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Szacunek należny klasykom literatury każe nam nieraz 
zap.nieć, że poeta, który dziś zastygł na pomniku w pate
ty<W111 i poważnym geście, był kiedyś młody. Chyba więc 
nie od rzeczy będzie przypomnieć, że chorowity, nerwowy 
poeta, pochylony w genewskim mieszkaniu nad brulionem 
„Kordiana" miał zaledwie 24 lata. Był młodszy od Mickie
wicza o 11 lat. Jeszcze nieznany, a w każdym razie nie dość 
znany młodzieniec, był oczarowany poezją autora „Dziadów'', 
ale oczarowany tym oczarowaniem, w którym jest bunt 
i młoda pasja przekory. 

Antagonizm wieszczów. Problem zdawałoby się wyczer
pany. A jednak powraca przy każdej nowej lekturze tego 
największego polskiego dramatu romantycznego. Gdy wy
buchło powstanie listopadowe, Mickiewicz miał za sobą bal
lady, II i IV część „Dziadów", „Grażynę", „Konrada Wallen
roda"... Niebawem zamknął doświadczenia konspiracyjnej 
rpłodości III częścią „Dziadów'', a tęsknota za ojczyzną zdążyła 
zakrzepnąć w mai.owniczych pozach „Pana Tadeusza". Kto 
wie, ile zawdzięczamy tej okoliczności, że Słowacki, który 
na dobrą sprawę dopiero z a czy n a ł, nie mógł westchnąć 
w dojrzałej zadumie: „któż z nas tych lat nie pomni". Nie 
było spraw, które by chciał zamknąć - wszystkie były ot
w • • nowe i dręczące. Słowacki odmłodził swego boha
tei'l!lll'odmłodził ponad prawdopodobieństwo. Z niedowierza
niem czytamy przed sceną 1 aktu I: „Kordian, młody 15-letni 
chłopiec". Ale nawykli do naturalistycznej dokładności, nie · 
powinniśmy stawiać zbyt pedantycznych pytań. 15-letni 
chłopiec - to znaczy jedno: człowiek niejakd jeszcze niego
towy, człowiek, który się sam dopiero stwarza, bohater, któ
ry od pierwszej do ostatniej sceny dramatu będzie wybierał. 



Skorośmy już zestawili Słowackiego z Mickiewiczem. po
równujmy dalej. Wallenroda ukształtował Halban; Wallen
rod, gdy raz zdecydował się na samotną i podstępną walkę, 
trwa w tej decyzji i tylko oczekuje konsekwencji losu. Od
trącony przez kochankę Gustaw musi stać się Konradem, bo 
taka była prawidłowość dziejów przedlistopadowego poko
lenia. Zacni, zdrowi i silni bohaterowie „Pana Tadeusza•· 
są pionkami przesuwanymi na szachownicy ręką historii. 

Słowacki po latach dopisze zg_ryżliwe zakończenie do epo· 
pei swego wielkiego adwersarza. Na razie rzuca na papier 
pierwszą część trylogii, której osią dramatyczną jest konflikt 
woli, świadomości i wyobrażni. Kordian jest pierwszym bo
haterem romantycznym, który przeżył dramat wyboru. Nie 
ma tu przypadku, zaskoczenia, fatum. A właściwie jest 
jedno fatum: przerost świadomości i wyobrażni same. o
hatera. Na pozór nic nie motywuje czynów Kordiana ~za 
jego wolą . Nie .los miota Kordianem, ale jego własne 

decyzje. Tylko że w decyzjach Kordiana jest świadomość 
nie tylko początku wybranego wariantu, ale i jego końca. 
I to właśnie łamie odwagę bohatera. Kordian za dużo wie 
o sobie, o własnym narodzie, o momencie dziejowym. Jest 
człowiekiem, który wiosną pamięta o jesieni, a w chwili 
narodzin uczuć powtarza: „celem uczuć - zwiędnienie, 

głosem uczuć - szumy bez harmonii wyrazów". 

Zapytaj się drzew, pani, dlaczego w jesieni, 
Szronem dotknięte, noszą liście purpurowe. 

Rzecz znamienna, że ból rozstania z Laurą przeżywa Kor
dian ~ie po scenie 2 aktu I, lecz przed nią. Rozczarowanie 
do Wioletty nie jest skutkiem jej zachowania; l<ordian w 
pewnym sensie aranżuje i prowokuje wybuch kochanki. Czy 
naprawdę przegrał klejnoty? Czy naprawdę kazał słabo 

przybić podkowy? Ile w tym wszystkim jest pr?.wdy, a ile 
zmyślenia, lub powiedzmy raczej: eksperymentu uczonego, 
który próbuje sprawdzić i potwierdzić swoją tezę? Kordian 
dopełnia obowiązku eksperymentatora idąc do papieża, A ć 
wie, że jego wiara padnie na papieskich progach. Y a
ufanie do danego papieża mógł Kordian stracić w c?asie jed
nej audiencji, ale uzasadnioną nieufność do papiestwa niósł 
chyba ze sobą. 

Kordianowi przyszło działać w tragicznym momencie hi
storycznym i urodzić się w tragicznym narodzie. A może to 

niewłaściwe określenie: przyszło działać. Bo Kordian sam 
ten los przyjmuje, wielokrotnie akceptuje i sam się skazuje 
na solidarność z losami narodu. Usiłuje stworzyć siebie, 
żeby nie być stworzonym przez innych, przez wypadki, oko
liczności, przeszłość. „Kordian ma piękną przyszłość, ta
lenta, zdolności..." Tak, tylko że „talenta są to w ręku sza
lonych latarnie", które pozwalają dostrzec to, co przed in
nymi pozostaje ukryte. 

Kordian nie miał prototypu, był swego rodzaju „syntetycz
nym" tworem postawionym pomiędzy głupotą przywódców 
powstania a bezmyślną brawurą czynu militarnego. Miał 

być ich przeciwieństwem łączącym świadomość z bohater
stwem. Nie połączył tych przeciwieństw i padł u progu 
sy~ni cara powalony własnymi myślami. 

Jfl! zamierzył Słowacki dalsze części „Kordiana"? Może
my snuć na ten temat różne domysły. Jedno wiemy, że roz
począł on pisać dramat o patriotycznej świadomości i o nie
uniknionej, choć tragicznej odpowiedzialności za losy włas
nego narodu, przeciw któremu można się buntować, ale poza 
którym ryiepodobna żyć. • 

Jerzy Ziomek 
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Same niewiasty smętne w domu gospodarzą, 

Samotne, opuszczone, pod Wojskiego strażą; 

Staruszek, już niezdolny do wojskowych czynów, 

Został w domu - dogląda pieców i kominów. 

Sam Pan Tadeusz został w armii adiutantem, 

Regent - pisarzem, Sędzia - zboża liwerantem, 

Hrabia dowodzi nowych ułanów szwadronem; 

Wszystko się pociągnęło za Napoleonem, 

Poszlo w marsz.. . W domu smęt11e wzdychają małżonki. 

Pani Tadeuszowa odmawia koronki, 

nny - Telimena klnie domową ciszę, 

Smętek mgieł - patrzy w okna, wzdycha, listy pis.::e 

Albo z książką francuską idzie w szary kątek 

Pod piec - i tonie w smętnych bałwanach pamiątek. 

Wojski także, niezdolny do rycerskich czynów, 

Został, dogląda w domu kobiet - i kominów. 

Tymczasem nadchodzila ta okropna zima, 

Twarda, groźna, iskrząca się komet oczyma, 

Którą w Litwie przeczuwał wcześnie 11aród cały; 

Niebo bladło, szron iskrzył, gwiazdy czerwieniały, 

Miesięczne tęcze cale stawały w kolorach, 

Mroźńe kameleony przy chatach, oborach. 

Juliusz Słowacki 
Fragment poematu „Pan Tadeusz" 

Podobizna rękopisu Juliusza Słowackiego 
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Pierwsza recenzja „Kordiana", drukowana w czasopiśmie 

Le Polonais, Paryż 1834, t. 2. 
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N a kartach tytułowych wszystkich wydań „Kordiana", 
począwszy od pierwszego, które ukazało się w Paryżu w ro
ku 1834, można odczytać podtytuł tego dramatu: „Część 

pierwsza trylogii - Spisek koronacyjny". Jest to sugestia 
autorska jednoznaczna, choć nie zawsze jednoznacznie była 
rozumiana przez komentatorów. Utarło się dość powszechne 
mniemanie, że podtytuł ten postawił poeta jakby na za
pas, że dalszych części nie napisał, a tylko może zamierzał 
napisać, a póżniej zamysły te zarzucił. Obok tego stw ono 
hipotezę, że ideowa problematyka zamierzonej może 0 1eJ 
i trzeciej części trylogii znalazła później swoje ujście w ,Lilli 
Wenedzie" i w „Anhellim". Trzeba powiedzieć, że przypusz
czenie to jest najzupełniej dowolne i prawie że nie umoty
wowane, tak jak i inne, które starało się widzieć określenie 
„część pierwsza" poprzez poetykę świadomej fragmentarycz
ności i niewykończenia, poetykę charakterystyczną dla nie
których ówczesnych powieści i poematów. 

Słowacki, w odnalezionym co prawda dość póżno, liście do 
przyjaciela sam jakby zaprzeczył tym wszystkim hipotezom. 
Napisał bowiem w roku 1838, że „t rzec i ą" część „Kordia
na" spalił, mimo, iż jej druk zapowiedział poprzednio w pros
pekcie nowości paryskiej księgarni polskiej. Istniała więc 

owa „część trzecia" jeszcze w chwili, gdy w witrynach księ
garskich Paryża można było oglądać skromną książeczkę 
zatytułowaną „Anhelli", który przecież w myśl błędnej hipo
tezy miał być namiastką właśnie tej trzeciej części. 

W listach Słowackiego z roku 1833 pisanych w czasie two
rzenia „Kordiana" zachowały się liczby sumujące ilość napi
sanych w pewnych odcinkach czasowych wierszy tego ra
matu. Zestawienie tych sum daje liczbę 3500 napis eh 
wierszy, a więc o 1100 wierszy przewyższającą ilość wierszy 
znanego nam tekstu „części pierwszej". że była to tylko 
częściowa i przypadkowa rejestracja daje do zrozumienia 
sam Słowacki pisząc na innym miejscu do matki, że stworzył 
„wielki dramat", z którego „część pierwszą właśnie prze
pisuje do druku", i że „całe to dzieło jest o chorobie kuzyn-

ki" - takim prymitywnym szyfrem określał wtedy poeta 
sprawy związane z powstaniem listopadowym („kuzynka" 
to naturalnie Polska) 

Nie zachowały się żadne teksty należące do dalszych części 
"Kordiana". Jeśli chodzi o „część drugą" nie ma nawet ta
kich śladów jej istnienia, jakie pozostawiła po sobie „część 
trzecia". Nie wiadomo więc czy owe dalsze części były 

w pełni ukończone, czy też istniały w formie szkiców, frag
mentów i planów. Spalił je Słowacki w końcu roku 1838, 
przebywając wtedy we Florencji, może pod wpływem nega
tywnej opinii ze strony Zygmunta Krasińskiego, z którym 
spotkał się w tym mieście, a może też pod wpływem lektury 
.Irydiona" tam właśnie po raz pierwszy przeczytanego. Po
dobnie w roku 1834 spalił pierwszą redakcję „Mazepy" pod 
wp .• em świeżej lektury „Pana Tadeusza". Mimo jednak 
tego zniszczenia i zatarcia śladów, sama świadomość faktu, 
że znany nam tekst „Kordiana" stanowi część pierwszą dużej, 
przemyślanej już przez autora kompozycji, rzuca na niego 
inne światło, nawet bez dokładnych wiadomości o treści i ar
tystycznym kształcie tych dalszych części. 

Możemy z łatwością zauważyć w dostępnym nam tekście 
pozostałości owych szerszych zamysłów. I tak - dwie partie 
wstępne nazwane przez Słowackiego „Przygotowaniem" 
i „Prologiem" stają się rzeczywiście wstępami do całej try
logii, a nie tylko do „części pierwszej" - sugestie autora 
przy rozmieszczeniu tytułu, podtytułu i nazw poszczegól
nych aktów są niedwuznaczne. Funkcja i konstrukcja „Przy
gotowania" może przy takim założeniu nasunąć szerokie 
perspektywy interpretacyjne. Przecież scena ta ma służyć 
jakiejś alegoryzacji postaci i wydarzeń oraz pokazuje pie
kielna-niebieski mechanizm, który - według Słowackiego, 

popycha naprzód historię ludzkości i narodu. System funk
cjonowania tego mechanizmu omówiony w „Przygotowaniu" 
można sprawdzić już w „Spisku koronacyjnym", lecz dalsze 
et- tego procesu i zapowiedzianej intrygi szatańskiej (me
ta- fazy Mefistofelesa, duchy dygnitarzy stworzone w kot
le czarownicy) z pewnością udokumentował Słowacki w dal
•zych, zniszczonych później partiach swego dzieła. 

Z kolei trzy Osoby Prologu na tle troistego podziału cało·
ści oraz na tle dużej, parodystycznie wyolbrzymionej analo
gii między postawą Pierwszej Osoby Prologu, a intencjami 
Kordiana w III akcie nasuwają podejrzenie o związku tych 



Trzech Osób z założeniami ideowymi kolejnych części try
logii. 

Zarysowane w „części pierwszej " wątki fabularne, nie
rozwinięte należycie i w większości nie zakończone, zdają 

się także świadczyć o rozwojowych perspektywach akcji 
„Spisku koronacyjnego". Akt I ma wyraźną konstrukcję 

ekspozycji, zarówno w wątku romansowym, niezakończonym 
bynajmniej próbą samobójstwa i wcale nie jednoznacznym 
w rozkładzie ról, jak i w wątku przyjaźni starego sługi 

i młodego panicza - wątek ten przcież powraca, znów bez 
ostatecznej konsekwencji dramatycznej, w akcie III. Akt I 
pełen enigmatycznych przypowieści i niejasnych przeczuć 

przedstawia nam sylwetkę bohatera, u którego wyobrażenie 
o życiu zdaje się dominować nad samym życiem. Głównym 
problemem psychicznej, a później i moralnej rozterki 
tera dramatu jest właśnie rozdźwięk między wspaniał cią 

owego marzenia, a bladością i marnością rzeczywistości. 

Był wiek, żem ja w dziecinnych marzeniach budował 
Wszystkie stolice ziemskie, dziś je widzę różne, 
Alem pierwszych obrazów w myśli nie zepsował, 
Są dziś porównań celem, jak księgi podróżne. 
Rzeczywistości naga, wynagródź marzenie. 

Otóż bodźcami do skonstruowania idealnego marzenia 
i przeczuć Kordianowych są między innymi przypowieści 

Grzegorza z aktu I o zwycięskim, umiłowanym przez żoł

nierzy wodzu oraz o bezimiennym, poświęcającym się za 
podwładnych oficerze. Przypowieści to były prawdopodob
nie w kompozycji trylogii punktami odniesienia, do ·których 
bohater porównywać będzie „nagą rzeczywistość". W „części 
pierwszej" nie znajdujemy zaś platformy dla konfrontacji 
z owym idealnym wodzem Napoleonem - powiedzmy -
nieudolnych generałów listopadowego powstania. Dramat 
jest opowieścią o kolejnych rozczarowaniach bohatera zbu
dowanych na zasadzie „marzeń zdrady". Rozczarowaniach 
najpierw do idealnej miłości, potem w akcie II do odmie. i 
cywilizacji (Londyn), do wielkiej literatury (Szekspir)~o 
przekupnej kochanki (Wioletta), do ziemskiej religii (Papież) 
i wreszcie w akcie III do tchórzliwego środowiska spisko
wych. Rozczarowań tych doznaje bohater poszukując tam 
wszędzie jakiejś wielkiej idei, której on sam chce się stać 
„narzędziem, zegarem". I idei takiej nie znajduje. Nie znaj
duje w każdym razie w „części pierwszej trylogii". 

Kończy się bowiem ona dość dziwnie. Akt III posiada 
konstrukcję jakby dwoistą. Na dobrą sprawę mógłby być 
zamkniętą opowieścią o człowieku , który zdecydował się na 
królobójstwo w myśl ideowo-politycznych wskazań własne
go środowiska i który opuszczony zostaje przez towarzyszy 
w chwili konsekwentnej decyzji, co rzutuje póżniej na jego 
załamanie się w chwili czynu i katastrofę. Jakże silniejszą 

i artystycznie bardziej wymowną byłaby na przykład scena 
jednoznacznie rozumianej egzekucji na Placu Marsowym 
postawiona na miejscu sceny parady na Placu Saskim, 
z opuszczeniem także sceny więziennej i sceny kłótni cesar
skich braci' Dałoby to zwartą kompozycję, zbudowaną bar
dzo konsekwentnie z gorzką pointą koń·cową - dałoby jakąś 

dramatyczną nowelę. Przecież naczelny problem aktu III, 
pre-Am człowieka, który cofnął się przed czynem został 

zar"1'ł'no zamknięty, jak i zinterpretowany z chwilą zakoń
czenia sceny w „Szpitalu wariatów". 

Nie tak jednak postąpił Słowacki. Miał w głowie o wiele 
szerszą kompozycję. Dalsze perypetie narysowane w akcie 
III są zapowiedzią późniejszej akcji, która będzie toczyła 

się w „drugiej części trylogii". Brawurowy skok przez bag
nety na Placu Saskim to przyczyna sympatii Konstantego 
dla Kordiana i uzasadnienie kłótni dostojnych braci, w któ
rej stawką jest życie podchorążego, a uzyskane w niej ułas
kawienie ma chyba być motywacją niewykonania egzekucji 
na Placu Marsowym. Sceny te wprowadzone są chyba po 
to, aby z jednej strony uzasadnić ocalenie Kordiana, z dru
giej zaś wprowadzić nowe przesłanki do moralnej i politycz
nej rozterki w duszy bohatera, rozterki ujawnionej w scenie 
więziennej. Reakcja tłumu na niepotrzebną nikomu brawu
rę w porównaniu z biernością i tchórzostwem reprezentan
tów ludu w stosunku do planów rzeczywistego czynu stwa
rza bolesny kontrast wzmocniony jeszcze poprzez niedwu
znaczną sympatię wroga - Konstantego, kontrast, który do
pr1 . dza do jeszcze jednego rozczarowania bohatera. Kor
dia1t pod koniec „części pierwszej" stracił nawet swą wiarę 
w lud i w ideę poświęcenia się za niego. 

Słowacki pisał swój dramat jako utwór o tematyce współ
czesnej, który poruszał współczesne, palące problemy poko
lenia polskich romantyków, skupione wokół dyskusji nad 
przyczynami i konsekwencjami klęski listopadowego po-



wstania. „Część pierwsza" poruszała niektóre z tych pro
blemów. Pasmo rozczarowań bohatera nie zostało przez nią 
zamknięte. Jednak cała trylogia skomponowana była nape
wno jako zamknięty łańcuch poszukiwań „myśli wielkiej" 
idący poprzez dalsze etapy rozczarowań, z kolei do lojali
stów, rozgadanego parlamentu, nieudolnych oficerów itd. 
Historyczne spojrzenie na ten utwór wykrywa w nim ele
menty pobladłej już dziś dyskusji politycznej, w której autor 
polemizuje zarówno ze stanowiskiem amoralnego spisku po
sługującego się zdradą, sztyletem, skrytobójstwem zamasko
wanym sloganem demokratycznej rewolucji i religijnego 
oczyszczenia (stanowisko takie reprezentowali wtedy Lele
wel i Mickiewicz), jak i ze stanowiskiem antyludowej, obłu
dnej i ugodowej dyplomacji posługującej się argumentem 
świętej tradycji i politycznej trzeżwości (Czartoryski, 
cewicz). Jedyne wyjście z tego labiryntu widzi Sło cki 
w odcięciu się od rozpolitykowanych stronnictw, widzi w rze
czywistym rozbudzeniu, a nie usypianiu ludów „które idą 

jako chmura na trony zachwiane", widzi w otwartej, a nic 
skrytej, żołnierskiej walce z wrogiem, w bohaterskiej śmierci 
na polu bitwy, widzi w „przebudzonych rycerzach". 

A jeśli Twoja dłoń ich nie ocali, 
Spraw by krwi więcej niżli łez wylali. 

Historyczne spojrzenie na „Kordiana" wskaże w nim także 
elementy wielkiego romantycznego teatru widowiskowego, 
wskaże konwencje tego teatru operującego tak chętnie wi
zualną iluzją, tłumami statystów, efektem teatralnej mecha
niki, częstymi zmianami dekoracji, eksponowanym, jednym, 
monologizującym bohaterem, paralelizmem scen realistycz
nych i wizyjnych oraz wielogodzinną szeroką kompozycją 

całego cyklu spektakli podzielonych najczęściej właśnie na 
trzy części. 

Zarówno owe polityczne podteksty, jak i konwencje teatru 
sprzed półtora prawie wieku są już dla dzisiejszego widza 
przebrzmiałe i często nieistotne. Teatr współczesny łf •i 
umieć dostrzec wśród nich takie problemy, które ostały się 
pod patyną lat i które przemówią do dzisiejszego widza nie 
tylko historyczną tradycją, ale także aktualną analogią. Tym 
nie mniej świadomość tej dwojakiej wymowy klasycznego 
dzieła polskiej literatury będzie z pewnością pożyteczna 

i intelektualnie płodna. 
Jarostaw Maciejewski 
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