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Romantyzm euroi;ejski pozostawił po sobie wiele dzieł, które poprzez dzieje mło
dości wybranego bohatera mówią o dziejach jego pokolenia, a poprzez historię pokole
nia o całej epoce. S'powiedż dziecięcia wieku - tytuł pochodzi od wielkiego romantyka 
francuskiego Alfreda de Musset - to wspólne miano podobnych utworów Kordian Sło
wackiego jest również taką spowiedzią, szczególnie dramatyc:rną i gwałtowną, ponieważ 
dzieje młodości Kordiana wplątane zostały w wydarzenia tyczące się całego narodu, 
przymuszające psychikę romantycznego młodzieńca do szczególnego napięcia . 

Kim bowiem jest ów bohater dramatu młody, 15-Ietni eh/opiec, który w pierwszej 
scenie słuchać będzie opowieści starego wiarusa Grzegorza o epoce napoleońskiej, 

piramidach, roku 1812? Zrazu nie jest on nikim innym, jak dalszym wcieleniem dwóch 
romantycznych przyjaciół, bohaterów Godziny myśli. Jeden z nich, którego pier
wowzorem był Ludwik Spitznagel, wybitnie uzdolniony orientalista, przyjaciel młodego 
Juliusza, samobójstwem zamyka ów poemat, podobnie jak w rzeczywistości uczynił to 
był Spitznagel. Drugi z młodzieńców przenosi się na karty Kordiana, romantyk nie
mniej typowy - dziecię bólem uczuć złamane przedwcześnie. 

Pierwszy akt dramatu to przygotowanie ponownego samobójstwa romantycznego. 
Nie tylko o miłość· chodzi w przesłankach tego rozpaczliwego gestu młodzieńca. Kor
dian pragnie wielkiej próby życiowej, pragnie zmierzyć się z losem i życiem, opowia
danie Grzegorza jest dla niego wezwaniem do podobnej próby, tak je rozumie, tak 
wcielić pragnie jak na to stać młodych, gdy pierwsza wielka miłość zagarnie ich 
w swoją władzę. 

Miłość Kordiana do Laury jest miłością - jak to często miało miejsce zarówno 
w dziejach jak w życiu romantyków - do kobiety nieco starszej wiekie·m. Laura 
z niejakim pobłażaniem traktuje egzaltowane zapędy romantycznego dziecięcia. Ina
czej po stronie Kordiana. Ten cały idealizm młodzieńczy, wszystkie posępne i żarliwe 
marzenia wkłada w swoje uczucie. Daremnie, całkiem daremnie! Laura, w istocie salono
wa dama romantyczna, chętnie przyjmuje hołdy młodzieńca, ale nie ich konsekwencję, 
nie treść filozoficzną, nie dramat młodego serca. 

Ten zawód wkłada Kordianowi broń samobójczą do ręki. Drugi z bohaterów 
Godziny myśli ma zginąć , podobnie jak pierwszy - marzeń zdradą. 

Założyć trzeba i pamiętać, że pomiędzy aktem pierwszym a drugim dramatu upływa 
kilka lat. Upływa znacznie więcej czasu aniżeli między aktem drugim a trzecim. Kordian 
już nabył gorzkiego doświadczenia, dojrzał, wiele zobaczył i nadał daremnie szuka celu 
w życiu. Pod postacią romantycznej podróży akt drugi ukazuje kolejne ogniwa jego 
rozczarowań. 
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Romantycy nazywać: zwykli wojażem wielką podróż zagraniczną, marzenie o po
dobnym wojażu wielokrotnie przewija się w twórczości Słowackiego, zanim w kilka 
lat po napisaniu Kordiana zrealizuje się w jego podróży na wschód.' Pisząc ten dramat 
znal już Anglię i Szwajcarię, dopiero miał poznać: Wiochy, te trzy kraje wprowadza 
w szlak podróży i doświadczenia bohatera, 

ów szlak i doświadczenie przerastają czysto romantyczne horyzonty widniejące 
w akcie pierwszym. Poczyna w nich chodzić: o sprawy ogólne, zarówno w polskim ich 
sensie, jak w sensie doświadczenia, którego z wiekiem każdy człowiek nabywa. W sce
nie z dozorcą, w świetnie i błyskawicznie rozegranych scenach z Violettą, przekonywa 
się Kordian, jak wielką jest władza pieniądza nad ludźmi, nawet nad uczuciem miłości. 
Lecz tym razem juź nie reaguje w sposób rozpaczliwy - wprost przeciwnie, odpowiada 
kpiną. 

Jeszcze dobitniej horyzont czysto osobisty zostaje przekroczony w scenie z pa
pieżem, w proteście patriotycznym Kordiana. To juź nie ogólnikowe dziecię wieku prze
mawia. To buntuje się dziecię polskich powstań, romantyk, którego doświadczenie 

zrosło się w jedno ze sprawą walki wyzwoleńczej, ze sprawą przegranego powstania 
listopadowego. 

Monolog na szczycie Mont Blanc staje się oczywistą konsekwencją tego dojrzewa· 
nia bohatera. Zapada w nim decyzja powrotu Kordiana do kraju i działania na ziemi 
ojczystej. Nie tylko Kordian osobiście podejmuje tę decyzję . Podejmuje ją cała logika 
wydarzeń obecnych w jego osobistym losie. Kordian wykonywa tylko jej nakazy. 

Dlaczego jednak decyzja ta zapada w tak niezwykły sposób? Pomyślmy chwilę. 
Czy wyobrażamy sobie Kordiana, który by swój wielki monolog wygłaszał na stopniu 
dyliżansu, wśród trzaskania z bicza zniecierpliwionego pocztyliona? Tak bywało w nor· 
malnej rzeczywistości. Lecz niezwykłemu przełomowi w duszy bohatera mają prawo 
towarzyszyć okoliczności niespotykane, niezwykłe. Wielką logikę wydarzeń i doświad
czeń obsługuje niezwykła sceneria, tylko w dramacie romantycznym możliwa. 

Dlatego chmury i wichry zanoszą Kordiana do ojczyzny. Oto jesteśmy nagle przy 
słupie granicznym Królestwa Kongresowego. Minęły lata najwcześniejszej młodości, 

skończony również wojaż romantyczny. Przemieniony bohater powraca do kraju. Lecz 
już na miejski dziedziniec. Gdzie go ujrzymy? 

Akt trzeci Kordiana wymiarami swoimi znacznie przewyższa dwa akty pierwsze 
razem wzięte. Także w skali idei i użytych środków dramatycznych stanowi wyższą 
od nich sumę. 

Dlaczego? Teraż dopiero rozpoczyna się dramat właściwy. W dwóch pierwszych 
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aktach wydarzenia niejako przepływały przez osobę i psych ikę Kordiana. Obecnie, 
w s~isku _koronacyjnym i w Warszawie, Kordian, swoimi postępkami czy nawet ich 
brakiem, Jak na progu sypialni cara, - wydarzenia te wywołuje. Dlatego dopiero 
obecme rozpoczął się dramat właściwy, dlatego dwa pierwsze akty Słowacki potrakto
wał krótko, jako przygotowanie do skupionych obecnie wypadków. 

Cztery są główne sceny trzeciego aktu i każda z nich spleciona jest z działa
niem i osobowością Kordiana. Najpierw wielka i daremna jako próba porwania spisko
wych do czynu dyskusja dramatyczna w podziemiu Katedry św. Jana . Tę dyskusję 
i walkę Kordian - podchorąży, Kordian - poeta romantyczny przegrał, nie porwał 
za sobą spiskowych. 

Trzy kolejne sceny dalsze stanowią łańcuch o wyjątkowej konsekwencji. Scena 
z Imaginacją i Strachem. Szpital. Więzienie. Każda z nich to scena metafora scena -
symbol, scena - skrót dramatyczny. Wszędzie Kordian jest głównym boha~erem, ale 
w coraz to innym momencie jego biografii ideowej. Spowiedź dramatyczna polskiego 
a romantycznego dziecięcia wieku coraz wyraźniej składa się z faktów, które na 
klęsce bohatera symbolizują i ujawniają tragiczne losy naszych walk wyzwoleńczych. 

W scenie przed sypialnią cara ma zapaść decyzja czynu i jeszcze się toczy o nią 
walka. Niezwykła , patetyczna walka o podobnym wymiarze ideowym, co na szczycie 
Mont Blanc. Dlatego środki dramatyczne są podobnego gatunku. Ponieważ dotyczą 

psychiki bohatera, ponieważ cały sens sceny to jego monolog wewnętrzny, przybie
rają postać naszych władz wewnętrznych przemienionych w widma. Bo strach, bo 
wyobraźnia, to nic innego jak nasze władze wewnętrzne, w których sieci znalazł się 

Kordian, niezdolny by się z nich wyplątać. 
W szpitalu dla obłąkanych Kordian znalazł się po klęsce wszystkich swoich dążeń. 

Znów postać napół fantastyczna towarzyszy rozrachunkowi jego z samym sobą: Doktor, 
stylizowany na szatana. Doktor, wcielony ·duch sceptycyzmu. Kordian przegrał w opinii 
spiskowych i w sumieniu własnym, ponieważ nie wykonał zamachu na cara. Lecz nie 
stracił wiary w sens swojego czynu. Doktor-szatan tę wiarę usiłuje mu wyrwać 
z serca. Daremnie - Kordian obroni się przeciwko jego pokusom, nie dopuści do osta
tecznej własnej klęski. 

W więzieniu nie napotykamy już żadnych postaci fantastycznych. I to również 

jest logiczne! Słowacki sprowadza bohatera do jego rzeczywistego losu, losu skazańca, 
towarzyszą mu cela więzienna, Grzegorz, spowiednik. Strachy i imaginacje byłyby tutaj 
równie nie na miejscu, co na progu sypialni carskiej długa gadanina Kordiana wspar
tego o karabin. Izba klasztorna, obrócona na więzienie, okno kratowe, stół i łóżko 

drewniane" - wystarczy sama prawda. 
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Po raz ostatni oglądamy Kordiana, kiedy oficer plutonu egzekucyjnego podnosi 
ramię, ostatni gest przed komendą: „Pal! Czy padły strzały, czy bohater zginął? Można 
snuć jedynie domysły. Dramat miał stanowić pierwsze ogniwo trylogii, więc bohater 
musiał być ocalony. Najpewniej strzały padły. Pluton polskich żołnierzy strzelał nie
celnie. Ciało Kordiana oddano Grzegorzowi i w jego dłoniach bohaterowi zostało przy
wrócone życie. Bliznę samobójcy zmazała i przekreśliła inna blizna - godna praw
dziwego bohatera. I dlatego kurtyna zapada, zanim padną strzały, ażeby w widzu nie 
utrwaliło się przekonanie, że Kordian zginął definitywnie i nieodwołalnie. 

Spowiedź polskiego dziecięcia wieku, dramat o romantycznym pokoleniu w służbie 
walki wyzwoleńczej, to tragiczna i podniosła autobiografia polskiego romantyzmu -
tak bowiem przebiega: od samobójczego gestu po konieczność śmierci za ojczyznę. 

I to jest właściwe imię - Kordiana. 
Kazimierz Wyka: „Imię Kordiana": 

Szkic z programu przedstawienia 
„Kordiana" w Bydgoszczy w 1959 r. 
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W szystkie rozprawy krytyczne uznają · monolog Kordiana na Mont Blanc za punkt 
zwrotny dramatu, za jakąś Wielką Improwizację. Umarł Kordian, kochanek i wędro
wiec, wrócił do Polski spiskowiec i działacz rewolucyjny. Jest w tym zgodna i dawna, 
i nowsza historia literatury. Badacze stwierdzają nawet, że powrót Kordiana rozpoczyna 
dopiero właściwą akcję, że utwór rozpada się na dwie części: pierwszą - monologową, 

epicką, romantyczną, i drugą - dramatyczną, polityczną. Odtąd Kordian zostaje mocno 
osadzony w historii. Zaczyna się go traktować jako dramat o powstaniu listopadowym. 
( . ) 

Po raz pierwszy od lat bez mała dwudziestu wszedł Kordian nd sceny polskie. 
od razu na dwie. Ale myliłby się, kto by sądził, że dziesięć lat błąkań, poszukiwań 

i przygotowań potrafiło zbliżyć do siebie zasadniczo obydwie koncepcje teatralne. 
Nawet szacunek w Krakowie, a w Warszawie pietyzm dla tekstu nie zbliżyły do siebie 
przedstawień. Erwin Axer zobaczył Kordiana jako dramat współczesnej psychologii 
moralności. Bronisław Dąbrowski przedstawił na scenie tylko dramat historyczny. 

( . . ) 

Istotny sens obiektywny obrazów demaskujących bezradność bohatera to potępie-
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nie zr:z samotnictwo, za odęrwanie od mas, za brak związku z siłami narodu. W tym 
szukać należy iródła niemocy Kordiana. Pozytywny bohater szlacheckiej rewolucji 
został w tej postaci wyraźnie zaatakowany. Pisał to Stefan Żółkiewski w swojej książ
ce o Mickiewiczu. Ale spoza tych zdań nie można dostrzec prawdziwego Kordiana. 
Bądźmy konsekwentni. Kordian ginie, bo oderwał się od mas narodu. Powinien się 

z nimi związać. Są one w dramacie reprezentowane ' przez spiskowych, którzy cofają 
się przed odpowiedzialnością, i przez lud warszawski, który, patrząc dość obojętnie na 
zasadnicze wydarzenia polityczne, wzrusza się do łez tym, że żandarm potrącił kobietę 
z dzieckiem. A więc naukowa analiza Kordiana zaproponowała bohaterowi oportu
nizm : nieodrywanie się od bojaźliwych lub obojętnych reprezentantów narodu. Para
doks możliwy tylko wtedy, gdy krytyk zbyt zajęty historią nie ma czasu na litera
turę. (.„) 

Obydwa przedstawienia inaczej pokazały Kordiana. W Krakowie Ryszard Pieturski 
jest melancholijny i bajroniczny. Czynu nie ma siły podźwignąć, przed pluton egzeku
cyjny idzie ze smutkiem; z żalem opuszcza ludzi, mówiąc to słynne: Nie będę z nimi... 
Inaczej w Warszawie. Tadeusz Łomnicki monolog swój Nie będę z nimi! rzuca z pasją 
i wzgardą. Jego Kordian jest wyższy ponad ludzi, którzy nie dotrzymali mu kroku. 
Ginie przytłoczony nie swoją słabością, ale tchórzostwem i oportunizmem spiskowych. 
Nienawistne są dla niego ich racje lęku i czołobitności nazywane racjami sumienia. 

Kiedyś - dostatecznie już dawno, by rzecz wypadła z pamięci, Krystyna Grzy
bowska pisała o Kordianie jako o człowieku, którego łamie zimna obojętność otocze
nia. Czy dramat nie polega także na starciu jednostki stawiającej sobie program mak
simum z układem społecznyin, w którym to jest niemożliwe do zrealizowania? Z ludź
mi, dla których dowcipkowanie z garbusia czy sentymentalna litość są ważniejsze 

i bardziej godne uwagi od hańby politycznej i społecznej? (Akt III, se. 1, 3). 
Axer rozumiał ten konflikt. Epizod z garbusiem pod kolumną Zygmunta był zakre

ślony ostro i wyraziście. W przeciwieństwie do przedstawienia krakowskiego, gdzie 
Dąbrowski usunął sprawę w cień, ·jakby trochę wstydliwie. Stąd u Axera jasna była 
motywacja zwracającej się przeciwko tłumowi postawy Kordiana. W programie za
miast artykułu historycznego znalazł się wybór cytatów z dzieł poety pod wspólnym 
tytułem. Słowacki przeciw konformizmowi. Kordian ze szczytu Mont Blanc wraca do 
Polski współczesnej. Rzuca wyzwanie konformizmowi, oportunizmowi, gnuśności mo
ralnej . 

Pojmowanie Kordiana jako historii walki narodowej albo jako krytyki szlachec
kiego rewolucjonisty pociągało za sobą wiele nieporozumień. Jak wspomniałem, dzie-

8 J. Słowacki: „Kordian", reż. 
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Teatr Współczesny; Warszawa ' 
1956 r. 



lono dramat nd dwie części, z których p1erwsz.4 lrdktowano jako epicki monolog trochę 
egzaltowany, romantyczny, i co tu ukrywać, nudny. Była to konieczna ekspozycja 
przy gotowa n ie właściwego dramatu politycznego, jaki rozgrywa się w trzecim 
dkcie. Te pęknięcia i niekonsekwencje, jakie z upodobaniem wynajduje się w utworach 
literackich, są jedną z klęsk naszej krytyki. Równocześnie zaś takie rozumienie 
Kordiana implikowałoby jego postawę bajroniczną, dekadencką, smutną i melancho

lijną. 
Ale Kordian nie jest tylko melancholijnym życiorysem piętnastoletniego chłopca . 

Kordian to dramat epoki. Dramat trzech postaw wobec rzeczywistości, trzech równie 
ponoszących klęskę. I tu się kryje tajemnica przenikliwości Słowackiego. I tu - tajem
nica trzech tak różnych stylów artystycznych, a przy tym tak celnych i tak konsek
wentnych. Kordian nie jest historią osamotnionego rewolucjonisty. Jest w trzech 
aktach napisaną i w trzech aspektach oglądaną tragedią pokolenia. 

Mówią o tym od razu pierwsze sceny Przygotowania. U Dąbrowskiego i Pronaszki 
szdtani są ubrani z francuska, po jako/Jirisku. Rozumiem tę scenę jako przedstawienie 
XVIII-wiecznego spadku, który się dostał następnemu stuleciu; można ich więc było 
ubrac bardziej " polska 1 szlachecka. Ale Axer i Daszewski nie powstydzili się stro
jów czartowskich rozszerzając, uogólniając metaforę. Racjonalizacja Dąbrowskiego 
ograniczyła się do zewnętrznych akcesoriów, do niewiary - że tak powiem - w ko
>tium. Racjonalizacja Axera sięgnęła w głąb. Z tekstu Przygotowania zarysowała 
pl a n, na którym ma się rozegrać dramat pokolenia. Pokolenia romantyków, globtro
terów i rewolucjonistów. le wszystkich ożywionych jednym uczuciem, jednym moty
wem psychologicznym wolą rzynu, ~mialego odrzucenia krępujących konwencji, 

wyzwani11 wobec świata. 
Z. Greń: „Powrót Kordiana"; 
zbiór recenzji teatralnych 
„Godzina przestrogi" 
WL - 1964 r. 
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Już przed wojną psychologizującą polonistyka (Kleiner) wolała widzieć w Kordianie 
dramat nadwrażliwości i wybujałej ambicji niż dramat narodu. Polonistyka powojenna, 
władze psychologiczne - nadwrażliwość, ambicję, brak siły do czynu określa społecz
nie, wymienia Freuda na ankietę personalną i... nieoczekiwanie spotyka się z poloni
styką tradycyjną, psychologizującą. ( ... ). Nie pierwszy to raz na metodologiczne zaklę
cia IBL-u przyleciały duchy z Krakowa, z Gołębiej 20. 

Warszawskie przedstawienie Kordiana to sabat psychologistów i socjologistów. 
Na scenie rozgrywa się pasjonująca zresztą, szkoda, że ciemnym językiem poezji napi
sana, powieść o szlacheckim rewolucjoniście ... nie, nie przesadzajmy: w sabacie tym 
psychologia zdominowała ankietę personalną - więc na scenie Narodowego Teatru 
rozgrywa się powieść o miękkim chłopcu, który szukał silnych wrażeń w rewolucji. 
Jest to powieść z dwudziestolecia. Historia zostaje podporządkowana psychologii; 
istnieje tylko o tyle, o ile bohater realizuje w niej swoją indywidualność. 

Łomnicki robi wszystko, aby stworzyć możliwie pełną kreację nadwrażliwego 

chłopca szukającego psychologicznej przygody w rewolucji. W scenie z Grzegorzem 
jest naprawdę znudzonym paniczem. ( .. . ) W scenach z Laurą jest mutującym chłopacz
kiem, który intelektualną gadaniną nadrabia braki erotyczne. Laura znosi to z pobłażli
wym spokojem. 

Wszystko to szalenie smutne i byłoby bardzo ciekawe, gdyby nie to, że przedtem 
był prolog. Pierwszy akt jest interesującym początkiem powieści psychologicznej, ale 
diabli w sugestywnych maskach, przepiękni, purpurowi aniołowie na ultramarynowym 
niebie oraz zradiofonizowane chóry Zbigniewa Turskiego zaskakują trochę, zawisają 

w próżni. Na scenie nie dzieje się potem nic wielkiego. Nic na mforę diabłów, anio
łów i chórów. 

W akcie drugim Kordian nabiera temperamentu. Zapewne dlatego, że sceny aktu 
drugiego są najbliższe powieściowej, biograficznej koncepcji utworu. W tekście jest 
po prostu podróżujący młody hrabia, szukający wrażeń, doświadczeń, mądrości. Są to 
po prostu świetne, realistyczne nowelki - zwłaszcza sceny angielskie i z Violettą. 

Gorzej jest z papieżem. Niezbyt rozumiemy dlaczego młody hrabia pozbywszy się 
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Osoby wedh1g kolejności wejścia na scenę: 

Kordian 
Czarownica 
Szatan 
As tarot 
Gehenna 
Mefistofel 
Diabły 

Archanioł 

Chór aniołów 

Grzegorz 
Laura 
Panna 
Dozorca James Parku 
Papież 

Papuga 

Wioletta 
Pierwszy z ludu 
Drugi z ludu 
Pierwszy młodzien : ~c 

Drugi młodzieniec 
Szewc 
Szlachcic 
Żołnierz 

Garbaty elegant 
Kol)iety 

Reżyseria 

Asystent reżysera 

- WITOLD DĘBICKI 
- ANNA KOŁAWSKA 
- PIOTR WYSOCKI 
- MAREK BARGIEŁOWSKI 
- JANUSZ MICHAŁOWSKI 
- JANUSZ OSTROWSKI 
- CEZARY KAZIMIERSKI 
- TADEUSZ PELC 
-- TOMASZ WITT 
- ANDRZEJ SALA W A 
- MARIA CHRUSCIELóWNA 
- EW A EKWIŃSKA 
- HALINA SOBOLEWSKA 
- CZESŁAW JAGIELSKI 
- TATIANA PAWŁOWSKA 
- MARIA CHRUSCIELóWNA 
- MAREK BARGIEŁOWSKI 
- PIOTR WYSOCKI 
- STEFAN GOLCZEWSKI 
- TADEUSZ PELC 
- ANNA KOŁAWSKA 
- PAWEŁ TOMASZEWSKI 
- KAZIMIERZ KUREK 
- ANDRZEJ SALA W A 
- CEZARY KAZIMIERSKI 
- TADEUSZ PELC 
- STANISŁAW SPARAŻYŃSKI 

- ZENON JAKUBIEC 
- TOMASZ WITT 
- MARIA CHRUSCIELóWNA 
- EW A EKWIŃSKA 
- HALINA SOBOLEWSKA 

- MAREK OKOPIŃSKI 

- MAREK BARGIEŁOWSKI 

JULIUSZ SŁOWACKI 

KOR IAN 
CZĘŚĆ 

PIERWSZA TRYLOGII 

SPISEK KORONACYJNY 

Muzyka - TADEUSZ BAIRD 

Car 
Nieznajomy 
Prezes 
Szyldwach 
Ksiądz 

Starzec 
Spiskowi 

Imaginacja 
Strach 
Widmo 
Dozorca 
Doktor 
Pierwszy wariat 
Drugi wariat 
Wielki książę 
Kuru ta 
Generał 

Lud 

Scenografia 

- JERZY KOZŁOWSKI 
- JANUSZ OSTROWSKI 
- WOJCIECH SZOSTAK 
- CEZARY KAZIMIERSKI 
- STANISŁAW SP ARAŻYŃSKI 
- KAZIMIERZ KUREK 
- MAREK BARGIEŁOWSKI 

- ZENON JAKUBIEC 
- JANUSZ MICHAŁOWSKI 
- JANUSZ OSTROWSKI 
- TADEUSZ PELC 
- ANDRZEJ SALA W A 
- PAWEŁ TOMASZEWSKI 
- TOMASZ WITT 
- PIOTR WYSOCKI 
- MAREK BARGIEŁOWSKI 
- JANUSZ OSTROWSKI 
- TOMASZ WITT 
- KAZIMIERZ KUREK 
- PIOTR WYSOCKI 
- JANUSZ MICHAŁOWSKI 
- ZENON JAKUBIEC 
- WITOLD TOKARSKI 
- CEZARY KAZIMIERSKI 
- TOMASZ WITT 
- MARIA CHRUSCIELóWNA 
- EW A EKWIŃSKA 
- HALINA SOBOLEWSKA 
- KAZIMIERZ KUREK 
- TADEUSZ PELC 
- ANDRZEJ SALA W A 
- STANISŁAW SP ARAŻYŃSKJ 
- WOJCIECH SZOSTAK 
- PAWEŁ TOMASZEWSKI 

- ANTONI TOST A 

Kompozycja ruchu sceny na Placu Zamkowym 

BOGDAN GŁUSZCZAK 



uciążliwej i kosztownej kochanki każe następnie płakać papieżowi nad losem swego 
narodu. Kordian nie nabrał dotąd praw do przemawiania w imieniu narodu. Żdaje się 
to sam zresztą rozumieć i zachowuje się u papieża bardzo nieśmiało. Trudno zresztą 
krzyczeć na tak miłego i łagodnego staruszka, którym okazał się Kazimierz Opaliński 
w roli papieża. Nie trzeba dodawać, że Kordian nie nabrał również praw do monologu 
na szczycie Mont Blanc i do lotu na wschód. Tym większym m<;>że szokiem jest finał 
II aktu - ów skok w przepaść i owo „Polacy!" - majstersztyk reżysera . Jest to jed
nak szok, po którym pozostaje zdziwienie. Kordian nie zdołał nas dotąd przekonać. 

Gdy pomyślimy, że ten kapryśny, pederastyczny trochę młodzieniec zechce odegrać 
jakąś rolę w historii narodu - już wiemy, że będzie nieszczęście. 

I rzeczywiście, jest nieszczęście, tzn. narasta rozpiętość między tym, kim jest 
Kordian, a tym, co czyni on w historii. Narasta sprzeczność między logiką dramatu 
a logiką przedstawienia. Ujawnia się małość psychologiczno-biograficznej koncepcji 
Kordiana. Coraz oczywistsze się staje, że jeśli potraktować Kordiana psychologiczno
·biograficznie, to jest to co najwyżej Lafcadio. A Lafcadio wplątany w historię Polski 
to absurd. III akt zmierza więc coraz konsekwentniej do absurdu, którym jest scena na 
komnatach carskich. Kordian w za obszernym czaku, z za długim sztykiem ugania po 
scenie i nie może wyrwać się dwom wątłym panienkom. Panienki szarpią go i straszą 
ciemnymi kątami. Nie ma żartów: scena w komnatach carskich to cały Kordian, to kul
minacyjny punkt dramatu, to węzłowe miejsce wszystkich jego napięć i wątków. 

Jeżeli tej sceny nie ma - to nie ma Kordiana. 1 na nic wszystkie kłopoty wewnętrzne 
sympatycznego bohatera. 

W scenie w komnatach ponosi więc klęskę przepsychologizowana kreacja bohatera. 
I to już pierwsze pretensje pod adresem warszawskiego przedstawienia. Z tym, że 

adresatem tej pretensji nie może być Łomnicki. Gdyby wziąć za dobrą monetę Kor
diana jako ciekawego osobnika, o bogatym życiu wewnętrznym, to Łomnicki zagrał 
świetnie, dowiódł, że duszę ludzką zna. Rzecz jedynie w tym, że Kordian jako ciekawy 
osobnik nie ma sensu. ( ... ). Substancją Kordiana („.), jest historia narodu, a bohater 
dramatu jest jej projekcją. Istnieje w dramacie niejako druga akcja poczynająca się 

od prologu - akcja szatanów. Szatani w prologu tworzą historię: 
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„.Dziś pierwszy dzień wieku, 

Dziś mamy prawo stwarzać królów 
i nędzarzy 

Na calq rzekę stuletniego cieku. 

J. Słowacki: „Kordian", reż. 

B. Dąbrowski, scen. - A. Pronaszko 
Teatr im. Słowackiego, Kraków 
1956 r. 



S~atani szukają dla siebie ofiary w tym nowym wieku. ( ... ) Postanawiają obłąkać 
Polakow. Postanawiają wtrącić ich w niewolę, pchnąć do szaleńczej walki i udaremnić 
z~vyc1ęstwo. W tym celu stwarzają Polakom dygnitarzy, zdrajców, tchórzów i gadu
łow. Prolog zamienia się w ostry pamflet polityczny. Idzie niejako w bok od akcji 
dramat~, .przera.sta !ą. Jednakże nie traci związku z losem Kordiana. Los Kordiana jest 
oczyw1sc1e reahzaC]ą zmowy szatanów, tak jak los Fausta. Szatan staje sę partnerem 
Kordiana. To szatan jest właściwym reżyserem dramatu. To on doświadcza chłopca 
tęsknotą do rzeczy wielkich, on prowadzi go do samobójstwa, on ukazuje mu właściwe 
oblicze miłości i religii, on podprowadza go pod tron papieża, on wprowadzi go na 
szczyt Mont Blanc i on wreszcie zanosi go do kraju. 
( 

. Szatani w ~r~logu stworzyli zatem Polakom nie tylko dygnitarzy, mówców, tchó
rzow. Stworzyli im takze bohaterów narodowych. Warszawskie przedstawienie nie 
wypunktowało zupełnie ukrytej logiki dramatu, która poczyna się od prologu. Prolog 
zo~tał odegran~ ka_meralme, trzech diabłów w efektownych maskach prowadziło spo
ko1ną'. trochę iromczną rozmowę przy radiu, które udawało transmisję z koncertu 
Zb1gmew~ Turskiego. Cień szatańskiego planu nie pada na następne sceny. 

Szatansk'.ego planu? Skończmy z metaforą: cie1i historii, cień konieczności histo
ry~znych, . ktore rządzą l~s~m narodu, obłąkanego poczuciem siły i pragnieniem wol
nosc1 a _mezdolnego do Jej wywalczenia. Jeżeli czytać Kordiana uwzględniając kon
sek\_ve~CJe prologu, śledząc drogę od prologu do sceny na komnatach oraz w szpitalu 
wan~tow, wymow:a Kordiana jest jasna: jest to kompromitacja mistyki i bohaterszczyz
ny, jest to gorzkw oskarzenie narodu. Los Kordiana jest hyperbolizacją losu narodo
wego. ~ai:1 K~_rdian przed śmiercią przeklina swój naród - naród, który nie dorósł 
do swei Justom. 
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Niech się rojami podli ludzie piernią, 
1 niechaj plwają na matkę nieżywą, 
Nie będę z nimi!.„ 

. „Niechaj tłum ów drobny, 
Jak mrówki drobny, ludem siebie wyzna! 
Nie będ_ę z nimi! Niech słowo ojczyzna 
Zmaleje dźwiękiem do trzech liter cara: 
Niechaj w to słowo wsiąknie miłość wiara· 
I cały język ludu w te litery! 

1 

' 

Nie będę z nimi! - Niech szubienic drzewa 

W ogrodach miejskich rosną jak szpalery, 
Niech się w ogrody takie tłum wylewa, 
Smieclwm przyjazny, a łzom nienawistny: 
Niech niańki w ogród szubienic bezlistny 
Prowadzą dziatki, by tam dla zabawy 
Grzebały piasek krwią męczeńską rdzawy. 
Nie będę z nimi/ 

Kordian przed śmiercią, oświecony przez szatana w czasie rozmowy w szpitalu, ma 
jUZ pełną świadomość absurdalności swojego losu. Jednakże w przedstawieniu war
szawskim ginie całkowicie sens tego ostatniego monologu, który jest przecież odwró
ceniem całego dramatu. W przedstawieniu tym ów monolog to tylko labidzenie umie
rającego. Ani reżyser, ani aktor grający bohatera nie umieli ukazać rozpaczliwości 

dramatu i jego krwawej ironii. Reżyser zdaje się nie bardzo rozumieć, że taką krwawą 
ironią jest np. skok Kordiana przez bagnety - naród niezdolny do wywalczenia sobie 
wolności, zdolny jest zawsze do kabotyńskiego wyczynu. Łomnicki jest w tej scenie 
dzielnym Polakiem - widz ma ochotę bić brawo. Zajęty możliwie najpełniejszym kreo
waniem swego bohatera, Łomnicki zatracił świadomość, że w pewnych chwilach gra 
kogoś więcej niż Kordiana. Reżyser zaś nie pamięta, że nie Kordian jest głównym 
bohaterem dramatu. Dlatego tak marginesowo potraktował sceny zbiorowe: Ludzie pod 
kolumną Zygmunta wyglądają na znudzonych i nawet nie usiłują udawać podnieconej 
ciżby. I to ciżby, która za chwilę rzuci się na czerwone sukno carskie, aby je podrzeć 
na sztuki i mieć z niego kabaty i portki, ciżby, która z entuzjazmem weżmie udział 
w haniebnej pijatyce, jaką car urządzi dla ludu w warszawskich ogrodach. O tej pija
tyce śpiewa przecież Nieznajomy pod kolumną - jak głos sumienia. Bez wypunkto
wania bezmyślności tłumu, który trochę drwi z cara, a trochę wiwatuje, potem znęca 
się nad garbusem, potem rzuca się na sukno, a wreszcie raduje się myślą o pijatyce, 
bez wydobycia więc tej bezmyślności i wstrętu z jakim Słowacki pisze te sceny, nie
zrozumiała już piosenka Nieznajomego i nienawiść Kordiana w ostatnim monologu . 
Tłum w przedstawieniu jest sympatyczny i jest raczej patriotyczny. 

Kordian warszawski to jest taka sobie narodowa gadanina. („.) Kordian Juliusza 
Słowackiego to wstrząsająca rozprawa z narodem, to wyzwanie rzucone mu w twarz 
z pasją, której siłę dyktuje wielka miłość i wielki ból. 

Andrzej Kijowski: „Pewien podchorąży zwariował" 
„Teatr" Nr 14 - 1956 r. 
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\l\l ystawiony przez polski Teatr Trzynastu Rzędów Kordian znaczy ważny etap 
w rozwoju tego teatru. („.) Dokonał się tu - by użyć języka tradycyjnego - skok 
jakościowy: z równie częstych jak nieśmiałych prób przełamywania granicy między 
sceną a widownią, z prób, do których polski teatr zdążył się już spokojnie przyzwy
czaić - wyciągnięto wniosek radykalny, rewolucyjny. 
( . ) 

Postawiony został znak równania między sceną a widownią. Dwie figury geome
tryczne, dwa kola, które dotychczas stykały się jedynie ze sobą, nałożyły się tu na 
siebie, stały się jedną figurą. W obrębie sali, na której odbywa się przedstawienie, 
scena jest wszędzie i nigdzie, widownia jest wszędzie i nigdzie. 

I oto szansa, by powstało inne bardziej bezpośrednie i intensywne przeżycie niż to, 
którego doznać można w tradycyjnym teatrze, na tradycyjnej widowni. (.„) 

Kordian stanowi tu tekst wyjątkowo podatny. Z wielu przyczyn. Miast wyliczać 
niektóre z nich - lepiej przypomnieć sobie niektóre spośród tradycyjnych przedsta· 
wień tego dramatu. Zazwyczaj wychodziło się z nich jak z Muzeum Wojska Polskiego 
(sala : Królestwo Kongresowe) albo z gabinetu figur woskowych. Była to zresztą zawsze 
tradycyjność, nie: tradycja. Kordian po raz pierwszy wystawiony przecież został z koń
cem wieku XIX. Za życia poety, w jego epoce, w jego stylu - nie został scenicznie 
zrealizowany. 

Tradycji autentycznej - nie ma tu zatem. Jest natomiast tradycja stałego nie· 
dopasowania, stałego konfliktu między konwencją teatru tradycyjnego, akademickiego, 
a konwencją dramatu - niescenicznego. Konfliktu, polegającego na tym, że teatr tra
dycyjny, normalny - czy chce czy nie chce - podkreślać, akcentować musi to wła
śnie, co w Kordianie najsłabsze, najmniej trwałe, najbardziej podległe działaniu czasu: 
ujętą w przyczynowoskutkowy ciąg fizyczny, zewnętrzną akcję dramatu. Nawet, jeśli 

nie jest to teatr realistyczny, werystyczny, dosłowny; nawet jeśli opiera się na poetyce 
umowności - musi dążyć ku obiektywizacji, ku uprzedmiotowieniu dramatu. Dramatu, 
którego główną siłę, największą wartość stanowi analiza psychologiczna, dokonywana 
na zasadzie introspekcji. 

Jako utwór polityczny, jako rzecz o sytuacji narodu, jako rzecz o wzorcach ówcze
snych postaw duchowych i orientacyj politycznych jest Kordian - mimo wszystko -
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młodzieńczym dramatem wielkiego romantyka. Jako dzieło ukazujące wnętrze 

ludzkiej psychiki, mechanizmy jej kojarzeń, jako dramat w którym rzeczywistość spo
łecznie sprawdzalną, intersubiektywną, traktuje się wyłącznie jako zespól symboli, 
jako projekcję wewnętrznych stanów psychicznych - jako taki dramat jest Kordian 
utworem na swój czas prekursorskim, utworem, który brzmi na wskroś dwudziesto
wiecznie i który odbieramy dziś bez historycznego dystansu. 

Toteż wydaje się, że tak właśnie należy interpretować go, tak właśnie należy 

pokazywać go w teatrze. 

Tak. Ale jak? Realizacja tego założenia nie jest bynajmniej sprawą łatwą ani 
prostą. Istnieją liczne, odstręczające raczej przykłady tego rodzaju prób dokonywanych 
w teatrze. Jakieś snujące się po scenie widma czy dziwotwory, jakieś przezroczyste 
kurtyny, jakieś z nicości wydobywane reflektorami postacie„. Wszystko to - jakkol
wiek próbowano by tu przeciwdziałać - jest zobiektywizowane, wszystko to jest na 
zewnątrz. I dopiero zasada stopienia sceny z widownią, zasada sceno-widowni radykal
nie ową zewnętrzność anuluje. 

( . . ) 

Jeśli jednak akcja Kordiana zostaje przeniesiona do wewnątrz, interpretowana jako 
akcja, w której nie obowiązują prawa rządzące rzeczywistością zewnętrzną - nie zna
C7Y to bynajmniej , by mógł w przedstawieniu takim panować chaos i przypadek. Tyl
ko - na pierwszy plan wysuwają się teraz prawa inne: wewnętrzna logika teatralnych 
form, zasada ich funkcjonalności, w sumie: prawo pełnej, zamkniętej struktury przed
stawienia. 

Chodzi tu przede wszystkim o stworzenie teatralnego ekwiwalentu, który na nowo, 
inaczej już niż wskazywałoby na to wierne trzymanie się wskazówek tekstu - obiekty
wizuje, uzewnętrznia jego akcję. Nie w sposób dosłowny, jak czynią to na ogół nor
malne przedstawienia Kordiana, lecz - metaforyczny. 

Ten ekwiwalent został tu dobrany z niezwykłą śmiałością i potraktowany z pełną 
konsekwencją artystyczną. Przy czym - Grotowski i Flaszen nie narzucili go drama
towi sztucznie: on w nim tkwi potencjalnie, jest do odnalezienia i do wydobycia. Cała 
akcja Kordiana rozgrywa się na krawędzi szaleństwa, na krawędzi obł ą k a n i a. To 
jedno ze słów-kluczy dramatu. Tę sztukę odczytać można jako autoterapię, fakt napi· 

s<rni a ,iej - jako obronę przed obłę_dem . 
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Szósta scena drama tu zostaje zatem rozszerzona na jego całość, obejmuje go sobą, 
wchłania w siebie. Rzecz dzieje się w szpitalu dla wariatów. 

' Jerzy Kwiatkowski: „Wewnątrz Kordiana"; 
„Współczesność", Nr 13, 1962 r. 
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Kord ian w incenizacji Grotowskiego nie ma nic wspólnego z dziełem Słowackiego. 
Poeta niezwykle subtelnie przedstawił psychologię swego bohatera i dał ciekawy 
wy kr Ps dramatyczny jego żywota: od próby samobójstwa do niepokoju, który pędzi 
młodzieńca po różnych krajach Europy od przelotnych uniesień do rozczarowań, od 
porywów entuzjazmu do halucynacji i nerwowego załamania. Inscenizator zaś Kordiana 
ograniczył bohatera do jednego stanu psychicznego: wariat od początku do końca 
przedstawienia. 

Scena w szpita lu wariatów (która zdaniem Kotarbińskiego, jako człowieka teatru, 
hamowała ruch dramatyczny) było potrzebna Słowackiemu z różnych powodów. Bez 
głębokich analiz można wskazać, jak mi się zdaje, trzy poważne funkcje, jakie pełni 
owa tragifarsa w narodowym dramacie. Pierwsza to rozprawa z mesjanizmem. Kordian 
lWrilca się do demonicznego doktora z pytaniem: 

Słuchaj! powiedz szczerze, 
C..:y nie widziałeś nigdy człowieka anioła? 
Co swe cierpienie ludom przynosi w ofierze 
1 gromom spadającym wystawia cel czoła 
I śmierć za Zbawiciela ponosi przykładem, 
Za Jud cierpiąc ... 

Na to doktor-szatan przywołuje dwu wariatów. Jeden chodzi z rozkrzyżowanymi 
ramionami, ponieważ przywidziału mu się, że jest żywym krzyżem Zbawiciela. Prze
dziwne bywają nieraz ciągi natchnień poetyckich! Ten sarn Słowacki za parę lat 
tworzy w Anhellim postać człowieka-anioła i da krwawą parodię narodowej Golgoty 

w obrazie dobrowolnej męki przywódców politycznych stronnictw! Drugi obłąkaniec 

podnie'sioną dłonią podtrzymuje niebo: 
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Ciszej mój! nieba sufit lazurowy 
Trzymając na tej dłoni, zasłaniam świat cały . 

Niebo, słońce, księżyc biały 
Chcą upaść ludziom na głowy; 

Lecz ja stoję pod nieba nachylonym stropem, 
Znużony, tęskny, bezsenny. 

J. Słowacki : „Kordian", reż. i scen. -
K. Dejmek, Teatr Narodowy, War
szawa 1966 r. 



Módlcie się do mnie, jam zbawca codzienny. 
Zasłaniam Judy przed nieba potopem.„ 

W tym obrazie mamy jeszcze coś ponad trawestację romantycznej idei o poświęce
niu i ofierze: ten wariat to ironiczna paralela Kordiana na iglicy Mont Blanc! To paro
dia uczucia wzniosłości, które gra niemałą rolę w dramatycznej biografii Kordiana, 
jako jedno z typowych przeżyć romantycznego pokolenia. 

I wreszcie sprawa trzecia. Pod koniec rozmowy Kordiana z doktorem można by 
dopatrzeć się jakby aluzji do subiektywnego idealizmu, który by! filozoficzną podstawą 
wielu romantycznych złudzeń i uroszczeń: 

Kordian 

To waryjaty oba! i tyś sam mózg skręcił. 

Doktor 

A cóż wiesz, że nie jesteś jak ci obłąkani? 
Ty chciałeś zabić widmo, poświęcić się za nic. 

OJ złota rybko w kryształowej bani, 
Tłucz się o twarde brzegi niewidzialnych granic; 
Mały kryształ powietrza, w którym pluszczesz skrzelą, 
Jest wszystkim, a świat cały nicości topielą. 

Kordian 
Myślę. 

Doktor 

Więc świat jest myślą twoją. 

Podsumowując to, co się rzekło, szpital wariatów w Kordianie Słowackiego to pre
tekst do sądu nad bohaterem (potępienie jego egotycznej i estetycznej postawy życio
wej) oraz krytyka idealistycznych i cierpiętniczych koncepcji polskiej emigracji. Nato
miast umieszczenie Kordiana w szpitalu wariatów doprowadziło inscenizatora do prze
kreślenia całego dzieła Słowackiego razem z jego postępowymi, patriotycznymi i poli
tycznymi ideami. Jeśli treść dramatu mają stanowić majaki obląbnego, to ofiarą i~sce
nizacyjnej zbawy w Teatrze 13 Rzędów pada nie tylko psycholog1crny dramat K~rd1ana, 
jako przedstawiciela młodego pokolenia szlachty polskiej w dobie powstama, lecz 
także zawarte w tym dziele pierwiastki społecznej krytyki, antykościelne akcen~y or~z 
idea walki wyzwoleńczej. Słowem, wszystko! Jak wariat, to wariat! Przypomina. się 
mimo woli ustęp z młodzieńczego szkicu Heinego Uber Polen (O Polsce). Opowiada 
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w nim Heine, że pewien polski przyjaciel pragnąc go podrażnić powiedział : Mamy 
również romantycznych poetów, tak jak wy, ale u nas siedzą oni jeszcze w domt1 
obłąkanych!" 

Podobnemu zniekształceniu co myśl uległa w Teatrze 13 Rzędów dramatyczna forma 
Słowackiego. Kordian by! jaskrawym przykładem zerwania z trzema klasycznymi jed
nościami. Co więcej, stwarza! nowy wzór kompozycji drama tycznej typu powieścio
wego, a dzisiaj powiedzielibyśmy nawet, że typ to filmowy. Inscenizacja Grotowskiego 
sprowadziła rewolucyjną dramaturgię polskiego romantyzmu do karykaturalnej postaci 
trzech jedności : miejsca, czasu i akcji. Szpital wariatów w Teatrze 13 Rzędów to mimo
wolnie parodystyczna realizacja ideału klasycystycznej trugedii. 

W. Kubacki: „Kordian na wariackich papiera'ch"; 
tom szkiców teatralnych: „W wyobrażni" 
WAF - 1964 r. 

23 



„ 

" 

„ 

Inspicjentura: 
J A D W GA BOGUSZ 

* Sufler: 
BARBARA TOMASZEWSKA 

* Kierownik techniczny: 
ALFRED OLSZEWSKI 

* 
Oświetlenie: 

E u G E N u s z o T R E M B A 
Akustyk: 

J A c E K p A s Ń s K I 

* Kierownicy pracowni krawieckich: 
STEFAN SNOPEK 
H E L E N A C Y B U L A 

* 
Pracownia kapeluszy damskich: 

H E L E N A R E D D I G K 
Toruń, ul. Zeglarska 27 

* 
Kierownik pracowni perukarskiej: 

E U G E N I u s z o R Ł o w s K I 

* Kierownik pracowni stolarskiej: 

J A N s y p E K 

* Prace malarskie: 

A L o J z y K L M E K 

* 
Prace modelatorskie: 

EDMUND ZIENTARSKI 

* Rekwizytor: 
MICHAŁ STASZK EWICZ 

J A N 

* Pracownia szewska: 
B O R O W 

* Brygadier sceny: 
ZYGMUNT TRZC 

* 

E C 

Ń S K I 




