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Juliu~z Słowacki 

Kiedy prawdziwie Polacy powstaną •.• 

Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, 
To składek zbierać nie będ~ narody, 

Lecz orłupieją.„ i na pieśń strzelaną 
Wytężą uszy„. odemkną gospody.„ 

I będą wieści z wichrami wch11dzily, 
A kaida będzie.„ serce ludów pula; 

Nieznajomymi świat poruszą siły 
Na nieznajome jakieś wielkie hasła. 

Nie pojmie Francuz.„ co to w świecie znaczy, 
Ze jakiś naród„. wstał. :W ciemności dymie, 

Choć tak rozpaczny„. nie w imię 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 J1rżez ' l>ój wielki - i (w) dział błyskawiciach. 

„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 muuą, 
Lecz jacyś pewnie upiorni rycerze, 

Kt6rzy za duszę walczą tylko duszą 
I orniem biją niebieskim w pancerze". 
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Władysław Zawistowski 

W LISTOPADOWYM TEATRZE 
REWOLUCJI 

Sto pięćdziesiąt lat temu, w Warszawie, spokojnej 
wówczas, sytej i bogatej stolicy Królestwa Kongresowego, 
!którym imperatorowie Wszechrosji łaskawie obdarowali 
polski naród, ten sam naród wypowiedział posłuszeństwo 

narzuconej mu władzy i uniwers alnemu porządkowi ów
czesnej Europy. Sprawdziło się porzekadło współczesnych 

(i dziś czasem powtarzane): „Listopad - dla Polaków n ie
bezpieczna pora". Tej [istopadowej nocy, ~tóra już na zaw
sze pozostanie dla nas Nocą ListCJiPadową, garstka młodych, 
być może opętanych romantycz.nymi wierszami ludzi, rzu
c iła na szale h is torii - najdosłowniej i bez emfazy mó
wiąc - przyszłość narodu. To tej nocy zaczęła się dla nas 
epoka romantyczna, tej nocy na dobrą sprawę zaczął się 

wiek dziewiętnasiy, którego historia zdeterminowała bez 
reszty i naszą rzeczywistość. Nie dlatego nawet, że czyn 
podchorążych ze Sprzysiężenia Wysockiego rozpoczął Pow
stanie Listopadowe, którego klęska doprowadziła do lik
widacji .pozornej samodzielności Królestwa, pacyfikacji pa
triotycznych nastrojów, wzmożenia 1terroru i ucisku. Wagi 
listopadowych wypadków nie należy mierzyć tylko z per
spektywy ich skutków, na pewno dramatycznych i trud
nych dla losów narodu. Na listopadową noc trzeba spo.j- · 
rzeć jakby z pozycji tych, kltórzy 1byli jej twór.cami: mło
dych ludzi, urodzonych i wychowanych Pod władzą zabor
•CY, często nie pamiętających nawet ibyt dobrze napoleoń-



1k!el odysei, podczas której pokolenie ich ojców, zcynicz
niałe w długoletnim kondotierstwie, pogrzebało ostatnie 
niepodległo·ściowe idee. Owo „pokolenie podchorążych" by
ło p ierwsze, ale otwierało nowy okres w historii naszego 
społeczeństwa - oikres, w którym co kilkanaście lub kil
kadziesiąt lat nowe pokolen ie nowych młody·ch ludzi pow
stawało .z duchoty codziennego upodlenia i kłamstwa, ser
wilizmu i zniewolenia, deklamując wciąż te same romanty
czne wiersze i niosąc •W sercach wciąż ten sam, niezmien
ny ideał. 

A przecież - gdyby nie owa listopadowa noc, być mo
że nie powsrtałyby owe wiersze, być może zapomniany zo
stałby ów ideał. Już wówczas, u schyłku lat dwudziestych 
poprzedniego stulecia nieoczywisty: ideał irredenty. Rzecz 
znamienna - sami twórcy listopadowej nocy - podcho
rążowie, literaci, poeci, studenci, nie do końca mieli świa
domość tego, co właściwie robię (gorzko wy,pomnieć im to 
miała historia). Powszechnym słowem na określenie listo
padowego czynu była „rewolucja". „Powstanie" - tak 
najdosłowni ej, zgodnie z . etymologią określające ów spo
łeczny ruch, który ogarnia najszersze kręgi narodu, każąc 
mu jakby unieść się z kolan, po ws t a ć w imię sprawy, 
owo słowo-klucz naszej nienajstarszej przecież historii -
przyjęło się później. Może dopiero wtedy, gdy stało się 

oczywiste, iż - jak ipisze Tomasz Łubieńtski - Sprawa eg
zystencji narodowej, tak drastycznie kwestionowana, ·do
tyka oczywiście losu jednostki ( ... ), dotyczy codzienności 
obyczajowej i materialnej, skrzeczy za drzwiami i oknami, 
sięga łóżka, spiżarni, obecna jest przy kołysce, nad grobem, 
i dzie przez krew i mleko pokoleń . Grozi nałogowym histo
ryzmem w myśleniu i odczuwaniu. 

Pokoleniu Wysockiego udało się skutecznie zarazić kil
ka generacji ipotornków owym jadem niezgody na niewolę, 
który drążąc serca i umysły , płynąc przez krew i mleko, 
wybuchał rwciąż na nowo epidemią buntu, rewolucji i pow
·stania. Nałogowy historyzm myślenia i odczuwania, któ
rego nie pozbyliśmy się nigdy, przerósł przez ostatnich sto 
kilkadziesiąt lat całą narodową mitologią symboli i arche
typów,· -wśród których obraz młodziutkich podchorążych idą
cych pod listopadowy -wia tr ku •sweinlu przeznaczeniu, zaj
muje miejsce poczesne i znaczące. Ten sam historyzm 
wreszcie 2ideterminował iksztalt naszej literatury, k tóra do . 
dziś wyipelnia wobec Pows tania Lis·topado·wego niewYipła

cony ·dług literaitury romantycznej . Ci sami 'bowiem twór
cy, których - jak Mickiewicza - „olbwiniać" moŻina o 
·współudział w psychicznym i moralnym ipr.zy,gotowaniu na
rodu do ipowstania, ci s'ami, !którzy ;po !klęsce _ objęli „rząd 

dusz" :i ispraw<><wali go lepiej' niż nieudolni wodzawie prze
granych bitew - nie chcieli (nie mogli? nie umieli?) roz
liczyć się z najboleśniejszą „raną pamięci", z najważniej
szym wyidarzeniem ich historii najnowszej. Kilka wierszy 
Mic!{iewicza - Reduta Ordona, Smierc pułkownika, Sło
wackiego Jenerał Sowiński w okopach Woli, Pola Pieśni 

Janusza - te strofy weszły również, obok obrazów Kossa
ka i Warszawianki Casirnira De1avigne'a do narodowej mi
tologii - ltej ze sZlkolnych czytanek. Trzeba jednak było 
dorpiero 'późniejszego o siedemdziesiąt lat geniuszu Wys
piańskiego, by Noc Listopadowa ożyła w rekwizytorni hi
storycznego myślenia narodu również jako problem. mo
ralny, egzystencjalny, historyczny. Problem nigdy do koń

ca, również - <lziś - nierozstrzygnięty, porażający swą 

aktualnością. Tą sarną, rotórą zadziwiają ~siążiki współ

czesnych eseistów - Kijowskiego, Łubieńskiego, Marii Ja
nion, Brandysa, wciąż przecież na nowo zatrzymujące si~ 

nad minionym stuleciem, romantyzmem i listopadowym 
CZY'nem, bądź „niedoczynern" - jak chcą inni. Nie pozo
staje wobec tematu obojętna również literatura piękna, dla
tego nie zdziwił mnie czysty .głos Jerzego Żurka, debiutan
ta przecież w dziedzinie dramatu, objawiony w jego sztuce 
Sto rąk, sto sztyletów. 

Nie jest to sztUlka ani specjalnie łatwa i efektow,na 
(choć niewątpliwie atrakcY'jna teatralnie), ani - z drugi.ej 

·strony - szczególnie zawiła w · swej formie i historiozoficz
nym rprzeslaniu (jeśli w ogóle /takowe rzawiera). Atra'kcyj
ny, acz nieco egzotyczny tY'tuł sugerujący być może skoja
,rzenia z jaikąś rotą przysięgi wolnomularskiej, jest w isto
cie cytatem z Kordiana Słowaakiego, podobnie jak sam po
mysł szbuki jest swois'tyrrn „cy\tatern" z Nocy Listopadowej 
Wyspiańskiego, dokładniej - ze sceny V tego dramatu. Je
steśmy rwięc w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, w nocy 
29 lis·topada 1830 rolm, konkretniej - jesteśmy najdosłow

niej n.a scenie 'tego teatr.u, <W którym właśnie odlby,wa się 

(1bo n~by czemu nie miałoby się · odbywać?) cowieczorne 
prżedstawienie. Grano wtedy, q;godnie z zapowiedzią, trzy 
sztuki: Bankructwo partacza, krotofilę ze śpiewkami · Aloj
zego Żółkowskiego, Króla migdałowego (komedię francus
ką) i operę Soribe'a i' Ma1esville'a Drugi rok. czyli któż 

winny?. Wys;piań•ski rezygnuje ze ścisłości historycznej, ka
że aktorom Rozmaitości grać Fausta Goethego, podobnie 
robi Ż.urek, wytbierając Matkę C1ir2estną Scribe'a· - ale 
czy ma to j~ielko1wiek znaczenie? Aik:torzy więc . grają, 
publiczność - a iwśród niej iparę osób powszechnie· zna
nyrch,. między ihnymi generał Chłopicki (co jest faktem hi
storycznym) - ogłą9,a, gdy 'wtem, na scenę r między rzędy 



widowni rwkra.cz11ją , uz1bi;o1jeni, śpieszący :z . Łazienek pod
ch~r·ążowie, ogłaszając insurekcję proi~C gemerała O ob-; 
Jęcie dowództw11: 

TRETER: Sztuka skończona. Kobiety do domu, a mężczy
.Zni z nami,' bi4 wroga. 

' 
KSAWER: Szkola ,podchorążych zaczęła rewolucję. W ca-

łym mieście walki. ( ... ) · 

DOBROWOLSKI: (do Chłopickiego) Przyszl.iśmy, żebyś sta
ną! na naszym czele i po"wiódl naród do 
walki. 

Do tego miejsca wszystko, włącznie z ;nazwislkiem podpo
rucznika Dobr.owolslkiego i nawet z odpowiedzią Chłopic~ 

kiego, którą zresztą Żurek wiernie cytuje (A dajcież wy 
mi święty spokój: Idę spać) - jest zgodne z prawdą hi
storyc:z,ną, . jeśli w ogóle jest jalkaś prawda historyczną i je-

śli ktoś wie co jest - prawdą w his'torii. Od tego miejsca 
rzecz się zaczyna komplikować, 'bo:wiem Żurek :nie pisze 
(i słusznie) literackiej kroniki powstańczego epizodu, a ory
ginalną, własną wersję wypadków tej nocy, w której miej
sce, osdby, zdanenia słwżą tylko :z:a pretekst ·dla utkazania 
zróżnicowania iposta•w i :ziderzenia racji. Do sprawy „hi~to
ryczności" (bądź: nie) tekstu jeszcze Powrócimy - widzo
wi nal<.l'ży sir; w tej mierze dokładniejsze obja~nienie. Mnie 

tymczasem kusi ochota powrócenia do pierwszego zdania 
tego tekstu. Mamy !bowiem oto czy n, ale czy wiemy co
kolwiek -0 jego rprzyczynach i !PO.Wodach?, czy wiemy kto 
właściwie i .przeciw !komu wysrtąipił? i gdzie (nie - w ja- · 
kim mieście, to wiemy, lecz w jakiej z;biorowości)? Czy ,...:.. 
powróćmy do raz już, wcz·eśniej, zadanego pytania - ten 
czyn jest potrzebny i oczekiwany w „sytej i bogatej st~li
cy:' wasalnego państeW1ka? 

Skoro 1już wróciliśmy <lo rpiemvszego ZJdcrnia tekstu -
idźmy dalej inaczej . . Królestwo .Polskie - rpokongresowy 
ka'Ciłubek: ipo1Sk:iej rpańs'twowości oddany. ,przez . Mikołaja I 
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w prawie udzielne władanie jego 'bratu Konstantemu - nie 
było wcale ltak 1Stra-sznym miejscem na ziemi jak można 
by sądzić rpo determinacji podchorążych. Żyło się tu nieźle 
i dostatnio. Był sejm, było wojsko (w rpolskich mundurach), 
była forma rządu - to -Ola zaspokojenia '!1arcdow)'ch am
bicji. Istniała również, dla amatorów wymowy, parlamen
tarna opozycja - 'tlodajmy za ł'.Jubieńskim. Dwaj kolejni 
carowie Rosji dla .świętego spokoju i zaspokojenia resen
tymentu klas wyższych ikoronowaH się na królów polskich, 
zaprzysięgając dodl1!tkowo Konst)'tucję, która - gdyby się 

nikt na nią nie powoływał - mogłaby ku satysfakcji ,pod
danych przetriwać !kilkadziesiąt lat. W tych pozorach nie
zależności i samorządności, w spokojnym wreszde a prze
cież sJkołatanym dziesiątkami lat wojny kraju, mćgł swo
bodnie roziwijać się przemy>sł i handel, mcgło kwitnąć ży
cie towarzyskie, można było rdbić bły0kotliwe kariery i 
duże pieniądze. W Warszawie, która u progu stulecia li
czyła sobie zaledwie sześćdziesiąt parę tysięcy mieszJkań
ców, w roku 1825 ·naliczono ich już 1'23 867. Budowano no
we dorny, ulice, całe dzielnice. Samych fabryk i zakładów 
r~kodzielniczych !było w tymże 1825 i:oku - 5808. Ożywie-

nill gospodarcze w Króiestwie Pol.skim w okresie poprze
dzającym powstanie Listopadowe stwarzalo pomyśLne wa
,·unki dla wzrostu zamożności miejscowej burżuazji. Szcze
góLnie handei i banki przynosily jej wysokie zyski. Dora
biali się majątków właścicieie większych zakladów przemy
słowych i kupcy. ( ... ) Wieko.we uprz"edzenia stanowe ( ... ) 
uLegaly pewnemu złagodzeniu. Najczęściej zbLiżenie dwóch 
jakże różnych grup społecznych: burżuazji i zi:Jmiaństwa 

- bwlo początek od prowadzonych wspóLnie interesów ... -
pisze Ryszard Kołodziejczyk:. że nie są to stwierdzenia go
łosłowne zaświadczać może .przyikład ary.1>to!k:ratycznej ro
dziny hraibiów Łu'bierrsk.ich, Mórzy jJ!ko pierwsi puścili się 
na wielkokapitaHStyczny byznes, odnosząc zreszitól rw tej 
dziedzinie spore sukcesy. Był~ to co !prawda tylko pań
steWlko, ale - jpań,steWlko prosperity i względnego dostat
ku, łatwyich ikarier i szybko zrobion;vch for,tun. U steru 
państwowej nawy zaisia1dali ludzie o historycznych inazwi
slk:aoh, często byli napoleończycy czy rnaiwet jakobini - jak 
namiestnik Zając.zek czy główny cenzor Józef Kalasanty 
Szaniawski, a ich obecność w życiu puJblicznym miała jak
by poświadczać ciągłość społecznego żyicia rpod łaska.wym 

imiperialnym protektoratem. Był też co praWlda i terror, 
byli tdonooiciele i 51ZJpiedzy, jak osławiony Ma<lkrott, wi
•ceprezyldent miasta Mateusz LubowidZiki c:zy generał Alek
sander Ró:źmiecki (również lilyły jakob1n,' do którego przyj
dzie nam mkrótce wrócić), ale ani repres'je spadające na 
zaipalczywe umysły nie były tak drastyczne jak choćby pa
miętny ter-ror Nowosilcowa, ani inwigilacja tak rozwinię
ta, 1by Wysocki z !kolegami ·nie mógł sipisk:ować przez trzy 
dobre lata nim doszło do sprawy ~ rbez żadnyich prak
tycznie przes:zJkód. Spisek Wysodkiego, zawiązany począt

kowo wśród słuchaczy SZJkoły Podchorążych Piechoty, po
tem rozs'zerzony !Ila innych młodszego s•topnia wojskowyich, 
a również •cywilów: akademików, dziennikarzy, poetów, nie 
był ani jedynym ani nawet - być może - .najsilniejszym. 
Cóż więc doprowadziło spiskowych .do determinacji, któ
ra z·rodziła wybuch? Obok odpowiedzi zbyt m.oże łatwych 
w pragmatyzmie obliczania przyiczyn i skutków, odpowie
dzi mówiących o pospiesznym ogłoszeniu „rewolucji" w ob
licz..u fali aresztowań i demaskacji, czy odpowiedzi mówi~
cej o fatallilej rpolityce awansów rw wojsku Konstantego, 
iJwracam uwagę na rdiagnozę Marii Janion i Marii Żimii
rodzkiej: 

Odpowiedź na pytanie o przyczyny wybuchu J'OWStania 
1830/31 r. musi w poważnym stopniu wziąć pod uwagę 
mentalność mlodego pokolenia, którego ideową oraz inte
lektualną awangardę stanowi.U romantycy. JeśH powiemy 
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skrótowo, że rzeczywistość akceptowana przez klasyków 
była nie do przyjęcia dla romantyków, to oczywiście teza 
ta nie będzie oznaczała przypisania wszystkim przedlistopa
dowvm konspiratorom oraz insurgentom romantycznej 
świadomości kulturalnej ( ... ) Niemniej ci, którzy, jak Łu
kasiński, starsi byli od romantyków o kilkanaście lat i 
działalność w pierwszych spiskach zaczynali po trzydzie
stce - ci ludzie pokolenia ,,pośredniego", raczej „starsi 
bracia" niż „ojcowie" - nie byli w tym stopniu uformowa
ni czy wręcz nawet okaleczeni przez doświadczenia drama
tycznego dwudziestolecia, dzielącego upadek insurekcji ko
ściuszkowskiej i trzeci rozbiór Polski od schyłku epopei 
napoleońskiej, co generacja sprawująca rządy w Królestwie. 
„Romantycz.na świadomość" była !równocześnie świadomo

ścią rewolucyjną i nie ma przypadku w tym, iż ulubio
nym poetą listoipadowych spis!kowc6w ibył Adam Mickie
wicz i jego, głęboko przez nich przeżyta, Odtt do młodo
ści. Nie jest też iprzY1Padkową rola jaką w przygotowania1oh 
rewolu,cji odegrali Maurycy Mochnaclki; rwcześniej · patro
nujący Tomantycznej poezji w swych rpismach krytycznych, 
czy „lbelwedericz~y" z SewerJIIlem Gosziczyńslkim i Lud
wikiem Nalbielakiem na czele. Nie ma w tym W&ZJ"Sllkim 
;przypadlku, a jest wyrafoa rprą.widłowość: trzy słowa -
romantyzm, młodość i rewo·lucja, spiSkorwe rpdkolenie usta
wiło obok siebie, a chciało do 'Ilich dopisać jeszcze czwa!I'te 
słowo „czyn". Pmy czym owyim rewolucyjnym czy.nem 
mógł być, i był, Tównie dobrze wiersz janc rewolucja i jed
nym bowiem i drugim chcieli młodzi romantycy ruszać z. 
posad brylę świata. Nie była to wresZiCie ·polska „specjal
ność" - ów Tomantyczny rewoluC>jonizm. Jaik słusz.nie pi
sze Andrzej Kijorwski: 

Między rokiem 1820 a 1863 odbylo się w Europie ze dwa
dzieścia rewolucj i, z których większość byla dzielem spi
sków wojskowych oraz studenckich; ponieważ ow1 ofice
rowie i studenci na ogół nie przekraczali trzydziestki, w 
dzisiejszi;m języku nazywalibyśm11 te spiski „mlodzieżo

wymi". Tak więc historię polityczną Europy w XIX wieku 
w jakiejś jednej trzeciej zapisała młodzież. 

Pokoleniowy charakter romantycznych insurekcji rozu
mieć trzeba jak najdoslowniej. M.łodz~eż buntowała się 

przeciwko staremu światu, a więc musiała również podno
s '. ć swój bunt wobec rqdów ludzi starego- świata, ostatniej 
generacji wychowanej w idei oświeceniowego uniwersali
zmu, który tak szyderczo · ucieleśnił się w politycznym 
kształcie ponapoleońskiej Europy. Opozycja między mło

dością i starością była zatem (musiała lbyć) ważną dla dzie
jów Powstania Listopadowego, przy czym znów była to 

opozycja najdosłowniejsza - w końcu podchorążowie, by 
dojść do Arsenału musieli zabić po drodze siedm:u ge-:c
rałów, w tym jednego kandydata na naczelnego wodza. K'.o 
w'e zre~ztą - może niedoczyn powstania, niespełnienie tej 
niedokończonej rewolucji stąd się brało, że ·podchorążowie 

zabili tylko częś.ć generalicji, która pod presją wydarzeń 
i zgodnie zresztą z żądaniami naiwnych spiskowców prze
jęła władzę, by obce im i niebezpieczne powstanie czym 
prędzej spacyfikować. Zresz.tą skutecznie. Rozumiał to ~ie

bezpieczeń'stwo dobrze Mochnacki na próżno błagaJący 

podchorążych o to by nie zatrzymywali się w pół drogi. i 
. obnażoną bronią •torowali drogę umierającej wśród gab1-



. netowych knowań rewolucji. Ale cóż - Mochnacki lbył już 
romantykiem z krwi i kości, więcej - był akuszerem ro
.mantyzmu i spiskowcem nalog'.lwym, podczas gdy podcho
rążowie romantycznego myślenia musieli się dopiero uczyć. 
Na razie bardziej przemawiała do nich młodzieńcza intui
cja i patriotyczna retoryka. Ta pierwsza - często myliła, 
tej drugiej - dostarczali w nadmiarze wytrawni i cynicz
ni gr.acze w generalskich mundurach. Tacy jak Józef Chło-

- pioki, pierwszy dyktator powstania. 
Podchorążowie i generałowie: dwa pokolenia, dwie for

macje myślowe i moralne, dwa nieprzystające św.iaty. Ge
nerałowie przegrali ,powstanie, z którego uczynili pokazo-

wą wojenkę błędów. Chcieli bonapartyzować bez Bonapar
tego - cóż, i.nnej szkoły nie m '.eli. Podchorążowie nie wyg
rali rewolucji bo nie umieli jej wygrać - nie mieli żad
nych wzorów, byli pierwsi. Do nich jednak - już zaw
sze - należeć będzie Listopadowa Noc, toi. noc, która jest 
więcej może warta niż całe powstanie. Bowiem, jak pisze 
Andrzej Kijowsiki - wraz z nią w Warszawie zaczął się 
wiek clziewiętnasty. Polacy :Przyłączyli się clo stuletniej woj
ny narodów, z której wyłoniła się nowoczesna Europa. 

Wróćmy więc do Listopadowej Nocy i do Teatru .Roz
maitości, w którym posadził nas Jerzy Żurek. Bohatero
wie dramatu, jaki się tu za ~hwilę rozegra, są znani. To 

podchorążqwie ii· cywilni spiskO\vcy poa wodzą p-On.icznika 
Dobrowolskiego (postać autentyczna, ten dzielny oficer był 
bardzo aktyw.ny w pierwszych dniach ,powstania), to ge
nerał C.hłopicki przypadkowo zasiadający w loży, to akto
rzy i · publiczność watszawsk.:ego teatru. Ale je.st tu· jesz
cze jedna postać szczególna i - być może ·- nieprzypad
kowa - generał Różniecki, któ;emu też należy poświęcić 
słów kilka. Ten wychowanek Szkoly Rycerskiej i były ja
kobin, brał udzial - identyC?:i. ic zresztą jak Chłopicki -
we Wszystkich możliwych wo jnach ostatnich lat czterdzie
s·tu. Bił się w wojnie p:i1sko-rosyjskiej 1792 roku, ·w pow
staniu 1794, w wc jnach napoleo:lskich. Tak jak Chłopicki 

dosłużył s · ę s top'.1;a ge.'1eralsk:ego. Jak.że jednak inaczej 
potoczyły się ich losy w Królestwie. Chłopicki, dzielny do 
szaleństwa żołn:erz napoleoński, który sumienie i poczuc·e 
narodowe zostawił gdzieś w Hiszpanii, pod Saragossą, za• 
chował przynajmniej cywilną odwagę i coś w rodzaju ry
cerskiego honoru. Trudno było zachować poczucie honoru 
służąc pod rozkazami Konstantego, więc też Chłopicki po
pada w konflikt z Krótkim Nosem już w roku 1818 i wy
stępuje z armii w:edząc, że i tak nic mu - zważywszy 

wielką popularność w spo!eczeństwie - nie grozi. _ Inaczej 
Rożniecki, który dopiero pod rozkazami carskiego brata 
znajduje pole do popisu i działania. Rcbi błyskotliwą ka
rierę, zostaje generałem dywizji i - w momencie wy:bu
chu powstania - jest głównodowodzącym jazdy. Ale praw
dziwe jego powołanie spełnia się w innej dziedzinie. Roż
;niecki. zostaje arcys-zpiegie~, czy też może należałoby po
w:edz.ieć - arcyszpiclem. Tworzy szeroko rozgałęzioną sia- i 

bkę donosicieli, inwigiluje dosłownie całą Warszawę, staje 
się ukrytym uchem .i okiem Konstantego. Ta dzialalnośc nie 
przysparza mu popularności„ · jest powszechnie "znienawi
dzony, o czym wie dobrze. Na pierwszą więc wieść o · wy
buchu powstania czmycha z miasta i wraz z wojskami 
Konstantego wycofuje się do Cesarstwa, gdzie już do koń
ca swych dni z.ostaje. Rożniecki nie mógł więc być w Tea
trze Rozmaitości i spotkać tam podchorążych - był zre
sztą postacią tak dobrze znaną, że gdyby do takiego spot
kania nawet doszło, spiskowcy, którzy mieli już na koncie 
siedmiu generałów, nie bawiliby się w sądy nad ósmym -
najbardziej znienawidzonym. Bo też żurek nie napLSal sztu
.ki op_ąrtej na faktach prawdziwych (ty1ko i wyłąc~nie) -
mówiliśmy o tym już wcześniej. Napisał za to sztukę, w 
której pokazał zda1-zenia p,rawdopodobne, zebrał w jedno 
miejsce to, co .istniało napr.awdę - w .rozproszeniu. Dodaj
my więc - by skończyć historyczną wyliczankę postaci 
sztuki, że Kamil ma wiele wspólnego z Mochnackim, choć 



niewątpliwie nie · moina ich utożsamiać. Idzie fu · przede 

wszystkim o ujawnioną przez Rożnieckiego sprawę „'kar

melickiego pisma" - raportu o zgubnym wpływie oświaty 

na umysły młodzieży, który Mochnacki przedstawił wla

dzy by wydobyć s:ę z więzienia po jedenastomiesięcznym 

w nim pobycie. Był wtedy bardzo młody i niewątpliwie za
łamał się psychi·cznie - ale cóż - niektórzy nie mogli mu 

tego grzechu młodości nigdy darować. Do napisania tego 

raportu namówił Mochnackiego cenzor Szaniawski, nie· Ro

żniecki, ale w końcu w sztuce występuje nie Maurycy tyl

ko Kamil. (Może to żart ze strony autora pamiętającego 

przec:eż o tym, że młodszy brat Mochnackiego, podchorą

ży i spiskowiec nosił 1o właśnie imię?). W ogóle cały tekst, 

oż po drobne szczególiki obyczajowe jak historia panny 

Phyllis, naszpikowany jest faktami i fakcikami prawdzi

wymi, dobrze malującymi tak zwane „tło epoki". Na tym 

tle, w trójkącie: podchorążowie - Chłopicki - Rożniecki 

rozgrywa s:ę ten epizod listopadowej nccy. Gdy podchorą

żowie wbiegają na sce:ię teatru (jest w tym z:iakomita me

tafora: przecież równocześnie wb:egają na scenę dziejową). 

jeszcze nic nie jest przesądzone, jeszcze wszystko możliwe. 
Już p-0 paru kwestiach pryska jednak pierwsze złudzenfo 

spiskowców, rysuje się pierwszy kon.fli.kt towarzyszący od-
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tąd insurekcji aż po jej ostatnie dni: generał Chłopicki od

mawia objęcia dowództwa, odcina się od młodej re wolucji. 

Po wyjściu z teatru po prostu zniknie, schowa sic:, pod

czas gdy cała Warszawa będzie go szukała jako opatrznoś

ciowego męża ruchu. Ujawni się dopiero wtedy, gdy już 

niepodobna będzie dłużej czekać i weźmie ster rewolucji 

w swe ręce po to by ją w zarodku :zldławić. Ale narazie 

jest listopadowa noc i podchorążowie nie mogą wiedzieć 

tego co stanie się za miesiąc, dwa. W1biegają do teatru. 

Za:pewne odbyło się to wszystko raz-dwa. Było trochę za

mieszania i dymu, trochę histerii dam i gromkich okrzy

ków. Byly . błyskawiczne rejterady i sławna odpowiedź 

Chłopickiego . I tyle - Wbiegli i wyibiegli. Rewolucje zaw

sze robi się w biegu. Ale nie teatr. Dlatego w sztuce Żur

ka bezustannie się rozmawia. Sprzyja zresztą rozmowie za

stosowanie starego dramaturgicznego chwytu „zamkniętych 

dr:llwi": budyinek teatru otaczają ułani !Krasińskiego, któ

rzy jesocze się nie opowiedzieli po żadnej ze stron i choć 

nie atakują spiskowców, nie można ani wejść ani wyjść. 

Trwa więc rozmowa, więcej - polityczny dyskurs, gorący 

i niebezpieczny - zważywszy opozycyjność rozmówców. 

I rzecz ciekawa - podchorążowie są oczywiście głównymi 

postaciami sztuki, ale tylko jako pewna · 2lbiorowość. Zmu

szeni naraz grać w nie swojej roli, osamotnieni w ro=o
wie z Chłopickim, Rożnieckim czy filozofem Walewiczem 

(postać fikcyjna), groźnym rezonerem i ironiŚtą - gubią 
się, blakną, stają się zbyt deklaratywni z jednej, mało kon

sekwentni z. drugiej strony. Ich siłą są słowa: spiskowe 

roty i modlitwy deklinowane .przez. całe lata marz.eń o ir

redencie, święte słowa rewolucji i święte słowa idei. Są 

jesz.cze idealistami - .nie ideologami. Są jes:llcz.e termina

torami nie apostołami rewolucji. Konfrontacja wewnętrz

nych marzeń z. rzeczywistością zatrzaskiwanych okiennic, 

groźnym milczeniem „publiczności" rewolucji (również tej 

teatralnej), z. łatwym cynizmem „starszy.eh", 'którzy są WY-. 

trawnymi praktykami takich dyskursów, rodzić . może pełną 

iOry~z.y wątpliwość: 

DOBROWOLSKI A jeśit okaże się, że tylko ze slów. zbu
dowaliśmy sobie rzeczywistość, w imię której . 
zaczęliśmy walkę? Ojczyzna, wolność, demo
kracja? Jeśli naprawdę naród woli sobie nabi
jać kiesę, niż walczyć o wolność? Robić inte
resy z zaborcą, niż wyrzucić {Jo z kraju silą? 

Nie wiem, sam nie wiem. 

Swiętym słowom rewol:ucji potrafi Chłopicki przeciwsta

w1c swoją pragmatyczną interipretację rzeczywistości bli

ską zapewne całemu ówczesnemu estabilishmentowi: 



CHŁOPICKI ( ... ) Nic w tym kraju nie może dojrzeć, ni
czego nie można doprowadzić do końca. Ledwo się zjawi 
jakaś idea, Ledwo zacznie przyoblekać się w cialo, już się 

zajwiają następne, gotowe je zniszczyć, utopiĆ we krwi. 
Co dziesięć, co piętnafrie Lat trzeba zaczynać wszystko od 
początku. Z coraz mniejszym rozmachem, z coraz bardziej 
spętanymi rękami. Jak dlugo tak można? 
Chłopickiemu · wtóruje jakby, ironicznie i z przekorą·, Wa
lewicz, nieszczęsny wynalazca dialektytki premarksistow
skiej: 

W ALEWICZ: („.) Gdyby tak ograniczyć się tyLko do syn
tezy? Gdyby tezą i antytezą obdarzyć hojnie 
przeszłość? Bo, zgoda, śwtat cały Óyl w ciąg
lym ruchu, aLe właśnie byl, oy'l i już nie jest, 
bo teraz osiągnęliśmy szczyt drabiny wiodą

cej ku. szczęściu. To nam wlaśnie, szczęśliwym, 
przyszło żyć w epoce syntezy. 

Ze słów „niepraktykującego filozo:l'ia" przebija dobrze nam 
znana teza o „końcu historii", pomysł, który na pewno bar
dw by się podobał carowi Mikołajowi I, tak jak podobał 
się na przestrzeni setek lat wszystkim twórcom systemów 
totalitarpych, którzy w imię wspaniałości s\vej własnej 

w.ładzy pacyfikowali wszelkie objawy zróżnicowania, plu~ 

ralizmu i niejednomy.ślności. Bo dla każdego totalitarnego 
władcy większym sukcesem niż fizyczne zniewolenie na
rodu jest jego ubezwłasnowolnienie psychiczne. Dlatego i 
w Królestwie przedlistopadowym nie było szubienic, kaza
matów i kibiteilc pędzących na Sybir tak cz~~to jak to się 
nam dziś wydaje . . Była za to cenzura i tajna policja, jak 
wiele, wiele razy później i w tym i w innych krajach. 
Tego rodzaju terroru, który szczególnle mocno dotykał · 
wczesnoromantyczną młodzież, nie rozumiał i nie mógł ro
zumieć Chłopicki, który - tak jak i cala jego klasa -
mógł się spokojnie, a nawet „w imię postępu ogólnego" bo
gacić. Groźniejszą przecież od jego, była postawa Rożniec
kiego, którego żurek wyposaża w diaboliczne niemal cechy 
policjanta-ideologa, który nie tylko wypełnia powierzone 
sobie zadania, ale wierzy w cywilizacyjną misję ,którą 
wypełnia. Jest to zresztą tylko i wyłącznie konsekwencja 
daleko idącego myślenia o „końcu historii": 

ROZNIECKI: Wtedy dopiero zacznie się nowa epoka w 
Ludzkiej historii. Zdobędziemy władzę i będziemy 
ją rozszerzać jak faLa morska, która zagarnia 
brzeg. Przyjmiemy w nasze szeregi coraz więcej 
Ludzi, a oni w zamian za to wyrzekną się siebie, 
oddadzą nam w wieczny zastaw to wszystko, co 
im przeszkadza czuć się czlonkami naszej wspól
noty. Aż kiedyś w przyszlości, która nastąpi, bo 
musi nastąpić, wszyscy Ludzie staną się policjan
tami, będą nosić w sobie ideę, a przy sobie instru
menty zmuszające do jej poszanowania. Zniknie 
korupcja, występek, rewolucje. Wszyscy w mun
durach, dystynkcje, epolety, równość dla równych, 

nierówność dla nierównych. 

W tym momencie Rożniec!ki zdaje si~ -odawać rękę Troc
kiemu i żywo rprzypomina Komend< .a policji z BaLkonu 
Geneta. Tyle, że .ten ostatni rewolucję pokonał, podczas . 
gdy Rożnieoki nie ma na to żadnych szans. Ale jego idea 
- jak sam ją •nazywa, przetrwa Listopad i wszystikie inne . 
naznaczone dużą literą miesiące. Przetrwa dziesiątlki i ·set
ki lat, tak ja!k pusty duchowo pragmatyzm Chłopickiego, 
i jak - na szczęście - wiecznie („co dziesięć, piętnaście 
lat") odradzający się ze z;gliszczy duch irredenty .. Ró)Vnież. 



słowa, które - 'jalk sądzi Dobrowols'ki - kłamały, przet
rwają, a· spadlkoibic·rcy Wysockich i Ddbrowolskich, rewo
lucjoniści poezji, uniosą je wysoko jalk sztan<lar rewo,lucji. 
Będą rządzić iksiąiJkami i przez książ.iki i ten rodzaj wła
dzy okaże się ·trwalszy niż sanikC'ja knuta i kibitki. Nie ma
my sejmu, nie mamy prasy ,Lecz mamy arcydziela - po
wie po latach Norwid, słusznie stawiając obok siebie, na 
równi, te trzy słowa. 

Spiskowcy odejdą z teatru, IPOd Arsenał, nie ipo to by 
zdobywać władzę, ty<l1ko 'PO to, by ją oddać w ręce „god
niejsze". Doświadczenie z Chłopicldm nie było wi<lać do
statecznie przekonywujące , sikoro ten sam Chłopicki za pa
rę dni ogłosi się dyktatorem. Sukces listopadowej no'Cy roz
płynie · się w długich miesiącach konania rnwolucji. Dla-

tego myśląc o Povv'staniu pamiętajmy, że ten akt woli na
rodu \1."011pada się na dwa różne i róŻ'nej wartości WYda
rzenia: pieriwszym jest ta jedyna noc, drugim - ·długie 

przygnębiające miesi'ące, Bohaterami nocy są podchorążo

wie, statystami miesięcy - generałowie. Konsekwencją 
straconych miesięcy , są lata niewoli dojmującej i uipodla
jącej, owocem listopadowej nocy - idea, poezja i wola, 
która pozwoliła narodowi przetrwać 1tę lata, 

W sztuce Jerzego Żurlka, która iprzecież mało mówi o 
przebiegu wyidarzeń w nocy 29 listopada, mało oddaje z 
jej tragiczności i patosu, znajdujemy za to pełny rą>ertuar 
przeczuć przY'szłości. Nic ,nie jest jeszcze tu ,w Teatrze 
Rozmaitości ipewne i J)rzesądzone, jednak podstawowe opo
zycje, konflikty i ra'C'je ryisudą się już z ipełną wyrazisto
ścią. Będą one towarzyszyły naszym dziejom prze:z: nas'tęp

ne półtora wieku. Podchorążowie, !którzy są tak mało e
fektoWl!lymi bohaterami Stu rąk, stu 3ztyletów, którzy za
wi·nili niedoczynem swej rewo1ucji , dali nam przecież tę 

Li'stopadową Noc, od której liczyć moż-na polskie nowożyt
ne dzieje. Pamiętajmy o tych stu pięódziesięciu bezimien
nych młodzikach właśnie <lzisiaj, gdy przyibywa nam ko
lejny ipisany z dużej litery miesiąc, gdy kolejny już raz 
ożywają przeklęte problemy narodu, gdy w ramionach roś
nie siła, a w ser.cach zwątpienie. 

Władysław Zawistowski 



Gustaw Ehrenberg 
Szlachta w roku 1831 
(Fragment) 

Gdy naród na poI~ · wystąpił z orężem, 
Panowie na sejmie radzili; 

Gdy lud polski krzyczał: „Umrzem lub zwyciężem!" 
Panowie o czynszach prawili. 

Gdy wiara porwała siekiery i ,kosy, 
W'siermięgach z województw ruszyła, 

Panowie uczone podnosili glosy, 
Gadali wymownych słów siła. 

Przecież w listopadzie - o szlachta, panowie! 
Gdy biła (godzina wolności, 

Nie patskie to dzieci, nie hrabscy synowie 
Przysięgali na braci swych kości: 
że mieczem wywalczą swobody i prawa 

I stare przywrócą granice; 
Że wbiją na Dnieprze slupy Bolesława, 

Rozburzą cesarską stolicę. 

Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara 
Rękami czarnymi od pługa, 

Panowie w stolicy palili cygara, 
Radzili o braciach zza Buga. 

Radzili, prawili i w mądrej swej głowie 
Ukuli rozejmy, traktaty; 

O cześć wam, panowie! O cześć wam, posłowie! 

O cześć wam, hrabiowie, magnaty! 

Ach, waszym był synem ów niecny;dyktat-Or, 
Co zdradził i naród, i sławę, 

I wódz nasz naczelny, pobożny kunktator, 
I zdrajca, co sprzedał Warszawę. 
Wieśniacy nie znają wiedeńskich traktatów, 

Nie wierzą w układy z carami, 
Lecz biją Moskali, wieszają magnatów 

i' mścić się umieją stryczkami. 

Zadrżyjcie, szlachcice! ju:i naród się poznał 
I wyszedł spod waszej opieki; 

Wam naród wywdzięczy krzywdy, których doznał, 
Lud ju:i was przeklął na wieki. 
O! kiedy wybije godzina powstania, 

Magnatom lud ucztę zgotuje: 
On miecze i stryczki zaprosi do grania, 

A ·1zlachta niech sobie tańcuje. 

(Wiersze zamieszczone w .programie przedrukowano za· 
„RedutĄ'"Marii Janion, WL, Kraków 1979) 



Brygadier sceny: 
Stanisław Płudowski 

Swiatło : 
Tomasz 'Gewartowski 

Zdzisław Wett 

Rekwiz:Ytor: 
Hal in a Meier 

Kierownik t{ichniczny: 
Hubert Dolewski 

Główny elektryk: 
Bronisław ,Gruca 

Elektroakustyk: 
Edmund Orent 

Kierown:cy ipracowni krawieckiej: 
Regina Darłak 

Toma sz Szwajkowski · 

Kierownik pracowni stolarskiej: 
Zygmunt 'Lubacki 

1Kierownik pracowni malarskiej: 
Edmund Nowakowski 

Kierownik pracowni tapicerskiej: 
Edmund Czernik 

Kierownik pracowni perukarskiej: 
Danuta Taraszkiewicz 

Kierownik pracowni szewskiej: 
Jerzy !Kilanowski 

Kierownik pracowni modelatorskiej: 
Marian Kujawski 

Kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej: 
Henryk Brojek 

Główny rekwizytor: 
Stefania Kujawska 

Kierownicy administracyjni scen: 
S t a n i s ł a w a S t as z a k (Gdańsk) 

I z ab e I a iP en k a 1 a (Sopot) 

Redakcja programu: Władysław Zawistowski 
Opracowanie graficzne: Jerzy Krechowicz 

Cena 20 zł,...:.. 



E z. zpła n 


