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SKOK KORDIANA
W nr 111 wieczornym Kuriera Warszawskiego z roku 1935
(s. 3 n.) pomieścił p. Stanisław Szpotański notatkę p t.: Dzieje
skoku Kordiana, w której stara się udowodnić, że źródłem
Słowackiego w scenie 8 aktu III Kordiana był skok adiutanta
generała Dwernickiego, Józefa Ordęgi (ur. 1802, um. 1879), wy
konany przez niego prawdopodobnie w bitwie pod Stoczkiem.
Wspomina o tym skoku wnuczka Ordęgi, Antonina Ordężanka,
we wspomnieniach swoich, nieogłoszonych drukiem, w nastę
pujących słowach: [Ordęga] „ujrzawszy się otoczonym przez
Moskali, wspiął konia, przeskoczył kwadrat ponad ich głowami,
ale nieszczęśliwie popadł się wśród wrogów“.
Jest rzeczą możliwą, że brawurowy skok Ordęgi mógł być
znany Słowackiemu, ze znacznie większym jednak prawdopo
dobieństwem można przypuszczać, że główną pobudką do skre
ślenia powyższej sceny dała poecie książka autora niemieckiego
H a r r o n a H a r r i n g a : Memoiren über Polen unter russischer
Herrschaft (Deutschland, 1831).
W książce tej, bardzo dzisiaj rzadkiej, autor, usposobiony
dla Polski życzliwie, pomieścił na s. 82—85 rozdział pt.: Ein
Garde-Lancier Officier muss über eine Pyramide von Bajonets
setzen.
Opowiadając o różnych okrucieństwach Wielkiego Księcia
Konstantego, przytacza Harring między innymi jako dowód jego
barbarzyństwa zdarzenie z oficerem rosyjskim, nie wymienionym
po nazwisku, który na jego rozkaz podczas parady wojskowej
w Petersburgu musiał przeskoczyć na koniu piramidę, utwo
rzoną z karabinów, najeżonych bagnetami. Była to kara za to,
że oficer ów nie wykonał pewnych ruchów przepisowych na
znarowionym koniu. Rozgniewany Konstanty każe utworzyć pi
ramidę z 12 muszkietów, na które nasadzono bagnety; przez tę
piramidę musi przeskoczyć oficer.
Skok ten trzykrotnie udaje się oficerowi; za czwartym
razem następuje katastrofa; koń, przeskoczywszy piramidę,
pada na ziemię, łamiąc przednie nogi; oficer przygnieciony
ciałem konia, wychodzi wprawdzie cało, na rozkaz jednak Kon
stantego, uwięziony za niezgrabność, ginie w tajemniczy sposób.
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Podobnie jak u Harringa, tak i u Słowackiego Wielki
Książę każe „znieść karabiny, ustawić w piramidę, poszczepiać
za k ru k i1 ostrzem do góry, związać jak snopy2, jak trzciny“.
U Harringa odnośny ustęp brzmi: „befiehlt eine breite Pyra
mide von zwölf Musqueten mit Bajonets aufzurichten“.
U Harringa odmalowany jest Wielki Książę jako tracący
zupełnie panowanie nad sobą z wściekłości (Wuth); in schnau
bendem Grimme — brüllt — erbittert — fast rasend. I w Kor
dianie Konstanty pieni się ze wściekłości, zgrzyta zębami. Wogóle ujemna charakterystyka Konstantego, jaką podał Harring
w swej książce, zaważyła w niemałej mierze na przedstawieniu
postaci W. Księcia.
Harring opowiada o trzykrotnym pomyślnym skoku ofi
cera rosyjskiego przez piramidę karabinów, co również wyko
rzystał poeta, ograniczając się ze względów technicznych do
przedstawienia jednego tylko skoku; nieudały skok Ordęgi nie
mógł więc być pierwowzorem owej sceny w Kordianie.
Żywy udział ludu podczas całego zdarzenia w opisie Har
ringa znalazł też odbicie w przedstawieniu poety; por. u Har
ringa: seine (Konstantego) Flüche machen die umstehende
Menge zittern. ... Das Volk wie die Kameraden des braven
Offiziers stehen lautlos betroffen umher. ... Tiefe ununterbro
chene Stille begleitet seine Schritte. U Słowackiego chór ma
luje w silnych słowach zachowanie się lud u : w. 841: cicho jak
w ostatni sąd; w. 900: lud stoi cichy, czarny, błotny; w. 901:
nie lubię tego ludu — patrz chustkami wieje — kapelusze pod
rzuca; w. 904: Wojsko krzyczy: Urra!; w. 905: Lud krzyczy
z dala: Żyje!
Nawet taki drobny szczegół, jak wzmiankę Harringa o mu
zyce janczarskiej w innym miejscu książki (r. 10, s. 75: Die
Janitscharen-Musik ertönt) zużytkował Słowacki także (w. 848:
I zagrzmiały muzyki janczarskie).
1 Wyraz „kruk“ jako część karabinu jest nieznany w naszych sło w n i
kach; jest to prawdopodobnie zaczep na bagnet u lufy karabinu. W spraw ie
tej otrzymałem następujące w yjaśnienie od p. W ładysława D ziew anowskiego,
rotmistrza dyplom ow anego w W arszawie, którem u za udzielone informacje
składam serdeczne podziękow anie: „Karabiny piechoty naszej za czasów
Królestwa Kongresowego nie posiadały żadnej części, która by nosiła nazwę
„kruk“. Można było je ustaw ić w kozły, zaczepiając o w ystające pod lufą
końce stem pli (o ile karabiny były bez bagnetów ), lub też hakowato w y 
giętym i nasadam i, gdy bagnety były na broni, co zw ykle się zdarzało, gdyż
bagnety niem al stale noszono na karabinach. Przypuszczam, że użyty przez
Słow ackiego wyraz „kruk“ jest po prostu rusycyzm em (krjuk = hak), odnosi
się zaś do szyjek karabinów. Przypuszczenie to w ydaje mi się tym prawdo
podobniejsze, że przy pokojowym w spółżyciu wojska naszego z rosyjskim
w Warszawie używ anie licznych rusycyzm ów przez jednych, a polonizmów
przez drugich było n ieuniknione“ (w liście z 24 września 1935 r.).
2 Porównanie karabinów ze snopam i jest trafne, istotnie bow iem
karabiny z najeżonym i bagnetami, ustaw ione w piram idy, podobne są do
snopów zboża.
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Podobnie bladość Kordiana (po w. 852: sześciu ż o ł n i e r z y
przyprowadza bladego Kordiana; w. 853: Czemuś taki blady?),
jego wyczerpanie po skoku (po w. 905: Żołnierze przyprowa
dzają chwiejącego się Kordiana) mają odpowiednik u Harringa
(Sein Antlitz ist todtenbleich, sein Auge starrt bewegungslos
vor sich hin, seine Kniee wanken). Wszystkie więc zasadnicze
. momenty skoku Kordiana znajdujemy w opowiadaniu Harringa,.
nie ulega zatem wątpliwości, że poeta z jego dziełka (bezpo
średnio lub pośrednio) zaczerpnął wątku do swego przedsta
wienia.
Jako dalszy dowód znajomości dziełka Harringa przez
Słowackiego może służyć jeszcze następująca okoliczność: autor
niemiecki bezpośrednio po rozdziale 12 (o skoku oficera rosyj
skiego) opowiada w rozdziale*
jak na rozkaz Konstantego
bogaty właściciel browaru w Warazayrie Zawadzki musiał, wsku
tek niesłusznego zresztą oskarżenia^ jakoby dał schronienie
żołnierzowi-dezerterowi, ciągnąć okuty’ w łańcuchy taczki przez
godzinę podczas parady wojskowej na placu Saskim (Ein Bür
ger von Warschau muss in Kette« die Karre schieben zur Pa
rade, s. 85—88).
Odbicie owego szczegółu znajdujemy w scenie 1 aktu III
Kordiana, w której szlachcic, przypatrujący się koronacji cara,
opowiada o piwowarze,
. . . k t ó r y niegdyś jak koń w taczkach chodził,
Za jakieś przew inienie z w oli księcia p a n a 1.

Co do samego skoku, wypowiada p. Szpotański mniemanie,
że należałoby osądzić prawdopodobieństwo jego „w kierunku
zmniejszenia proporcji“. Zdanie to wypowiedział p. Szpotański,
nie znając Harringa, na podstawie zaś jego relacji rzecz cała
dałaby się wyjaśnić w następujący sposób:
Skok przez piramidę utworzoną z karabinów, najeżonych
bagnetami, jest możliwy, gdyż koń może wziąć wysokość takiej
piramidy. Skok taki przedstawia jednak wielkie niebezpieczeń
stwo zarówno dla konia jak i jeźdźca, w razie bowiem nieudania się skoku i koń i jeździec mogą odnieść ciężkie rany, co
więcej, nawet ponieść śmierć.
Słowacki, przedstawiając skok Kordiana, oparł się na
Harringu; widoczne przy tym, że rzecz całą dobrze rozważył;
z opisu jego wynika, że skok ten uważał za trudny.
1 O tym sam ym wypadku w spom ina K a z i m i e r z W ł a d y s ł a w W ó j 
c i c k i , P am iętniki dziecka W a rsza w y. Kraków, 1899, s. 74. Na źródło owej
w zm ianki o piwowarze w K ordian ie n ie zwrócono dotąd uwagi. A l e k s a n 
d e r K r a u s h a r w artykuliku: T aczki belw ederskie (pom ieszczonym w zbio
rze pt. O kruchy p rzeszło ści. W arszawa i Kraków, 1913, s. 255—265) podaje
urzędową listę skazanych w r. 1824 do robót przym usowych w taczkach
z rozkazu Wielk. Księcia K onstantego, o Zakrzewskim jednak zupełnie n ie
w spom ina.
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Ubocznie jeszcze wypada wspomnieć o dwóch kwestiach,
poruszonych przez p. Szpotańskiego. Z notatki jego odnosi się
wrażenie, jakoby stary sługa Ordęgi, bardzo mu oddany, stać
się miał pierwowzorem .Grzegorza, służącego Kordiana. O wiele
jednak prawdopodobniejsze jest przypuszczenie, że poeta prze
niósł na postać Grzegorza rysy swego służącego, o którym
wspomina w Pamiętniku pod r. 1828/29 w tych słowach: „Cza
sem bawiłem się opowiadaniem oryginalnym mego starego słu
żącego, który podróżował kiedyś z wojskowym panem po odle
głych krajach i nic z tych wojażów nie pamiętał prócz błahych
zdarzeń. Nie wiedział, gdzie leży Hiszpania, chociaż w niej był
kiedyś... O Węgrzech pie pamiętał i nic z nich nie przypominał,
tylko jedną olbrzymią kufę wina, która go kiedyś wielkością
zadziwiła“ 1.
Co do poruszonego w końcu w artykule p. Szpotańskiego
dalszego ciągu Kordiana, to rzecz tę kilkakrotnie już w pracach
o tym utworze poruszano, poza przypuszczenia jednak trudno
wyjść w braku wszelkich danych. I w dalszych dwóch częściach
trylogii musiał Kordian występować, skoro całości nadał poeta
tytuł Kordian, tym samym nie zginął, jakby się na pozór zda
wało z zakończenia aktu III części pierwszej, tak samo jak nie
zginął wskutek samobójczego targnięcia się na życie w akcie I.
W jaki jednak sposób ocalał, trudno nawet przypuszczać, tym
samym i przypuszczenie p. Szpotańskiego, jakoby Grzegorz
przywrócił Kordiana do życia podobnie jak żona i sługa wierny
Józefa Ordęgę, pozostanie tylko w sferze hipotez2.
Dodatek
Wobec wielkiej rzadkości książki Harringa, przytaczam
z niej oba rozdziały z II części, zatytułowanej: Bilder aus War
schau, o których wspomniałem w mojej notatce.

12. Ein Garde-Lancier-Officier muss über eine
Pyramide setzen.
Wir w issen bereits, w as vom Officier w ie vom Unterofficier der Russischen-Garde-Kavallerie verlangt wird. Er m uss m it seinem Pferde ähnliche
Manövre ausführen, w ie sie die Kunstreiter zeig e n 3. Ein Garde-LancierOfficier ritt ein st dem A llgew altigen als Ordonnanz vor und vollzog die
üblichen Kunststücke zu dessen Zufriedenheit, bis das Pferd im Galopp auf
Commaado plötzlich changiren sollte und, unerachtet des Schenkeldrucks
und des Sporn’s des m eisterhaft geübten Reiters, nicht gehorchte.
1 D zieła J. Słow ackiego. We Lwow ie, 1909, X, s. 444.
2 O zależności Słow ackiego od Harringa w spom niał ongiś S z y m o n
A s k e n a z y w /n otatce: Na m arginesie K ordiana (K w a rtaln ik H isto ryczn y,
1902, s. 598 n.), nie udow odnił jednak w należyty sposób sw ego twierdze
nia, w obec tego rzecz całą przedstawiłem szczegółowo.
3 Autor w poprzednim (11) rozdziale, będącym dalszym ciągiem r. 10
(r. 10 P arade und Zubehör, r. 11 F ortsetzu n g) pisze: Ein russischer GardeK avallerist m uss nicht nur reiten — das Pferd m uss unter ihm tanzen
können.
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Der Commandirende gew ahrt, dass das Pferd mit falschem A usschlag
galoppire und w iederholt donnernd das Commando. Der Officier erneuet
seinen Druck; aber das stolze Ross, durch den Sporn um so unbändiger
gew orden, behauptet seinen Trotz und galoppirt fort m it früheren A usschlag.
Die Wuth des Grossen steigt m it jedem Satz des Pferdes und seine
Flüche gegen den Officier m achen die um stehende Menge zittern. Er com mandirt „Halt!“ und befiehlt, ein e breite Pyramide von zw ölf M usqueten
m it Bajonets aufzurichten, w elch es sofort vollzogen wird.
In schnaubendem Grimme lässt er nun den Officier, der in Erwartung
der Dinge, die da kom m en sollen , sein wieherndes Ross zu besänftigen
sucht, zum Galopp anschlagen und in grader Richtung auf die Bajonets zu
reiten, worauf er „Marsch — M arsch!“ brüllt — und glücklich trägt das
w ilde Ross den R ussischen Kavalier über die Pyramide.
Ohne Halt lässt er nun um kehren und im Marsch-Marsch den gefähr
lichen Satz w iederholen, der eben so w ohl gelingt, und das Volk w ie die
Kameraden des braven Officiers stehen lautlos betroffen umher. Der A ll
gew altige durch die Gewandheit des Rosses und des Reiters m ehr und
mehr erbittert, erneut zum dritten Male das Commando, und ein General
fasset Muth hervorzutreten m it der B itte um Gnade für den Kavalier, da
der Sturz desselben unverm eidlich, indem das erm üdete Thier nach solcher
Anstrengung nicht m ehr hinüber komm en werde.
D iese E inw endung des theilnehm enden, m enschlichen Generals war
unerhört und diese Auflehnung w ider seinen Chef wurde augenblicklich
■durch A rrestbefehl geahndet.
Das Commando erschallt w ieder — und Ross und Reiter gelangen zum
dritten Male unbeschädigt über die schimmernden Bajonets.
Wankend und unter Herzklopfen schnaubend bew egt sich das trie
fende Thier und fast rasend, dass er seine Absicht noch im m er n icht er
reicht, comm andirt der Grosse:
„Links zurück! Marsch! M arsch!!“ Der Cavalier gehorcht dem Com
mando und nach dem vierten Satze stürzt Ross und Mann jenseits der Py
ramide in den Staub zusammen. Der Kavalier w indet sich unter dem Pferde
hervor, das m it gebrochenen F esselgelenk beider Vorderbeine und ohnehin
„verfangen“ liegen bleibt.
Unverletzt steht der Garde-Officier da, sucht sich zu fassen und schreitet
auf den Chef der Kavallerie zu, indem er seine Säbelkuppel löset.
Sein A ntlitz ist todtenbleich, sein Auge starrt bew egungslos vor sich
hin, seine Kniee w anken.
Tiefe ununterbrochene S tille begleitet sein e Schritte.
Er legt dem Grossfürsten sein en Säbel zu Füssen und dankt mit
matter Stim m e für die Ehre, die er seither in des Kaisers D iensten getragen.
„Den Säbel hätte ich Dir schon abnehm en la ssen !“ flucht nun der Grosse.
„Weisst denn Du nicht, w ohin solch ’em pörendes B enehm en gegen mich,
Dich führen w ird ?“
Der reitkundige Kavalier ward vorläufig auf die H auptwache gesetzt
und ist spurlos verschw unden.
Solches gesch ah zu St. Petersburg laut M ittheilung glaubwürdiger
Augenzeugen.

13. Ein B ü r g e r v o n W a r s c h a u mu s s i n K e t t e n d i e Kar r e
s c h i e b e n z ur Pa r a d e .
Karamzin sagt bei Betrachtung ein es russischen D espoten des sechs
zehnten Jahrhunderts: „Der G eschichtsforscher staunt und w eiss nicht, ob
m ehr über die unbegrenzte, unm enschliche W illkür des Tyrannen, oder über
die Langmut und Geduld des Volkes, das sich solche gefallen lä sst“.
Wir fühlten dieses Erstaunen in Warschau.
Von Mund zu Mund gehen die Ereignisse vergangener Tage, w ie sie
zu nagender Erbitterung fortleben im blutenden Herzen des V olkes, das
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seufzend aufblickte zum Lenker der Sterne und nur im Glauben und Ver
trauen das Werk der Rache und Sühnung verzögerte.
Vor mehreren Jahren war ein Soldat der Garnison Warschau desertirt.
Die M eldung an den Grossfürsten wird in solchen Fällen von m en
sch lich -gesin n ten R egim ents-adjutanten oder Chefs so lange als m öglich
verzögert, damit die Strafe gem ildert w erden könne, w enn es der Nachfor
schung gelingen so llte den Deserteur ausfindig zu machen. Länger als fünf
Tage darf aber eigentlich der Rapport nicht aufgeschoben werden, und so
wurde auch obiger Gegenstand berichtet.
In der zw eiten Woche wird der Deserteur als Handlanger bei einem
Bau in der Brauerei eines angesehenen Bürgers [Zawaczki (sic). Anmerkung
eines Polen] der Stadt Warschau entdeckt, der zugleich beträchtliche Güter
im Lande besass.
Der A djutant des Grossfürsten m eldet umständlich, w o man den De
serteur gefunden und die Wut des Polenhassers steigt auf höchste, indem
er den Namen des Bürgers hört, der nach seiner A nsicht einen Deserteur
beschäftigt und verborgen gehalten.
Die E inw endung des Adjutanten oder eines Generals, dass dieser
reiche Brauer täglich vielleich t hundert Menschen beschäftige, ohne einen
einzigen bei Namen zu kennen, sondern es seinen Schreibern überlasse, den
Arbeitern w öchentlich ihren Lohn auszuzahlen — diese Einwendung w agte
w eder ein Adjutant noch irgend ein General, das Quartier auf der Haupt
w ache befürchtend — und der Tobende befahl sofort den Bürger zu ver
haften, w elches unbedingt geschah.
Der A llgew altige lä sst den edlen Polen in Ketten vor sich kom m en
und em fängt ihn auf die ihm eig e n tü m lic h e W eise m it Flüchen und
Schim pfreden.
Die E ntschuldigung und Verteidigung des Gefangenen kann nicht
Statt finden, da Niem and, er sei wer er w olle, ein Wort wider den Grossen
reden darf. Jede Silbe zur Rechtfertigung des Unschuldigen gilt für Empö
rung wider den Herrn und Gebieter und wird als solche bestraft.
Der A llgew altige lässt den Bürger auf den sogenannten Sächsischen
Platz zur Parade führen, wo in der Regel die grösste V olksm enge versam
m elt ist, dem glänzenden Spiel zuzuschauen. Im Voraus verurteilt, m uss er
mit Ketten belastet in die Karre treten und in dem Quarre der paradirenden
Regim enter — um her karren.
Der Bürger erbebt, als ihm dieses Urteil, ohne gerichtliches Vorfahren,
bekannt wird, und b ietet zwei Tausend Ducaten freiw illige Busse dieser
öffentlichen, schändenden Strafe zu entgehen. Vergebens!
ln Verzweiflung sträubt sich der Arme gegen die Schande, wenn auch
auf ihn in diesem Falle die Schande nimmer haften würde; er beschwört
den Offizier, der ihn an’s Werk treiben soll, zu bedenken, dass er selbst
ein en Sohn gehabt, der Epaulets und Orden getragen, der als Major auf dem
F elde der Ehre seinen G eist aufgegeben! Aber der Offizier vollzieht strenge
die Befehle des Gebieters, lässt den Hingesunkenen, Flehenden durch Sol
daten auf die Beine richten — und der Bürger muss etwa ein e Stunde lang
in K etten die Karre schieben.
So v iel mir bekannt, m ussten nach ihm noch andere auf dem Platze
karren; aber ich entsinne mich nicht der einzelnen Umstände, die in War
schau nicht in V ergessenheit fielen.
Zawaczki soll darauf von einer schw eren Krankheit befallen worden
sein , und als er w ieder genesen, sein Hab’ und Gut in Polen verkauft haben.
W ohin er sich gew endet, habe ich nicht m it G ew issheit erfahren können.
Lwów
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