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LECH GORZY!i<SKI 

Szewc 
ALEKSANDER BŁASZYK 

Szlachcic 
KAZIMIERZ WICHNIARZ 

Zołnierz 

WILHELM WICHURSKI 

Garbaty elegant 
DAMIAN DAMIĘCKI 

Prymas 
STEFAN BREM 

Car 
STANISŁAW :i:ACZYK 

Prezes 
WŁADYSŁAW KRASNOWIECKI 

Ksiądz 

MICHAŁ PLUCI!i<SKI 

Starzec 
JANUSZ STRACHOCKI 

Spiskowy 
JÓZEF DURIASZ 

Szyldwach 
MICHAŁ GAZDA 

Imaginacja 
JÓZEF ŁOTYSZ 

Strach 
RYSZARD NADROWSKI 

Doktor 
MACIEJ z. BORDOWICZ 

Dozorca 
JAN CIECIERSKI 

Wariat I 
TADEUSZ WOŻNIAK 

Wariat II 
ADAM MULARCZYK 

Wielki Książę 
IGNACY MACHOWSKI 

Ku ruta 
WŁADYSŁAW KACZMARSKI 

Ksiądz 

LECH MADALIŃSKI 

Oficer 
MIECZYSŁAW KALENIK 

oraz 

lud, asystencja prymasa, spiskowi, 
straże, wariaci. 

JULIUSZ SłOW ACRI 

KORDIAN 
CZĘSC PIERWSZA TRYLOGII 

SPISEK KORONACYJNY 

reżyseria 

KAZIMIERZ DEJMEK 

asystent reżysera 

MACIEJ Z. BORDOWICZ 

• 
dekoracje 

KAZIMIERZ DEJMEK 

przy wspólpracy 

JANA KRZEWlCKIEGO 
i 

WILHELMA STASZEWSKIEGO 

kostiumy 

ANIELA WOJCIECHOWSKA 

• 
ilustracja muzyczna 

w wyborze i opracowaniu 

JERZEGO DOBRZAŃSKIEGO 

JACKA SOBIESKIEGO 

• 
praca nad slowem 

KRYSTYNA MAZUR 

Premiera 16 listopada 1965 
w nowym opracowaniu 
od dnia 21 lutego 1967 

Staloryt Jamesa Hopwooda z rys. J. Kurowskiego 

Gniewa mię nieruchomość długa Faraonów, 
Wolę dzisiejsze czasy burzliwe, choć dla nas 
Rról jest każdy jak dziwnie rosnący ananas: 
Zerwiesz koronę, owoc odkąsisz - o wiośnie 
Z korony odkąszonej nowy król odrośnie. 

Z Listu do Aleksandra Hołyńskiego 
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Afisz z prapremiery Kordiana w Teatrze Miejskim w Krakowie 25 XI 1899 

Z LISTÓW 

JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

Paryż, 10 września 1831 r . 

... Ale wracam do L001dynu. Wiele miałem 1w mim chw.11 zachwy
cającyoh; [rprzyjem]ne mia·sto - w1Szeid1bszy na samą Jrulę wieży 
St. Pawła r~uci1łem okiem [wolko]Jo i pomimo nieźirniernej wyiso
kości wieży, z żaldnej strony [koń]ca :nie był.o widać - domy aż za 
hmywnt się rozciąigafry- i pyszna Tam[iza] z ogr.omnymi mo1sta
mi, i za ostatnim mostem las ogromny masztów, i inad brzegami 
Tamizy do iabe1isków ipOlddbne !kominy machin iparowyich, z któ
rych wylartują kłęby czarnego dymu -wiszyistko to tworzy widok 
zachwycający. Gr·dby w Westmiinster zwiedzałem talkże, aile dla 
,przY'gotowań koronacyjnych nie mogłem dolbrze •widzieć kąta poe
tów, który mnde naijlball'\dZiej i1111teTessowall:. Dziilwny ma pozór idlzie
dziniec Westminsteru, brukowany grobowymi kamieniami -
i wiidok tych ludzi, co sobie ibez uwaigi stąipają J>O narp1saich i cza
sem zastainawia•ją się czytając je pod 111Qgami. Talkie groby mają 
ci kitórym słalwa nie dtiwiorzyiła dir.2JWi ilrościołia, a kltórzy chcą 

jednakże ja'k naj1bli!żej sławnych luldizi spoczywać. Pyszny także, 
choć jeszcze nie Skońcwny most podziemny - -ogromna enfiJada 
fi.larów - w ka1żJdym filar.ze liohtarz brąz·owy, z którego .gaz się 
parli - ten rząd świateł i filairów niknący .w .o:lrdaJeniu, myśl 

wreście o ogromie przedsięwzięcia barozo wielkie sipra'Wi.a wra
żenie. 

Przez jeden dzień .w LonidY'niie byłem szczegó1niej szC'zęśliiwy. 

Zszedłszy z raina do salonu na he~ba1tę, ddEibra1łem uwiaidomienie, 
żebym się udaJ do jednego z lon:dyńskich bankierów, który ode
braił a1dresowany do mnie list z Pairyiża. Tegóż samego ram.a spo
strzegłem w gazecie, i1ż Kea111, słiawny alktor, .występuje w naj
sławn.ie'jszej siw.ojej irdld, to jest w Ryszardzie III. Co za raJd.ość! -
nie spodziewałem się widzieć Keana, ibo pnzez .lato .wie1kie teatra 
londyńskie zamknięte, dopióro za dwa miesiące otwiorzyć się 

miały. Poszedłem do .ban/kiera odebrać Hst i znafaZłenn Iii.st od ko-



Michał Tarasiewicz 
(Kordian). Insc. Jó
zef Kotarb.ińsk·i, scen. 
Jan Spi,tzliar, Sta
nisław Jasieński i 
inrui. K~aków, Teatr 

Miejski 1899 

Na prawo: Józef Ko
tarbiński (Car) 

cha.nej Mamy - wychodzę :na .ulicę !kolo St. Parwła ka teidry ri czy
tam Ust, ipokąca111y o:d przeohddzących - list tak miły i tak 
uspolkaja1ją1cy moje sumienie. 

Genewa, 15 lipca 1833r. 

„.Patrząc oo dnia na szczyt góry Mont-Blanc, przychodzi mi 
często na myśl Malczewski, który po śmierci jednym poematem 
tak urósł, że !Prawie głową przewyższa naiszych poetów. Przebie
gając opiisamie wejścia na .góirę Monit Bla'l1c, znalazłem :na ostatniej 
karcie mięidzy wyliczonymi rboihaterami tego tru'dneg.o przedsię
wzięcia imię Malcz€1ws'klieg>0, ale skaileczone tak, że ,giciyibym skąd
il1ll1ąid o jeigo węidrótwice na górę n!ie wieldZJiaJ:, tabym się był o ,toż

sarrno!Ści os·Głby .nie domyśliił. Nie wiem dlaczego, aile myśl o Mail
czewiskim z.o.Staiła głęibc:Jko w moiich dumania·ch u1Jkrwi.0ina. Ztdaje 
mi się, że jest coś pddo1bień!stwia między nami, ale bur.za jeszcze 
mnie nie złarrnaJ:a. Wie•sz, Matko, że teraz jedyną modlitwą moją 
jest prośba, alby mi Bóg pięknie i szlachetnie dał 1UITT1rzeć - bo 
kiedy pomyślę, że węid~ówlka moja może być długa - że przyjdzie 

na mnie nędza - że mnie duma moja Za!bije - to IPrawclzi.wie, że 
rnlię dk:r>qpnaść talkiiego lOISU przerażla„. 

G en e w a, d. 27 .paź;d2Ji.ern. 18133 r . 

„.Nie możecie wyistaiwić sabfo, jaki wdzięk ma tutejsza jesień . 

Dotąld .czais najrpiękniejiszy - słońce świecąc na wpół ipożółlk!łyc'h 
drzewach ::zJda•je się być baridziej zbociste i ;piękne, mura;wy nie talk 
ja!k u nars spalone i bez życia; murawy tu dotąd zachowały wli·o
senną sZJmaraigdową ibarwę. Kilrka dmi temu o pdludnilll pły:wa•łem 

czółinem po jeziorze. Wyistawcie sobie jezior.o czyste i równe jaik 
zwiercialdl1o, talk równe, że kiedy po nim zJd.aileka ,przeipłyinąJ paro
wy sfatek, 1w kwaklnms 1POtem wiidzia~em ZJbliżający się faM czarny 
ro~itej koł€im !Parnego statilru wody. Faiłld ten poouwM się zwol
.na, wspaniale, i czółnem moim lelklko .zaikołysał - przeszeidł -
popłynął da'lej - a czół!l1o znów .stało nieruchome na zwierda1c:He 
wody. Wysta.'Wcie sdbie po dwóch .stronach jeziora br:regi zie
lone - naid .brzegami w Oldda:leniu tqpole, pożóllclym liśdeim 

okryte jak złdte kolumny - wiele drzew zielonych - wiele bia
łych domków i pałacyków - a za tym brzegiem Mont Blanc -



Plac Saski. Insc. Józef Kotarbińslct, scen. Jan Spitziar, Stanisław Jasień
skd i inni. Kraków, Teatr Miejski 1899 

biiały, świeżym śnl€1gli.€m z przyilegiłymri. mu górami dkryty, po
dobny do jalk:iegoo sytMnsikiego kraju, podobny do snycevskiego 
jposąigu sytbi:rs'kiej kirainy. Wśród taikrle'j natury trzeba ibyć snmit
nym - ałbo trzeba się koclhać„. N a mnie Bóg rzudł jalkieś pl'lze
kleńtsttwo - na mojej drod2'e stawia mi laJJki - zalbatwlkę - serce 
moje żywję dk.r:uszynami uczuć„. i w moich IUC2'Uciach nic .nie ma 
wie1.kdeigo - opTócz tej jalkiejś nieskońcL?onej niespokojności -
bez r)'ISÓW prawie - a którą jeld!nalk widzę wszystkimi 2'Jlllysłami. 

Matmo, 111.ie d'ziw się styilowi tego listu ani się J.~ad o mnie; jest 
to prosto jesienne uisposobienie d1Uszy, jest to tyllko Skiel'Owande 
wszyst!k:icłl właidz do przemagającej we mnie teraiz imaigina.c1ji. 
Żyjąc ,od dni ki!hlrunaist/U tym chtleb€'rrl nie mogę się .naigile przemie
nić - nie mogę wam opisywać płiaiSlkioh, codziennych wy1Pa'd
!ków - powtarzać słów jalkiej pa111'ienki, które mi przez jedno 
u1cho wesz!ły, a przez _druigie iwyileciały - opisywać r·omiowy 
w grorue kilłku nudinych osób toczone itp. Gdyibym był nawet 
z wami, wjid:zielilbyście mię myślącego i zachanrurroneigo - pa tl'IZ
cie więc talk na ten list pu'sty jak na myślącego Ju.lka. Mamo, 
;vvyisbawiam tSo!bie często, że chodzę po ciemnym p·o'kojru, gidzie nald 
:JiralmiU!gą ,wisi ,Wały z kości słoniowej Chrystus na czarnym krzy
:hu. Wystawiam sobie, że ty leżysz, Mamo, na małej kanapce 

Plac Marsowy. Insc. Józef Kotarbiński, scen. Jan Spitziar, Stanisław Ja
sieński i inni. Kraków, Teatr Miejski 1899 

w drugim pokoju, oświecona pł10mieniem zapalonego pieca. Jak 
tam cicho i smuftno teraz] musi być w waszych pokojach ... 

[Genewa] 30 listop. 1833 .r. S. B.) 

„.Na drugi dzień .rozczytałem się w I,iście i znafamłem jeszcze 
ililne pawejdy smuiilru ... Więc wri.ecie o Aldatrnie ... oh! teraz dopióro 
powiem [watm], i1le mię lmsztowaiło przełamanie IP'ier'Wl<lzego popę
du dumy„. SikOl'om przeiczy[itał]„„. cłle:iałeo:n się !kon:iec21Illiie strzelać 
z inim - i nartyohmiast posłafom [J.ist„ .. do Mi]chała [Sk~biclciego], 
przyjaciela imeigo niegdyś, .alby mi pomocy swojej uiżyi[czył]. Przy
szedł [ ... „] M'idhiał wieczioreo:n - ;i xómytmi raldami 1odlwliódł mri.ę Qd 
zamiam. Była to [jedna] z przyczyn, dla iltjtórej do Genewy .wyije
chałeim ... i teraz nie iu!Wi.erzycie, ile męlki [„ .. ] cielpię, ilekroć lu
dzie chcą zdalnie moj-e o Alclatmie słyszeć. Nienawidzę g'o ... Wyjąt,ek 

z mojej 1przeldimowy on oibciął i .umieściił ,w pi1Semlru, a1le tak dbciął, 
że mu da9: ZJUJpełnJe illlile znaczenie, IPOZór .jalkiejś us2'Czyp'liwości -
a przemowa moja je$t iraczej moim u:siprawiedliwieniem - i :wszys
cy, którzy ,ją oołą przeczyta•ją, przyznają, że Adam ze złą wfarą 
postąipił-dn ai]bowiełm o dziełach liternc!kich .w pi>semilru pisał. -
Nic mi nie powsta1je, jalk okryć cieibie, Matko moja, promieniami 



:taik:iej sławy, aiby cię inne .lu.dzi pociski dojść nie mogły.„ I muszę 
teigo ddk:-0nać - Bóg mię sam natchnął -ibo .ro2lwi'nął w myśli mo
jej wieltkie dzieło. Część ipierw.szą za kilka dni posyłam do druku 
i teraz iprneipiisuję. - Wierz mi, lMiaitlko dmga, że !Się nie zaślepiam -
żeim te dzieło .osądził po naipisainilu oibcego człowjeka I'Dzwa,gą ... 
I dnulkruiję bezilmiennie - rbędzie tak rÓWlniejsza .wa·lka ,z Adamem . 

.. .Imieniny tw01je, Malmo, musiaJiem iwczoraj obchodmć ze z.najo
mylmi. CrJłopcy młode pr:zyjochaJi po mnie o gOldzinie 10 z rana 
i ipdwlieźilri. •z oobą na Olbiald - :n.a wteś, ipoid góry GenrewLtjkjie. Było 
nas kiTkurriaisfJu - kiedyśmy jechaili, chmu1ry .czarne sDJUły się po 
niebie, salm tyillko Mont Bla111c biały świecił od słońca jalk posąig 
Sylbi:ru . .Pot€Lm deszcz lunął rzęsirsty, ale po deszczu na1jślkzniejisza 

tęcza rozwinęła się ,nad nami. W1szysuko to - poruszył-o aż do głę
·bi na1sze se:rica . . W tej .tęczy wi!dzieliśmy jalkąś wróżlkę . Za1sietdliśmy 

do stołiu - jeść niewiele znaleźć mogliśmy w 1wiej-skiej dberży, aile 
szampan wszys1lko wynaigmdził. Na prośbę kolegów piel'WISzy raz 
ilm!prowiz·owa1łe.m - i domyślicie się, .że ta tęcza była treścią mojej 
ody. Kole!dzy klaska-li w ,ręce, a !P'oltem ści<Ska1i mię .ze łzami, a po
tem pili moje ztdrowie - a kieldy im powiedziałem, iż ty, Mamo, 
nazywasz się Sail.omea, pHi ,twoje ztlrowie ... Na1j1bairdziej rozczu1la-
1jąca byiła chwila, kiedy .po różinych pieśn:iarch zaint.onowaHśmy 

Wlszyiscy [ip:i.eśń]: Ślwięty Boże! święty moC1I1y! o św.ięty nieśmier
Delrny! 2ll'Dił:uj się nad naimi. 

... Ca~y .ten miesiąc pracowałem n.ald nowym poema tern i w dni 
:20 napi!saiłem 22•00 wienszy. ,CZ1Uję jakąś pociechę, myśląc, że moja 
młodość nie jest zupełnie straicona dfa dobra ojczyzny mojej -
p:rzynajmniej tak sdb'ie powiialdalm - i słodzę tym wszyist!ko. Spo
:lrojne teraz wiodę życie. Sam jestem w domu z Ma·tiką -i córką 
PaJttey. Kochają mię - jak syna i brata - podzielają wszyistko 
ze mną, słowem, że mię Bóg do ich domu przypr·owaldiził. Kietdyś, 

wróoilWszy do mojej kraiiny, nieraz będę tęsknił mOJ.że za tyim 
-cichym te;raźD'iejiszym życiem ... Prawdziwie, że źle ulepione serce 
-człio'Wielka - ;przeszfość nie powinna się nam pięlkniejszą wyda-
wać, nii.ż była. 

IK.siążlki K·oohanowslkidh ,odebrałem z tatką radością, jak gdyibym 
wiltał p:r:zyijaciół . Będę je zatw1Sze chował, bo notatki ojca i twoje 
killka wyra1z6w, Mamo, .uś:więdiły je dla mnie. Czytam ciąigle rt:eraz 
-Oba dzieła na ,przemiallly- i znaijldl\.l.1ję, że Treny są niezróWnanej 
piękności. Uwaig:i -ojca mego po •więikszej części znajdiuję 'Sł1uszne -
w niektórych tytl'ko miejsca~ w;ildzę, że go gust ówczasowy klas
syczny, a ra.crej frant:uski tmc'hę dbłąkał. W teraźniej1szej poezji 
Brodziń!Ski. na'jlwięce'j się do KochaJnows'lcieg·o :zJbliża, aile jest od 
niego nil.ższy o 3 wielki. Oprócz tych dzieł niic więcej teraz nie czy-

Józef Węgrzyn (Kordian). 
Reż. Józef Sosnowski wg 
insc. J. Kotarbińskiego, 

scen. Karol Frycz. Wa·rs:zia-
wa, Teatr P·olski 1916 

taim, bo :po całych dniach przepisuję na gwałt mój nowy poemait, 
który na.zywa się Kordian. Dziwne to imię sam d.la me.go idealnego 
człowielkia [zna]lazłem ... O! Mamo, czemuż nie jestem z tobą! 

Teofilu, Hersylko, dzięki iwam za wasze słowa w liście - dzieilę 

. ,z wami całą boJesć, bo ;uwa'Żam się jaik wasz .brat - i brata praw
dziwie mam do was przyiwiązainie . [Chcę, ] aibyścde spdk.01j1nie 111a Wisi 
osiedli- ·i pozibylli S'ię Wlszelkich trn~k i nieprzyj[emności]. Niech 
się wam ldosy żółlte do nóg ktła1Diaiją, n'iech w wa1szym Qgll'Qd:ziie 
[riośnie .. .. . ] a przyjldZJie jeszaze z nieba między was ja.ki aniołetk 

z błę'lditnymi oczylma - [i uisiądZ?ie] wam na kolana i uśmiechnie 
się do was. A w dOimu waszytm wjej1~inn, [talk jalke.ście] mli przy
rzekii , zJbudujde maiły pokoilk z <dk.nami 1drwóma na wschód -
i w ogrddzie zasa:dźcie aleję z ka'Sztanów i Jodeł na pr.zemiany, 
alby mi przy1pominała aleję, po której teraz chodzę . O gdyibyście 
mogli górę Mont Blalnie z daile!ka w perspektywie pO!Stiarwić! 

Ge n e [w a] 1834, d. 3 stycznia n.s. 

... Dzień pierwszy Bożego Narodzenia przepędziłem smutno. 
Wszyscy domawj wyjechaili na wieC'zór - zostałem sam w domu -



Plac Marsowy. Reż. Józef Sos.nowsk!i wg insc. J1 Kotarbińskiego, scen. 
Karol Frycz. Warszawa, Teatr Polskii 1916 

aile nie .sam :?JUpełn•ie, ibo właśnie w tym dnilu ode!bra~em do popra
wy .1. amkiusz dru'lm nowego poemaltu, który wyidalję nia świia·t. Na 
drugi dzień po Nowym Rokru !Przysłano mi drulgi aTlmsz; .wkrótce 
.spod'z·iewałm się, że wszystikro mi wyidru:lmją. Wyjśe'ie na świat 
te1go poema•tu będzie dlla mnie ba-rdzo .waiimą epdką„. Praouję te
ra1z ciąJglle - czytam barrtlzo wiele, rzuci~em się caiły w f:hlozofiJją 

niemieicką -1pdmi1mo wie1u czczyoh marzeń iJdeia'lli:ZJrnu karani ona 
:moją ima1gina1eją. O, ,grlytbyśc.ie wieldlzieli, jalk mi się nasz krnj 
piękrnynn ternz wyida1je! 1szozegóhtlej Lltwa - do niej kiedyś 

Ś'Wlięrtą .zrdbię pieJl1grzynn!kę. 

Ge n fe w aj, 24 marca 1834 r. n.s. 

.„Czwa•rte dziecię moje wyszł•o na świait. Nie .wiem jeszcze nic 
'() zJdaniach - ani g10 iW1alm iP'Osłać mogę, a to dlla wydairzeń, ja:klie 
tu zaiS:lJły, do kitórydh się nie mięiszałem, a które zwracają urwaigę 
na to, co ·z te'j Ziemd wychodlzi. O Mamo, wierz, że na'jszczęślJitw
sza chwila dla mnie byfa ta, g'dytś pierwsze moje ksiąiż'ki dtrzy
-maikl - teraz ty'ltko :rio:lJwaiga hałmilllje mię. 

Ge n fe w aj, 1834 r. 27 kwiet. 

„.Chda~em tej wj.osny :pojechać do Olarens - i w miejscu, gdzie 
Reloiza żyła, jprzeżyć lkillka mlie!sięcy - zwła1Szcza że 1byłoby to do-

Zamek Królewski. Reż. Józef Sosnowski wg insc. J. Kotarbińskiego, scen. 
Karol F'rycz. Józef Sosnowski (W. Ks. Konstanty), Witold Kuncewlicz (Car). 

Warszawa, Teatr Polski 1916 

brze :na moją kie1Szeń - w Cilarens bowiem trzeba m~eszkać !U wieś

nialków, iw:ięc 1mdŻJna imięiszlkać 1tiani10. Nies2lazęśłiwe ipalityczne wy
padki, Ido Mórych się lbyma1jmndej inie lmięiszałem, n!ie poowailają 
mi ani w praw.o ani iW 1lewo. Mdejsce, igldzie teraz jeistem, lmogę 
IW ipeiwnynn iwZJglęid:?liie za irozleigłe 1Uwa12Jać wtię:lJireinie. Niie pojmiecie 
tego, jalk nam źle, jalk 1nrgrll'Jie iprzytu~ nie ma. Spiewaijmy- ja 
w.ięc spiewam, mój spiew iostiatml, ·jeżeH lll'ie ipddobał się, to zatdi:lJi
wił. W je!d'nym :z jpism po fra:ncll.lSklu IWyldaJWanydh czyita~€1Ill. o nim 
exial!lie i •J:loz.ibiór pochlelbne, Q tyłe, iiJ.e tpl'Zectl"wna 1Par.1rlija igalnić n:ie 
może - a ta pr.zeciwtna mi ,pamtilja ·są niieiszczęściem wszyiscy [p<>eci, 
na których czele Adalm - dcl rteg·o !bowiem 1sa1m rpiertwiszy stronić 
2JaJC1ząiłem. - Wielu jeidnalkże iw iPa·ryiŻIU iprzyipiSU'ją pieśń moją 

Ada!mO'Wli- dto wyjąltielk z tiistu do IIIl'Ilie pi!Saineg.o: „IByiłem przy
tomny, jak OgińiSkii aittakowa'ł Aldama ii kdedy ten isię rwyipierał, rże · 
:nie jeist aIUltore\m dmełia i iże oie wtiie o Il!iczynn, Og[1iń!Skii] 11ztikł: »'Do 
przynaljłmln:iej wiemy, że Pan obce ito mieć ta\jemniką.«" W dmgilm 
liiście pisze mi jeden tze :znaij.omych: „Z Memla, dokąld ·egzempla
rze posła1łełm, tpiJSzą mi io Kf ordianiej z wde!llkim !Uniesieniem i ib:iorą 
to za prcocę Alda!ma." Z tych dlwóch do1nri.e1słeń w.id;ać, że rw wieiliu 
miejlscach be:lJilmienniie wyldaną !moją jpracę tprzyip.iJsują in:nem!U -
znając 'Ujprzedzenie na•szyc'h w 1tym rwziględzie, nie •jest mi lniełmiiłą 
talka ipomyłlka. Ach, !kie!dY'ż lbędę 'Wliedziaił waisze ·z!da1nie! 



Koronacja. Insc. Teofil Trzaińs-ki, scen. W. Wierzchowski. Krak6w. Teatr 
im. J. Słowackiego 1924 

G fe new aj, d. 5 lutego 1835 r. 

.„Mamo moja, ostrożnie dbchódź się z mo.irn czwa'l'ltytm dziecję
cieo:n, choć to 1diziecię nie nosi mego imienia. Ile raizy nie mam od 
cielbie długo liistu, fo mi isię zidiaje, że to d:z;iecko temu winne -
i stąld milczenie 1twoje jeszcze jest dla mnie okropniejsze„. Zaufa
nytrn ity1~o powierziam ~drowie jego dQlktorom„. Co do mnie, 
:z;drów jestem i uśmiecham się do wiosennego 1słoń·ca, 1bo jiuż u nas 
hły!Slrnją czaiseo:n dni piękne. 

Ge n fe w aj, d. 7 marca 1835 r. 

„.Z 1różnycih stron docho::lzą mię 1wieśd, że moje c:z;warte dziecię 
z wiellkim za'P'ałeo:n rprzyjęte zostafo w Kraik owie. J eld.na z tych 
wieści - i ipierwsza - doszła mię właśnie w dzień, kiedy ze łza
mi ipatrz~em !Ila stawdenie iposągu Roussa. Olmliczność :ta miłe mi 
2'ti0biła wrażenie. 

Kochainy Eusta1S2'Jku ! 

W podziemiach. Reż. 

K'Onstan.ty Tatarkie
wJoz, scen. Józef 
Wodyński. Józef 
Węgrzyn (Kordian), 
Władysław Ryszkow
ska (Prezes). Warsza
wa, Teatr im. W. Bo-
gusławskiego 1922 

Florencja, d. 9 listopada 1838 r. 

iP·oniewaii: mi iprzelbaiczyłeś :i ipomilmo moich 1wySkdków mówisz, 
:żJe mnie jeszcze kl()'C'ha1Sz trochę, udaję się !znów ido ciebie i !Proszę 
cię za ojca chrzestnelgo tyfm dziec!iąitlkcm, ikltóre tu iprz~ięte tna 

dlwoj1e - jalk!by 1z wyrclku Sal1clrnona - posytłairn„„ Trz€\ba mli pra
cy i słalwy trfoclhę, .aJbytm się ,ujp:iJJ: i zajpciminfaił o rzeczaeh strasz
nych, bo tam poddb!Ilo jlllli: CaT w czerjwonytm płaiszczu zaibiera się 
dkoło rcdzilny mojej; jiu1ż wJetrn o ulwlięzń.€1nliiu dwoch moich kirew
nycll dail€iklich na P 1dddliu, wi€m pefW1n1iie, a o bliiiJszych się lelkam 
i n1eprę'd'ko 'zaJp~e otrzymam lilst 1od :nich, !który pożądany mi 
jest, choćiby na1jigor.szą ipewność zwiastował - aile dosyć o iyim 
i zootalwllny :resztę Bogu.[ ... ] 

A propos. Moja trzecia część Kordiana spalona - popełniliśmy 

wi[ęc głUJPJstwo w katal1ogu, które kiedyś na ciebie w [mojej] 1bio
grafii zrzucą. 



Z DZIEJ O~ INSCENIZACJI 

»KORDIANA« 

KIRAIKÓW - TE.NI\R Mi1'EJ1SKI, 1899 R. 

W d2'liejach !krakowskiego 'tea:t:rru pamiętną illa 1zaiwsze ibędzie da
ta 25 1l!iistqpaida 1899 r., gdy ipo ra1z piieiiwiszy Ina scenie ipol!skiej 
został wyistawfony Kordian Słowaclkiego IZ na1dzwycza1jnym, 'Prze
chodzącym rwszel'kie nadzieje, pdWodzenimn. [ ... ] Krytyk Czasu 
zaldaił oobie ip11zed jpremierą ipyttanie, czy Kordian je.st sceniczny, 
i po ipTZJeldistawieniru 1ddlpowie'd!zia1ł na fo pytanie twieiidząco. Dla
czeig.o? \Pon~ewaiż, weldhuig millie, poemat ten, .poddb'nie jaik rwielkie 
tra1geidiie SzekSpira, opiera !Się illa 1U1jętej dramaityoznie, stanowiącej 
mocny lk:.ościec dzieła, jednej 1os()bistości. 1Bohater ;poemaitu jest 
skwpienimn r .oman'tycznego •rewiolucjoinizmu marzyciela entuzja
sty, !który ipakila !IXd lbl'lmni'eniem ipddjętego inald siły 1zadtai11ia. 

W tytrn idJUiclhu oipa11cia cak)Ści o główną postać opracowałem na 
scenę te!k•st poemalbu, k!tóry IDJU'S~aił ulec skrótom i re!dlulkcj•orrn. 
W teatrze rozlewność i fanfazija poematów mmantycznych z ko
nieczności ulega dkrojeniiu, dziaiJ:a•jąc jeld.naik ·silniej na tłumy ani
żeli rw d:nu(lru. W całości dzieła tego jp·okroj111 mO(gą ibyć odltwor,zo.ne 
tyillko na niez.nająicym oigrain~czeń teaitrze iwyabraźm.i. Odipatdho więc 
najiprzod wistępine „1P .rzyigotowanie" fantfil'>tyczne, tworzone z my
ślą o cal.ości dratrna1tyic.zmej trytl'Olgii, !której drugiej i trzeciej części 
poeta nie nia(piisaił. Odpaidł talk·że „iPr.alqg" do częśd pie:T1Wsze'j, wi
docznie wzorowany ina •wistępnycłl ia.lklonda·ch Fausta Goethego. 

Dla sipoipufa1rywwalrria utwonu IUlł.cJ1żyłem ·go w 10 obrazach, na
da.jąc ka1żdennu .os-ollmy ipodtytuł na arfioszu. W obraizie I, „W domu 
1rodZJinnym", połącizyłenn ·scenę 1 i 2 iak1Ju I oryigina!l:ru w 1jetdnej 
de'k!Oracji, iprzedstaiwiającej ogród i ustawiony na lewo z tb oku 
dworelk z rwerantdą. Dla 1s'lwócenia rwyłkreśliłem łaldną, ale ip11zyldłu
gą haijlkę o Jan'k!U, którą mó~ stary •sługa Grzeg0orz, zostaiwdając 
1jeigo ibarwne .apawiatdaniie o męlkatch 1syibirskioh. Z a'k11JU II .usuną

łenn cały 'UIStęp l·onldyńSki, jaolw mało dramatyczny. 1W Olbrazie 2, 

Ogród. Re:t. Bolesław Szczurk>iewicz wg insc. J. Kotarbińskiego, scen. 
w. Gosien1ecki. Władysław Bracki (Kordian), Nuna Młodziejowska-Szczur

lcieWiiczowa (Laura). Poznań, Teatr Polski 1918 

„We Włoszech", połączyłem sceny z Wiolettą oraz ostatnie poże
gnanie 1z IWlł.oSką 'kuirtya:aną. Potem skreśliłem i.scenę rw Wa tylkainie, 
rażącą uc:zJUcia reli!gijne katoHcllrich is.łiuchacizy. Obraz 3, „Na szczy
cie góry", 1zawiE1raQ ·Skrócany monolog Korddaina na „lig.le góry Moint 
Blanc". W <Cllbrnzie 4, „Na plalCIU Zamlklowym", jpol:ą,czyłem scenę 
1 .i 3 ory:gilnał'U, uisunąwszy scenę przysięgi rw kościele, zawartą 
w jednym :wyrazie na tle !de!koracji lkaitedry, rwyipełnionej tłumem 
'.kisięży, dyign~1ta1rzy, 1woj1Slka li ipulbQiczności. Uniknąłem przez to 
inaldmiernych kosz1tów wyistawy, zyskując jednoliitość obram sce
'l1inzmego rw epizorlzie (pełnym aikcji i ir.uchu tłumów. W obra:zie 5, 
„Spiselk !koronacyjny", ':?lffiieściła isię cała .scena 4 aktu III oryigi
nału z małymi Skrócerriami. W o01bra1zie 6, scena 5 tegoż aktu z nie
{Utdainym zamaichem nra cara. Opuściłem potem 1scenę w s7Jpitaillll 
wa•riatów 1ja:~rawą, tam1U:jącą nuch dramatyczny. W obrazie 7, „Na 
Saskiim plaou", rozwinęha się ina tle •thurrnów parada i epizod sza·lo
nego sk·O:ku K.orldiana - za eceną ma się rozumieć. W ·obrazie 8, 
„Więzienie", zawarrła -się głęiho~o rzewna scena spowiedzi Kordiia
:na. W .CJbrazie 9, „.S1pór mocar.zy", k1łótnia cara i wielkiego księcia. 
1W .obra1zie 10, „Plac !Mars.owy", !krótki epilog, !Przygotowanie do 
egzekuicji lhohatera. rz cał1ośc.i 'U!Sunąłem przeszł.o 1150 wierszy. [ ... ] 

POd wziględem wystawy musia.łem się og1raniczyć dto rzec zy 
koniecznych, ale zyslkała na tym duchowa treść !Przedstawienia, 
nie .przytłaiczama przez efekty zewnętrzne. Dwa pierwsze obrazy 



Tadeusz Białkowski 

(Kordian). Insc. Teofil 
Trzciński, scen. W. 
Wierzchowski. Kraków, 
Teatr im. J. Słowackie-

go 1924 

nie przed:stawfa.ły wae;nlej.szych trudności dekoracyjnych ani re
żyisenskiC!h. W .obrazie „Na szczycie góry" ~ dełkoracji skromnej 
wydclbyty został ipTzez stosOlwne ośwJetlenie efekt przestrzeniowy, 
a postać ibohiateira w płaszczu na .tle śnieżnego cypla wy.padła ma
lowniczo. W ipełnym ruchu olbra.zie „Na iplacu Zamlkowym" nowa 
dekoracja, 1namaJawa1na przez Stpitziara, pr.zedJStawiała istotny .wi
dotk wa!'srew:ski, 1sibosawnie do peI1SfPeiktywy scenici;nej zredruko
iwa.ny. 1ZlbU1dO'Wana na środlk!U sceny estraida"z amfiteatrem ławek 
tworzyła 1barwny, ipełen .życia .Qlbroz z maJowniczymi postaciami 
!kdbiet 1W stylowych strojach. Sjp1se!k !koronacyjny odbywał się na 
tle :dekoracji ze stropem opa•rtym na jednym fhlarze, może nadto 
wyscikiej, jak na podziemia katedry, ale obraz zyskał przez to na 
powadze ri posępnym efelkcie. 

W .scenie zamachu ina zamikJu :królewsldm postacie Imaginacj·i 
i Stracbu, wyodr~b:nione a:ntropomorficznie poza psychiką bohate
ra, majaezyły na tle mroku •w szarawych szaitach. W chwili, gdy 
kai.ida :z ni.eh mówiła, aktorzy oświecali ·odpowiednio scharaktery
rowane twarze 1za pomocą zielonawego światła 1arm:petk elektrycz
nych, -umies,zczonych w .bla1sza.nych puZJderkaoh IP'rzy :lwstiumie. 
Po skońcronej !kwestii blaski .się 1Jłiumiły. Efekt zamierzony osiąig-

Przed sypialnią cara. Insc. Teofil Trzciński, scen. W. Wierzchowski. Ta-
deusz Białkowski (Kordian), Stanisław Kustowski (Stra.ch) lub Jerzy Cho
decki (Imaginacja). Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1924. Zdjęcie prawe: 

Włodzimierz Miarczy1'lski (W. Ks. Konstanty) 

nięto - twarze ukazywały się i widmowo ginęły w cieniu. 
W scenie na Saskim 1placu tylną kurtynę namalowal Spitziar 
według obrazu Juliana Rosena. Po rnz pierwszy wtedy, niezależ
nie od delroratora, zaprosiłem ido współudziału w ·obmyśleniu pla
stycznej -strony widowiska malarza Włodzimierza Tetmajera, któ
ry dał wzory na kostiumy cywilne i wojskowe. Ponieważ głąb 
sceny zajmowała nieruchoma piechota, Tetmajer namalował kil
ka fermów, przedsta1wiających szeregi polskiego żołnierza w bia
łych obcisłych spodniach i mundurach z żółtymi wyłogami. Przed 
wojskiem malowanym umieściliśmy dwa petne szeregi umundu
rrowanych 1statystów, tak że liczba wojska robiła odpowiednie 
wrnżemie, a żywe postacie zlewa•ły się .z szeregami tylnymi. 
Wraiżenie .poematu na 1premierze ibyfo od pierwszych scen silne, 

niezwykłe, fascyn1Ujące. Słuchano całości z uwagą wytęż·oną - ża

den .obraz nie wypadł chłodnio a11bo blado. Sceny spisku w podzie
miach, przeg.ląldru na :Saskim placu, kłótni mocarzy przyjęła pu
blic~nooć frenetycznymi oklaskami. Chociaż.epilog dramatu za
mykał się znakiem :mipy>tania, ni1kogo nie raziło to zailwńczenie 

niewyraźne, nie mające cha1rakteru tragicznej katastrofy. 



Willa włoska. Insc. Teofil Trzcińs~i, scen. Mieczysław Różański. Brondsław 
Dąbrowsk-i (Kordian), Jadwiga Zmijewska (Wioletta). Kraków, Teatr im. 

J. Słowackiego 1930 

W 1wbierallni artystów i 1za iklwlisami zjawiilii się profesor·owie lllni
wensyte·tu, malarze, literaci, rieoenzenci, wiins;;rując artystom, 1reży

rse:rii tw 1Qgóle 1teial1Jrowri, ~óry, jalk mówiono, „:ziaigirał na 1I1ową 

nutę". Za'painowała za lkuli'Sami aitmosfera podnieceinda i radości, 
towarzysząca wyjątkowym sukcesom. Rozjaśnione twarze, 
iUŚciśnienia rrąlk, sł·QWa serdeczne, naiwet westchnienia i ~aJ za mi
nioną chwałą nia.~odru. Sztruka l poezja wy1Jworzyła jeden ,z tych 
rprZiemijających, ale pięknych akondów, w których serca biją 

zgodnie, a myśli urnoszą się lp!Qnald mariną pr.ozę życia. 

Józef Kot arb iński: Inscenizacja dramatów Słowackie

go w latach 1899-1905. W publikacji: Królowi Duchowi na dniu 
powrotu Teatr im. J. Słowackiego. Kraków. Czerwiec 1927 r. 

* 
RrZeciz jest w.iraJdl()lma d wildocmia, że IPOemalt .nrlre byił piisany dla 

sceny. [ ... ] Naszym zdaniem Kordian nie <lila sceny pisany, nie zy
skJUje terż na scenie. J eg·o sła1be str01I1y występują .wyraźniej niż 

w czytarnliiu, pięlknośoi mniej wy:riaźrn.i.e, idla1tego, że wd!drz. mU1si spiesz
nie ,zdążać za aktorem, a nie może się za trzytrnać i zastanowić nad 
tą lulb ową myślą czy zwrotem. Ale to Sł·owac'ki tyllkio nie wyszedł 

Pod Kolumną 

Zygmunta. Insc. 
Juliusz Osterwa, 
scen. Wdncenty 
Drabik. Warsza
wa, Teatr Naro-

dowy 1930 

całkiem dd.brze na tej próbie. Teartr, jego dyrekcja i jego artyści 
wyszli ,z niej nie tyt1ko ZJWycięSko, aile świetnie. Przedstaw,ienie 
Kordiana rbyło jedm.ym iz na,jpiękniejszych, mQre mpełnie najpięk
niejszytrn, ja!kieśirny rw Kralk:olw:ie .w~dzieili [ ... ] Akt ipierwszy bardzo 
la!dny w swoim rddzaju sentytrne1ntaanym :wydaje się stanowczo 
źle. tNlie z winy alktorów. Tym nie ma nic do 1Pdwiedzenia prócz 
najsZiCzernzyClh pochwał [ ... ] 

Z alk:1tu drugiego wyipuszczon-0 - słusznie - Anglię, jeszcze 
sliUJSz!nliej gorszącą scenę u Palpli:eża. Zastał.a sceina z Włdszką. 

Bardz.o drOlbrze włOŻOIIla i 1ba1r'dz.o doibrze igr.ana .i nie tyJk-0 rprz1ez 
Kiordfama salmego, ale j rprzeiz Violettę (p. !Pirizyibyił!kówna). Tylko 
tyc'h, którzy chcą iść na iprzed.s · enie ,z \Pannami, przesrtrrega
my, że lejpiej się ~późn:ić i !Przyjść IPO drrugim alk:cie. 

Monolog na Monit Blanc. S·cena przetl'stawia !Qbłdki, podłoga 

śniegi j .loddwce. Nra ootrym szczycie, wyso1w, rysuje się na oibło
kach czarna syil.wetJ!ra Kordiana. O!braiz śliczny [ ... ] 

Kiieidy w pod'Zieiml1aich ·$w. Jana ulka·wł się Prezes (p. Soilsk·i), 
mo:ilna byłio mieć mudwnie, że to N!iemc-ewlibz, tyliko rw ma'sc€. Ży
wy jego p011tret przez barnna Grns [ ... ] Zn·dwu daSkona~y JJ!kłarl 

sceny i doskonały, małowniczy .e<feikt spis'kowych, schddząicych się 
pomadiu, halsła, Qdizy1wają1eego się 1w giłęibi [ ... ] Ko:dcltiia!Il stał prizetl 



Koronacja. Insc. Juliusz Osterwa, scen. Wincenty Drabik. Alfred Socha 
(Car), Kazimierz Junosza-Stępowski (W. Ks. Konstanty). Warszawa, Teatr 

Narodowy 1930 

ołtarzem jak ro2'kr.zyżowa.ny. W tekście mowa o krzyżu jest, to 
prawda. Ale o tym mowy nie ma, żeby Korddan miał udawać 

postawę Pana J ez;usa na krzyżu i tego, ·zdaniem naszym, robić 
nie należało. 

[„.] Strach i !magii.nacja ibyły lbardzo dobrze ulbrane, w jakichś 
szarych draperiach, nielwymźnych jak mgła [„.] W nawiasie uwa
ga, że elekitryczne świaitełlk·a, dobrze •Ol:m1yślane, powinny być 

umieszczone nie pr.zed twarzami, ale nad głowami, bo inaczej mo
gą szkodzić ocrom p.Siemas?ikowej i (p.Węgrzyina, a byłoby szkoda. 

Scena na Saskim placu znoWlll ;urządzona doskonale [„.] Aktor, 
który się przei kwadrans wścieka, a wfaściwie inie mówi nic inne
go, tyllko po sto raizy powtarza słowa „Psie"!, ma zadanie nie do 
rozwiązania. Nieszczęśliwy K.orldian, 1kitóry tego musi słuchać, zry
wanie szlifów, biele kułakiem, w ozytainiu dOlbre - w przedsta
wieniu jest zbyt dręczące, n~eznośne [„.] 

P. Ta:rasiewicz nie tylko [„.] wszystkim trudnościom dał radę, 
aile [„.] jprzeszedł wszystkie oczekiwania [.„] Był żywy Kordian 
i prawdziwy Kordian, ze ws.zystkrlm, co w tej naturze jest wyż
szego d słabszego [„.], Kordian :poetyczny od pierwszej do ostatniej 
chiwLli [„.] 

Przed sypialnią ca 
ra. Insc. Juliusz Os
terwa, scen. Wincen
ty Drabik. Artur So
cha (Car), Juliusz 
Osterwa (Kordian). 
Warszawa, Teatr Na-

rodowy 1930 

Koroną roli, to prawda, była scena "NV w:ięzieniu. Bez żadnych 
efektów, !dodatków, gestów, podnoszeń g.fosu, siedząc po ipTostu na 
łóżku, allbo przy stoliku, z najdoskona•lszą wstrzemięźliwością ~n

tonacji, ruchów i wyrazów, ten człowie!k talk żegnał się z życiem 
[„.], tak igrał itwa'fZą, a talk JPrzy tym :un~kaił igrania na nerwach 
widza, że tego widza poruszał do łez, a rnzem ~rawia~ mu praw
dziwą airtytstyczmą ro2Jkosz. Ta rola to jedna z p'ięklniej'szycih, 

z 1barozo pięknych rzeczy, jaikiieśmy kiedy ew polskim teatrz,e wi
dziełi [„.] Temu Kordianowi oddać w ręce .wie~ką rnlę w traged.id, 
i owszem, można śmiało! 

St a n is ław Tar n owski, Przegląd Polski, t. 134 s. 558-
562, Kraków r . 1899 

LWÓW - TEATR MIEJSKI, 1909 R. 

[Mwentowicz ·w II'oli Korichlana] Jego Ko11dia111 był ban:lzo bliski 
tworowi poety: entuzjastą - ale inie charakte.rem, poetą życia -
aile nie 'bohaterem. Podłożem jego duszy był smutek, melancholia, 
trag.izm zaw01d:u i miękkość serca [„.] 



Plac Saski. Insc. Juliusz Osterwa, scen. Wincenty Drabik. Warszawa, Teatr 
Narodowy 1930 

Jedyną słabość zamknę w sercu tajemniczem, 
Robak smutku mnie gryzie - tak, że mówiąc z wami 
Chciałbym przestać i usiąść i zalać się łzami. 

Sława te staily się dla artysty dyrektywą w kompozycji drama
tycznej całej roli, co wywoływał.o niekiedy pewną jednootajność 
toniu ,ztbyt sentymenta1lnetgo na.wet tam, .gdzie należało go nastrioić 
na niu1tę potę2miejszą· , więcej męSką i si•lną [„.) monolog na Mant 
Blanc i scena w .podziemiach, zagrana z niesłychanym przejęciem 
się j s~łą nerwową, p:rizemówiły do ·wildowni wspania•łym porywem 
duszy i talentu itego artysty. 

(a w) (A 1 fr e d Wysocki), Gazeta Lwowska nr 214, Lwów 
r. 1909 

KIR.A!KÓW - TEATR IM. J. SŁOWAOKIEGO, 1924 R. 

Poniewaiż jestem .rtym, który !Pierwszy przełamał !Przestarzałą 
tradycję [inscenizacji Kota.I1bińskiego], a piisanie o s(jbie samym 
pr.zychddzi mi ibardzo tm.t1dno, postaram ·się na .życzenie tRelda'kcji 
Teatru w spooótb mo~liwie .zwię~ły zreferować, jakie były założe-

Więzienie. Insc. Juliusz 
Osterwa, scen. Wincenty 
Drabik. Józef Zejdowski 
(Grzegorz), Juliusz Oster
wa (Kordian). Warszawa, 

Teatr Narodowy 1930 

nia tej inlscenizacji i 1jalkie ich wylkionanie, posbuguijąc się tu i ów
dzie culd1zytmi cytart:atmi. 

I. Iideologiazn.ie: Kordian jalko Wesele ddby emiigraindkli.ej [wed:le 
t·rarfn~o określenia dra Świątika). A więc koniecz;nie wszyistkie 
ogniwa ł1ańoucha ewolucyjnego w I części, mo2Jl:~wie :peiłiny tek.sit 
w całości Wykreślenie tych dwóch całych scen: pożegnania z 1W.io
lettą i [z ·żallem] sceny z iDover, jp'OZa 'tytm odważne skróty aralbesek 
myślowych i ustępó'w poetydkich 1liuźnie związanych 1z akcją, z ipe
daihtyc21nytm tultrzymaniem wszystikiiego, co uwyipulkila 1ideę dzieła. 
K1ondliain pojęty jallro mlidlclewitcwwSki Ki0n:rald ,;przenieisiony ze 
sfery słów w sferę działania". 

II. llnlSc~'rzalcY'jnie: próba ·zaJStosowania kanonów" estełtylki tea
tra1lnej Wyispiań!Skiego [za.wa'rłtych w jego Hamlecie, w scenli'zaicj1i 
Dziadów i w przep.ilsach d:nsceniza<:yjnydh własnym :utworów) do 
tego dzieła, talk pdkrewnego 'W iwie1u ipunktach jego twóro21ości. 
A więc wszystiko, co naidZJIDysł·owe, ;irreallne, poka,ziane ·W ktształcde 
pilaistycznym, •racjanaJistycznde. &ena warty na zamlk.u nasuwała 
się 1Ju prizede wszytStikim. Zaczyinafa się •w ZJUJpełnej C'iemności. Na 
ścia:nie z .gazy niewildocz.nej coś isię wyłania. „Ścia:na gadem się 
rusza". Nieuchwytne, potworne 'kształty pe1zają, świiecą :i .gasną 
fosforyrujące oczy. iZielony ,zY'gzaik węiJa sunde po 1POdJłod1ze. ściana 
z gazy znilktnęła n'ieipostrzeże.ni€. W ciełm!I1ości majaczeje łuk przejś-



Więzienie. Insc. Ju1iusz Osterwa scen. Wincenty Drabik. Antoni Bednar
czyk (Ksiądz), Juliusz Osterwa (Kordian). Warszawa, Teatr Nawdowy 1930 

... 
da do drugiej 1komna•ty z ludl'Jldmi Jrnria t.yda1111i. Na ich 'twarze 
patia poś·wiafa .zielonawa. Otwierają oazy i mówią. To Stra'Ch 
d Imaginacja. p ,oza ł1U1Jdem w.idimo .snuje się po :posaldzce, doktor 
z fosforyzu·jącą twa1r.zą wychodzi z syipi1aln1. iP1rzez dwa :wielk.i,e 
okna .w głębi wjrlać sunący rytmicznie korowód czarnych 1lu1dZJkiclh 
sylwet z !krzyżami na barkach„. 
Cóż to wszystko joot? J edynie w.iern c o ::Hworzcni c tego, cioprze·

p 1su1je poeta. „Sztuka .reż ''1:ie rii, to ·umi ej ę tn ść ·adczytnnia egwrri-
plarza" - powiettzia'ł ktoś już daW!llo. · 

Jest w IPOelnade drugi jeszcze moment, kiedy w igrę wchodzą 
czynniki irreailne, a~e to wiąże stlę z innyim znowiu problemem re
żysel'ISkim. Istnieją mfano'wticie w Kordianie diwa sarnotme skxwa, 
z których ka:żtle wyimaga rue tyl~o właśdwego wygłoszenia, ale 
nalclito :ba·I'dzo ro2'Winiętego tła inscenizacyjnego. T·e słowa te: „P9-
lacy" - .na ikońc111 monologru na Mont Blanc i d:rugie: „Prz)' sięgam" 
- cały :te!kst mówiony w scenie tkio:mnacji. O ·ile to 'drugie słowo 
padło ze sceny po raz pierW1Szy w T. 1924, !Pierwsze mów.ione tbyło 
zarwsze. Ale jakże :bezsensownie! Po wezwaniu „„„nieście mię, 
chmury, niieście, wia1try, nieście, pltacy!" - krótka pauza, po czyim 
wolał Kordian patetyc:zni.e: „.Polacy!" i .za.słona spaidała. [„.] 

j 
:J 

Kazimierz Junosza-Stępowski (W. Ks. Konstanty), Artur Socha (Car). Insc. 
Juliusz Osterwa, scen. Wtncenty Drabik. Warszawa, Teatr Narodowy 1930 

W .forakowslkim wykonaniu przebieg 1Sceny ·był znowu tylko :wier
ny iprzeipisom poety. Krótiko o .delkoracji: szczyt Mont Blalllc syim
boHzował stożek Jodawca, 1Wi2m.ieisiony niewiele iponatd trzy metry, 
otocz•ony zwiaiłami śniegru; w głę!bi pasmo gór obniiżających się per
spe!ktywkzm:ie wznacZJał-0 prop01rcję wysdlwści szc-zytu. Już po'd
czas ootatnich 1wierszy monologiu, na 1ja:snyim idotąid niebie, zaozy
naiły pędzić chmury, c.or.az c.iem.niejsze, hurZJowe. Ku końcowi 

staiwało 1się prawie ciemno, jaśnia1ła tyilllm igł·awa .Kordiana. Pęd 
chmur i świst wichru popieratła burzliwa muzyika. Po weiwani!U 
do chmur ·obraz iniik1nąił w zasłi0ną gazową i na niej lk1łę1biły się teraz 

• czaTne 1ZJWały, .gldyż z tyłu szJ71blko 12lmien:iano 1scener:ię. Ohmury j'a
śnieją, muzyikia przethodzi ,w ,rzewny słowiański motyw,iga:za znika 
i Kortlian stoi na .niewielkim wzniesieniu, tyłem do wi'downi, z rę
kami wyciągniętymi w .górę, wipa1trwny w panoramę Warszawy, 
widniejącą w dali w promieniach wischoozącego słońca. Roz
brmiiewa nieiw1dzialny chór, fortissimo .i unisono: „Oto Polska -
dziaiła;j itera:z!" Kondian 1paJda na ZJiemię .z raidosnyim szlochem: 
„Pclacy!!!" - Kurtyna. [„.] 

Teraz scena koronacji. [.„] Słowacki stwa1rzając olśniewającą sce
nę dla jednego słowa dał dowód 1genialnego zmysłu dramaturgicz
nego: ukazał i ·spisek, i jego be0pośrednią przyczynę. Raczej więc 



Plac Marso~vy. Insc. Juliusz Osterwa, scen. Wincenty Drabik. Warszawa, 
Teatr NarodOWY" 1930 

można by roZJgrzeszyć i1nsceniza tora, wylkreślającego oba obra.zy 
na ;placu Z.amk10wym - chociaż braik ipieśni Niezinaijomego wy
rwaJfuy warżne ogniwo z diaJe'k.tylki aikcji - niż tego, co opuszcza 
koronację. IP-O'W.i:nna ona błyszczeć ba.nbarzyńskim luksusem, og110-
mem przepycliu, dla lkontras'bu z tym samotnikiem, .który wyibraił 
się zburzyć tę potęgę. W ,przed.stawieniu z roku 1924 ·szły wszyist
kie 'tr,zy obrazy k·o1ionacyjne. 

K•rótlko już tyJ!ko o :iruny'Ciłl irunowacjach roku 1924, jeżeli talk 
na1zwać można 1Pdkorne 01diczytyiwainlie woli ,aU'tora z jego 'WlłaS'l'lycih 
słów. Z ~r;z;uitem i a·1uzją ido Opowieści Hoffmana spotlkafo się 
powierzenie rół: dozorcy w James Pa.Dkiu, doktora i leikarza w szpi
talu wairiatów jeldnemu aik:torowi. Za·rZJut może o tyile niesłuszny, 
że wszys1:Jkie te postacie uosaibiaiją ddlmienne odcienie sceptycyzmu 
i_ zwą1tpienia, W1pływa1jącego do id'l.llszy iKriOldiana, woLno więc nadać 
im Jeden ton aktora, ·mnlieniatjącego ·zresztą oblicze .i całą zewnętrz
na.ść. 

Wiele dyglmsji i sprzeciwów wytwołało odtworzenie sceny u pa
pieża, którą na przeid'staiw:ieniach szkolnych opuszczano. I ta spra
wa wymatgafa raz ra'dy1ka1lneigo zabiegu, gdy -szło •o podanie dkale
czonego tdotąrl - z wiadomych przyczyn .:._ Kordiana w auten
tycznym kształcie. 

Janusz Strachockll (Kor
'.lian). Insc. Leon Schil
ler, scen. Stanisław Ja
rocki. Lwów Teatr 

W•ielki 1930 

W•reszcie ooid-anie ·astatm.iej sceny było odmienne niż ,zazwyczaj. 
Kordiana i 1P!Jutonru egzekucyijnego .nie 1byiło w:iidać. Przebieg teg.o 
draimaiyczneg10 epizoldu ipo'dano w ·red'.leksie na tłum, zgromadzony 
na jalk:imś wziniesieniru, oddzielonym pa•nkanem od miejsca egze
kucji. Ten co •stał na szczycde wzniesienia wychyilid: głowę ponald 
parllrnn ii poldawał wialdomości stojąrcym iponi'Żej, inni przylepieni 
z <Jibu .stron do pa·nkanu, ·staraili się coś Z«lbac1zyć iprzez szpary w des
kach . •TIIUlm z g.łębidl<lm wmuszeniem przyjrmdwał U'słyszane 
szczegóły. Gdy ten na .górze tlojrzał igalojpującego ofircera i wrms
nął: „Stój! Adiutant jedzie!", tłrum 1pow·tórzył okrzyk, a gidy p~ldły 
sł.owa: „Oficer go ·ni-e iwidzi„. rę!kę pddn:iósł w górę", cały ten wir 
luidiiiki, wspinając się, .jeden :przez tłnugiego na parkan, ryczał roz
pacZJiiwie: „Stój! Adillltant jedzie!" Zalkończenie to porywaiło zaw
sze widzów tlo mocnego alpla·uzu. 

Kordian jest dziełem - jałk je nia;ZJwano - fantaistycznie reaili
stycznym . .Po tej linii szła nasza interpretac<ja. [„.) 

Te of i 1 Tr z cd ń s ki: Dwie inscenizacje »Kordiana«. Roz
ważania dramaturgiczne. Teatr, 1949, nr 5. 

* 



Pod wz.glętlem (.„] rechnliczno-4n1scen:izacyjnym postaiwiił sobie 
l'ladan'ie 1r1iemaJ nie rdo osiągnięcia przy śrddkach, j'aktimi rmiporzą
dz>a teatr imiejSki: „cały" Kordian je\S't natl s~ły i jego, i widzów. 
Tirzelba prizymać, że d.ioldan1ie 'l'l;p. ta~ich dbraizów Jak scena 1U pa
pieża ,i lk-oronaoja jet>t .d!użą zasłiuigą, ja.dm :nie21będnych dla drama
tycznej ewolucji !Psychiki iK011dia.na. iNafumiaJSt :przeigl'cdzenie ca
łe~ i1In1Prowlzacji na Mont Blanc specjalnym ,abmzem z pieśniami, 
muzyłką i świstem wdchriu od sł.owa „!Polacy!" dilia wierności 'tek
stQW,i - jest ar.tystycmym grzechem, rozrywającym caiłość wra
żenia [„.] Całość przedstawienia była rniewą1JpHtwie dużym i szla
chetnym wysiłkiem, ik'tóry jeldnalk częściowo roz,hił się 10 nieunilk
nioną w tych .warunkach dwoistość inscenizacyjno-dekoracyjną: 
rea11.istyozną i stylizowaną. 

St. M[r ó z], I.K.C. nr 146, K'raków r. 1924 

WARSZA1WA - TEATR NARODOWY, 1930 R. 

KRAKÓW - TEAmR IM. J. SŁOWAOKIEGO, ,1933 R. 

Prapremiera Kotarhińs!kiego stała się swego czasu [ wbrelW prze
iwiJdy'Wlam.iom] rtrirumfem sztulki J trilllmfelm na1szego dirialmalbu ro
mantycznego, 1UJwaiiJarnego wteldy za niescenicz>ny. OtJwacla ona nowe 

Przygotowani.c (Prolog I) . Insc. Leon Schiller, scen. Stanisław Jarocki. 
Lwów, Teat r W1ielki 1930 

Plac Marsowy. Insc. Leon Schiller, scen. Stanisław Jarocki. Warszawa, 
Teatr Polski 1935 

perspektywy w teatrze, utorowała drogę Weselu i Wyzwoleniu, 
nad którego kom::epcją autorską silnie zac.iążyła. Dlaczego? Gdyż 
w ujęciu Tarasiewicza, 'który grał Kordiana, sztuka dostosowała się 
do nastrojów Młodej Polski i fin de sieclu, Kordian był słaby, po
zbawiony woli, niezdolny do czynu i dekadencki, „beZjJ>łodny ma
rzyciel", jak go potem przez lat wiele naeywały ipodręczniki... I ten 
brak wiary w siebie, w świat i w człowieka, brak, który był pozą 
i nastrojem ówczesnej elitarnej widowni - spostrzeżono przede 
wszystkim. Poszły z tego „dymy" nie tylko po literatu1rze [Kazi
mierz Tetmajer], ale po całym pokoleniu; przeciwstawił się temu 
ujęciu Wyspiański, na wpół świadomie w Wyzwoleniu, formując 
nową postać Konrada-Kordiana. Grał Osterwa Konrada, grał 
i Kordiana. Świadomie wydobywał podobieństwa, jego Konrad 
zwalczał po kordianowsku owego „robaka smutku" i liryzowanie 
„was i siebie". Osterwa bowiem, tkwiąc głęboko w literaturze, 
ujmował jednocześnie wszystkie kreowane przez siebie postaci ja
ko zjawiska społeczne, jako wyraz nurtu ąpołecznego. Ku tej ca
łości, jak do wspólnego mianownika, sprowadzał je w swojej eks
presji, nie bojąc się nawet pewnej monotonii. Innymi słowami mó
wiąc - Osterwa nie lubił odtwarzać postaci aspołecznych; 
dekadentyzm Kordiana był mu obcy, przeprowadził więc nową 



Marian Wyrzykowski (Kor
dian}. Zcijęcie prawe: Szpi
tal wariatów. Insc. Leon 
Schiller, scen. Stanisław 

Jarocki Marian Wyrzy
kowski 1Kordian), Edmund 
Wierciński (Doktor). War
szawa, Teatr Narodowy 

1935 

ana;li,zę tef postaci i doszedł do innych rezultatóW niż Tarasiewicz. 
J 'a'kiirni środkami je pokazał? Przede wszyistkim samym sk,rótem 
tekstu. Podcza.s gdy słynna inscenizacja Schillera daje tekst prawie 
pełny, Osterwa posunął się taik daleko, że ·w swym przedstawieniu 
warszawSkim odrzucił nie tyl1ko „Wstęp" i „Przygotowanie", ale 
i W1Szys1Jk:ie sceny mlodzieńcze i miłosne, sceny 1we Włoszech 
i w Szwajcarii, przywracając za to nie gffill1ą przez Kota:rtbińskiego 
scenę ·W sllpitalliu iwarialtów [ho była za .,jaiSk.ra'Wą, tamująicą ruch 
dlra1matyc:ony"] - 1wt~y to Boy, wychowany na młiddopolskiej 
lkioncepcji Tarasiewicza, protestował z oburzeniem, stwierdzając, 
że sceny obcięte są właśnie dla Kordiana najharoziej charaktery
stycme, ·Że IWlłaściwie poza nimi nie ma Kordiana. I !l'zeczywiś
die - nde był.o go, a[e w koncepcji Tarasiewicm. lama rzecz, że 
Osterwa uznał ipote1m drugi za.r:ruit Boya, a mianowJcie, ~e .tego 
rddzaju skróty odlbierają draimaito.wi podibudowę, że za mało zna
my •tełgo pana, który naigile organizuje spiisek lkoronacyijiny, że go 
wskutek itego nieddbrne rozumiemy. W <l!statecznej inscenizaicji 
przywrócił więc sceny mlodizieńcze i sceny na Mont BlaJ11c. Sceny 
z .papieżem nie 111lwzgl~n.i:ł, idąc .za tradycją; sceny tej, poza je
dnym rwznmv,iieniem Kordiana ·W reż. 'DrZ10ińiskiego w KTakowie 
oraz inscenizacją Schillera, nie grywano w ogóle. 

Osterwa w.idział Koridiana jako człowieka ipragnącego działać 
i mającego iwyra.źną wizję teg·o działaITTia. Dramat jego polegał na 
braku :poparcia w społeezeństwie. Nie może działać człowiek, !który 
jest sam jeden. Samotność bohatera i wskiuteik tego niemożność 
[n1g!dy nielz'dolność] czyn1U, oto jak roziwijał <lalej Osterwa dramat 
Kordiana. KondiaITT palda zeml:ilony na iprQg!U carsikiej sypia.lni, poj
muje, •że cihcialł zaJbić wildmo, że od'ia•ra nie zidałaby się na nic, skoro 
jeg.o rewoll\lcyijnego czytI11U ~~ałeozeństJwo nie chice, ni'e rozrumie. 
Tutaj .sięgał Osterwa Ido nastmjów same.go Słowackiego; pojmował 
Kordiana jako usprawiedliwianie się poety przed samym sobą; 
nie mógił ~zynu jpowstańczego dokonać, skoro społeczeństWlO było 
do tego czyinl\1 niezdolne. Odwracał 'Się Ko:rtdian •razem ,ze Sbo-

. wadlcim od swego pdkolenia, potępiał je, na nie przerzucał <rlpo
wieldzia111Ilość za nieudane powstanie. [ ... ] 
Fomlę przedstawienia cechował, jak zwykle u Osterwy, dy

sk·re'tny i opanowany rea.liz;rn, troskliwe unikanie romantycznej 
przesady, egza1l'1:acji, patosu. Taką była przede wszyistkim sama 
postać Kordialna, kitórej Ostenwa naldał aik:canty głębokiej re.flelk
syjności. NaturaJistycmie 1Ujął natomiast scenę między carem 
a wieilkiim iksięC'iem, którego w ten właśnie - rozmyślnie jaskrawo 
lkon11Jra1Stujący - sposób odtiwia·rza\ł Wł. Woźnilk. Scena pr.zed sy
pialnią ca•ra po1Jralk1xxwana została r6w'nież realistycznie, a miano-



James Park. Insc. Erwin Axer, scen. Władysław Daszew·ski. Tadeusz t.om
nicki (Kordian), Edmund Fidler (Dozorca). Warszawa, Teatr Narodowy 1956 

w.icie w interpretacji widm, napastujących Kordiana, scena napeł
niła się tbumem owych arabesek .i ściennych malowideł, o których 
Kordfan majaczy. Za·stosawanie kurtyny ·z gazy oraz muzyczne 
niemal iaperowa.nie głosami iWywołały wrażenie owej niesamowi
tości, tak potrzebnej w tej scenie. Efekt był ogromny, gorzej, że 
przesłonił większości recenzentów prawdziwy sens tej premiery. 

Krysty n a Grzybowska: »Kordian« w teatrze Osterwy, 
Odrodzenie, 1949, nr 14. 

* 
Amq:mtJUjąc Kordianowi dwa piel'IW'Sze aikty, przyjął Osterwa -

!Zapewne słus2mie-iŻe wszyscy powinniśmy znać ten utwór. Mimo 
to taka jest wymowa tea1iru, rże widz naprawdę przyjmuje do :wia
domości 1jedyinie to, co widzi na scenie. Dlatego b:rak pierwszych 
aktów niszczy stopniowanie wralżeń. Nie 1znamy tego wojskowego 
pana, który tyle gada w lochu św. Jana; nie znamy jego sprężyn 
i pabuidek:, ndie wiemy, c:z;eniu później osoba jego WY1Pelnia tyile 
miejsca. Cóż 1na!m z tego, że dzięki temu okrojeniu dało się wpro
wadzić scenę w szpitalu wariatów, ikieldy bdhater jej jest dla 1I1as 
hierogliifom [ ... ] Najwięcej aJbneigacji-Okia:zał. Osterwa wobec sameg.o 
siebie. Bo Kor'dial:n jako 1rola mieści się giłównie w tych dwóch 
pierwszych aktach [ ... ] Potem Kordian już jest itylko strzępem 

Przygotowanie. Insc. Erwin Axer, scen. Władysław Daszewski. 
Warszawa, Teatr Narodowy 1956 



cziłowieika. Do tej :więc .sceny w J.ochru ograniczyła się cała rola 
Osterwy: ollb~zymią tyr.arlę .wyipow.ieldziaił we właściwy oobie spo
sób, ·tralkbując Toman tyczny ;wiersz reallistyczni€, charakterystycz
nie niełilJ.all, rwąc go •z zaci€:kłą ipasją na strz~y. Nie odpowiada to 
nie'Wą1Jplliw:ie pojęciom naszym o stylu romantycznej poezji, ale ina 
swój 1sposćib .wy,powielclzirune było doSkona;le. 1Wyrru1Cał z sielbie 
.nerwowo słowa ja!k czJłowieik, który porywaijąc druigich chce prze
de wszystkim !Porwać sameg.o sieibie, spalić za .sobą mosty, jaik 
.gdy1by przeczuwając, rże Strach i Imaginat:ja zastąipią mu drogę. 
Ileż jeszcze nie 1zyiskalłaJby ta scena, gdylbyśmy wciąiż nie :pytali 
samyoh siebie: kto to ~est ten pan? 

Boy, Kurier Poranny nr 332, Wa['szawa r. 1930 

LWÓW- ·TEATR WIEIJIG, !1930 iR. 

Nowość i aryigilnah1ooć •schiiH.1€1I'01WiSIIDiej i!nscen~zacjJ . Kordiana 
pdleiga na kotn1sek!we!nl1mej realliizaicjrl. ·trzech ZJatSald, którymi się fon 
wyiborny artysta sz·tiuati too tra!lnej w swej !Pracy kierował. Jak 
irezul tat wykazał, szłio mu o .to, alby: 

11. dać poemat dramatyczny Sfowaictkiego w całości, z obu prolo
gami i .ze W1Szyst'kimi scenami, przy mitn'imailnych tyiliko sk1rótach 
telkstJu, pOllega.jąrcych na o.puszczeni!U szczegółów n'ieiStotnych [„.] 

2. ,za.trzeć w !budowie sceny i w ogóle w konstriulkcji dbraru sce
niicznego wszel!kie ślady naburn1lizmru, który, jeśli wy.stępuje w sza
cie ś'wietnej, sik.rupia pasożytniczo na sOlbie uwa1gę wj/dzów, od'Wra
caijąc ją dd rzeczy .istotnej, tj. od akcji tiramatycznej, a zastąpić 

go jalk narjdalej posuniętą syntezą kiształtu i .symboliką w zaizna
cZJatnitU terenru, ralby przy pomocy falk1iego styilJu syinteityc.zno-sym
bOilkznego umożliwić sobie danie caJo.śc.i, a zarazem uwspółcześ
nić Jormę tea.trałną, stosując do niej iprą<dy, !Panujące dzisia1j 
w sz1Jukac:h !Plastycznych; 

3. 111zyslkać w sumie oddziałyiWań estetycznych mon111mentalność, 
dla inttenpretacji dziefra wielkiej poezji jedynie włiarściwą, a zara
zem tę czamjącą świe,żość wrażetni:a, jaiką wywołuje ukazanie 
treści dawnej i ogólnie znanej w [f'.ormie 'l'iUipełnie nowej. 

W p. Stanisławie Jrarockim znafazł SchlJiler niezwykle umiejęt
nego !Wykonawcę swych ;planów. ']oteż w dawszym ciąigtu tych 
rozwaiżań 'triudno lbyfolby mi oldldzielić prncę jednego i drugiego. 
Można by to :oce'Ilić tylko .wtedy, gldylby się !było świadkiem 1jej 
poczynania się i rozwoju. 

Za12macwne trzy cele o:sią.gnlięJto przez naldlaintle ialflcih~tElktumze sce
ny w jej za1sadniczym kooćou ksztaiłttU stałego i nie1:umiennego. Opar-

Tadeusz Łomnicki (Kor
dian). Insc. Erw.in Axer, 
scen. Władysław Da
szewski. Warszawa, Te-

atr Narodowy 1956 

to go na zasaldizie trzech ko1.nidyigmaoj'i, tj. ZJWykłego pQIZ11omu sc•eny, 
piętra \Ś1redniego i wreszcie najwyższego, przeciinającego wy,s.okość
sceny w jej ;połowie. 1Wszys1Jkie te ilrnn'dyg.nacje ipołąiczono ze sobą 
za pomocą scho:iów, !które ma•ją bu rwaŻ'ne :znaczenie w emocjonal
nym f.arimdwani1u grurp rzeźJbian.9kiiJch .i jiah 1ructhÓIW. Dwa dt!wory 
drizwi<Jiwe ipo 01b111 stronaich najnfaszego !Poziomu i otwór z wi1dl()-
1kiiem na horyzont w centra.11nym IPfU!Illkc·ie .uzuipełnJtły syistem części 
stailycih 1Jrnnst:ru1~cji. Czymm·ikiem zmiennym, kształtującym ihudowę 
sceny rw poszczegalnyic'h faizaich dtralmalt:u, były k·oitairy, które 1bąidź 

to od.słainrl.ały ciały horyzion t w scenach rplenerowy;ch, bądź też jedną 
z trzech jego części, lbą'.dź to wreszcie zasła,niały 1go ruipełrue, syrrn
boJhZtUjąc takie czy rnne wnętr1ze. Do kotar jalko dalsze elementy 
.zmienne dołączyły rsię możliwie skąipo aiplikowane fra.gme;nty ar
chitektury, ·Z'a pomocą lktóryrch .syrmtholicznie 11oka'lizmvaino akcję na 
tym czy i,n.nym terenie. Gdz1ie faidziej rnbiono to tyiliko przez dd!po
iwie dnie .u1stawie;nie jednego, co na1jrwyiżej !kilku m e!bli, allbo tyJko 
przy pomocy światła [priolog I-szy], .a~bo nawet przez sam riuch 
mas [scena kor·cmac ji lu1b eigzeilmcji]. Sam stały szJkielet budowy 
scemiciznej miał neutralną 1barwę ciemnO's.za·rej zieleni: 1rolę ma}a
rza, opetr'Ujące.go f.anhami, poz·ostawii•ol!lo refJektornm. Ten sam ton 
dtr.zymała ku:rityna i pad!iium, kltórym .prrzyis.1onięto dlziurę onkie-



Przed sypialnią cara. 
lnsc. Erwin Axer, scen. 
Władysław Daszewski. 
Danuta Szaflarska 
.(Strach), Tadeusz Łom
nicki (Kordian), Janina 
Niczewska (Imaginacja). 
Warszawa, Teatr Naro-

dowy 1956 

suralną, aiby w ten siposób uikrryć or!kliestirę, prizyfbl:iiżyć scenę do 
wiJddwin~ i za1pdbłietc aiklu!s'tylc.12Jnemu mamawaJnJiJu się słów alkltiora, 
pochłacniain~h paiwtne'j pl'lzez ową próż!llię. 

Jak zaznaczono w :lwmwniikacie z teatru, rozplanowanie akcji na 
trzech koniClyignacjach rbyilo Zlg!Odne IZ „mickiewiczowską koncepcją 

teatru sławiańskiego, przejętą później przez rWyspiańskiego". 

Ma ta metoda jecmalkże ta1kże pewne swoje nieibeZ1pieczne strony . 
.Jeśli się ekonomię i.symbolicznej syin tetyiki IPOsunie za daleko, d. to 
w scenach monologowych r1UJb co najwyżej diaJogawych, grozi to 
wywołaniem 'wrażenia pewnej czcZIOŚci i monotonii. Talk •byfo ze 
sceną rw .Jarmes Parriku, zaznaczonym 1za rpomocą konJStriuktywicznie 
uproszczonej i z;def.ormowarnej bramy, ze sceną na skale Daver'!U, 
zama·rk•owianej przez biaiło-żółte :Skrzynie .i ze •SZCZY'tem Mont 
Blarncu, który oznaczały czarne skrzY'nie - wszędzie oczywiście 

z dodartkiem nie1ba . Tu zasad.a urproszczeń rposzła za daleko, ibo nie
mal aiż .do taJb1icze'k z :napisami w tea1trze szelkspir·OWSkilm. !Myślę, 
że nie sprzeniewierzając się czysto.ki styilu, -można !było chara:kte
ry1styłkę matel'lialnej struktury teren!ll rbatidziej sprecyzow·ać [tkredo
wa 'Skała, śnieg i lód, dJrZ1ewo; bc1tarniJka nie jest bynajlmniej d1a 
konstrulktyw.iL5mu pr01blemem nierozwiązalnym: zob. liście u Le-

Kazimierz Opaliński 

(Papież). Insc. Erwin 
Axer, scen Władysław 

Daszewski. Warszawa, 
Teatr Narodowy 1956 

gera]· .Poddbnie za sucho wyipadł kształt sceny z Violettą, g:dzie 
by:ł tyi~ko jedern me:bel, co iPTa\Vlda .bardw wymowny, .bo otomana. 
[Taż Vi·o1'etta powinna mieć na rcz·ole opaskę złotą ,na którą WISkaru
je Kondfaln, mć1w,iąic, że ~u!Pił ją za eenę ·zarm!kiu ewyich praid.Z'ia
dów]. 

Natomiast tarrn, gidzie ekonomii . kształtu nie .posunięto 1za da:le
ko, liUJb zastąpiono ,go idootatecznie światłem lu:b riuchem mas, efekt 
byił doSkonały. Tu nrależą dw.ie kol1Umny szlacheckiego 'dworku, 1lro
lumna ;Zygnnunta, 1scena u !Pa'pieża, scena Kronsta:ntego z carem 
i scena w w1ią1zien:iJu. Wśród sce'n qperują1cyich ma1sam~ liui:lzlkdmi 
n:aj'Sil.niejsze, potężne wrażenie zr.olbhla rytimiwcja rgestów w sce
nie spiskowej, syimlh(jliz.ująca w~an:ialle zapał rewol1uicyjny, roz
buldzo!ny iprzez Kortdia1na. 

IN aijwięlkszy tr.itUimf jeldl!lak o:lniesiono rw ,h'zech scena:ch: w pierw
szym rprcilorgJU, w sceillie rzamachu na cara i w tSCenie IS?Jpitala i\Va
ri:aiów. W piel"Ni.szej lbylo 1mUJdnością nie lada .zeriwanie z r10man-
tyiczno-ibaij'kowym szaJblonem rciialblów, tMefistofelów i aniołów. Roz
wiąwno ją .ogromnie prast.o i ogromnie artystycznie: irruconio .snop 
cynOlbrawoczerw'Oile,go światła .na !Półnagie postacie diaibłów > 

ugrupowanych rzeźlbiia1rSko w sposób iprzypominający trochę Goyę. 
a tr.oc!hę postacie z Bramy piekielnej Rodina i rZlucono snop.· 



Jan Kurnakowicz (W. 
Ks. Konstanty), Tadeusz 
Łomnicki (Kordian). 
Insc. Erwdtn Axer, scen. 
Władysław Daszewski. 
Warszawa, Teatr Naro-

dowy 1956 

, biaiłeg.o Ś'wi.altła na sto'ją'Ce ma 1I1aj 1wyższej foonidyignacji !białe ipoota
de alndioł.Ow z jpr~z1łwln:ie mlilsiternymi z;ltdtymi Skirzy!dłami, uijęt€ 
w styłiu jpreraifaelltijtóiw alnigi:el!Skiirch Bu'l1Ile Jonesa, Wai~tisa, WfZ)gilęld-

. nie Sttruidwi'dka. 
W scenie zamacihu na caira śwjretny 1bJ71ł lksz1Jal}lt sceny .z potężny

mi t0knami, świecącym demonicznie trójikątem sferyic:tmym w wy
kmojru sy!pliiallnd oama, a pri21e1de wiszyistikliJm z wkl1ziaJdilarnym, nJeSły
cihiainie swgestywnym ipocholdem trumien, które jednak rpowiinny 
zmlki'nąć mottnenlta'l1nie z ch'Wtilą ·zemjchleln:ia Kioridia:na, bo są jego 
wiizją. lmaJginae1ja j Strach imiaQy igłosy ziby.t nhlcle .i niewyraźne. 

.Myślę, że lepiej :zag:raHlby te role męŻIC1zyźni. [Natomiast świetillie 
po rzeźJbianSkiu rwyigtląidały /kobiety, symJbolizujące chmury w sce
nie Mont BlainCIU]. 

llmJporn01Wa~y .wreszcie trzy ipot~ne, irówlrlież po rzeźJbiarsku uję
. te, niezJmiemie tratgircz'ne <gl'lupy wa1rfaitów w scenie .SZlp!i:talnej. To 
. bylłto .talkże ooś jakby z rodinOW!Skiej Parte de l'enfer. 

Ze ~aw reżyiseT1Skioh podnieść jeszcze pragnę jialko moment 
. dodaitni ulkazan·i<e ina ocenie egrekiucji, kończącej dramat, o k'tó~j 

ru ffiowadk:ieg.o - ibar'dzo 1zresztą pomysłowo i efekltown:ie - :imfor
murje tylllro roz;mowa thwmu. Ze starnOW1iska ,plia.styiki scenicznej to 

.·było J.epsre. Alle ktuintyinia pdWlintna spaść naityiahim!ra~t po słdW!a.ch 

Piac Saski. Insc. Erwin Axer, scen. Władysław Daszewsk:d. Tadeusz Lomniic
ki (Kordian), Jan Kumakowicz (W. Ks. Konstanty). Warszawa, Teatr Na

rodowy 1956 

„Oficer ,g.o nie w~dzi - rękę JP'Odniósł w ,górę", alby widz miał 
pewfność, ż.e Kl()r\c:Haln ZJgi:inął dstotlme. [ ... ] 

W grze alk!tormv ulderzaiła qgrdmin.1e dtddialtlnio przede W'SZY'stlkittn 
świetna jej ·zespołowość, w której ·21aaratn1żowanilu Scihli'ller - jak 
dd <daiwna .wiadomo - specjalnie rjes:t mistrzem. 'Rola Kortlianai
to iogrom, jalko apanawan±e pamięci:owe, rja'ko wyisiiłelk al'ltystyczny 
i tl'luld tfi.zy.ctny. Wywią'zalł .się 1z :niej !P· Strachocki w spOISób godny 
wysdkliej poclhlwiaiły. Oc~die w pli.Efuwlszytm ak'de i:lruzj1i, że jEiSlt 
pięfuaistdletndm c:hfopcem, dać .nie mógł. iDla ~iuldzi, palmięta1jących 

w tej .roH 'Tulralsi~cza, kitóry C'Zlal00Wa1ł mel,Qdlią swi~o głosu, 

i Aid!wen11Jdw1i.cza, !który ipddlbijialł swym ~ętr:zmym żarr-em, !Kor
dian :p. Strachocikiego 1byił ·za marł-o poryiw~jący. Ale mia~ ogjeń, 
s~l:achetność, gest : WZI'IU'szał. Kapitalnym, zwlaszcza w maisce 
i :gestyce ibył szatain rp. Wieocińskiego . 

Władysław K •ozdckd, Słowo Polskie nr 332, Lwów 
r. 1930. 

WiAJRJSZAJWA - TiEA!TR POIJSIKI, 1935 R. 

.. :Koniec poimyś1'any .jest rgenialn1e. Ciemny rzarys !Postaci Kor
diana, gdy wysdko, na piętrowej lkonidygnacji stalje rpr21ed lulfami 



Przygotowanie Insc. Bronisław Dąbrowski, scen. Ancfu-zej Pronaszk>O. Kra

ków, Teatr im. J. Słowackiego 1956 

odtdzia•ru egzskucyjnego, ima niesamowitą .sugestię olbra.zu Goi. 
Nim pakinie kormenda, .nim dobiegnie goniec z ułiatskawieniern, 

dnży :w nas wszystko jalk!by wOJbec jalkichś >0statecz.nyc!h roz
stir,zyig.nięć. W tę zamal'lłą ciszę •wzruszenia paidaiją słowa motta 
z Lambra przeniesfone tu z frontu poematu i rmówione iprzez po
stać symibolHZJują•cą Słowackiego : „Więc będę śpi•ewał i dą1żył do 
kresu, ożywię iog1ień, jeśli jest rw iiSkierce". Po nich spilywra'ją na 
scEmę "Z dwu stron sztandary, ,barwy naradu i owijają ca•ły obraz 
skrzyidłami a1poteozy. 

[ ... ] Wyrzykowski ibył prawdziwym młodym, romanity;cznym 
Kordianem. Marzycielski i narcyz.owy z początk!U, rozimstał się 
w s.zaTipią•cej !burzy drarma·tu, .a.iż 1uciszył się isk'Upioną, męską po
wagą. Przy skromnytm .zasobie jego igestu i głosowej in'tonaic1ji dał 
postać 1szczerą i igorącą, .bez żaldnych fałS'zów i przesady. Wiersz 
mówH 1ba11dw ddbrze [ ... ] S2'Czegó1nie udatnie zaigrał Szatana 
Wierciński. .Zna11.a1ził ldtla niego niezwykłą maskę, a ja!lm Doktór 
dodał mu jesZlCze niE•samowitą, upiorną gestykulację. Pię'kniie 

br.z1miały słowa Nieznajomego, rzucone z siłą przez Węgrzyna. 
Świetnie wyszło przewidzenie Stracha, co jest z;aslugą deiklama
cyjnej ekspresji Andryczówny. 

Ka zimie r z Wier z y ń s k i. Gazeta Polska nr 309, War
szawa r. 1935. 

Przygotowanie. Insc. Bronisław Dąbrowski, scen. Andrzej Pronaszko. 
Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1956 

WAIRJSZAWA - TEATR NARODOWY, 1956 R. 

Nowoczesność przedstawienia Kordiana nie jest jakąś nowo
czesnością programową, eksperym•en'tailną czy eikJStrawa:gan:cką [ ... ] 
Axeir ma coiś od siebie Ido [pCMr.ie!dzenia. Ba"I'ld1ZJ0 chiaralkterystyc~ną 

d'la swej inldywidiuail.ności, ibaridzo iintele'ktuialną, lbardzo ddkłatdnie 
prizemyślaną 1konceipcję inscenizacyjną Kordiana przeipirowadza 
w ipr.wdstaW1ienilu z żelra·zną konsełk'Wencją. Czystość i jednoli!tość 
myśli inscenizacy;jneij jest ;u.derzają1c.a r ... ] 

Zaczni•jmy od opraiwy scenogrrufa:znej . Jest -ona niezmiernie 
oszczędna, a .przy tym baro:w suigetSty.wna . . właidyisła1w Da·szewski 
qperwje .nowoc•zfa5nym skrótElm i ailuzją, !która pozostawia s.aerokie 
pole ld!lra wydbrnźni iw.ildza. 1Wiell!kie półkole horyiz.ontu - błękitne 

na wolnych przestrzeniach, ciemne w scenach zamlkniętych -
i na tym tJle jalkiś jeden pla-styc,zny aikcent: skrzy;dła aniołów 

przy;pcmi.nia:jące ZJbroję hiu1sal'Ską, ·dkaleczale drzew.o w alei og>ro
dowej, !Przystrzyżone drzewa w pa•rłku londyńskim, zw.i.sająca 

~słona rw :pdkoju Laury, punpura i sikarłat w Wa•tykanie i .gabi
necie cara, cza•sem w iQgóle nic, ipusta przestrzeń - to wszystko 
gra znakomicie z rorniantycznym dramaitem. N a scen·ie znajdują 
się wyłącznie tylko te elementy deikoracyjne, meble czy rekwi
zyty, które są nie~będne, bo mówi o nich tekst dramatu. 



Ogród. Insc. Broni
sław Dąbr.owski, 

scen. Andrzej Pro
naszko. Tadeusz Szy
bowski (Kordian). 
Kraków, Teatr dm. 
J. Słowackiego 1956 

[„.] znako1rruiita muzyika Zbigniewa Turskiego [„.] swymi ostry
mi, przeni'khwymi dźwięikami, w lk!tórych dużą xolę igrają instl'lu
me.nty iper!lrusyjne, r~bi wstrząi.sa1jące :wra1żenie. 

i[„.] W fasceniizalCJji fuj dramat romantyczny został zracijonali
zawany .[„.] Axer rezyignruje z efektów w.ildowiiskowych nawet 
w talk szlachetnym wytdaniiu, 1jalkie miał kiiedyś Kordian :iin'Sceni
zawany przez Leona Schhllera. Na scenie ·są tY'l'.ko ci, !którym 
poeta ~azał mówić. Nikogo więcej. iDJa'tego tłium składa się jedy
nie ,z OOffiiu ·osób, a chór zmienia się w jedną osdbę. Ob.razy są 
statyczne. To co się dzieje, dzieje się właściwie za sceną. 1Widz 
ma to ujrzeć „oczyma duszy" ze słów, !które ze sceny słyszy. 
Alkltor1zy stoją niemal nieriucht0mo, prawie bez .gestu i mimiki. 
Tyl!ko mówią te!kst. I mówią go unikając wszelikiego wzruszenia. 
Sta:rają się wyldolbyć poezję nie prze.z patos i irmzeżyoie, aile (przez 
spdkojną .i wyrozumowaną dyiscyipltnę środków alktiorskidh. Mówią 
w rytmie szylb'kim, .bez iprzeciąg1ania zdań i nastrojów, a przy 
szy:b!kości ·tej nie giulbią się słowa i myśli [.„] 

J ełdnakiże z talk dnte1€!ktua1ln:ie ~reparowanego przedsta1wienia 
wieje ohWd. Jest ono niewą'1lpliwie zimne. Poszczególne jego fraig
men ty moż'na 'Sll'Ilaikować z :przyjemnością i zainteresowaniem, ale 
nie c:zmjemy się gaębolko w,ziiuszenii [„.] 

Przed sypialnią ca
ra. Insc. Bronisław 

Dąbrowskii, scen. 
Andrzej Pronaszko. 
Ryszard Bi etruski 
(Kordian) Kraków, 
Teatr im. J. Sło-

waok.iego 1956 

Niewąltp[iwie są w tym przedstawieniu sceny znaikomi.te, któ
rych udęcie będzie c'hyiba zaipirsa.ne w dziejach naszych inscenizac1ji 
·dmalmatu T<JIIllailltycznego. To są te częśdi Kordiana, w kitórych 
przede wszystkim myśll dochodzi do gł()ISU . A więc „iP11zyg<nowa
nie", mają'Ce charalktter pamfletowy; dalej spiskowa scena dyskru
sji w ipoidziemiach z dosik·ona~e sfkon.struowaną kompozycją i silnie 
pod\kireśfonymi -pun'ktalmi napięcia; i!Ilteresująco 1roZW1iązana świa

tłem scena nocnego !błądzenia Kol1diam.a ipo zamkowych sailach 
i 1jego idySkJUrs z I:maigi1nacją, Strachem i Wd!dm~ [„.] d. iprzede 
W\Szyistk:itm scena w 1Sllpitalu wariatów [„.] Tu gorz!ld, rpoetydki 
sankaZIIll wydobyty z-astail: w sposób ikaipi11Ja:l1ny 1bez tal!llieg.o deimo
niZJinru d<Jiktora-sza tana .i malkaJbry wariatów w kla1tJkacll . Tych 
kffka scen wystarczy, alby inscenizację iprzedstawienfa Kordiana 
pOO'tawić wysdko. 

[„.] Jiam. Kiumalkowkz w 1101.i księcia Konstantego. Jest to !krea
cja alkt:or1.9kia. z nzęldru .tych, !które chc!i.ał·Oby się nazwać igenia:hnymL 
Ten iksiąeę ma w '9obie c-oś z dz!kiego zwier:ziaika, kąsa1jącego 

i szc:?JUtego. Tępa głupota i 1birufa1lne dkrucieństwo, dziecinne za
kochiainfo rw ilronliat!h i ludziach, !którzy 1rra 1tych koniach dobrze · 
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umieJą jeMzić - wszystkie te cechy księcia Konstantego poka
zuje Kiurnakowicz niesłychanie skondensowanymi i wyra'Zistymi 
śr·odkalmi arktorSkirmi [ ... ] 

Kordi1aina gra Taldooisz Łomnicki [ ... ] Jego ro.zterk·i wewnętrzne 
i historie miłosne nJie Jbudzą wiary [ ... ] Dopiero w monoJ:ogiu na 
Mont-Blianc jego ładny i czyisty głos mbr?Jmi mocno. iPotem 
w scenie spr&lru będzie mialł akcenty porywające, a w scenie wię
ziennej OUid<YWinyrrn strof.om: „Nie 1będę 'Z nimi..." na'da 1ball'dzo suib
telne ciepłio wewnętrznej czystości 1i wzruszenia. Tymi trzema 
scenarmi Łomnidki w1bi.Jja się ,mocno w ;pamięć .słuichac1za . 

A u gust Gr od z i ck d, Zycie Warszawy nr 102, Warszawa 
r. 1956 

W podziemiach. Insc. Bronisław Dąbrowski, scen. Andrzej Pronaszko. Kra
ków, Teatr im. J. Sł()wackiego 1956 

Scena spowiedzi. Reż. Kaz~mierz Dejmek, dekor. Kazimierz Dejmek 
przy współpracy Jana Krzewickiego (oprac. plastyczne) i Wilhelma Sta
szewskiego (oprac. techniczne). Lech Madalliński (Ksiądz zakonny), Ignacy 
Gogolewski (Kordian), Janusz Strachocki (Grzegorz), Warszawa, Teatr Na-

rodowy 1965 



Plac Zamkowy. Reż. Kazimierz Dejmek, dekor. Kazimierz Dejmek przy 
współpracy Jana Krzewickiego (oprac. plastyczne) i Wilhelma Staszew
skdego (oprac. techniczne). Na pierwszym planie Mieczysław Milecki (Nie-

znajomy). Warszawa, Teatr Narodowy 1965 

Szpital wariatów. Reż. Kazi.mierz Dejmek, dekor. Kazimierz Dejmek przy 
współpracy Jana Krzewickiego (oprac. plastyczne) i Wilhelma Staszew
skiego (oprac. techniczne). Igor śrniałowslci (Doktor), Tadeusz Woźniak 

•i Adam Mularczyk (wariaci). Warszawa, Teatr Narodowy 1965 

Ignacy Gogolewski 
(Kordian). Reż. Kazi
mierz Dejmek, dekora
cje Kazimierz Dejmek 
przy wspólpracy Jana 
Krzewickiego (oprac. 
plastyczne) i Wilhelma 
Staszewskiego (oprac. 
techniczne). Warszawa, 
Teatr Narodowy 1965 

OD REŻYSERA 

z olmzji 200-decia Teatru Narodowego wystawiliśmy w dniu 
16.XI.65 r. Kordiana. Była to iPróba zaprezentowania pełnego 

telkstu u tworu. 
Obecna rpramiera jest wersją poprzedniej. Eksponując na 

piel'!Wszy rplan dramat pohltyczny zrezyignowaliśmy ,z IPairtii tekstu 
poświęc•onej <loj1rzewainiru .bohatera (akt I, część aktu II). 



Wnętrza Teatru Narodowego sala Vogla 111> 

Zamieszczone w programie zdjęcia pochodzą ze zbiorów: 
St. W. Balickiego, J .Gota, J. Strachockiego, M. Wyrzykow
skiego oraz Muzeum Teatralnego w warszawie, Oddziału Te
atralnego Muzeum Historycznego w Krakowie, Państwowego 
Instytutu Sztuki, Redakcji „Teatr u" i Teatru Narodowego. 

* 
Fotografie z przedstawień Kordiana wykonali: Agencja Foto
graficzna „Swiatowid", St. Brzozowski, Dorys, Foto-Lena, 
Mnlarski i T:iwrell, E. Hartwig, F. Myszkowski, B. Stopiński, 

G .Wyszomirska, D. zawadzki. 
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