na Zamku bal z maskami dla 
panów i dla miasta, które całe, i z przedmieściami, było 

tego dnia iluminowane rzęsistym światłem w oknach. Pa
łace zaś pańskie i bogatszych kamienice rozmaitymi fi
gurami i farbami lamp palących się między świrczynę 

grynszpanem ufarbowaną rozsadzonych przedziwnie 
wdzięczny okazywały widok, który samego króla, radością 
z osiągniętego tronu nienasyconego, oderwał od balu 
i zwabił do siebie. Objeżdżał bowiem konno z asystencją 

dworskich swoich wszystkie ulice, przypatrując się roz
maitym figurom i hieroglifikom, aplauzy i pochwały jego 
wyrażającym. Jakoż co tylko ma larstwo, snycerstwo i poe
zja wymyśleć mogła , wszystko to przyświecało Stanis ła

wowi Augustowi. W tym jednak miłym widoku byłby 

go za smucił jeden przypadek, gdyby s ię był stał w jego 
obecności, nie po odjeździe. Był zaś takowy: Na Krakow
skim Przedmieściu pobok Saskiego pałacu kosztem brata 
królewskiego Kazimierza Poniatowskiego, podówczas pod- · 
komorzego koronnego, była zrobiona brama tryumfalna 
pięknie iluminowana, nad którą był zasadzony antał wina 
posągiem orła okryty, z którego szponów ciekło wino. 
Na głowie zaś miał donicę glinianą w formę korony zro
bioną, smołą palącą się napełnioną. Pospólstwo wina chci
we, wspinając się z naczyniami do podstawienia pod owo 
wino i podsadzając się jedno nad drugie, obaliło owego 
orła, smoła tedy paląca się, oblawszy niektórych po twa
rzach i ręku, i po sukniach, krzyku, bólu i szkody naba
wiła, wszystkich zaś pozbawiła wina. Kilkoro ludzi z tego 
przypadku, napiwszy się gorącej smoły, miasto wina śmierć 

połknęło . 

Drugiego dnia tylko niektóre kamienice w Rynku i pa
łace pańskie po przedmieściach były iluminowane. Lecz 
trzeciego dnia pokazał [się] widok nierównie wspanialszy 
i milszy niż wszystkie inne: ratusz Starego Miasta Warsza
wy i przy nim ów amfiteatr w Rynku, w którym król pa
sował rycerzów - te dwa gmachy były tak ozdobnie ilu-
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minowane, iż nawet cudzoziemskich woJazerów zastana
wiał i wprawiał w podziwienie. Kosztował ten widok mia
sto Warszawę podług wieści publicznej do dwóchkroć sta 
tysięcy złotych polskich, rachując w to i ucztę dla dystyn
gwowańszych spektatorów na ratuszu dawaną. Ten zaś 

koszt był z składki nałożonej na wszystkich mieszkańców 
warszawskich stanu miejskiego. Król tym widokiem tak 
był ukontentowany, że około 11 godziny w nocy, z orsza
kiem różnych kawalerów i dam, obszedłszy dokoła ra
tusz, wszedł do niego na chwilę i odwiedził biesiadują

cych w nim rajców. 
Dnia 27 listopada między cechami i kupcami z obu 

stron ulicy w mundurach jako wyżej na koniach i pie
szo rozstawionymi jechał król konno przy wielkiej pa
nów senatorów, rycerstwa i dworzan asystencji do koś

cioła misjonarskiego na Krakowskim Przedmieściu będą

cego, gdzie przed obrazem św. Stanisława w wielkim oł

tarzu postawionym słuchał mszy świętej. Po wysłuchaniu 
której z tąż samą paradą powracał do Zamku. Wessel, 
podskarbi wielki koronny, jadąc przed królem na koniu, 
tam i nazad, brał garścią z torby wiszącej na nim numiz
mata i tedy owedy rzucał między pospólstwo. Te nu
mizmata były wielkości złotówki, srebrne; nie kładę, aby 
ich więcej nad tysiąc rozrucił, bo nieczęsto ciskał. Tę 

podróż do kościoła misjonarskiego odprawił król obycza
jem królów poprzedników swoich, którzy koronując się 

w Krakowie, takową świętą dróżkę z zamku do kościoła 

św. Stanisława na Skałce odprawiali, polecając siebie 
i królestwo opiece tego świętego patrona; i ten był akt 
ostatni publiczny należący do festynu koronacji. 

Jędrzej Kitowicz 

I 

Najwięcej państw przywiedli do zguby ci 
dwulicowi obywatele, którzy pragną dostoso
wać się do chwili; którzy w sprawach publicz
nych zamiast baczyć na to, czego od nich wy
maga powinność, starają się z najsmutniejszych 
okoliczności wyciągnąć zysk, a choćby tylko 
najmniejszą ponieść szkodę, i tym sposobem 
stawiają przeciw wypadkom jedynie zasoby 
swego rozumu, swej bystrości, słabej przezor
ności ludzkiej, nie zaś nieugięty hart, nieza
chwianą wytrwałoflć w obowiązku. Polsce za
~~ita nadzieja zbawienia dopiero wtedy, gdy 
jak najwięcej Polaków zaprzestanie mierzyć, co 
mogą, aby rozważać jedynie, co powinni; wie
czyste bowiem prawidła cnoty wznoszą się po
nad najszczytniejsze usiłowania geniuszu i ta
lentów. 

fragment uniwersału 
biskupa Kajetana Soltyka 



Henryk Rzewuski 

PAMIĄTKI SOPLICY 

STANISŁAW RZEWUSKI 

Powszechnie wszyscy o nas mówią , że jesteśmy lekko
myślni, że się nam nic nie wiedzie, dlatego że wielomów
stwem ciągle ostrzegamy naszych nieprzyjaciół, i że żadna 
tajemnica między nami się nie utrzyma. W każdej bajce 
jest prawdy połowa, ale połowa tylko, więc wszystkiego 
wierz 'Ć nie trZPbn , Tn wn r1.y~k nśf 11 : 1 ~z <'lt oJ cznjf)w za 
pewne naraża języki na wielkie niebezpieczez1stwo, bo po 
prawdzie powiedziawszy, gawędka całą naszą rozrywką 

w chwilach wolnych od zatrudniez1. („.) 

Dawno to wszystko minęło, już i ojczyznę przeżyliśmy, 

a przecie pomimo tylu , co w to wchodzili, nic s ię nie ob
ja śniło; co piszą , to tylko domysły. I ja bym milczał, ale 
b€:;dąc ostatnim żyjącym, co do tego dzieła należał, może 

się kiedyś o tym i wypiszę, raz, że nie mamy s ię czego 
wstydzić, bośmy w niczym nie przestąpili obowiązków 

obywatelskich, a po wtóre, żeby pana Kaźmierza Puław
skiego oczyścić od krzywdzącego podejrzenia, jakoby on 
chciał królowi życie odebrać. Teraz wspomnę tylko o 
pierwszej myśli tego przedsięwzięcia, gdzie i skąd ona s ię 

wylęgła. 

Jakby rozbójnicy jacy tułaliśmy s ię w Niepołomickiej 

Puszczy po przegranej pod Obornq, gdzie pan Szyc odbił 

pana Puławskiego, już w rękach Dońców będącego. Za
szliśmy aż w głąb puszczy. Było nas przeszło tysiąca ludzi 
niedobitków, ale to był rdzez1 barskiej konfederacji. Poroz
palaliśmy ognie, że było widno jak wśród dnia, chociaż noc 
była ciemna; ale późna jesiez1 i taka wilgoć, że ognie nas 
dosuszyć ledwo mogły. Byliśmy zmęczeni; duch nas tylko 
pokrzepiał, ale członki ledwo się ruszały. Nam nie żal cier-
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pieć, ale, mój Boże, serce się rozdzierało, widząc naszych 
panów, do zbytku i miękkości nawykłych, leżących na 
błocie. 
Ksiądz Marek siedział na kłodzie i pacierze swoje od

prawiał, a na drugiej kłodzie siedział pan Puławski, zamy
ślony, i dłubał drążkiem w ognisku, jakby się nim bawił. 
A obok księdza Marka na łokciu oparty leżał na wpół JW. 
Rzewuski, chorąży litewski, i stękał, bo rana, którą był 

dostał w nogę przy dobyciu Krakowa, a która się nigdy 
nie była zupełnie zagoiła, odnowiła mu się i wielkie mu 
czuć dawała boleści, rozdrażniona niewygodą. A każdy 
z nas by mu rad swojego zdrowia udzielić, bo to był pan 
z rzadkim sercem, z wielkim dowcipem i skromnością . 

Ksiądz Marek obwinął był mu nogi w swoją opończę, któ
rą z siebie zdjął, a sam w jednym habicie siedział. Ale to 
wHzy!l ll o Jogo b616w nic zmni Jszylo, 11 lckol 1 11 lqkol. („.) 

Po kilkogodzinnym spoczynku obóz na nowo przybierał 

postać ruchu i czynności. Pieśń Bogarodzicy już powitała 

była nadchodzące zorze, słyszeć się dawały rżenia koni, 
rozweselające obozy, z troków obdzielaliśmy strawę tym 
wiernym towarzyszom, bo kiedy jeździec swojego konia 
nakarmi, to jemu samemu bieda znośniejsza. 

Zowiesz się polską królową -

śpiewa li pancerni, 

Bądź nam obroną gotową -

odpowiadali husarze. A wodzowie, siedząc na kłodach, przy 
ognisku jeszcze z sobą rozmawiali. 

- Panie Kaźmierzu - mówił pan chorąży litewski, już 

nieco uspokojony, ale jednak jeszcze cierpiący (blisko ich 
zjadałem chleb ze schabem, co go mnie był udzielił pan 
Korsak, porucznik piatyhorców, nieustraszony w boju sta
rzec, a mój szczególny dobrodziej. Nigdy nie traciłem ani 
słówka z tego, co mówiła starszyzna, i dobrze to zacho
wałem w pamięci, że na starość powoli wszystko wydo
bywam.). Patrz, panie Kaźmierzu - mówił nasz regimen
tarz do pana Puławskiego - co to my cierpieć musiemy 
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z łaski tego czartów pomazańca, który swojego dziada po
kazać nie potrafi, a któremu się uroiło nad starożytną 

szlachtą panować. My tu leżym, tam gdzie by myśliwy 

poczciwego psa nie położył, a ten pieczeniarski syn wylega 
się na puchach podobnych jemu panów rady, co mu za 
chleb Rzeczypospolitej• swoje żony zadzierżawiają. A nic 
łatwiejszego jak tego babiarza na nasze gody zaprosić . 

- Diabła tam, panie Stanisławie! On, słyszę, w Warsza
wie tak otoczony jak obraz cudowny w czasie odpustu. 

- Nie wierz waćpan temu, panie Kaźmierzu! Ja wszyst
ko własnymi oczami namacał; nie jest to lis tak ostrożny, 
by go z padźwiny ** nie przywabić. Wiesz, że nie najdawniej 
byłem w Warszawie. ( ... ) 

Otóż późno nocą, wracając od kapucynów, u których 
stałem, zawsze napotykałem Poniatowskiego, bez straży, 

że gdybym miał czym, w łeb bym mu wypalił jak psu, 
a nikt by się i nie dowiedział, kto mu się przysłużył. 

I przyznam ci się, panie Kaźmierzu, i wam kolegom, że 

tak tego człowieka nienawidzę, że ile razy go spotkałem, 
jakby jaka pokusa do mnie przystępowała, że żałowałem , 

iżem się nie opatrzył pistoletem pod opończą. Może, gdyby 
jego nie stało, pokój byłby w Rzeczypospolitej. 

- Deus av ertat! [Niech Bóg broni!) - wykrzyknął pan 
Puławski. - A to byśmy dopiero wskórali. Ze wszystkich 
stron króle nas przypierają, daliby nam, żebyśmy jednego 
z ich braci zamordowali. 

- To się też z uniesieniem tylko mówi, my pany 
i szlachta, a nie zbójce, a co się nie godzi, to nie godzi. 

Aż tu pan Cyriak Potocki, starosta żydaczewski, który 
z królem miał osobiste zajście od tej pory, kiedy to jeszcze 
on, będąc w stanie rycerskim, sejm był zerwał, dla uciśnie
nia synów ministra Briihla, któremu pan Cyriak był mocno 
obowiązany i za którego wstawieniem znaczne starostwo 
otrzymał. I o to wyzwał go był na pojedynek, a jego się 

nie doczekawszy, plac ostrzelał; a był dzikiej odwagi. 

• za nadania królewszczyzn 
••z jamy 

I przysłuchiwał się tej rozmowie jako i my, i cały czas 
chędożył broń swoją; zerwał się z swojego miejsca: 

- Panie regimentarzu, nie cofaj tego, coś pierwej po
wiedział, święte były twoje słowa. Jak tego tchórza, tego 
niewieściucha się pozbędziem, z Polski zrobi się raj. On 
nam potrzebny jak piąte koło w bryce. Ja panu służę do 
Warszawy, bo jużeś doświadczył, jak teraz do niej trafić; 

ja panu do chorążyca będę asystował, a powracając do ka
pucynów, jak tylko spotkamy tego, co go pan starosta 
augustowski, szanowny wódz, nazywa bratem królów, co 
nas przypierają, moją ręką jego ubiję i z tego będę się 

chlubił przed całym światem. 
- Dobrze mówi pan żydaczewski - odezwał się pan 

Korsak. 
- I ja z nim trzymam! - krzyknął pan Franciszek 

Dzierżanowski - z jego łaski zginął pan Sawa i pan Pstro
koński, i dwóch braci rodzonych naszego naczelnego wo
.dza, i tylu mężów, co ich i naliczyć nie można, i cały mój 
pułk w onegdajszej potyczce, co w nim ledwo półtorasta 
koni zostaje - a my byśmy go mieli żałować, a zasię • ! 

- Zgoda, zgoda! i Litwa trzyma z Koroną - odezwał 

się pan Kiersnowski i pan Staniewicz. 

- Zgoda! zgoda! - zaczęto krzyczeć. - Poniatowskiego 
zabić, i kwita! 

Jak się trochę uciszyło: 

- Panowie bracia - odezwał się pan Puławski - z woli 
waszej odebrałem nad wami dowództwo i chociaż, jak to 
mówią, bywaliśmy pod wozem, czasem siedzieliśmy na 
wozie, podchlebiam sobie, że waszego zaufania nigdy [nie] 
zawiodłem. Ale jeżeliście ufność we mnie stracili i chcecie 
po swojemu robić, odbierzcie mi władzę, a ja jako prosty 
żołnierz z wami służyć będę; ale do takiej roboty, by 
królowi życie odbierać, należeć nie chcę. Czy wy nie wi
dzicie, że tylko pozoru szukają? Dziś Poniatowski ubity, 
a za tydzień i Prusacy, i królowa węgierska** do nas 

• a skądże 
• tj. Maria Teresa 



przyjdą, a tu z jednymi Moskalami ciężka sprawa. A potem 
bądź co bądź, a poczciwie róbmy. Czy to była rzecz sły

szana, źeby Polak krwią królewską ręce swoje mazał? 
Na to pan Cyriak: 
- Co to mnie za król, co go ktoś tam narzucił! Pan 

starosta nadto na rozum bierzesz, a jeżeli niełaska tak 
działać, jak my sobie życzym, to niech pan nas nie straszy, 
że od nas odstąpi. Strachy na Lachy! Szanujemy pana, daj 
Boże, byś zawsze nas prowadził, ale kiedy pana nie stanie, 
znajdzie się taki, co konfederacją zaprowadzi, gdzie po
trzeba, a nie będzie się oglądał ani na króla, ani jego ja
kichś braci. 

- Hola! Hola! - powstał ksiądz Marek - a co to za 
wiatr waćpanu do głowy zawinął, panie Cyriaku? Czy nie 
waćpan chcesz nas prowadzić zamiast pana Puławskiego? 
Tłomacz się waćpan: jak króla Poniatowskiego sprzątnie

cie, co uradzicie? czy nie waćpana na jego miejscu ogło

sić? I dla tej nadziei bunty podniecać w obozie i na na
czelnego wodza powstawać, 

- Ja na pana starosty nie powstaję i umiem mu być 

posłusznym , kiedy trzeba, ale jako konsyliarz konfederacji 
radę daję; będzie ją wola przyjąć lub nie. Ja nie teolog 
ani minister, tylko zwyczajnie szlachcic i żołnierz , ale co 
się myśli, to szczerze się przed swoimi mówi; mnie to nie 
o starostwo moje chodzi, co z łaski tego bękarta mnie od
sądzili - mniejszać o to: mam ja swój kawałek ziemi, 
a nie potrzebuję baki świecić • jak on u Niemców albo 
porubstwem się bawić dla pieczeni. A potem, księże Mar
ku, jeśli go bym ubił, to mam słuszność za sobą: on mnie 
nie stanął, gdziem go po rycersku zaprosił; mam prawo 
w łeb mu strzelić. A potem... żartuj sobie ze mnie, jak 
chcesz, księże Marku, a taki, choć mówi pan starosta, nasz 
wódz, że jak Poniatowskiego sprzątniem, to wszyscy się 

na nas rzucą, ja mówię, że nikt nie ruszy, a Moskale, jak 
obaczą, że nie ma za kim się bić, do siebie powrócą , a do
piero urządzim siebie, jak sami zechcemy. 

• nadskakiwać, pochlebiać 

- Ciekawy jestem wiedzieć, jak ty bys nas urządził, 

panie Cyriaku? 
- Łatwiej, niż się spodziewasz, księże Marku. Ja za 

piecem nie wychowany i przypatrzyłem się, jak się po lu
dziach dzieje. Byłem z księdzem Sierakowskim, moim wu
jem, w Rzymie i papieżam widział, i mówił do mnie -
a ksiądz Marek tam nie był - i jechałem na Wenecję, 

gdzie króla nie ma, tylko waszeci patron panuje, a przecie 
dobrze wszystkim się dzieje. A za cóż u nas Najświętsza 
Panna nie miałaby sama panować i jej zawsze ma być 

dodany jakiś król, to Sas, to Piast! 
Ale my mu wszyscy przerwali mowę: 
- Wybaczaj, panie, ale na to nie ma zgody: ani w domu 

bez gospodarza, ani w Rzeczypo!politej bez króla. Trzeba 
nam króla, ale Sasa. 

- A cicho, dzieci, a w nie swoje rzeczy nie wdawajcie 
się. Bijcie się, a starsi uradzą. A pana Puławskiego słu

chajcie, bo Pan Bóg chce, aby do końca on wami dowo-

O! nieszczęśliwa, o! uciemiężona 
Ojczyzno moja - raz jeszcze ku tobie 

Otworzę moje krzyżowe ramiona, 

Wszakże spokojny - bo wiem, że masz w sobie 
Słońce żywota. 

Juliusz Słowacki 



dził. Już dnieć zaczyna, zapewne pan Puławski na koń 

siąść wam wkrótce każe, a najlepiej Rzeczypospolitej za
radzimy, jak będziemy posłuszni. 

A pan Puławski: 
- Panowie bracia, teraz na koil, a o panu Poniatow

skim w swoim czasie pomyslim, jak go dostać. 
I kazał trębaczom zatrąbić marsz, a my wszyscy na 

koń - i doszliśmy aż do Częstochowy. Ale pan chorąży 
litewski z księdzem Markiem od nas się odłączyli zaraz po 
wyjściu naszym z Niepołomickiej Puszczy. Pan chorąży 

dostał się do Preszowa i widziałem go później w Nieświe
żu, kiedy już było po wszystkim. A księdza Marka już 

odtąd nigdy nie widziałem. 
Otóż tak rzucona była myśl pierwsza, która wyszła od 

pana chorążego litewskiego, myśl wielka, ale która dla
tego tylko skutku nie otrzymała , bo pan pułkownik Łu
kawski - daj mu Boże wieczne odpocznienie - podrwił 

głową, jako się może kiedy o tym wspomni. 

Henryk Rzewuski 
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Jak już powiedzieliśmy, zawiązanie konfede
racji barskiej kładło kres walkom dawnych 
stronnictw; wywracała ona polityczną budowę 
starodawnej Polski, zwiastowała Polskę nową. 
Hasło konfederatów, głoszących, że walczą tyl
ko za wiarę, niepodległość i wolność ojczyzny, 
uderzało równie w króla, w dawne stronnictwo 
Czartoryskich i w partię możnowładców. Król 
uczuł się wtedy naprawdę narzuconym narodo
wT;Ilie śmiał stanąć na czele konfederatów do 
walki z Rosją, a z drugiej strony nie mógł się 
wyrzec opieki Rosji. Od tej pory był politycz
nie umarły. 

Tu poczyna się nowa dla niepodległości na
rodowej era. Uczucie kierujące konfederacją 

barską jest jeszcze nader nieokreślone. Konfe
deraci nie posiadają jeszcze żadnej ustalonej za
sady politycznej, nie wysuwają żadnych planów 
rządowych; ale podnoszą wołanie w imię god
ności narodowej, wzywają rodaków pod broń 
dla wyswobodzenia Rzeczypospolitej, przema
wiają w ten sposób do wszystkich serc szla
chetnych. 

Adam Mickiewicz 
Literatura słowiańska 



[KIEDY PRAWDZIWIE 
POLACY POWSTANĄ ... ] 

Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, 

To składek zbierać nie będą narody, 

Lecz ogłupieją ... i na pieśń strzelaną 

Wytężą uszy ... odemkną gospody ... 

I będą wieści z wichrami wchodziły, 

A każda będzie ... serce ludów pasła; 

Nieznajomymi świat poruszą siły 

Na nieznajome jakieś wielkie hasła . 

Nie pojmie Francuz ... co to w świecie znaczy, 

Że jakiś naród ... wstał w ciemności dymie, 

Choć tak rozpaczny ... nie w imie rozpaczy. 

Choć taki mściwy - a nie w zemsty imie. 

Nie pojmie ... jaką duch odbył robotę 

W przeświętych serca ludzkiego - ciemnicach, 

Iż przez sztandary je tłumaczy złote, 

I przez bój wielki - i [w] dział błyskawicach. 

,,Cóż to - zapyta - są za bezimieńce, 

Którzy na dawnym wstali mogilniku? 

Bój tylko widać i ogniste wieńce, 

A zwierzęcego nic nie słychać krzyku! 

Nie, to nie ludzie z krwi i ciał być muszą, 

Lecz jacyś pewnie upiorni rycerze, 

Którzy za duszę walczą tylko duszą 

I ogniem biją niebieskim w pancerze". 

Juliusz Słowacki 
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