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JULIUSZ SŁOWACKI 

KORDIAN 

Ziemia - to plama 
Na nieskończoności błękicie; 

Ciemna gwtiazda rw .słoneomych gwiazd śwkie 
Grób odwieczny potomków Adama. 



, 

JULIUSZ SŁOWACKI W R. 1841 

Medalion Olesz.czyńs.kiego 



„ „ • 

Niech sdę rnjami podlii I.udrzJkie !Piernią 
I niechaj !PlJWają nia matkę nieżywą_ 
Nie będę z nimi! - Niecha.i z ludlzikic'h stadeł 
RodrLą się IudrziiQm przeciwne istoty 
I świ.at ndicują na zła stronę enaty 
Af świat. jak ob~ z przewrotnich zwierciadeł, 
WTóci się w łono Boga, niepodiobny 
Do tworu Boga ... Wedhai trum ów drobny, 
Jaik mróiWki drobny, Ludem sieblie wY7Jila! 
Nie będe u. 111imi ! - Nie<'.h słowo o j czy :z n a 
Zmaleje dźwiękiem do trrzech liter car a; 
Niechad w te słoWQ wsięknie miłość, wiara 
I cały języ<k ludu w te litery, 
Nie ·będę z nimi! ~ Niech SZJUlb'ienic dlrzewa 
W ogrodach m '. e.iElkich rosną .iak swalery, 
Niech s.ię w ogrody tatk:ie tłum wYlewa, 
$miechom prrzyjazny, a łzom nienaiwiistmy; 
Niech niańki w ogród s:mbienlic b€q.!listny 
Prowadrz.ą dziartJki, 1by .tam dla zabawy 
Grzebały piasek !krwtia męczeńska rdzawy .... 
Nie będę z nimi! - O zmarli Polacy. 
Ja idę do W3/S"! ••. 

* * • 

Szek.sp1rze! dUtchu! zibudiowałeś górę 

Więk&a od góry_ .kltóra Bóg wstawił. 
B-Oś ty ślepemu o p.rizepaści pralWił, 

Z nieskończonością zbliżyłeś twór ziemi. 
W olałibym ciemną mieć na oe:ziach chmurę 
I patrzeć na świait oczyma twojemi. 
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Dyrektor i Kierownik Artystyczny - KAROL BOROWSKI 

JULIUSZ SŁOWACKI 

KOR I A N 
OSOBY 

w kolejności ukazyWtanńa się na scenie: 

JERZY WALCZAK 
ZYGMUNT NOWICKI 
LUDMIŁA LEGUT 

GARBATY ELEGANT 
NIEZNAJOMY . 
PRYMAS 

K.A.'l"CLERZ 

JÓZEF ŁODYŃSKI 

IGNACY MACHOWSKI 

STANISŁAW TYLCZYŃSKI 

* * * 
DOZORCA w James. Park 
WIOLETTA 

BOŻENA DARŁAKÓWNA 

LEONARO ANDRZEJEWSKI 
URSZULA 1MODRZYŃSKA 
JANUSZ MAZANEK 

PREZES .. 

KSIĄDZ w podziemiu 
STARZEC 

ANTONI ŻUKOWSKI Ł 

. ,,,ił-ONRATI :ASZEWSKI 
STANISŁAW TYLCZYŃSKI 

ALICJA KRAWCZYKÓWN/. 

PAPIEŻ 

PAPUGA . ZOFIA MOLICKA 

r JERZY SZPUNAR 
MARIAN WOJTCZAK 

STRACH ... 

IMAGINACJA ALINA JURKOWSKA 
CAR • . . . RYSZARD BACCIARELLI 

LUD ....... . J 
ZBIGNIEW JÓZEFOWICZ 
ANTONI LEWEK 

li ZBIGNIEW NIEWCZAS 
W. KSIĄŻĘ KONSTANTY STANISŁAW ŁAPIŃSKI 
IKIURUTA . . . . . J_,EONARD ANDRZEJEWSK; 

SZEWC 
SZLACHCIC 
ŻOŁNIERZ 

LUCJAN WIERNEK 

I WŁODZIMIERZ SAAR 
MAREK SOBCZYK 
JERZY CWIKLIŃSKI 

DOKTÓR . . . . . IGNACY MACHOWSKI 
DOZORCA w szl)itialu 

HENRYK STASZEWSKI 
BOGUSŁAW SOCHNACKI 

wariatów . 
WARIAT I . 
WARJIAT II 

WŁODZIMIERZ SKOCZYLI! · 

ZBIGNIEW NIEWCZAS 

ANTONI LEWEK 

OFICEROWIE PODCHORĄŻOWIE - PO&.CACIE Z LUDU - SPISKOWCY - GŁOSY. 

Muzy>ka 
AUGUSTYN BLOCH 

Widowisko prowadzi 
JAN PROSNAK 

Insceni!Zac.ia i reżyseria 

JERZY RAKOWIECKI 

Kierowmictwo literackie 
JAN KOTT 

Wicedyireklbor 
SABIN A NOWICKA 

Premiera 25 cze-rwca 1960 r. 

Scenogiraf,ia 
JÓZEF RACHWALSKI 
IWONA ZABOROWSKA 

Asysitein.t rezysera 
LEONARD ANDĘZEJEWSK;I 



JAN KOTT 

„Kordian" współczesny 

Ke>rd,i(J,flUJ; nie tl.'Zeba ani uwsipóroześniać, an/i aktu
alirzować. Kordian jest ws.pół.azemy. Je.st współozesny 
~ 'Z€'L dbecmość CWlllim nrarodowej hi!Sltorii .. jest po
• wójmie W1Spółczes.ny ~ stoS'Ulllek do narodowej 

hisOOirili„ giwalltowlny i 7Jaa1Il!gażowany, namiętny i szy
dairozy. Kcrrdiain jest jediną ze sPQWiedzi dziecięcia 

wieku, pro:epoeil;yZowana i baj<ronowską, ale jedno
cześruie jest reali;styrcznym skrMem młodości polsikie
go grrafiątka. C:z.y;tał i P'isał wiersee, ,Jrochał się w 
kurzYiOce. sluohał opowiadań o wiaTus.aioh :napoleoń

~ kLch i marzyq o wielkim .czynie, Żył w świecie geSr
tów i stać go było ty<Lko na ,gesty. Dokonał tego pa

tetycmego ~estu, lecz gest lta·kże się nie udał. Nieuda.ne 
samobó:il&bwo było rpooomym 1"07JI'a.ch'Uillk:ie:m. 

Potem ~uje pockóż na Zachód i kontfron-taicja 
z rzeczyiwistym światem. Cały iteri alkt iest jedną, 

nlemal film<>wa se'k:wencją. Ma nowoczesność a'l"tys
i:fO'Zllla $rótu, i'l'onii, groteski, jest chwilami niemal 
berz!litosny w swoim okrrucieństwie. Tym św'iatem 

rzad'Zi pieni~ inltereci i pmemioc. 

Ucrziucia p0 światowych opadały dirog:ach.„ 
Gorakie pocałowania kob'iety - kupiłem„. 

Wiara diiiecinna padła na papieskich progach.„ 
To nowy alklt doświadczeń Kordiana zakończony 

przejmującym ol=yikti€m ,,Pollacy!!!" K-0rd:ian wraca. 
Ideowa bi~affa i pnygotowanie do cz.1'!llu zostało 

zakońCZO'Ile. Scena staje sie historia. K!Ordiian naipi
sany w żairze i wśród jadiu emJigiracyjnCY'Oh SIJ)Ql'ÓW 

staje sie sadem nad przywódc:ami :piCXWISll;ania i isprarw
cami jego klęsild. I nad samym PoW1Staniem, ina.d jego 
niedojmałośc'ia poliłyC7Jllą. Słowaokd z zadrz.ifwia.jącą 

ostrością, choć nie 1W1Pr<>st. a~e prrz€'L metaforę i d!ra
maltyke uka!Zl.lje ideowa samo1lnlość spi'51kawca. Kor
dian oostanaiwtlra zabić cara. Sam zalblić, skoro cofnęli 
się WISl.yscy. Te.n czyn de&t talk:źe gestem i pc>z'C)Stanie 
i;i:esitem równie nieudanym j.aik młod7Jieńoz.e samobój
stw-O. 
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Jest wreszcie Kordiam, w swojej berzpośrednliej ma
te~ii dra~ait.vcz.nej obrazem koronacyjnego ®isku, 
wreliką h.is!tQryozną sceną i wielikim pamfletem, w 
którym niik:t 'lllie zostanie oszie:z.ędzony. Ani car, ani 
WjeJ.ki Książę Konstamity, a.rui Niemcewicz, ani s,pis
kowcy. Nie zostanie os.zozęd:rony nawet lud woc
szaiwSkli. Sąd nad po"M;taniem, wielka s-cena histo
ryczma i PolltyCMly pamflet sa d l"ugim planem dra
matu. 

Ale jest jeszcze w K<>rdiaaiie pl.an tr.zeci. Jest 
jeszcze inny pamflet, mierrz,ący dalei niż w samo 
powstanie. I głębiej. Jego współczesność ir.uie prrze
staje być żywa. To !Pamflet na Polaków. 

Nie .będe z nimi. Niech słowo Ojczyzna 
Zmaleje dźwiękiem do trzech Hter cara.„ 

Zawsze bowiem były diwie Polski. Kordian jest 
pamfletem na Polslka caroilili>ka i watykańską, oportu
nistyczna i serwilistyczna, modlącą się i wznoszącą 

okrzyki, jest pamfletem na Pol.sikę małych alIIllbicjd 
i wielkiego strachu. narodowych gestów i ipogodzenia 
z niewolą; na Pol.sikę pustego gadania. łatWYcil vnJl"U

szeń, 1pockhorążackich zrywów i lęk.u przed rewo
lucją i od.powieclwialnością. To jest ten ipl.an w Kor
dialnie, który jest naddrapi.eżiruiejis.zy_ niajdojrrz.alszy 
inltelektua!l:nie. 

Carat. spiskowcy i lud to byli !l"ZeczYTW'iści 
ak.torzy narodowego damatu nocy listopadowej, 
dramatu rewolucji, która ohcia<llo dokonać w majes
tacie prawa, którra szukała sankcji martwych u.staw, 
a zadrżała pr2led sain.klcją ludu, która o świcie wla
diię zostaw:iła na uiicy i błagała, by ją ktoś pod.
ruósł. Mochnacki opisał ten damat. Słowacki go 
także rozumiał. Ale z trzech sił h!istoryC7.!llego dra
ma tu: władzy carskiej, rew0>lucjonistów szlacheckich 
i ludu, naj~zej rzmiail: lud. Widzdał go jak za szybą. 

Od ludu d2J.ieLlł go mur. jak KoTdiana. Lud !był dla 
n iego wielkim siłowem i matemą. Na Pllacu Sraskim 
mówi Wielki Ksdążę Koru;.tanty: 

... tam lud stoi cichy, czar.ny, błotny. 
N.ie lubię tego ludu. 

W ostatniej sceil!ie Hors~tyń:skiego lud będzie do
bijał się do zamku. W Kordianie lud taklż;e joot obec-
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ny, a1e powstaje n.iemy. Patr.zy, gromad~ się, o.bser
wuje. Dl.a historyka liitera'tury zakońcrzenie sceny na 
Plaou ZamkowYID jes.t wistrrząsa:j'ą.ce. Slowaalci. tak 
.i.ak Szeks.PLr'. ro"ZJW.al.a wszystkie Jmruweruc.ie dmmaitu. 
R:wwa1a... w nocie poety. Lud wchodzi n.a s.cenę„. 

w reżyseirs.kim przypi.sku: 
.;.Lud ;przenzedizum.y milczy - muzyka gra -

ściem.mta .się. 

Lud !liZUca się ma tsiukno pokrywają.ce est>radę. 

LUD 

To dla nas s.uikno! dla nas! rO'ZJerwać je w s?Jtulki !. .. 
ściemnia się coraz bardz'iej, 

Lud·zie rozerwali sukno i w czerwO!l'le płachty 

<Jik,ryici, rozchodzą się po ulicach„. 
Tu jest początek wielkiego dramatu rewolucji. Po

cza1t'°ik i kem.Jer. Tego dramat·u Slowiac.kii nie na1pi1s1ał. 

Piosenka Niezinajomego brzmi i·roniozm.ie. Niez.n.ajo
my w obecne.i i:ncenizacj1i .iesit dLa nas Diaibe19krim 
Dak!torem z wJellde.i oceny na sarli w.aóatów. Tym, 
k>tóry WIS'Zysbko wie i :z.ryWa wszys.tkie mas<ki. T.Ynn, 
który pokaZll!.je pustkę i lkłaimstwo kryją.ce sie rz.a 
gestem. Lud w Kordianie pa:t.~-zy, giromadizi się i od
chod!Zli: 

Id7Jiemy do domu.„ J es·t coś st:r-a=eg;o„. Talk 
ci-emno„. 

Tego gro:Znego i s1'.ras.znego miliczenia, m'ilczenia 
ludu - nie 1POwfamo ZJał>-rakn,ąć w Kordianie. Lud 
raz jeszoze ;z;j.aWi \Się w Kord~e w osrt.atniej scelnie 
dramatu. Wejdzie na pustą scenę i zapełni ją całą. 

Nie wiemy, czy oficer ZJ ·ca'I"skim ro'Zikazem uła\Sika

w'ienia zdążył ocalić Kordiana. Nie ma Kordiana w 
siceinie ostaitniei. Na puste.i ocenie został lud. Bo ta 
PUEJta scena jest sce'ną .iuż inie teatru, ale rzeczyWis-
tej hi\S.torii i. 

Pokarzm1emy Ko.rdiana w nagim dram3de h'i'Sltorii. 
Bez żadinych o?Jdób na J.)USlte.i scenie. Nie pOlbrzebne 
nam s.ą dek'Omcje, ani rek.wi'lyty. Jest historia i bo
hater. Nic więcej. I .iesrwze wjeJka po~j.a i wściekłe 
szyderstwo. Kordiwn rozgrvwa się w same.i historii; 
-nie wwód mebli. choć:by nawet mdbardrziiej stylowych. 

JAN KOTT 

Z listów do matki 
. .. Palt=ąic oo dJlliia oo S7Jceytf; góry Monit Blanc, JllTLY"" 

chcdzi mi azęsto 111.a myŚil. MailiozewislkJ, który po 
śmJerci jednym poema.ltem tatk Utrós'ł, że 1Pr.awJe głio
wą przewyż'S'Za naszych poetów. Pl.'IZebi~ając opisa
n.ie wejścia na górę Mlonlt B>lalnc, '.llllalarziłem na os
taitnJe.i karcie, miedrLy wyl'icz'Ollymi .bohaterami te.go 
trudnego przedsięwzięcia imię Mak~eg-0; ale 

' skaleazo.ne tak.. że gdy:b:ym skądiruą.d o jego w~ówce 
na górę nie wjedziaił, to bym się był o tożsamości oso-
by nie domy:ś],ił„. Nie wi€1m d!le>OZego, iale mYŚl o Ma;J

ozmwlkiian została ~ęboko w mych d1Uma111iiach Ult!kiw1io
na. Zda.ie mli się, że jest CIOŚ ,padobień.sltwa międrLy 

nami, aile bU!I"lJa mnie jesri..cz.e nie za'lamiała. Wfos-z, 
lVlait.Jkio. że ter~ jedJ'll14 modi1I"ltwą moją jest !Prośba, 

aby mi Bóg ,piękinie i SZilaohetruie dał '\.lilM'ZeĆ - bo 
.kiedy pomyślę, że wę.diró.wlka moje ma.że być ~ 

- że ;prrzyrj&ie n.a mnlie nędza - że mln.ie duma mo
ja ~!bije - to ipraiwdziiwie, że mie okro.pność ta.lcie
go losu przeraża ... 

Genewa, 15 lir.>ca 1833 r. 

* • 

W tffi"amiejrszej .poez]i Brod~ński najwięcej się 

do Kochan~ego zbliża, .ale .iest od n.iego nMlsey 
o 3 wieki. Oprócz tych dziel nic więcej teraz nie czy
tam, bo po cały.eh dlniach przepi.suję na g'wałt mój 

nowy ,poemrut, który naizvrwa s.ię ,,Kordioain". D21iwme 
to :imię Siam dla mego idea.Jnego cxlowieka 2Jniailardem„. 
O! Mamo, czemUJŻ 111.ie jestem z Tobą! ( ... ) 

A w domu iWasrz;ytm wiejskim, talk jaikeście mi pm.y

aizeka1i, 7Jbudwjecie mały J)Olkoilk z ok.nami d~ma na 
wiSdhód - i rw ogrodizie zas~·cie aleję kasz/tanów 
d .iodeił nia przemiany. alby m1 p~ aileję, 
,po której tera'7J ohOdrLę. O gdyibyście iilllOg]J górę Mooi't 

Bla.n.{) w perapekJtyiwie pQsba!Wlić. - Dtl'iadulllia mego 
ra<!!llki ode Inlllie ucałujidie ...• 

Genewa. 3 !rtyc'JJrUa 1834 ir. 
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Najbliższa premiera 

PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI 
LEONA KRUCZKOWSKIEGO 

w reżyserii dyr. KAROLA BOROWSKIEGO 



Cena zł 2,-

Zaklady Graficzne RSW „Prasa" - Lódt, żwirki 17 
zam. 1671. N. 10 ooo. VI. 60. R-S0 /2858 


