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Juliusz Słowacki 

OFIAROWANIE 

U nóg twych kładę, o żałosna wdowo 
Polskiego ludu, o matko w żałobie, 
Tych, co śpią w krwawym pochowani grobie 

I tych, co wierzą, że wstaniesz na nowo -

O ty, gotowa twą krew Chrystusową 
Rzucić na twarze wątpiące i blade, 
Warszawo - tę pieśń ci pod nogi kładę 

I nóg skrwawionych twoich sięgam głową . 

Bo ja nie wierzę, żebyś ty się zlękła 
Carskiego czoła i carskich rycerzy; 

A gdy mówiono, żeś przed nim uklękła, 
Tom był jak człowiek , gdy grom weń uderzy; 

Potem, schyliwszy czoło zamyślone, 
Rzekłem , żeś klękła ty po tę koronę, 

Co spadła z głowy i u nóg ci leży. 

Juliusz Słowacki 



Eligiusz Szymanis 

„NIE MÓC? - TO PIEKŁO!„ 

„ ... kto kupi nie1volą iv/os bialy, 
Ten rozpac=y s::alonej 1r ludziach nie potępi ". 

(1 . Słowacki : Kordian) 

K iedy w drugiej połowie 1833 roku Juliusz Słowacki pisał 
w Genewie Kordiana, mijał już drugi rok od ostatecznej klęski 
powstania listopadowego. Niedawni uczestnicy walk, którzy w obawie 
przed represjami znaleźli się na emigracji, z coraz większym sceptycyz
mem myśleli o możliwości szybkiego powrotu do kraju. Wspólna 
sytuacja nie prowadziła bynajmniej do solidaryzmu. Poróżnione 
emigracyjne frakcje wyżywały się we wzajemnych oskarżeniach ospo
wodowanie narodowej tragedii. Typ myślenia o niedawnej klęsce 
usiłowały kształtować dzieła Adama Mickiewicza: Dziadów część Ili 
i Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, które zrozpaczo
nym emigrantom podsuwały możliwość przemiany militarnej klęski 
w etyczne, a nawet historyczne zwycięstwo. Zaskakujący z dzisiejszego 
punktu widzenia pomysł, aby Polskę uznać za Chrystusa narodów 
i nadać jej doświadczeniom wymiar ewangeliczny, był dla szlacheckich 
oficerów, którzy teraz z dala od kraju stawać musieli częstokroć 
w kolejkach po darmowe posiłki, jedyną szansą na nadanie sensu 
własnej sytuacji. Ludzie, którym z ziemiańskich dworów i salonów 
Warszawy przyszło się przenieść do zakładów opiekuńczych w miaste
czkach Europy zachodniej , gotowi byli uwierzyć we wszystko, co 
ratowało przed popychającą do samobójstw beznadziejnością . Stąd 
w mesjaniczne objawienia Mickiewicza wierzono wprost, lub uznawa
no je za piękną metaforę, obrazującą etyczny sens narodowego 
doświadczenia . 
Juliusz Słowacki wbrew powszechnym nastrojom zdecydował się 
jednak na ostrą polemikę z poglądami Mickiewicza i wpisał ją właśnie 
w Kordiana - dzieło o podobnej do Dziadów drezdeńskich strukturze 
dramaturgicznej - ale przynoszące inną wykładnię narodowych 
dziejów, a także odmienną koncepcję człowieka i jego miejsca 
w historii . 

Kordian wydany bezimiennie w Paryżu w 1834 roku nosił podtytuł: 
Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny. Miał więc rozpoczynać 
większą całość, obrazującą zmagania narodu z zaborcą. Słowacki 
podejmował pracę nad dalszymi częściami dzieła, ale zamiaru nie 
wykonał. W liście z 1838 roku poinformował księgarza Eustachego 

Januszkiewicza o spaleniu części trzeciej utworu. Spisek koronacyjny 
pozostał więc , być może zgodnie z intencjami poety, dziełem samoist
nym, które w ostatecznym kształcie tajemniczością niedokończonych 
wątków i poetyką fragmentu odpowiadało tendencjom epoki i tym 
mocniej zbliżało się w formule artystycznej do Dziadów. Polemizowało 
jednak z nimi ostro w ocenie rzeczywistości historycznej , którą 
Mickiewicz chciał bez reszty podporządkować prawom poetyckiej 
kreacji, zaś Słowacki oceniał ze znacznie większą trzeźwością i szacun
kiem dla realiów. 

K rdian odwoływał się do rzeczywistości historycznej w kilku 
nakładających się planach. W warstwie fabularnej przedstawiał wyda
rzenia związane z przygotowywanym w 1829 roku spiskiem koronacy
jnym, który doprowadzić miał do zamachu na. cara Mi~ołaja I. 
Analizę tych wydarzeń przeprowadzał jednak poeta już z perspektywy 
roku 1833 i świadomości klęski powstania, której zapowiedź w planie 
metafizycznym przynosiło Przygotowanie. 

Sposób przedstawienia w utworze scen osnutych na autentycznych 
wydarzeniach wymaga dziś jednak historycznego komentarza. Przy
wykliśmy bowiem oceniać rzeczywistość początków dziewiętnastego 
wieku przez pryzmat literatury i stereotypów kultury romantycznej . 
Będące następstwem ustaleń kongresu wiedeńskiego , koronacje carów 
Aleksandra I i Mikołaja I na królów Polski wydają się w tym 
kontekście wyrazem groteskowej farsy historycznej, bo car, sięgając 
po polską koronę, mógł ją tylko, jak twierdził Mickiewicz w Reducie 
Ordona, „ukraść i skrwawić" . Tymczasem obie koronacje były przez 
większość współczesnych odbierane jako fakty autentycznie pozytyw
ne. Trzeba bowiem pamiętać, że od czasów upadku dynastii Jagiello
nów wolne elekcje osadzały na polskim tronie Francuza, Węgra, 
Szwedów, Niemców. Nie narodowość była istotna, ale instytucja 
polskiego króla. Z im znaczniejszego domu panującego pochodził 
monarcha, tym większym splendorem otaczał tron polski. Każdorazo
wo w elekcji mógł być wybrany książę rosyjski i nikogo by to nie 
bulwersowało. Stąd , kiedy po przegranej kampanii napoleońskiej 
stworzono królestwo kongresowe z własnym rządem , wojskiem, 
polskim językiem urzędowym i liberalną konstytucją , witano carów na 
tronie polskim z daleko idącym optymizmem. Niekłamany entuzjazm 
towarzyszył też dokonanej 24 maja 1829 roku koronacji Mikołaja I. 
Trudno bowiem uznać za wyłączne następstwo koniunkturalizmu 
słowa relacjonującego uroczystość dziennikarza „Kuriera Warszaws
kiego" , który w numerze 139 z 25 maja 1829 roku pisał : „Tu nastąpiła 
pożądana chwila świętego obrzędu koronacji , według tegoż programa
tu. Na próżno byśmy usiłowali dobierać wyrazów, które by zdolne 
były dokładnie opisać to wrażenie, to uszanowanie, to przejęcie się 
uczuciem najtkliwszej wdzięczności obecnych Polaków dla Króla 
swego, gdy Najjaśniejszy Cesarz i król Mikołaj I, uwieńczywszy swą 
skroń koroną, upokorzył się przed Królem Królów, a uklęknąwszy 
z rozczuleniem wymawiał modlitwy: „Boże wszechmocny itp. Powoła
łeś mnie na Króla i Sędziego walecznego narodu polskiego" . 



Koronacji cara Mikołaja I towarzyszyły liczne atrakcje składające 
się w Warszawie na ogromny festyn, w którym mieszkańcy miasta, jeśli 
wierzyć ówczesnej prasie, uczestniczyli nader gorliwie. 

Bawiła się więc Warszawa podczas uroczystości i tym trudniejsza 
była sytuacja tych, którzy dostrzegając autentyczny sens wydarzenia, 
usiłowali desperacko wpłynąć na losy świata, zmierzając do zamachu 
na monarchę i jego rodzinę . Autentyczni spiskowcy mieli przeciwko 
sobie nie tylko obojętny, rozbawiony tłum, ale także rozwagę ostroż
nych dyplomatów i mit polskiej tradycji nie splamionej królobójst
wem. Mieli do przełamania trzeźwe racje wskazujące na bezsens akcji 
i brak politycznych perspektyw. Za nimi przemawiała zaś tylko 
przemożna chęć działania za wszelką cenę i nieumiejętność pogodzenia 
się z kompromisem. Ulegli presji argumentów. Spisek nie doszedł do 
skutku. 

Słowacki wrócił do wydarzeń z roku 1829 już z perspektywy klęski 
powstania listopadowego. Nieudany spisek koronacyjny doskonale 
obrazował bowiem mechanizmy, które określiły późniejszy bieg 
wydarzeń. Zryw podchorążych w noc listopadową 1830 r. doprowa
dził wprawdzie do wojny, ale polaryzacja stanowisk, szukanie komp
romisu, brak jedności przesądziły o klęsce. Z perspektywy popowsta
niowych represji sceny koronacji cara przesycała zapowiedź grozy. 
Dopiero wtedy radość tłumów nabierała sarkastycznego wymiaru, zaś 
nie zrealizowany epizod spiskowy urastał do rangi symbolu, określają
cego postawę Polaków wobec historii. 

Słowacki daleki był od idealizacji narodu na wzór mickiewiczowski. 
Przyczynę klęski upatrywał w braku zdecydowania i umiejętności 
postawienia wszystkiego na jedną kartę. Nie jawiła się więc Polska 
jako Chrystus narodów. W monologu Kordiana na górze Mont
-Blanc mówi się o Polsce - Winkelriedzie narodów. Początkowo 
wydawało się to niemal analogiczne. Jednakże w tym właśnie zestawie
niu wyrażała się zasadnicza odmienność w określeniu miejsca narodo
wych zmagań w ogólnym planie historiozoficznym. Winkelried -
szwajcarski bojownik, który w bitwie pod Sempach skierował na siebie 
uderzenia przeciwników, poświęcił się za innych, ale nie był Bogiem. 
Jego ofiara nie miała cech wyjątkowości i nie prowadziła do zmartwy
chwstania. Mickiewiczowskiej próbie sakralizacji narodu przeciwsta
wiał więc Słowacki wizję, doceniającą rangę narodowych wydarzeń, 
ale daleką od idealizacji i łatwych obietnic, bo nawet koncepcja Polski
-Winkelrieda narodów była w Kordianie kwestionowana. Odrzucał 
bowiem poeta uproszczone formuły poezji wieszczej, narzucającej 
twórcy rolę „przewodnika narodu" i wyraźnie wątpił w dziejotwórczą 
moc słowa. Wciąż jednak wierzył, że poezja powinna towarzyszyć 
narodowi w rozstrzyganiu moralnych dylematów, budzić niepokój 
sumień , pielęgnować tradycję i mimo wszystko nie dopuszczać do 
ostatecznego zwątpienia. 
W ocenie autora Kordiana bowiem, naród wycierpiał wiele, wiele 
z siebie dał, ale mógł dać pewnie więcej, a z narodowej ofiary poza 
satysfakcją moralną niewiele wyniknęlo . Oceny Słowackiego brutalnie 
pozbawiały więc złudzeć i demaskowały brak jedności, gdyż ci, którzy 
ustawicznie parli do ofiary, mieli przeciw sobie większość, potrafiącą 
kalkulować. W przedstawionym w Kordianie głosowaniu, mającym 
przesądzić o decyzji zamachu na cara, zaledwie pięciu ze stu pięćdzie-
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Życiorys Juliusza Słowackiego (autograf) 



s1ęctu spiskowców opowiadało się za akcją . W czasie powstania 
postawy też bynajmniej nie były jednorodne. Mickiewiczowski naród
-monolit ustępował w dramacie miejsca narodowi, w którym „po 
dniach nieszczęśliwych zostaje smutne pół rycerzy żywych" . Wymiar 
doświadczenia dziejowego sprowadził więc Kordian do rozsądniej
szych proporcji , ale znacznie trudniejszych do przyjęcia w i tak 
przygnębiającej sytuacji emigracyjnej. 

Historia miała wszakże w dramacie Słowackiego jeszcze jeden 
aspekt. Niemal reportażowe, umieszczone w konkretnych warszaws
kich realiach, sceny spisku koronacyjnego wpisywały się w przedsta
wiony już w Przygotowaniu, a później stale obecny (choćby w monolo
gach Kordiana, czy w postaci Doktora) plan metafizyczny. Podczas 
przedstawionej w Przygotowaniu upiornej nocy na przełomie wieków 
szatani i wiedźmy, programując stulecie, w groteskowej zabawie 
tworzyli wodzów przyszłego powstania, które nastąpić miało po 
wydarzeniach przedstawionych w Kordianie. Oczywiście Przygotowa
nie mogło dotyczyć planowanych dalszych części trylogii, ale przecież 
i tak nie zmienia to faktu , że w jego świetle historia jawiła się jako 
przedmiot diabelskiej igraszki, w której heroiczne działania ludzi 
niewiele mogły zmienić. Dyskusyjną stawała się zatem rola człowieka 
w kształtowaniu wydarzeń. Kordian usiłował jednak rozwikłać dyle
mat umiejscowienia jednostki na styku metafizycznej tajemnicy sensu 
dziejów i realnych uwarunkowań historycznych. 

B ohater Kordiana stanowił studium wrażliwej, skomplikowanej 
osobowości , która przeczuwając intuicją artystyczną metafizyczny 
sens dziejów, usiłowała ustalić własne miejsce w trudnej rzeczywistości 
polskiej początków dziewiętnastego wieku . Ewolucja postawy Kor
diana przynosiła zapis romantycznej próby samookreślenia i przegląd 
postaw, występujących w tragicznym pokoleniu bohatera. 
Pogrążony w apatii panicz Kordian miał bowiem do wyboru dwie 

drogi, przedstawione w opowieściach starego sługi - Grzegorza . Mógł 
jak oficer z opowieści o losach polskich zesłańców na Syberii poświęcić 
życie idei narodowej, albo jak bohater bajki o Janku, co psom szył 
buty, robić karierę , w której nawet zupełnie bezsensowne działania 
połączone z wiernopoddańczym posłuszeństwem prowadziły do za
szczytów i orderów. Jednakże zaskakujące zestawienie humorystycz
nej anegdoty o karierze zbudowanej na absurdalnym pomyśle z wznio
słą relacją o straceńczej desperacji żołnierzy sprawy narodowej , 
kontrastując możliwości życiowego wyboru, eksponowało także pra
wdę o potrzebie sensu życia, choćby miał być to sens paradoksalny. 
Młody Kordian sensu odnaleźć jednak nie potrafił. Jego postawa, 
przedstawiona z perspektywy popowstaniowego spojrzenia na dyle
maty wczesnej fazy romantyzmu, ilustrowała symptomy odradzającej 
się również wśród emigrantów, polskiej odmiany „choroby wieku". 
Skoro w latach dwudziestych myśl o konfrontacji z zaborcą wobec 
niedawnej klęski Napoleona wydawała się niepodobieństwem, skoro 
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dawni żołnierze Kościuszki i Dąbrowskiego przygotowywali koronac
je carów, skoro wreszcie w późniejszej sytuacji errugracyjnej odsuwały 
się w nieokreśloną przyszłość niepodległościowe marzenia, łatwo było 
popaść w apatię tak głęboką , że prowadziła , jak w przypadku 
Kordiana do samobójstwa. 

Niezależnie od faktu , czy akt samobójczy miał w utworze wymiar 
symboliczny, czy przenosił w inny obszar egzystencji (Grzegorz mówi 
przecież: „„.panicz się zastrzelił!„.") czy po prostu zakończył się 
niepowodzeniem, prowadził do swoistego odrodzenia, objawiającego 
się w podjęciu próby odnalezienia sensu życia. 

Europejskie wojaże Kordiana rozbijały jednak mity uznawanych 
powszechnie wartości: porządku społecznego , miłości i religii , prowa
dząc w monologu na górze Mont Blanc do uświadomienia sobie 
własnej , płynącej z ogromu napięcia emocjonalnego, potęgi. Wyrzuca
ne w swoistym transie nieco megalomańskie wyznania w stylu: „Jam 
jest posąg człowieka na posągu świata" (a.Il.w. 249), stawiały 
Kordiana w rzędzie natchnionych kreatorów rzeczywistości, artystów 
największego formatu, którzy wyrażać . mogli się przez czyn a nie 
słowa. Formuła postawy poetyckiej wyrażona na szczycie Mont Blanc 
bliska więc była pomysłom mickiewiczowskim i jak one realizować się 
mogła jedynie w związku z narodem. Natchnione deklaracje Kordiana 
zderzył jednak Słowacki brutalnie z rzeczywistością. Pośród warszaw
skich spiskowców Kordian był wprawdzie bardziej zdesperowany, ale 
nie dysponował większą mocą. Kiedy jego koncepcja działania za 
wszelką cenę upadła przytłaczającą większością głosów, zdecydował 
się na dekonspirację i działanie straceńcze . Nie umiał bowiem 
pogodzić się z klęską wartości , które odkrył i od których uzależnił sens 
własnej egzystencji. Cara jednak nie zabił. Ta sama wrażliwość , która 
popchnęła go do działania , uniemożliwiła skuteczną realizację zamia
ru . Strach i Imaginacja skompromitowały mieszanie poezji i polityki. 
Wielki monolog pozostał zapisem zmagania się z sobą , nie dającym 
praktycznych konsekwencji . W szpitalu dla obłąkanych, do którego 
w końcu Kordian trafił, sataniczny Doktor z zimną precyzją sugero
wał, że bohater w obłędnej misji samotnego poświęcenia dla ojczyzny 
niczym nie różni się od wariata, który sądził, że trzyma niebo, ratując 
świat przed katastrofą. W interpretacji Doktora heroiczne decyzje 
miały sens tylko dla Kordiana stanowiąc rozpaczliwą obronę przed 
pustką i próbę usprawiedliwienia własnego bytu, podobnie jak szycie 
butów psom, czy trzymanie nieba. W wymiarze historycznym zaś i tak 
Szatani na początku wieku wszystko zaprogramowali , pozostawiając 
ludziom jak marionetkom wykonywanie piekielnego planu. 

Nie przypadkiem jednak poglądy te wypowiadał w utworze szyder
czy Szatan. Tak daleko historiozoficzny pesymizm Słowackiego nie 
sięgał. Polemizując z tezami Mickiewicza, zgadzał się z nim w roman
tycznym przekonaniu, że decyzje człowieka mogą powodować metafi
zyczne konsekwencje, a racje moralne w ogólnym planie dziejów 
znaczą więcej od faktów. Przeciwstawiał się wprawdzie mieszaniu 
planów metafizycznego i politycznego, ale swego bohatera czynił 
przedstawicielem pokolenia, które nie zasługiwało być może w całości 
na idealizację , ale w znacznej części poświęciło się sprawie narodowej . 

Kiełkowało też być może w Kordianie przeświadczenie o moralnym 
sensie wszelkiego poświęcenia, które później w systemie genezyjskim 



poety przerodziło się w przekonanie, że motorem fundamentalnej dla 
rozwoju świata ewolucji ducha jest każde (sensowne i bezsensowne) 
cierpienie, uznawane za podstawowy imperatyw etyczny. W tym 
wymiarze i podtrzymujący niebo wariat i bohater utworu, mdlejący na 
progu carskiej sypialni, jednakowo sensownie wypełnialiby swoją 
metafizyczną powinność . Jeśli nawet tak daleko nie sięgały koncepcje 
wpisane w Kordiana, to i tak w planie politycznym utwór pozostawał 
diagnozowaniem postawy wobec absolutnej klęski i portretem czło
wieka, który miotał się w paroksyźmie dręczącej potrzeby działania 
w imię ideału niepodległości wobec stałego uświadamiania sobie 
totalnej niemożności osiągnięcia jakichkolwiek rezultatów. Skazany 
na samotność, uznawał racjonalne argumenty, przemawiające przeciw 
działaniu i nakazujące pogodzenie się z rzeczywistością, nie był 
wszakże w stanie podporządkować im własnej osobowości. 

Kordian nie proponował więc programu politycznego, bo nie 
program pchał bohatera do działania. Wyrachowanym racjom polity
cznym przeciwstawiał wierność wewnętrznemu nakazowi walki bez 
względu na realia. Autor utworu dostrzegał niebezpieczeństwo propo
zycji, sugerującej nieliczenie się z faktami i ignorowanie obiektywnych 
uwarunkowań. Tragizm Kordiana polegał przecież na nieumiejętności 
odnalezienia się w ramach, które wyznacza rzeczywistość i prowadził 
przez piekło niemożności do krawędzi rozpaczliwego szaleństwa. Stąd 
poeta analizował zdroworozsądkowe racje polityczne oponentów 
Kordiana , z pełną szacunku uwagą, a jednak nie odmówił swojej 
sympatii szalonemu bohaterowi. Rozsądne to bowiem, czy nie, 
Kordianowi i jego pokoleniu - jak trafnie zauważył współczesny 
badacz twórczości J. Słowackiego - Stanisław Makowski: „Jako 
jedyna wartość pozostało( ... ) poczucie osobistej i narodowej godności 
oraz przeświadczenie , że ideałów tych trzeba bronić do końca"*. 

* S. Makowski: Juliusz Slowacki Warszawa 1980, s. 29 
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Popiersie Juliusza Słowackiego we frontonie domu dr. Becu w Wilni ' 
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Józef Sosnowski - W. ks. Konstanty, Józef Wi;grzyn - Kordian, 1916 



- W. ks. Konstan
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cewicz - Miko
łaj I, 19 16 

Janina Piaskow
ska - Violetta . 
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kowski - Kor
dian, 1935 

Scena zbiorowa. Józef Węgrzyn - Nieznajomy (w środku) , 1935 

Mieczysław Dobrowolski - Szwajcar, Kazimierz Opaliński 
Marian Wyrzykowski - Kordian, 1935 
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Papież. 
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