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O, Francuzi, czyt bez ceny
Rany nasze dla was są
Spod Marengo, Wagram, Jeny,
Drezna, Lipska, Waterloo?
Swiat was zdradzał - my dotrwali.
Smierć czy tryumf - my, gdzie wy.
Bracia, my wam krew dawali;
·
Dziś wy dla nas nic prócz łzy?
Wy przynajmniej, coście legli
W obcych krajach za kraj swój.
Bracia nasi, z grobów zbiegli,
Blogoslawcie bratni bójf
Lub zwyciężym - lub gotowi
Z trupów naszych tamę wznieść,
By krok spóźnić olbrzymowi,

Tamten
Uskawy

łwiat,

Mości

28 listopada 1898.
.

Panie Dobrodzieju

Udaję sJę do Ciebie z prośblt o ~lenie w mojej obronie. Jakli świazczYp&lka opisał mnie l wystawił
na waszd scenie w sztuce „Warszawianka". Klnę się honorem wojskowym, te Jako ~ywo takich błazeflstw
w życiu nie gadałem, Jakie mnie włożył w usta 6w mentccaptua, pisarek zbzikowany. Nie znałem tei
żadnej takiej Marli, bo za moich czasów wariatki si ed.dały pod kluczem. Piosenkę Imć Pana Delavłgne'a

znalem, ale teby uczciwe panienki warszawskie wy bębnialy ją na klawicymbale w chwili bitwy grochowskiej i :t.eby oficerowie zamiast bić się włóczyli się ze mną za dzler!atkami I tę piosenkę razem z nią
śpiewali to takie horrendUJJl. jak mi B6g miły, tylko w pustym łbie powstać mogło. Kalumnią takoż
jest, abym ordynans6w moich wysyłał na pewne str acenle, tego by pl.es nie zrobU, a c6i dopiero :t.ołnlerz
napoleoński. Co do J«;zyka wreszcie, to chociaż nie byłem literatem, ale m6wUem po polsku jak Pan B6g
przykaz.al, a pcrceptor nauczył, to też nie nalgrywa Iem się z mowy ojczystej, nie wykręcałem nią Jak
szewc kopytem. Proszę, bardzo proszę Imcł Pana Dl abła, aby się za mną ujął i temu młodzikowi natarł
uszu za poniewieranie pamięcią ludzi, co tycie swoje w ofierze nieśli krajowi
Generał Chłopicki"
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osobami są tu postacie historyczne, typy i ludzie z epoki powstania, ale tłem i zasadniczłl
jest nie akcja, ale usiłowanie odtworzenia uczu~ I myłlł, jednym słowem całego duchowego nastroju
tego pokolenia, które nio5'c najgon:tsze zapały narodowej sprawie w ofierze w gruncie rzeczy mało miało
wiary w Powodzenie podjętej akcji, a szarpane smutnymi przeczuciami, tyciem płaciło da6 swą ojczytnle".
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O WYSPIAŃSKIM
„Jeicli u traglk6w greckich spotykamy się czasem z pojęciem prze:inac:ienia, przypominaJ11cym druzgoCl\Ce bez win, ślepe lałum (Edyp!), ło Wyspiański wł dii
Jak człowiek nowotytny. Wleema knrwda

Je.

człowieka

wyraia

się

u niego w tym, ie
Czego unika, pn:cd czym ucieka
To mu przed oczy ilłdza zwleka,
Żądza w najgłębszej tajni ~ryta.„

Pojęcie prawic szekspirowskie. Fatum midci się w nas„. poeta czuje przytem, te stoi przed ozagadkl\.
Na Jcdn)'m miejscu zastanawia się: kto•.. ~al nlena wlść narodom„. kto 1tr6żem naszych dusz, rzeźbiarzem
nas:r:ycb ciał. Naturalista nowoczesny dalby odpowiedź ze stanowiska przyrodnli:zcgo; Ibsen np. widzi
ratum w prawach pn.yrody. Wyspiański tu się zatrzymuje: wie tylko, ie człowiek jest krzywdzony, urodzenie, trar, natura wpaja w człowieka namiętności, skłonność, charakter - winę, za kt6fl\ mu życie kaie
pokutować. Czyi to nie tragizm? Czy nie wieczna krzywda? A Jednak - tu r6inl 11lę Wyspiański od Przybynem>klego - z tym Losem tn:eba walczyć. Swiatopogll\d jego Jest bowiem heroiczny, Czlowlck, mimo ie
jest ofiant losu, di"Kiga pełni\ odpowłed:dalność. Czlo\\Jek i - tu koncepcja szerna niż u Innych poet6w naród. Istnieje bowiem swoboda wcwnętnna, wskazuJitca prawa I obowl11zkl. Nie SI\ one jednoznaczne z jakitkolwlek dogmatyczną moralnośclłł. Kto Jesł tym, czym go uczyniła natura, stoi właściwie poza dobrem
i zlcm. l\~n11 jest tylko najwyższe prawo, jakle zna pocla: Żywota prawo".

(Wilhelm Teldman, Wsp61cnsna literatura poi-ka. 10111 r).

„W kole Przybyszewskiego pojawiał się cz~sto Wyspiański, wówczas jedynie malarz, mimo iż było wiadomo, że coś pisze. Zaczqła obiegać wśród nas jego „Warszawhmka" wywołując zacickawienfo, zdziwicniP. (...) \Varszawianka w ówczesnym nastroju naszego koła - które może być uw ai.une za wyraz pewnej generacji - była
czymś najzupełniej egzotycznym. To nie była ,,naga dusza", ta dusza ubrana w mundur oficera czwartaków.
Niebawem 'pojawiła si~ na scenie. \Vrażenie było niesamowite, mocne. Utwór \Vyspiańskigo przemówił pełnią tych wartości, które wydobyć mogła jedynie scena:
plastyczna wizja figur, dookoła której cały utwór jest osnuty. Melodia Vl.1arszawiank'i, której prawie nikt wówczali\_ już nie znał, znalazła siq na wszystkich ustach.
W kilka dni po premierze „Warszawianki" było nas kilku w mieszkaniu jednej
z aktorek, młodej Żydóweczki; jako najmuzykalniejsza z nas wszystkich wypukiwała melodię i uczyła jej nas cierpliwie, po czym śpiewaliśmy chórem leżąc na podło
dze i popi]ając (takie były wówczas obyczaje), i łzy spływały nam grochem po twarzy, ale jakieś inne od tamtych. Było to dziwne uczucie, które analizowaliśmy w sobie z ciekawością. Wyspiański poruszył nas głęboko, zagrał na nas motywem, który
zdawał siq zakrzepły w swej „urzędowości".
(Tiidcusz noy lV, 192f, s. 279).
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l'laurycy Mochnacki o JÓZEFIE CHŁOPICKIM
Tegoż dnia wieczorem (tzn. 30 listopada 1830 r. - przyp. red.) po raz pierwszy zjawił się
w rządzie jenerał Chłopicki, którego rewolucja i rada administracyjna, obydwie w innym
celu, szukały od dawna. (...) Kontrrewolucja rzucała się w jego objęcie. Jemu nad \vojskiem
poruczała dowództwo, wiedząc z pcvn1ością w jakim je celu przyjmie. Chłopicki uiszczał się
z tego co był dawniej powiedział chcącym go wciągnąć w sprzysiężenie: „że od powstańców
nigdy żadnej władzy nie weźmie". Brał władzę, ale z rąk rządu działałjącego ;cszcze w imieniu .Mikołaja. Brał ją nic w inlertl>ie pawstan ia, lecz przeciwnie, (i tego przed rządem nie
ukrywał) na buntowników, „dla przywrócenia porządku", - jak się wyrażał - „dla powścią
gnicnia rabunków, dla ujęcia w ryzę rozpasa ncgo żołnierstwa" - i to tylko ponieważ go
wzywano imieniem Mikołaja. Słowa te oddają ce wiernie charakter, wyobrażenia, zamysły
człowieka, w którym lud i wojsko pokłada zaufanie nieograniczone, nic sprawiły na człon
kach rady administracyjnej przykrego wrażenia. Owszem ten jawny wstręt, ten ostry język,
to lekceważenie, ta nawet wzgarda unoszącego się za nim samym zapału powszechnego czyniły go tym niezbędniejszym w przekonaniu rządu. W celu życzeń wszystkich znalazł ~ię na
kon.icc mąt wszystkim przccivw"ny. W nim tcd y oczywiście przychodziło do uosobienia i siły,
czym za zgodą i dopuszczeniem ogółu było można interes rewolucji według coraz innych partykularnych widoków, chwilowych okoliczności, potajemnych kabał, albo zastanowić i w pewnej mierze utrzymać., albo cofnąć wstecz, albo wreszcie nadać mu kierunek upodobany, nakłoniony do pewnych indywidualnych pojęć, u przcdzeń, małości.
Układano pierwszy rozkaz do wojska. Chłop icki długo się wahał jakby go podpisać. Tytułu
wodza naczelnego, dowódcy siły zbrojnej, brać nie chciał. Prawdziwy „wódz naczelny" był
brat cara. Po wielu odmianach położył! obok nazwiska swego tylko tytuł .jenerała, którego mu
i Moskwa nie odmawiała. Ten pierwszy rozkaz zaleca odziałom wojska pozostać na stanowiskach, które dotąd zajmowały. Drugim czy nem Chłopickiego, było zabezpieczenie jeńców
r osyjskich, jenerałów Essakowa, Richtera, Engelmanna, Lange i innych, których sam z odwachu pod arsenałem doprowadził do zamku,okazujqc troskliwością wyprzedzającą tyle waż
niejszych i naglejszych względem rewolucji i nieprzyjaciela.

(...) ChłQPicki objąwpzy dowództwo nad wojskiem nie taił przed nikim w rządzie całej
swojej odrazy ku temu obowiązkowi. Rzucał się ciągle zżymał; oczy jego rozżarzone niechęcią,
rozpalone lice: gwałtowne gesta, aż nadto widoczne okazywały, jaki sobie samemu przymus
zadaje. Naglono na niego żeby posłał rozkazy "do wojsk oddalonych od stolicy; ażeby mianowicie niektórym oddziałom ku niej zbliżyć się polecił. On tego uczynić nie chciał w swoim.
.imieniu. Żądnł wyraźnego na to postanowienia, wypisu z protokołu rady administracyjnej,
któm tym sposobem w imieniu cesarza powoływała wojsko do Warszawy dla zabezpieczenia
jej przeciwko bratu cesarza. Rodził się stąd za męt \\."szystkich wyobrażeń.
(Mau~cy Mochn11ckl, row1t11nle narodu Polsltleao
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