
Więc będę śpiewał i dążył do kresu, 
Ożywię ogień, jeśli jest w iskierce, 
Tak Egipcjanin w liście z aloesu 
Obwija zwiędłe umarłego serce; 
Na liściu pisze zmartwychwstania słowa: 
Chociaż w tym liściu serce nie ożyje, 
Lecz od zepsucia wiecznie się zachowa, 
W proch nie rozsypie .. . Godzina wybije, 
Kiedy myśl słowa tajemną odgadnie, 
Wtenczas odpowiedź będzie w sercu na dnie. 
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STEFAN TREUGUTT 

KORDIAN 

W dramacie o „s;:iisku koronacyjnym" pulsuje żywa krew sprawy narodowej. W 
fantastycznej scener ii Przygotowania do dramatu mamy zjadlh ą rozprawę z wo
dzami powstania, z nieudolnymi bądź kontrrewolucyjnymi sternikami rewolucji lis
topadowej. W samym dramacie - dzieje bohatera typowego dla okresu przedpow
staniowego, młodego K ordiana, hrabiego, podchorążego i rewolucjonisty. Pokazana 
jest długa droga, od kochanka Laury i romantycznego samobójcy do spiskowca idą
cego na carskie pokoje z bagnetem w ręku - droga całego pokolenia, pokolenia ro
mantyków-rewolucjonistów. 

Cała seria prób hartuje wolę i uczucie Kordiana, prowadzi go do czynu patrio
tycznego: załamanie wiary w romantyczną miłość, w romantyczny kult samego 
siebie i swych przeżyć, rozczarowanie do zachodnioeuropejskiego „ideału" cywiliza
cji kapitalistycznej, prawda o przymierzu „tronu i oltarza" w bolesnej dla wiary 
Kordiana scenie audiencji u papieża, uświadomienie sobie z dala od kraju patrio
tycznego i społecznego obowiązku wobec współbraci. W dalszym biegu akcji wra
camy wraz z Kordianem z wojażu europejskiego do Polski. Autor bezlitośnie i z pre
cyzją chirurga sondu je słabości i tragizm przedpowstaniowego konspirowania. W 
szekspirowskiej zgoła scenie na placu Zamkowym zobaczył Słowacki lud warszaw
ski , zobaczył żywiołową nienawiść tego ludu do tyranii. Zobaczył wraz z Kordia
nem jak lęk liwie cofa się większość spiskowych przed r ewolucyjnym czynem, jak 
bardzo boją się konspirujący przedstawiciele klas pos iadających zamachu na usta
lony porządek społeczny. 

Czy P rezes i Ksiądz w scenie ze spiskowcami w podziemiach katedry św. Jana 
to subiektywnie źli patrioci? Skądże! I Konstantego nienawidzą i tradycję narodo
wą kochają, i wolnej Polski pobożnie sobie życzą . A przecież staną na drodze rewo
lucji, w krytycznym momencie wybiorą „mniejsze zło'', zrezygnują z walki wy
zwoleńczej , o ile przerastała ona w rewolucję . Słowacki dociera w takich scenach do 
naj bardziej zawiłych sprzecznośc i polskiego r uchu narodowo-wyzwoleńczego, stale, 
aż do powstania zorganizowanego ruchu robotniczego, podejmującego beznadziejne 
i zgubne próby sojuszu z polskimi klasami panującymi. Słowacki widzi więcej niż 

Kordian : nie tylko spiskowi nie dorośli do przewodniczenia ludowi; nie dorósł i sarn 
bohater , chociaż heroicznie ofiarowuje życie za kraj. Za kraj, prawda, ale samot
nie , bez tego ludu. Kor dian sam idzie na cara, sam ma zbawić Polskę. Tragizm ru
chu oderwanego od m as narodu skupia się i artystycznie konkr etyzu je w losach bo
hatera, w opowieści dram atyczne j o jego wielkości i klęsce . 

Ze wstępu do D RAMATÓW Jul iusza 
Słowackiego. PIW, Warszawa 1955 



J ULIUSZ 

SŁOWACKI 

ERNEST 

BRYLL 

LISC ALOESU 

Pijcie wino! pijcie wino! 
Nie wierzycie, że to cud, 
Gdy strumienie wina płyną, · 

Choć nie sadzi winnic lud. 
Pij drużyno! Pij , drużyno! 
Chrystus wodę zmienił w wino, 
Gdy weselny słyszał śpiew, 
Gdy wesele było w Kanie . .. 
A gdy przyszło zmartwychwstanie, 
Chrystus wino mienił w krew .. . 
Jutro błyśnie jutrznia wiary, 
Pijcie wino! Idźcie spać! 
lVIy weźmiemy win puchary, 
By je w śklanny sztylet zlać. 
Niech ten sztylet silne ramię 
W piersi wbije i załamie . . . 
Pijcie wino! idźcie śnić! 
Lecz się będzie świt rumienić, 
Trzeba wino w krew przemienić, 
Przemienione wino pić! .. . 

KUPLECISTA I 

Akt III, scena III 

- Tak, obcy lubią Polskę. Jak w teatrze siedzą 
patrzą, co tam robimy, z życzliwością śledzą 
w którym to akcie sztuki nad purchawką buchnie 
gorzki dym spalenizny . .. 

PIERWSZY 

Ach, gaśmy pożar bo nam miasta spali. 

WSZYSCY 

Ach, gaśmy , idźmy, wciąż dalej i dalej ... 

KUPLECISTA II 

Że nam historia wciąż okoniem stawa 
trzeba okonia przepić. Dobrze umiękczona 
podlana okowitą jakoś się tam dawa 
przepchać przez gardziel ... 

A że u przełyka 
byle ość łechtać będzie jak zwątpienie 
można rozewrzeć gębę . To i nawet w cenie 
jest u nas. Stanąć tępo, pochrząknąć, pozrzędzić, 
podumać sobie: „Świat galopem pędzi 
a nam nie można - oto polityka" . .. 

DRUGI 

Żeby nas inni w biegu nie przegnali. 

WSZYSCY 

Ach, śpieszmy, śpieszmy - wciąż dalej i dalej .. . 

KUPLECISTA II 

Myszy stworzyły nam historię - zatem 
najlepiej czekać myszy. Może się obudzą .. . 
I znowu pysk zakrwawią, pazurki utrudzą . . . 
A u nas rączki czyste. Byśmy zdrowi byli 
byśmy tylko gryzonia nazbyt nie spłoszyli 
niech coś tam wychroboce ... 

PIERWSZY 

Byśmy byli cali! 

DRUGI 

I byśmy czyści byli, rączek nie skalali . . . 

WSZYSCY 

Więc idźmy, idźmy. Wciąż dalej i dalej . . . 

RZECZ LISTOPADOWA 

Il 



JULIUSZ 
SŁOWACKI 

JEST w ISKIERCE 

Otom ja sam jak drzewo zwarzone od kiści, 
Sto we mnie żądz, sto uczuć , sto uwiędłych liści; 

Ilekroć wiatr silniejszy wionie, zrywa tłumy, 
Celem uczuć - zwiędnienie; głosem uczuć - szumy 
Bez harmonii wyrazów . .. Niech grom we mnie wali! 
Niech w tłumie myśli jaką myśl wielką zapali . .. 
Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój , 
Daj duszy życie i cel duszy wn:rorokuj .. . 
Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem, 
A stanę się tej myśli narzędziem, zegarem, 
Na twarzy ją pokażę, popchnę serca biciem, 
Rozdzwonię wyrazami i dokończę życiem. 

KRZYSZTOF 

BACZYNSKI 

I teraz znów siedzimy kołem, 
I planet dudni deszcz - o mury, 
i ciężki wzrok jak sznur nad stołem, 
i stoją ciszy chmury. 
I jeden z nas - to jestem ja, 
którym pokochał. Świat mi rozkwitł 
jak wielki obłok, ogień w snach 
i tak jak drzewo jestem prosty. 
A drugi z nas - to jestem ja, 
którym nienawiść drżącą począł, 
i nóż mi błyska , to nie łza, 
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z drętwych jak woda oczu . 
A trzeci z nas - to jestem ja 
odbity w wypłakanych łzach , 

i ból mój jest jak wielka ciemność. 
I czwarty ten, którego znam, 

· który nauczę znów pokory 
te moje czasy nadaremne 
i serce moje bardzo chore 
na śmierć, która się lęgnie we mnie. 

SPOJRZENIE 

DĄŻENIE DO KRESU 

A wam wszystkim śmiem długie przepowiedzieć życie, JULIUSZ 
Boście mieli wybrać gwiazdę przewodnika; SŁOWACKI 
Idźcie za srebrną głową w noc niewoli czarną -
We mnie wszystka nadzieja upada i znika; 
Boście z tłumu wysiani jak największe ziarno , 
A tak mali jesteście .. . Idźcie! gardzę wami! 
Kto nie śmiał się poświęcić, może zdradę knuje? 
Więc na znak wzgardy, ludziom okrytym maskami 
Rzucam pod nogi życie moje ... i daruję ... 

Nad nami noc. W obliczu gwiazd TADEUSZ 
ogłuchłych od bitewnych krzyków BOROWSKI 
jakiż zwycięzców przyszły czas 
i nad odpomni, niewolników? 
Pustynię, step i morza twar z 
m ijamy, depcząc, grzmi karabin, 
zwycięzców krzyk, helotów m arsz 
i głodny tłum cyrkowych zabaw. 



Wołanie, śpiew, pariasów wiara, 
łopoce wiatrem wrogi znak, 
krojony talar, łokieć, miara 
i chodzą ciągle szale wag. 
Niepróżno stopa depce kamień, 
niepróżno tarcz dźwigamy, broń, 
wznosimy czoło, prężne ramię 
i ukrwawiamy w boju dłoń. 
Niepróżno z piersi ciecze krew, 
pobladłe usta, skrzepłe twarze. 
W olanie znów, pariasów śpiew 
i kupiec towar będzie ważył. 
Nad nami noc. Goreją gwiazdy, 
dławiący, trupi nieba fiolet. 
Zostanie po nas złom żelazny 
i głuchy, drwiący śmiech pokoleń! 
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'· 
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