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Od teatru 

Podejmując po dwudziestu jeden la
tach po raz wtóry próbę inscenizacji „ Kor
diana" próbujemy odmiennej interpretacji 
wynikającej po części z kameralnych wa
runków sceny, po części ze zmienionej 
obsady aktorskiej, przede wszystkim jed
nak ze zmieniającego perspektywę widze
nia upływu czasu. 

W roku 1956 mijało 20 lat od ostatniej 
realizacji „Kord iana" w Warszawie. Reży

serom chodziło więc przede wszystkim o 
ukazanie na scenie całego, nie skrócone
go ani o wiersz utworu. I to bynajmni ej 
nie ze względów estetycznych. Nie wie
dzie li śmy , kiedy znow u „ Kord ian" będz i e 
grany i nie by l iśmy pewn i, czy gra ny bę
dzie . 

Zgodnie z nakazem i nastrojem chwili 
zainteresowania nasze koncentrowały się 

niemal wyłącznie na politycznej wymowie 
dzieła , na apologii nonkonformizmu wyra
żonej w przesłaniu z „Lambra". Poemat 
tra ktowa li śmy jako wypowiedź publi cy
styczną , chwilami niemal p l akatową. Wątki 

misteryjne traktowaliśmy jako wyraz ·po
stawy estetycznej młodego Słowackiego . 

Wchodziliśmy więc w polemikę ze zna
nym nam dobrze ujęciem Schillera, zbliża

jącym utwór do „ Dziadów" Mickiewicza . 



Z tezy reżysersk i ej wynikała rezygnacja 
z ozdobników inscenizacyjnych , zaś w ob
rę bie gry aktorskiej styl retoryczny, i anty
psychologiczny. Siłą indyw i d ua l ności wy
łamywał się z tej koncepcj i jeden Kurna
kowicz. 

Usiłowania Teatru w prezentowanym dzi
siaj spektaklu idą w innym nieco kierunku. 
„ Kordian " od roku 1956 wielokrotnie był 

wystawiany. Publiczn ość zna utwór i nie 
ma powodu do prezentowan ia za wsze l ką 

cenę całego tekstu. Co prawda skróty i 
dzisiaj nie są znaczne. Okazało się bo
wiem, że zwłaszcza monolog i Kordiana 
i opowiadania Grzegorza tak są pod 
względem myślowym i muzycznym skon
struowane, że każda wyrwa w nich wy
daje się uszczerbkiem dla całośc i. Zre
zygnowano jednak z tej części Przygoto
wania, która dotyczy nie istniejących partii 
trylogii oraz dokonano kilku jeszcze nie
znacznych skrótów „oszczędnościowych " 

w miejscach , które wydawały się mniej 
istotne. 

Zainteresowanie skupi l iśmy tym razem 
przede wszystkim na wątkach biograf icz
nych i psychologicznych poematu. Kame
ralizm sceny, zmuszając nas do rezygnacji 
z wielu możliwych efektów sprzyjał mimo 
wszystko przedsięwzięc i u , bo pozwo lił 

u kazać aktora w zbliżeniu rzadkim przy 
tego rodzaju sztukach. Próbowa l iśmy ape
lować do wyobraźni widza zarówno przez 
sposób gry jak i rozszerzając tekst Trze
ciej Osoby Prologu, która wygłasza pew
ne fragmenty didaskaliów. 

Kiedy teatr koncentruje uwagę na życiu 

duchowym i biografii bohatera, staje oczy
wiście przed problemem „hamletycznym" 
Kordiana, przed zagadnieniem nie spełn i o

nego czynu. Nie interesowaliśmy się tą 

sprawą przed dwudziestu laty, nie była 

ważna ani dla Kreczmara i d la mn ie, an i 
dla Łomnickiego jak sądzę. Dz iś interesuje 



nas ten motyw i związany z nim materiał 

aktorski. 
Próbujemy tu i ówdzie innych warian

tów, inaczej rozmieszczamy akcenty dla
tego, że nieco inaczej w lekturze przed
stawia się dzisiaj poemat, pozostajemy 
przecież wierni temu samemu celowi 
i tej samej zasadzie: z połączenia wska
zań tekstu i nakazów bieżącej chwili wy
sunąć aktualną interpretację , a zarazem 
nie zmącić myśli przewodniej , dla której 
„ Kordian" został napisany: 

„Więc będę śpiewał i dążył do kresu ; 
Ożywię ogień, jeśli jest w iskierce. 
Tak egipcjanin w l i śc i e z aloesu 
Obwija zwiędłe umarłego serce; 
Na li ś ciu pisze zmartwychwstania słowa; 
Choc iaż w tym li ściu serce nie ożyje , 
Lecz od zepsuc ia w iecznie się zachowa, 
W proch nie rozsypie„. Godzina wyb ije, 
Kiedy myś l słowa taj emną odgadnie, 
Wtenczas odpowiedź będz i e w sercu -

na dnie" 
e. a. 

Kordian 
1956 

Zygmunt Greń 

Fragmenty artykułu „Powrót Kordiana" 
z książki „Godzina przestrog i - Szkice 
z teatru". 

Wszystkie rozprawy krytyczne uznają 

monolog Kordiana na Mont Blanc za punkt 
zwrotny dramatu, za jakąś Wielką Improwi
zację. Umarł Kordian, kochanek i wędro
wiec, wrócił do Polski spiskowiec i dzia
łacz rewolucyjny. Jest w tym zgodna i daw
na, i nowsza historia literatury. Badacze 
stwierdzają nawet, że powrót Kordiana roz
poczyna dopiero właściwą akcję , że utwór 
rozpada się na dwie części: pierwszą -
monologową , epicką , romantyczną , i dru
gą - dramatyczną , polityczną. Odtąd „ Kor
dian" zostaje mocno osadzony w historii. 
Zaczyna się go traktować jako dramat 
o powstaniu listopadowym. 

W przedstawieniu warszawskim nie ma 
szczytu Mont Blanc. Są dwa poziome po
desty i jest do białości rozżarzony hory
zont. Tam Kordian mówi swój monolog. 
I kończy : „ Nieście chmury! nieście wich
ry! nieście ptacy!" Horyzont gaśnie . Kor
dian zrzuca romantyczny płaszcz i w bły
sku punktowego reflektora zbiega do ram
py, by rzucić ostatnie słowo: „Polacy!!!" 
Kordi an wraca, ale do Polski współczes
nej. [.„ ] 

Kiedyś - dostateczn ie już dawno, by 
rzecz wypa dła z pamięci - Krystyna Grzy-



„Kordian" na scenie Tea tru Narodowego w ro
ku 1956. Reżyseria Erwina Axera przy współ

pracy Jerzego Kreczmara. Dekoracje i kostiu
my Władysława Daszewskiego. llusrtacja mu
zyczna Z bigniewa Turskiego. 

Scena na Placu Saskim - Jan Kurnakowicz 
;ako W ielk i Ks iążę Konstanty i Tadeusz Łom
nick i jako Kordian . 

bowska pisała o Kordianie jako o człowie
ku, którego łamie zimna obojętność oto
czenia. Czy dramat nie polega także na 
starciu jednostki stawiającej sobie program 
maksimum z układem społecznym, w któ
rym to jest niemożliwe do zrealizowania? 
Z ludźmi, dla których dowcipkowanie z 
„garbusia" czy sentymentalna litość są 
ważniejsze i bardziej godne uwagi od hań
by politycznej i społecznej? (Akt. Ili , se. 
1,3). 

Axer zrozumiał ten konflikt. Epizod z 
„garbusiem" pod kolumną Zygmunta był 
zakreślony ostro i wyraziście. („.] Stąd u 

Axera jasna była motywacja zwracającej 
się przeciwko tłumowi postawy Kordiana. 
W programie zamiast artykułu historycz
nego znalazł się wybór cytatów z dzieł 

poety pod wspólnym tytułem „Słowacki 

przeciw konformizmowi". Kordian ze szczy
tu Mont Blanc wraca do Polski współczes
nej . Rzuca wyzwanie konformizmowi, opor
tunizmowi, gnuśności moralnej. 

[„ .] Racjonalizacja Axera sięgnęła w 
głąb . Z tekstu Przygotowania zarysowała 
p I a n, na którym ma się rozegrać dramat 
poko lenia. Pokolenia romantyków, globtro
terów i rewolucjonistów. Ale wszystkich 
ożywionych jednym uczuciem, jednym mo
tywem psychologicznym - wolą czynu, 
śmiałego odrzucenia krępujących konwen
cji, wyzwania wobec świata. ( ... ] 

Przedstawienie reżyserowane przez Axe
ra (wraz z Jerzym Kreczmarem) dowiodło 
nadzwyczajnej aktualności naszego dra
matu romantycznego. Trzeba mu tylko ode
brać fałszywy patos i pseudoromantyczne 
koturny, trzeba go poddać ostrej analizie 
intelektualnej. 

Zrobił to Axer. Nie posłużył się żadnym 
„nowatorstwem". Przedstawienie było 

ascetyczne i stało na granicach rapsodyz
mu. Ale był to rapsodyzm nie tylko poe
tycki, lecz wzbogacony: polityczny i współ
czesny. Scenę budowały rekwizyty najko-



nieczn1eisze do rozwoju akcji. Rozświetlo

ny - w każdej scenie inaczej - horyzont 
był tej scenografii (Władysław Daszewski) 
jedynym i najsilniejszym akcentem. [„.] 

Ale nie w iem, czy na prostotę Axera
-Daszewskiego odważyłby się ktoś, kto by 
nie miał pewności znalezienia w utworze 
pokładów o wiele bogatszych od barwy 
kostiumu, kto by nie miał jasnego planu 
przedstawienia i odkrywczości tego dra
matu. To nieprawda, że Axer postawił w 
„Kordianie" na literaturę, na jego literac
kość. Postawił na jego aktualność. Zoba
czył w nim to, co trapi także współczesne
go .człowieka - jego walkę i jego samot
ność; i - czasem - zimny, obojętny, choć 
ludzki, mur, na jaki natrafia. I dlatego mia·ł 

prawo wyrzec się wszelkiego efektu. I dla
tego odniósł zwycięstwo . 

Z listów 
Juliusza 
Słowacki ego 
do matki 

Genewa, 15 lipca 1833 r. 

[„ .] panna Aleks[andra Ouwaroff] od
jeżdżając zostawiła mi rysunek przez sie
bie zrobiony domu wiejskiego, w którym 
mieszkał niegdyś Byron bawiąc w Gene
wie„ . 

[„.] Kilka razy pływaliśmy w czółnach 

[na jeziorze. Majtek,] który nas woził, był 

niegdyś przewoźnikiem Byrona i dlatego 
często z nim w[chodzę] w rozmowę. Stary 
wioślarz dotąd o niczym nie gada, tylko 
o angielskim poecie. [„.] 

Patrząc co dnia na szczyt góry Mont 
Blanc, przychodzi mi często na myśl Mal
czewski, który po śmierci jednym poema
tem tak urósł, że prawie głową przewyż
sza naszych poetów. [„ .] 

[„.] Czekam z niecierpliwością dzieł Ko
chanowskiego - zastąpią mi one w pew
nym względzie obcowanie Polaków - i po
mogą wielce w pisaniu nowego poematu, 
którego pierwszą część pod zmyślonym 

imieniem wydać sobie zamierzam. [„.] 

Genewa, d. 27 październ. 1833 r. 

[„.] może bym się nudził szalenie, gdyby 
nie kraina urojeń i marzeń, która siln iej 
niż kiedykolwi ek oddzieliła mię od świata. 



Piszę wielkie dzieło, napisałem już 1300 
wierszy, ale to jest jeszcze niczym w po
równaniu do całej budowy. Cały dzień je
stem roztargniony - w nocy piszę - a do 
1 O godziny rano śpię głęboko .. . [ ... ] 

[ ... ] Mamo - to dziwne, że imaginacja 
moja jest ;edynym źródłem wszystkich mo
ich nieszczęść - i wszelkiego szczęścia 
na ziemi... bo prawdziwie, że jestem 
szczęśliwy często tą władzą twórczą uro
jonych wypadków - szczęśliwy jestem 
każdego wieczora, kiedy piszę - każdego 
ranka, kiedy chodzę po suchych liściach 
w ogrodowej alei. 

[„.] Wystawcie sobie po dwóch stronach 
jeziora brzegi zielone - nad brzegami w 
oddaleniu topole, pożółkłym liściem okryte 
jak złote kolumny - wiele drzew zielo·
nych - wiele białych domków i pałacy
ków - a za tym brzegiem Mont Blanc -
biały, ·świeżym śniegiem z przyległymi mu 
górami okryty, podobny do jakiegoś sybir
skiego kraju, podobny do snycerskiego po
sągu sybirskiej krainy. [ ... ] 

(Genewa) 30 listop. 1833 r. 

[ ... ] Nic mi nie pozostaje, jak okryć Cie
bie, Mateczko moja, promieniami takiej sła
wy, aby Cię inne ludzi pociski dojść nie 
mogły ... I muszę tego dokonać - Bóg mię 
sam natchnął - bo rozwinął w myśli mojej 
wielkie dzieło. Część pierwszą za kilka dni 
posyłam do druku i teraz przepisuję. -
Wierz mi , Matko droga, że się nie zaśle

piam - żem to dzieło ·osądził po napisa
niu obcego człowieka rozwagą. .. I drukuję 
bezimiennie - będzie tak równiejsza wal
ka z Adamem. - Jeżeli przygotujecie · się 
na to, to zaraz poszlę kilka egzempla
rzy. [ ... ] 

Cały ten mies iąc pracowałem nad no
wym poematem i w dni 20 napisałem 2200 

wierszy. Czuję jakąś pociechę, myśląc, że 
moja młodość nie jest zupełnie stracona 
dla dobra ojczyzny mojej - przynajmniej 
tak sobie powiadam - i słodzę tym wszy
stko. [ .. . ] 

[.„] po całych dniach przepisuję na 
gwałt mój nowy poemat, który nazywa się 
„Kordian". Dziwne to imię sam dla mego 
idealnego człowieka [zna]lazłem ... [ ... ] 

Gen[ewa], 1834 r. 27 kwiet. 

[ ... ] Górę Mont Blanc widzę co dnia z mo
ich okien. Przez te kilka dni księżyc w peł
ni wschodził za tą górą. Nie możecie sobie 
wystawić, jak to smutno i pięknie , kiedy 
noc czarna, kiedy samotny w moim poko
ju otwieram okno i czuję zapach wiosenny 
liści, i słyszę słowika w alei ogrodowej. 
a potem widzę zwolna wschodzący za gó
rą księżyc. [ ... ] 

Gen[ewa]. d . 7 marca 1835 r. 

Z różnych stron dochodzą mię wieści , 
że moje czwarte dziecię z wielkim zapałem 
przyjęte zostało w Krakowie. Jedna z tych 
wieści - i pierwsza - doszła mię właśnie 

w dzień , kiedy ze łza mi patrzałem na sta
wienie posągu Russa. Okoliczność ta miłe 
mi zrobiła wrażenie . [ .. . ] 



Kordian 
• • • 

w op1n11 
ws pół czesnych 

Bohdan Zaleski do Ludwika Nabielaka 
(1834) : 

„Wszystko w poezjach jego i cudze, i la
daco. W dawniejszych powieściach , aż do 
«Lambro», błyszczało jakieś pożyteczne 

bajrońskie światełko , teraz i to zgasło, 

a tylko kopci i smrodzi knotem wciąż dy
miącym. «Kordian» jest nec plus ultra głup
stwo. Małpuje w nim na przemiany to 
«Dziady", to «Wacława" , sceny uczniów 
wileńskich, rozmowy Nowosilcowa etc.; nie 
powiadam już nic, że różne tyrady na wzór 
Garczyńskiego żywcem pokradł z Goethe
go i innych. Dajmy mu czysty już pokój!" 

Julian Niemcewicz (1834) : 
„ Powróciwszy do siebie znalazłem przy

słane mi przez p. Błotnickiego nowe poe
ma jednego z wariatów naszych pod tytu
łem «Kordian". Co za farsy, banialuki, czar
ty, czarownice, papież, papuga, car, Kon
stanty, oszkalowani pierwsi obywatele do 
rewolucji ostatniej wchodzący; wszystko 
to w najdziwaczniejszym wierszu znajduje 
się w tym dramacie. 

Hołota wygnańców naszych szuka wszel
kimi sposobami, aby się pozbyć przepet
niającego piersi ich jadu. Jak wąż boa 
okrywa ona śliną swoją wszystkich, co 
jeszcze są uczciwymi. Nigdy jeszcze nie 
było tylu bazgraczów. Są jednak i tacy, 
którzy dobrymi pismami i na wygnaniu zbo
gacają literaturę naszą . Takim jest Mic-

kiewicz, Mochancki, równie gładki piórem, 
jak niepewny w moralnym charakterze 
swoim". 

Anonimowa recenzja w emigracyjnym 
czasopiśmie „Le Polonais" (1834): 

„ «Kordian» . Taki jest tytuł pewnego poe
matu polskiego, który niedawno został 

ogłoszony w Paryżu. Utalentowany autor 
nie chciał ujawniać swojego nazwiska. 
Treść została zapożyczona z historii, lecz 
przy tym pełno w niej dowolności. W nocy 
31 grudnia 1799 roku odbywa się sabat 
duchów na Łysej Górze. Wybija pierwsza 
godzina XIX stulecia: diabły rozprawiając 

o przeznaczeniu narodów szczególną uwa
gę poświęcają losom Polski i natychmiast 
zabierają s i ę do dzieła . Do platynowego 
kotła kładą niezbędne ingrediencje, z któ
rych powstać mają osoby przeznaczone do 
odegrania swoich ról w rewolucji polskiej 
1830 roku . Czytelnik odgaduje ich nazwis
ka z symbolicznych słów. Cały ten obraz 
bardzo przypomina scenę kuszenia, w któ
dej diabły tworzą Mirandę («Burza„ Szek
spira). Następnie rozpoczyna się dramat 
podzielony na akty i sceny. W pierwszym 
akcie bohater poematu, młody piętnasto

letni Kordian, rozmyśla o swoim przezna
czeniu na tle losu swojej ojczyzny i rozma
wia z kochanką, której obojętność przy
prawia go o rozpacz. Chce się zabić . Idzie 
do lasu, a jego koń wraca sam do domu. 
Są to złudzenia młodego wieku, sny o nie
zależności i o miłości. 

Akt drugi rozpoczyna się w roku 1828. 
Czyte!nik znowu widzi Kordi ana, w londyń
skim parku St. James. Od tej chwili z każ

dą sceną ogromnie zmienia się los tajemni
czego bohatera. Tu - czyta Szekspira nad 
źródłem , tam znowu -- zażywa rozkoszy 
z kobietą piękną i zmienną we wspaniałej 
willi włoskiej. Wreszcie - prawi zuchwal
stwa pap i eżowi w Rzymie, a następnie ma
rzy na najwyższej iglicy Mont Blanc. Jego 



myśli wznoszą się jeszcze wyżej . Nagle 
spogląda na ziemię i woła: 

«Ludy, Winkelried zmartwychwstał! Pol
ska jest Winkelriedem narodów! Chmuro, 
nieś mnie! „ ." Chmura mu odpowiada : « Stań 
na obłoku , ja cię zaniosę „ . Oto Polska„. 
działaj teraz! „ * 

W trzecim akcie jesteśmy w Warszawie. 
Na placu przed zamkiem królewskim sto
ją wojska zgromadzone na paradę. Jesteś
my świadkami koronacji Mikołaja w War
szawie w katedrze i spisku koronacyjne
go w podziemiach kościoła św. Jana. 
Sprzysiężeni zbierają się na narady. Prze
wodniczący, zgrzybiały starzec, odrzuca 
myśl o królobójstwie . Zdanie jego prze
waża . Jeden tylko podchorąży przemawia 
z zapałem i pozostaje nieugięty. Podcho
rążym tym jest Kordian . Oświadcza , że 

tej nocy będzie sprawował wartę w Zam
ku. Wydziera kartkę z notesu i pisze: " Po
zostawiam ojczyźnie w spadku to, co mo
gę „. moją krew, moje życie , pusty tron .» ** 
W następnej scenie Kordian kroczy ku sy
pialn i cara. Imaginacja i Strach, upostacio
wane , prowadzą z nim dialog, w którym 
biorą udział diabeł i widma, rozlega się 

dzwon . Nagle Kordian woła , że ktoś ude
rzył go sztyletem w głowę i pada bez 
ducha. żołn i erze cara wynoszą go. A po
ni eważ nie ma przeciwko niemu żadnych 
świadectw prócz mglistych podejrzeń , za
mykają go w domu obłąkanych . Tu pod 
postacią doktora pojawia się tajemnicza 
istota, która używa rozmaitych magicznych 
sposobów, aby odwrócić uwagę dozorcy. 
Tajemnicza postać siada na łóżku chorego 
i rozpoczyna filozoficzną rozprawę . Roz
prawę tę przerywa Wielki Książę otoczony 
żandarmami , który każe prowadzić więź

nia na plac Saski , gdzie nasyciwszy · się 
zemstą nad młodzieńcem, obiecuje mu 

• Cytowane po francusku przez autora recenzji podano 
w przekladzi e z wersji francuskie j. 

•• W oryginale u Słowackiego: „Narodowi /Zapisuję, co 
mogę : krew moją i życie,/ I tron do rozrządzenia próżny." 

' I 
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ułaskawienie , jeśli młodzieniec konno 
przeskoczy przez najeżone bagnetami ka
rabiny. Wielki Książę miał tę słabość , że 

lubił się chwalić brawurą żołnierzy pol
skich. Prośbą i groźbą skłania wreszcie 
młodz i eńca do wykonania skoku i Kordian 
d osi adłszy książęcego rumaka przeskakuje 
w kłębach kurzu wśród okrzyków zgroma
dzonego ludu. Konstanty ściska dzielnego 
j eźdźca . ale Mikołaj , który od pierwszej 
crw ili podejrzewa, iż jego brat spiskuje 
z młodzieńcem godząc na jego życie , roz
karuje generałom , aby sądzili oskarżone

go, który zostaje skazany na rozstrzelanie. 
Prowadzą go na plac Marsowy; lecz Wiel
ki Książę dowiedziawszy s i ę o tym , udaje 
si ę do cara i prosi go o wstrzymanie wy
roku. Dwaj bracia kłócą się i wzajemnie 
wypominają sobie wszystkie intrygi , wszy
stkie zbrodn ie rodzinne , wreszcie godzą 

się - i adiutant udaje się na plac z re
skryptem o ułaskawieniu . Kordiana, który 
stoi naprzeciw oddziału egzekucyjnego go
tów na śmierć. Lud widząc wysłannika wo
ła łaski ; oficer dowodzący nie spostrzega 
adiutanta i wydaje rozkaz : ognia! Na tym 
kończy się pierwsza część poematu. Na
stępne części pojawią się zapewne nie
bawem. Jakkolwiek dzieło pozwala nam 
rozpoznać autora , nie podniesiemy zasło

ny, za którą się ukrył. Jest to młodzienie c 
dobrze znany naszym rodakom . Mieli oni 
już dowody jego talentu , a ta książka po
zwala spodziewać się po nim jeszcze 
więcej . 

Wszelka poezja składa się z dwóch 
części , z ducha i z formy, z myśli i z wy
razu. Są ludzie pełni ducha poetyckiego, 
lecz nie mający liry Apollina , brakuje im 
pewn ej harmonii języka wierszy. Są inni, 
którzy są pełni harmonii , lecz którym brak 
innego talentu, innych zalet poetyckich 
Obawiamy s ię , by to nie stosowało się 

częściowo do naszego autora , który wy
różnia się bogactwem rytmu , czystością 



i siłą języka, harmonią, doborem wyrazen. 
Poeta zadziwia czytelnika odważnym spo
sobem wypowiadania i rozwijania swojej 
myśli. Jednakże nie dość przemawia do 
serca, nie dość działa na uczucie. Nie 
chcemy go sądzić według reguł sztuki. Nie 
będziemy mówili o postępie treści poema
tu ani o sposobie, w jaki poeta rozwija 
akcję. Wybaczymy mu nawet błędy histo
ryczne. Talent może w pewnej mierze 
usprawiedliwiać dowolności. Poecie wolno 
oddalić się nieco od prawdy: mendax poe
ta. Chcielibyśmy jednakże znaleźć inną za
letę: naturalność. Wydaje się, że muza au
tora «Kordiana" czerpała raczej z książek 
i opowiadań niż z natury i rzeczywistości. 
Oto dlaczego jest ona zbyt teatralna. Lecz 
jest to muza młoda i chcąc wiedzieć, cze
go można się spodziewać po naszym poe
cie, dość przypomnieć sobie kilka jego 
pięknych utworów, którymi natchnęły go 
okoliczności". 

Zygmunt Krasiński do Konstantego Ga
szyńskiego (1836): 
„Jest tu [w Rzymie] Juliusz Słowacki, 

miły człowiek , ogromem poezji obdarzony 
od niebios. Kiedy ta poezja w nim dojdzie 
harmonijnej równowagi, będzie wielkim. 
" Kordian„ jest poematem zapału, szaleń

stwa; są w nim pyszne położenia i dziwnie 
trafne pojęcia . «Maria Stuart» jest także 

znakomitą. Mickiewicz nawet sam nie miał 
tak różnobarwnej i giętkiej wyobraźni. Jed
nak trzeba, by te żywioły doszły w Słowac
kim do harmonii muzycznej, by sztuczniej 
jeszcze nauczył się godzić dysonanse z 
prawdziwymi dźwiękami . Brak mu czasem 
powagi, bez której poezja może być miłą 
igraszką, ale nigdy nie zostanie częścią 

świata. Tej on nabędzie, bo zdolności tak 
silne nie ustają, nie słabną, aż odbędą 

drogę sobie przeznaczoną wydadzą 
wszystkie owoce w nich nasienne za
warte." * 

• Przytoczony tu 'tekst według: Marian Bizan Paweł Hertz 
„Glosy do Kordi ana". PIW, Warszawa 1967. ' ' 

Prapremiera 
w Krakowie 

Po raz pierwszy „Kordian" znalazł się 

na scenie dnia 28 listopada 1899 roku. 
W Teatrze Miejskim w Krakowie dramat 
został wystawiony w opracowaniu tekstu 
jeszcze Józefa Kotarbińskiego, w reżyserii 

Ludwika Solskiego i dekoracjach Jana 
Spitziara przy współpracy Włodzimierza 

Tetmajera. W roli Kordiana wystąpił Michał 
Tarasiewicz, Wielkiego Księcia Konstante
go - Władysław Roman. 

„Wielkiego poety wybitny utwór - pi
sał w „ Czasie" Rudolf Starzewski - cze
kał przeszło sześćdziesiąt lat na wyzwole
nie z czcionek, z oprawy książkowej, na 
odżycie w kształtach i w dźwiękach, na 
aktorów i widzów". 

Przytoczmy tu jako swego rodzaju curio
sum słowa Stanisława Tarnowskiego o 
„scenie z Włoszką": „Tylko tych, którzy 
chcą iść na przedstawienie z pannami. 
przestrzegamy, że lepiej się spóźnić i 
przyjść po drugim akcie." 



Teatr 
Współczesny 
w 
trzydziestoleciu 

W roku 1975 minęło trzydzieści lat od 
założenia Teatru Współczesnego, który w 
pierwszym - łódzkim - okresie nosił naz
wę: Teatr Kameralny Domu żołnierza. 

Teatr do dzisiaj pozostaje pod kierun
kiem Erwina Axera, jednego z jego współ
twórców, co w Polsce Ludowej jest wyda
rzeniem unikalnym. 

1945, 10 XI - Otwarcie Teatru „Pigmalio
nem" w reżyserii Michała 

Meliny, założyciela placów
ki. 

1946, 16 IV - Premiera „Starej cegielni " 
Jarosława Iwaszkiewicza w 
reżyserii Erwina Axera. 

1949 Na jesieni zespół Teatru 
zostaje przeniesiony z Ło

dzi do Warszawy, do bu
dynku przy ulicy Mokotow
skiej 13. Upaństwowiony, 

przybiera nazwę Teatru 
Współczesnego. 

1949, 5 XI - Na otwarcie premiera 

1950, 29 Xll 

„ Niemców" Leona Krucz
kowskiego. Reżyserią Er
wina Axera. 

Prapremiera „ Zwykłej spra
wy" Adama Tarna, w re
żyserii Erwina Axera przy 

współpracy dramaturgicz
nej Jerzego Kreczmara, w 
dekoracjach Otto Axera. 

1955, 1 I - Połączenie zespołów Tea-
tru Narodowego i Teatru 
Współczesnego pod jed
nym kierownictwem Erwina 
Axera. 

1955, 18 11 - Na otwarcie sceny na pl. 
Teatralnym pod nową dy
rekcją - „Niemcy" Krucz
kowskiego w nowym 
kształcie (bez epilogu i w 
zmienionej obsadzie). Re
żyseria Erwina Axera, de
koracje Jana Kosińskiego 

muzyka Zbigniewa Turskie
go. 

1955, 11 Ili - „Teatr Klary Gazul" Pros
pera Merimee. Ostatnia re
żyseria i ostatnia rola Mi
chała Meliny. 

1955, 21 VII Prapremiera „Ostrego dy
żuru" Jerzego Lutowskiego 
w reżyserii Erwina Axera w 
w Teatrze Narodowym. 

1956, 29 Ili - śmierć Michała Meliny, po 
jedenastu latach dyrektoro
wania w Teatrze Współ

czesnym. 

1956, 21 IV - Po raz pierwszy od 1935 
roku w Warszawie premie
ra „Kordiana". Na scenie 
Teatru Narodowego poe
mat Słowackiego reżysero
wał Erwin Axer przy współ
pracy Jerzego Kreczmara. 
Dekoracje i kostiumy Wła
dysława Daszewskiego. 
Ilustracja muzyczna Zbig
niewa Turskiego. 



1956, VI - Występy w Paryżu w ra-
mach imprezy „Teatr Naro
dów". Był grany „Kordian". 

1957, 25 I - Polska prapremiera sztuki 
Samuela Becketta „Czeka
jąc na Godota" w reżyserii 
Jerzego Kreczmara i deko
racjach Władysława Da
szewskiego. 

1958, 1 I Koniec fuzji Teatrów Na
rodowego i Współczesne

go. 
Erwin Axer zrzeka się pro
wadzenia sceny na placu 
Teatralnym, by skoncentro
wać swą działalność w 
teatrze na Mokotowskiej. 

1958, 23 X - PreITTiera „Opery za trzy 
grosze" Brechta w insceni
zacji Konrada Swinarskie
go. 

1961, 1 li - Premiera „Ifigenii w Taury
dzie" Goethego w przekła

dzie Edwarda Csato, reży

serii Erwina Axera, deko
racjach Otto Axera. 

1962, 6 I Polska prapremiera „ Karie
ry Artura Ui" Bertolta Bre
chta w reżyserii Erwina 
Axera. Scenografia: Ewa 
Starowieyska i Konrad 
Swinarski. Muzyka: Zbig
niew Turski. W roli głów

nej : Tadeusz Łomnick i , 

który potem gościnnie wy
stąpił w tej samej roli w 
leningradzkim Teatrze im . 
Gorkiego, gdzie w roku 
1963 „Karierę" reżyserował 

Erwin Axer. W Warszawie 
natomiast wystąpił Euge
niusz Lebiediew, lenin-

gradzki odtwórca Artura 
Ui. 

1963, 24 X - „Dożywocie" Fredry w re
żyserii Jerzego Kreczmara 
i scenografii Ewy Staro
wieyskiej . 

1964, 4 IV - Polska prapremiera „Cza
rownej nocy" i „Zabawy" 
Sławomira Mrożka w reży

serii Konrada Swinarskie
go i scenografii Konrada 
Swinarskiego i Ewy Staro
wieyskiej . 

1964 V Gościnne występy Teatru 
Współczesnego w Londy
nie. Grano „Dożywocie" 

oraz „Czarowną noc" 
„Zabawę" . 

1964 Na jesieni otwarcie małej 

sceny Teatru w salce na 
ulicy Czackiego. Repertuar 
często o charakterze lżej

szym. 1 stycznia 1972 zre
zygnowano z prowadzenia 
tej sceny. 

1964, X i XI - Występy w Zagrzebiu, Bel
gradzie, Ljublianie i Sofii. 
Pokazano „Dożywocie" 

oraz „Czarowną noc" 
„Zabawę" . 

1965, 7 VII - Prapremiera „ Tanga" Sła

womira Mrożka, w reży

serii Erwina Axera i sceno
grafii Ewy Starowieyskiej. 
Dano przeszło 300 przed
stawień . 

1965, 12 XI - Premiera „Pamiętnika szu-
brawca własnoręcznie 

przez niego pisanego" 
Aleksandra Ostrowskiego. 
Do wyreżyserowania sztu
ki zaproszony z Leningradu 



Georgij Towstonogow, lu
dowy artysta ZSRR. Sce
nografia Władysława Da
szewskiego. 

1966, 19 Xll - Premiera „Nie do obrony" 
Johna Osborne'a. Zapro
szony do reżyserii Lindsay 
Anderson z Londynu. Sce
nografia: Jocelyn Herbert. 

1970, IX, X - Występy w USA i Kana
dzie ze „Skizem" Zapol 
skiej. 

1971, IV - Występy we Florencji z 
„Matką" Stanisława Igna
cego Witkiewicza i z „Play 
Strindberg" DUrrenmatta. 

1972, 1 Ili - Polska prapremiera „ Daw
nych czasów" Harolda Pin
tera w reżyserii Erwina 
Axera i scenografii Ewy 
Starowieyskiej. 

1972, 14 Xll - „ Od wieczora do połud 

nia" , premiera sztuki Wik
tora Razowa, reżyserowa

na przez zaproszonego z 
Leningradu Aleksandra To
wstonogowa. 

1973, 3 XI - Polska prapremiera sztuki 
Sławomira Mrożka „Szczę

śliwe wydarzenie" w reży

serii Erwina Axera i sceno
grafii Ewy Starowieyskiej. 

1974, 2 Ili - Polska prapremiera „ Lira" , 
sztuki Edwarda Bonda, w 
reżyserii Erwina Axera i 
scenografii Ewy Starowiey
skiej . 

1975, 17 Xll - Polska prapremiera „Emi
grantów" Sławomira Mroż
ka w reżyserii Jerzego 
Kreczmara. 

1976, 4 XI - Prapremiera polska „świę
ta Borysa" Thomasa Bern
harda. Reżyseria Erwina 
Axera, scenografia Ewy 
Starowieyskiej. 

Na czterech scenach w ciągu przeszło 

30 lat istnienia Teatru dano 128 premier. 
Prezentowano sztuki 99 autorów, w tym 
28 autorów polskich. 
Parcowało lub pracuje obecnie na kon

trakcie i dorywczo blisko 300 aktorów, 
przeszło 30 reżyserów i przeszło 40 sce
nografów. 

Do dzisiaj pracuje na Mokotowskiej 7 
osób , które przyjechały z Teatrem jeszcze 
z Łodzi : 

Erwin Axer, 
Hanna Borowska (organizacja pracy ar
stycznej), 
Henryk Borowski , 
Barbara Drapińska , 

Ire na Horecka, 
Zofia Mrozowska, 
Pelagia Nizler (rekwizytorka). 

W PRZYGOTOWAN IU: SPECJALNE WYDAWNICTWO PO
SWI ĘCONE CAŁOKSZTAŁTOWI DZ I AŁALNOSCI TEATRU 

WSPóŁCZESNEG O 



KOP,llHf\H 

Xop aarenon noeT o 6peHHOCTH 3eMJIH, o TOM, lfTO OJJ.B.HM Maao

eeHHeM pyKH Bor MO)f(CT ee YBR'ITO:>KffT&. Apxanre.n MOJJHT CoJ.n;a

TenJ1 CMHnoBaTbCH Ha,ll; 3eMnelt - 3a6nyAWCił 3BC3AOH - H RaA 

Hapo.LlOM, rH6HYIJ.tHM «3a rpeXH OTU.OB»; CCJIH )KC Eor Re IlOilCenaeT 

cnacTH uapo.n;, TO nyCTL IlOlBOJllIT CMY yMepeTh a 6op&6e. 

Ilpeil)'rOTOeneHne. Ho'łh 31 A•Ka6pll 1799 ro Aa. Koee1.1 eeKa. 
CaTaaa co CBOHMH noA1IlłBCHHhrMH >K.UeT 6oK 'ł'acoe. OeH onoeecnIT 

o aacTynne1nm XIX aexa. Ilo npeJJ.cKaJaHHJIM CaTaH&J HacTyrra

JOJ.UHii BCK 6y.a,eT BCKOM BOnHeH1tH, 6yHTOBCKliX HACH H peeorno

a:noRHhJx rropb1noe. B oco6eHHOCTH :no HCII&rraeT o.ne.n lł3 HapoJJ.oe 

(Ilorrbwa), KOTOPbIH BbICTynHT Ba 33W:HTY ceo6oAbl c OPY>KHCM 

B pyxax. B 3Ty-To CTpany CaTaHa H rrochTnaeT Mc<j>HcTo<t>eJnr, npH

KaJan CMY BOffilOBaTb yMDr H «c6HTb c IlYTH con,a;aTa». 

Ilponor. TpH «.o.eiłCTBYIOl..QHX JIRu;a nponora» nooąepeAHO npon3-

HOCRT MOHOnonr, 'ITO·TO B po.z:te XYJlO)KCCTBCHHblX MaH.Hcł>ecTOB. 

IlepBblC JJ.83 IlPOB03rnall1al-OT H.X B cnme C3TBPiflłCCKOił naPOJJ.H'ff, 

i:iau:eneeHoli Ha HeKOTOPbIX Kpy11aeHurnx nonbCKHX POM3HTlłKOB. 

Y CTaMH «TpeT&ero AellcTny1oll(ero ilHQa nponora» roeop1:1T caM 

3DTOp. Qg 3aJIBJJHeT. lfTO BOCKPCCHT B ceoeH. JlP3MC COOTC'łCCTBCH

HHKOB, norn6IDHx n 6oph6e Ja ceo60.ny1 'ITD 6yJI.yT omr 0Be1rnRw 

«na3ypbFO He6a TlOITbCKOrO», flORBHTCSI Ha cu,ette «lfTo6 HX MOrffiJ 

Bbl caMlł YJTLt6Koił ncTpeTKD, npoBoJJ.HTb cneJaMH». 

Ilepeoe ,11;eii:cTBHe 

Kop)J,ua1-1 - 101-1owa H3 noMeLLVPfbci1 cpe,ubr, uocmnaHHhlii e .a.e

penHe, B.Ll3JTH OT rOPO.LlCKOH >KH3HH - :iain1T&1BaeTCJI p0Ma110M 

«CTpa.a.aHHJI MonoAoro BepTepa» H rrepeiłCHnaeT MYKH nepeoH: JOHO

wc=Ko~ł n106n11:. Ott nmo6neH n Jfaypy, JKeHlllHHY cTapwe ero ro

AaMu, c 6on&tUHM ilCHJHeRHbtM onbITOM. HepBrrLIH, c ITbTnKHM noo6-

pai1Cei-meM KopJJ.HaH )f(JłBeT Jatt:eprrHYTblMJt y poMaHTBKOB JIAeRMTf, 

CTPOHT neCCHMHCTHlfecKJJe paccyilC)J,CHHJJ o ceoeti CYAD6e, o CMblCne 

)l(j.1JHH. rmeroiK, ero CTap&1 x cnyra, 6&rnw11ił conAaT Hanoneo1-1oe

cxHx noiłcK ITbJTaeTCJI pacce.RTb JTC"łaJlbHbLC M&1cm1 Kop.n.11a1-1a. 

OH paccK33bIDaeT CMY WyTO'fHYIO CKa.JKY o .HHeKe, CWMTT3Tl1lfl-IOM 

6e3AenbHHKC, yMełOll{CM TOilbKO «canoru Ta'łaTb co6aK~M» , 110 

CMeT!IHBOM ll o6opOTffifBOM, pa36oraTCBWeM H BJHnWeM ce6e 

B ilCCHbl upi·rnueccy. fiOTOM r>KCrOiK paCCK33bIBaCT O TOM, lfTO CMy 

.noeeJtocb ncrrr,JTaTb 11a uoiitte. Ero nepnb1if paccKaJ - 06 yąacnu1 

n noxo.ue lioHanapTa Ha ErttneT - H3BCCTll3H HCTOPIUT o TOM, KaK 

lio1:rnnapT e.n.ox1-1yn e con,a.aT cneny10 non10 K no6en c. Yf, 11axo11eu, 

r )f(ero>K paCCK83bTBaCT BOJJHYK>U{lli1 3flH30.ll H3 ITJJCHa, KY.ll.a OH 

rrorran Bo epeMJI oTCTyrrnc1-nu1 Hanoneoaa HJ PoccH.H, o MonoAOM 

o<tmuepe, 'ITO XOTen OTOMCTHTb 3a )KCC'TOKOCTb K IlJICHHblM, xax OB 

y6an 6allllCHpCKoro nomconamca :o CaM norn6. 

KopJJ.eaea, Ha'łaewero 6blno yeneKaTbCH paCCK33a.MH r>Kero>Ka , 

rorroc J1aypb1 BHODh sneprae-r B mo60BHb1e CTpa.a;aBJIJ11 a ecTpe'ła 

c HeH' exoneu, 11HWaeT RaJJ.e)K,!(bl aa mo6oBb. Y6e.II.Ht1 ce611, qTo 

naypa HrpaeT ero lfyecTBaMH Kop.D.Han TepxeT nepy n cMb1c11 >KHJt-LH 

B pewaeT IlOKOH'łlłTb c co6oH. 

Jiaypa 'łlłTaeT CTHXH KopJJ.Haea o ruo6eH. O aa BCilblTLIBaCT 

yrpbl3CHH_ff COBecTH, Ha'łJIBaeT 6ecDOKOHTbCJI AOJIJ"RM ero OTC}'T

CTBBCM. B6eraeT r>Kero>K c KPRJCOM «IlaHJ111 3RCTpCJIHJICJl!». 

BTopoe ,11;eii:cTeHe 

Tlocne aeyAa'IBoro noxyweRHJł Ba )KH.3Hh Kop,a;RaH ompasuncH 

n nyTewecTnee. O a nocemaeT p8.3m.1e CTpRRhI, 3BaJCOMRTC.A: c moAb

MB. Hecxorr&xo .JIIHlo.n;oe noxa.3LIBa10T K op.Jl.Hana s p8.3H&tx ClłTY

a[(llJIX. BOT OB B JloHJl.OBe, B 6ece)J,e co CTOPO)KCM ropOACKOro 

napxa - eb1paJHTeJieM nnocxoił1 >KlłTeilcxoA cl>HJiococl>HH1 a BOT 

B OJJ.liBO'łCCTBe, pa3MblIDJIJICT aa.n; mexcrmpoBCKHM «KoponeM 

Jlupow>. BHJUłM ero e HTan:eK1 c 11}'BCTBCBHoH H aJT'łHoił BnoneT

Tołf. Ho 3TO ue HaCTORil.{aJI mo6oe&, a xpancospeMCHHRJI CBR3b. 

t{To6&1 H36aBBTbCJI OT pa3011apoeaeweli ero syJlbrapaoll H xophlc

Toruo6eeoił ruo6o&BH.JJ,hl Kop.o;oaa paccx83LIBaeT Bbl)zy'MaHByIO 

BCTOpHł-0 o IlOTepe scero ceoero COCTOJIBHSł. BHoneTT3 D 6emeaCTBC. 

O aa B&ICJ)KaeT, noKp&ra KopJJ.H3Ha 6paa&10, a oe OTeeqaeT eił xo

noAHbIM llpe3pCHHCM. 

B KoHn;e nyrewecrea.A: Kop.Jl.H8H npHC3>KaeT B BaTiłJCaB. K soraM 

Ilanbl OR xnaJJ.eT npax norn6wux noruuc:os H npocaT 6naroCJioBBTb 

ex. Ilana OTKa.JbIB3CTcsr:. Oe no CTopoue 3axsaT':lBK3, a Myt:1a10IIUIM

c11 B aeBone nomuca.M COBCTYeT IIOKOPBO H TCpDeJIHBO nepeaocHTL 

reeT. Bo3My11.1eam.Ii! Kop,D,Baa noKHA!leT Ilany. 
HecMoTp.11 ea rop&K«e pa:io11apoBaHID1 aapacTaeT BOJIJI Kop,l.lB.aua 

K .Il,eiłCTBBlO. Oe B~CT aa;ero, KOTopoił CTOBT DOCBJl.TBTL )fCIJ3Rb. 

Ilepe,n; HHM npeACTaeT .n;yx BuHJCeJibpaa;a - nereB.D;apaoro repo.11 

IIleeHa;apIDJ, 'ł'TO 6pocmnulłCb rpy..o;LIO aa OCTPWI BpalKCCKHX 

xone:ił, cnac cooTe'łecTBeHHHXoB OT re6CJIII. Kop.QB.aH BH,l(HT B BHH

Ke11hpB.Ae cuMBon HYJKBOtt CMY HJJ;ee. Oe sepaeTCJI aa PDAHBY H .n;acT 

UpRMep TOMY r ąTo IloIIłtma CTaHCT BHHlCCJJLPHJJ:OM aapo,a:oB. 

TpeTLe ,11;eiicTone 

Ilnol.Jl,a,zu. nepeJJ; KoponescKHI\f :JaMKOM e B apmase. Tonna mo.n;eH 

pa3HhlX cocnoeeił rrpHCMaTpHBaeTC.A: ny6JIBmoH n;epeMoBBlł. Pyc

cKHił u;apb, Hmconaa I npeexan n Bapmasy KopoeoeaTLCJI aa noJIL

cxoro KOPOJIJI H DpBCJll"H)'Tb aa KBBrY KOBCTHT}'IJ;HH. KoMMCRT3-

pB:H H KOJIKHC 3aMClf8B.BJI CBB.l\CTCJILCTBylOT O BCilpiU13HCBBOM 

OTBOWeHHH H Be.Il,OBCpHH K BOBOM)' BJ18CTemmy. ATMOC$epa cry-

11.(RCTCJI noCJJe Toro xaK 6par o;ap», nCJllł1CHii: KIDIJh KoacTaaTIIH, 

u;apcKHH RaMecTBBK B Ilon&me rpy6o TOJIKaCT CTOHBmyłO B TOnDe 

)l(eRlllBBY a cTaROBHTCJI npalłllHott re6e.rm ee pe6edKa. ToJIIla B B03· 

MYut:emm: aa111IHaer pacxo.QB.TLCJI, o,a;:aaRo, 11aCTb npoCToaapo.D.LJI 

ocraeTC.JI l{ ea6paCbIBaCTCJI aa nperOTOBJICHHbie 6011KB c BHHOM. 

Ilonollxy DpepbraaeT T8HBCTBCBB3Jt llCCHb He3HaKOMQ8, Bhlpa:>Ka

IOlJ.laJł npe3pettee K 6"3il)'Mbl0 H OIDIOPTYBH3MY ( «IleliTe H HJllłTe 
cna Th))), CTaBJUJ.J:llJI B DpRMep pellIIfTCJil>HOCTh H peBOJiłOD;BOHHYfO 

C03R3TeJihHOCTb TCX, KTO XO'ICT BHHO B KPOBb o6paTHTb lł'. - «3an

Tpa 6y;::r;eM Jl.OllRB3Tb KPOBblO CT3Bwee BHHOI». 

Ilo.Q:JeMeJILe KOCTena es • .Jlea. 3aronopw.HKH n Macxax cxo.wrrc11 

aa ra:iłaoe co6paHBe narpHoTon, rJJ.e peIIIHTC.R ACJIO nmcymełlIDl 

aa u;apH.. Ce,a;onnachdł npe.n;ce,a;aTCJIL ropJ1110 B03pa>Kae-r llpOTHB 

3a,o,yMaHHoro nnaea, DPOTBBOpelfarnero npe::m::r;miaM MOPa.JThBOCTH 

H uon&cKoH PhLQapcxoA Tpa,n;e:QllH OTKPbIToro 6m1. Oa aa:noMHBaeT 

o eepaeeacTee pyccKHX H uon&cKHx CllJI, o B03MO)J(HOM ocy>K.Q.eeHH 



co CTOPOHbl Morytnt:x - esporreHCKHX .o.ep)KaB 3a y6JdłcTBO MOHapxa 

łOttollla B MYR,l{Hpe Il~AXOPYHJKero BblCTyrraeT c nnaMeBROłi pe'lbłO. 
Oa rosopRT o 3ne, npa1IllBeHHoM cTpaHe JaxeaT'IDlCOM, o rupatt11H 

u.apH, o pa:Jpywat0w;ux <ł>BJHlfCCKK M MOpan.Luo nocne.u,cTBłl'HX 

eesomr. B no,Il.llep)f(Ky no.o.xopymtceMy BbICTyrraeT o.o.HR B3 3aro

aopLQH.KOB - CTapbnf npocToU: l.feJioBeK «ELJ aapo.a:a». Ilonxopye

)f(Bii YMOJIJICT 3aroaopll(mcoe rroaepaTb eMy, ero 3aMb1CJibI 'IBCTbL 

u.apCICYIO KPOBb Oli 6eper ua ce6J1, y6HHCTBO Qap.R CTllHCT nepBblM1 

waroM ea nyn1 x cso6o.Ae. nom.wa 6y.o.eT cao6o.o.HoH a c'łaCTJIHBOH 
CTpaRoii. Boo,ll.ylUeaneHee no.o.xopyH>Kero nepe.a:aeTCR 6onr:.umacTey 

Jaronopll.{MKOB, UO OHO racHeT xax TOJTbKO 6bm OTKPblT llJIIJłOH, 

npo6panumi'icK n ax PRAbr. CTpax nepe.a: H3Menoił no6e.D.e:n: 6oilb

I.l.lBHCTBO 3aroaopLQBKOB ronocyeT npOTHB noxyrueHHJI. B 0T"11an

HHH, B Jeax IIpe:Jpeallil no.nxopyIDKHH cpbrnaeT Macxy. Bee y3eaIOT 

Kop.a;uaaa. OHB. aa11RHatoT 3aeep11Tb ero n npy)ł(.6e u ~cToTe RX 

eaMepemtił. Kop.naae 33JIBJIJICT, "ITO OB CaM y6heT :QapSI, 'ITO HMeHHo 

ceroA.BJ( oe 6y.o,eT cToJITb ea xapayne B JaMKe, y ono1111aaJI'.Lmt 

.e BhmorumT Ja,o,yMaHHoe .a:eno. 3aronop~ pacxo.z:v1Tc11: Kop.rn:raR 

ocraercn c npe.a:ce.a:aTeneM. OR nanaer .o.yxoM, REM onna.n.enaeT 

ne'lam.. H COMBeHIDI. Ho OH ae YCTyilllT H, BCCMOTPSI aa MOJib6bl 

npe,llce}l3TCJUI OTKa3aTLCH OT noxywemur, HanpaeIDleTCH B 3aMOK. 

Ho-th B 33MKe. Boopy)KeHRbtii Kop.n.uaa y l{apCKoH orro'i.HBa.rrbHH. 

Hepneoe nanpR>Kerure, 6oneJeeHHo BJBoneouaHRoe eoo6pa>KeHHe 

rrap8Jlll3yłOT uomo KopA.Baaa. Oa He e cocTomum eocnporanHTbCJI 

cnoei'ł IICHXHKe. Kop.neaey xa)ł(.eTCH, 'lTO CJibllllHT Jnoeeume ronoca, 

IIOKBruIIOTCH nepe,D; BHM IIPH3PaKll, JCaJKeTCJI, 'łTO BH,IJ.lłT rpo6bl 

B.ąpyr noeJIS1eTcS1 caM ,llhSIBOJl B rosopHT o TOM, xax .nywHrr u:apH. 

Kop.a;um, noTepSIB coJeaIDie, na,a.aCT y ,a.uepeił l{apcxoH: onou-. 

B3JThBH. P336y>KeHRb1A IJ,apb BblXO)J.HT B3 OIIO'łHBa.JlbHH H BB,l{HT 

ne)J(aw;ero Kop,IUJaea, y3eae B eeM cnymaTeJI.SI lliKOJl.bI no.o.xopytt

)f(lłX, Ja nepaocn. KOTOpblX PY'iaJTCJI 6paT - BeJillKlłli KłUIJb - II0..0:03-

penaeT' 11TO 6paT no.n.oc.nan X eeMY y6Billzy H BeJIDT ,D;OIIPOCHTb 

KopAHaaa. 

CyMacweW!D:IH ,D;OM. Kop.nnaa n )Kapy, eo n coJsamm. IlmmJIJł„ 

eTCH TaRHCTBeHHhrli .n:oxTop. Oa ronopHT, 11TO JBaKOMBTCJI c roc

ID1T3JleM .Jl:lUI eaY1{Hb.IX l{eneii:. c JIOMOI.UbłO JIOBKOH lliTY1D<H AOKTOP 

aaeoJ(HT cyeaepeb!ił cTpax ea aa.o,3upan~n:x, KOTophlli B Hcnyre 

YXO.D.HT' OCTaeHB ,D;OKTOpa c Kop,D;HaBOM. ,z:i:mcrop ne.o,eT c HHM 

ncee.n:o-cllHJioconcxyio 6ece,izy, npenoJUłoCHT Kop.nnaey co<PHcTB-

11ecme napa.noKCbl, OilPOKHAblBaJI Bee BOPMbl 3THK.H, npBHD;B.IIbl 

JIOrHKH, Bbmopa1D1BaeT eaB38aHJ(y H)J.eH Ca.MOIIO)l(CPTBOBaHHJt, 

eephl, naTpBOTH3Ma. Kop,lluaa y.JeaeT o aeM ,u;Mrnona, no.mnmwe

rOCJ1 y u.apcxoii: ono'fil.Ba..m,HH. HJMY'feHHhlH Kop.IJ.1::1aa c pa,noCTblQ 

BCTpe1JaCT BToprayBIIIRXC.fl lC eeM)' een:mcoro KHJ(3SI H CTpIDKRBlCOB. 

,UoKTop BC"łeJaeT. Kmob BCJIHT OTnecTH KopJl,Baaa ua Cacxyw 

nnom.a;::u,, r.n:e COCTOHTCH ny6JllJ1łB.OC BaIC33aBHe. 

CacKaK nnoIQ.a,D;h. BeJIBKB.ii KRSl3b eo rnaae soiłcxa nepe,D; l{apeM. 

CTpaJKBlłl<H DPBBOMT Kop):IHaHa. Kwi3b n 6erueacTBe yrpolKaeT 

CM:;Y CTpallilłl>rMH IILITKaMB ~ RaKORC~ T.peG.jreT nepec-<O'flłTh ł{;:I 

nowaAB ycTaBneaHhle B D.BpaMH.u.y pyJK&JI c o6pauteHH.bIMlł Bnepx 

WThlI<al\ill, Kop;maa oT1C3.3btBaeTCJ1. Be.rmKBH KHHJh, rop~CH 

CMeJIOCTLłO H JIOBICOCTblO llO.IJ;'l{HBCHHhlX eMy IlOJibCICHX COJT.D:aT t TO 

yrp0)1(3CT, TO MOJIHT Kop.naaaa. Kop.a;uaa CTOHT Be,Jl,.BlUKllMO, HO 

nocne Toro lCaK H XBJl3b H u;apb o6BHHBmt: ero B TPYCOCTH Kop,D;HaH 

11enaeT y11a'DJhdl: CKa'!OK. BocXI1ll1emn.1ił KBJl3b o6ell1aer Kop):IHaHy 

cno6o,ny, HO pa.D,OCTL 6paTa yicpeilJIJICT IIO,Il;03pCBlf..SI :Q3PJI H on 

n ceKpeTe BCJIHT Kop.D,Haea 3aCTpCJIHTb. 

TropeMuaH KaMcpa. Kop,ltlłaa JaxaHlłUBaeT npe.n:cMepTayio :ecno„ 

se.zn,, OB COJBaCTCSI xcen.a;3y B CBOCM O)l;BH011eCTae, B TOM. 'ITO ero 

HCKOMY OIIJia.KlłBaTL. nocne yxo.n;a 1<ceB,D,Ja Kop,D;HaH p3.3MbllllJUICT 

06 o:arn.n:arom:eił ero CMCPTH: c )Klł3Bbf0 CMY paccTaTbCSI Be )Kam., 

Kop,D.Baa Be XO"ICT )l(llTb B BeBone, cpemr OilOAJieHBoił TOJIJJbl, 

CMBj)BBDJellCJI c DOBBJKeBBeM, KOTOPIUI B 6YAYII1CM B006U1e MOlKeT 



JIOTCpnTb CDOH 11au.11011aJlhłlbJe lfYDCTaa li mnpHOTHlfeCKliii 111-ICl HllK·1. 

HHe 6yny c HHMH! 51 c eaM11 1 6paTbH, MYlfCHl1K.H Tionhw1i!» - eoc

KmJ!J.UCT Kop,llua11. OH npoJJ..taeTCH c rlKerOJKCM li flblTaCTCK ero 
yrewHTb. Bowe.nwuii o<ł>Hu.ep 06bHBJ1HeT, 'łTO Kopnna11 6y.ueT 

paCCTpeRKH. 

Ko~maTa a KOJ>o.11cecKoM J3MKC. U:apb cxylfacT. EMy xoTenocb 6b1 

YLl.OB.T'fCTBOPHTb CDOll ACCnOTHlfCCKlle JIHCTIDIKTLI, crpeMJJC1rne 

K CllłlHOnJJacT1uo. B6eraer KoHCTa11n11-t, 0J6ewe1111b1ii nparonopoJ\t 
K CMCPT11 Kop,!J,Ha11a. EypHaH cu;ena MCIK.DY 6parhm.m. KoHCTa11TJ1H 

061nurneT O rara n y6Hiic1 se orua. Uapb 11 an0M uttaer KHR:!łO 06 
Jpor11•1eCKH~ npocrym;ax 11, cosna11Hb1X c JTllM, npecrynneHHHX. 

011 npcoocxo.a.IIT nec.ucp;1Gt1 1Horo 6para-oapeapa cnoxoficTsne\I 

li XOJJO.U llOi't paClfCTnJ1BOCThlO, 110 no6a1rna11Cb, OA1-13KO, Henpe.un11-

.a.e 1rnwx nocrynnou enaowero n 6e1ucucreo 6para Il cTapaHCb ero 

Y'111pornopMTb, no.unucbJBaeT noMHJ1onai:me Kop.u1-1aHa. BenHKHii 

KIU!Jb .naeT ero a.D,'LIOT311TY, IHIKilJao cnewnTb Ha MeCTO KflJllH: 

«a ecnu He ycneer, TO 6e.na» . 

Mapcooa 11J1011.m)l.h. BJBO/ l con,uar r0Too1>1i1 K 11cnon11e111110 np11· 

1 ooo pa JK,OCT o<łmuepcKoro c1trHa1ia: noJ:J,1111 ·1 HH py1m. Cn1>1w111 csi 

TonoT KOHR: 3TO M~llTCH a.Ub!OT'1HT c no~nrnona11ueM. 0Jl.HaKO 

o<PHl-lCP He 1111,0HT aJl.PłOTaJITH li no.naeT KOMn.1-1.ny. 

" Kordian " by Juliusz Słowacki 
A Synopsis 

Th e play opens w1th a choir of A ngels s1r g ing th e 
evanescence of !he Earth that can be annih1lated at God 'o 
si ngle gesture. Th e Archangel begs the Creator to takc 
pity on that errant star and on the people that perish for 
" their fathers' sins"; 1f Gad will not save them let h1m 

allow them to die in battle . 

Preparations: The Eve of 1800. End of a century . Satan and 
his subservient inferna] creatures are wa1t ing for the clock 
to announce the beginnorg of the 19th century. Accordi ng to 
Satan's forecast it will be a year of anxiety, rebellious 
thought and revolutionary upheava ls . They will especially 
affect one nation (Poland) that will take to arms in its 
strugg le for liberty. Satan sends there Mephistopheles , 
telling him to spread confusion in the minds and to "pos
sess one of the soldiers" . 

Prologue: Three persons of the prologue deliver in succes
s1on their speeches , which are a kind of artistic manifestos. 
The first two, parodislic and satirical 1n character, a r e 

directed against same prominents of Polish Romanticism. 
The "third person of the prologue" is the mouthpiece of 
the author himself: he announces that in his drama he will 
resuscitate his compatriots who died for liberty, show them 
in the light of "the Polish blue sky" and make the audience 
wel come their appearance with smilęs and weep at their 
departvrę from the stage. 



Act I 

Kord ian, an adolescent you th of gentry stock, brought 
up in the country away from urban li fe, gives hi msel f up 
to read ing " W erther" and suffers th e an guish of his first 
unreciprocated youthfu l lo ve to La ura. an older and mare 

mature wo man Sens iti ve, w ith eas il y exci table imag inatio:i. 

infl uenced by th e ideas he found in his Romant ic read ings, 
he phi losophizes like Hamlet, spinning pess imistic reflec
ti ons on hi s own fate and the sense of ex istence at large . 

Gregory, hi s fai th ful servant and guardian , formerly a soldier 
under Napoleon, is tryi ng to dissolve hi s blue rnood ; firs t 

he tries to amuse him with a fun ny story of Johnny, a 
likeable urch in , who learnt not only to "make boots for 
dogs", but owing to his shrewdness and ve rsat i lity mad8 

a fo rtune by it and won a princess's hand. In his othe r 
stor ies Gregory re fers to authent ic facts of h is wa r exper-

1ence. In his f irst reco l lection he te l les of his part1cipation in 
Napoleon's campaign in Egypt and the famous episode under 
the pyramids, where Bon aparte, by fo rce of h is sugges tive 

personality, was able to ins pire his so ld iers with unquestion
ed faith in v ictory. In h is last story Gregory quote> a pene
trating episode o( his ca ptiv 1ty dL1ring the re treat of th e 

G reat Army from Russ ia ; a you ng offi cer, taki ng reve nge 

for the atroci t ies commi tted on the Po lish capt ives, ki ll ed 
a Baskhirian colonel and himself peri shed in effect . 

For a moment Kordian seems to be taken up with those 

sto ries but Lau ra's voice draws hi m again into the vicious 

ci rcle of his !ave dis tress. A n encounter w 1th her deprives 

him, however, of the res t of hope. Convinced th at she only 
plays with r11 s feeli ngs he f1n ds '10 mare meaning i/l life 

and dec 1des to cornmit a su ic1de . 

Laura 1s readi ng Kord ian 's poern telli ng o f his love . 

She feels remorsa crnd is vexed about his prolong ed abse nce. 

Gregory rushes in c rying that his master shot h imself. 

Act li 

After an unsuccess ful su1cide Kord ian sets to travelling, 
wa nting to make new acquaintances and see the world. A few 

short scenes show hi m in vario us situations . Fi rst i0 

London in a conversation with a guardian of the city par~ . 

an exponent of a pedestr ian , down-to-earth philosophy of 
life. Then , away from the people , pondering in solitude 
on Shakespeare's "King Lear" . Later we see him in ltaly 
w i th the sensual and avid V ioletta at hi s s ide ; this is 
however on ly f leeting affa ir, an adven ture having no 
roots in au thentic feeli ng. Wea ri ed and disappointed at 

th e vulgority and cu pid ity of his !over, to er.ci up the affair 
Kord ian te l ls her an invented sto ry of how he lost a ll 
h is property. V io letta, infuriated. departs, th rowing at him 
most hate ful abuses. Ko rdian reto rs with cool d1sdain . 

. At the end of his journ ey Kordian reaches Vatican; he lays 
the ashes of murdered Poles at the Pope ' s feet. ask ing him 
to bestow his blessing on the nation. The Pope refuses 
lo do it taki ng the oppressors ' si de ; his advice to the 

enslaved and suffering Po les 1s to succumb to and .su ffer 
the oppress ion w ith patience. Kordian leaves the papai 
home in great i1n dignance . 

Des pite his bi tte r experiences he feels an increasing will 
and wish to act. In sea rch of sam e great idea w h ich wo uld 
be worth a life , he has a vision of Winkelr i ed , the legendary 
hero of the Swiss, who gathered the shaft-heads of the 
attacki ng enemy in his own b reast, thus saving his country-

n1 en. For Kordian th is is the symbol of the idea he pur
sues; he w i 11 come back home and lead Po land by his 
own cxam p1e to bcco mi ng a W inke lri ed of th e nations. 

Act Ili 

C ost le Square in Warsaw. A crowd of peo ple of al l es
tates are watc hing a publ ic c e remo;~y. Ru ss ian Ts ar. Ni co 

las I , ca rn e to Warsaw to be crowned the Poli sh K fylg and 
to take an oath of a lleg iance to the co ns titutio n. Comments 

and mal icious rema rks of those gathered in th e square 
test1fy to th e ir d is li ke and distrust o f th e new soverei gn. 

Th e at'.llos phere is gett ing even dcnscr i r. eff"ec t o f a trag ic 

incident: Tsa r's brother, Grand Duke Constant ine, his vice

regent for Poland, nas brutal ly pushad a woman i n the 
crowd . caus ing th e death of her child. The re3tless crowd 
begin to disperse . Howevcr , part of them remain , grabb1ł"g 

at the w ine-barrels prepared for the popu lace. The ir revelry 
1s broken by the voice of the Stranger sing ing a mysterious 
song. lt expresses a scorn for the thoughtlessness and 
opportunism of the crowd ("Drink your wine and go to 
sleep!") opposi ng it to the determination and realization 

of revolut i onary goals by the ind ividua ls who are resolved 
to ' 'change w ine into b lood, an d to dri nk the wine trans

fonned!'· 

Basement of St . John 's Cathedra !. The cons p irat ors come in 
masks to take part 1n a secret patr iotic meeting where 

decisicn is to be take n as to the planned atternpt of Tsar's 

l ife . A venerab le Presiden t fervent ly opposes the assassination 
as contrary to th e maral principles and Po l ish chivalric tra
dit ion o f open f ight. He br ings to notice the uneven ba
lance of Russ ian and Po l ish forces and the b lame that th e 
assass ination of a monarc h may bri ng on Polan d in the eyes 

of powerful European empires . A young man i n the uniform 
oi O ffi cer Cade t delivers a pass iona te speech in favour 

of the att empt , re cal l ing the wrongs the country suffered 
fra ni the inva ders , the tsar's ty ranny and the de trimental 

maral and physical effects of serfdom . One of the conspira
tors , an a ld simpl e man „one the people" comes to his 
support. The young offi cer beseeches the conspirators tu 
trust him , for his intent ions are pure and the Tsar 's blood 

wi li only w eig h on his own conscience; the assasseination 

would be the firs t step to l iberty, Poland wil l em~rge free 
and happy. H is ardour infects a major i ty of those gathered. 
but en th usiasm subs ides wh en a spy is caught who managed 
to get among the consp ira tors . The fear of betrayal preva i ls ; 
th e offi ce r's pro ject is rej ec ted by a majority of voice;; . 
Driven to despair he throws aw ay his mask to show his 

con tempt for the cowardice an d o pportu nism of those around 

him . Kord 1a11's fac e is reve aled . Everybody recogni ze-s hi m 

and assures him of his frie ndship and his own pure inten

tions. Ko rdian decl ares he wil 1 make the at tempt himself: he 
w i l l be pu t on guard of the Tsa r 's apartments in the castle 
this nig ht and w i l l commit the pl anned deed . The cons pira
tors disperse ; Kordian remains with the President. He 
suddenly breaks down, overcome by sadness and doubt. 

St i li he w ill not be stopped . Desp ite the President's implo
rat ions to fo rsake his plan he hurries to the Castle . 

N ight in the Castle. Kordian in full arms at the door of 
Tsar's sleeping room . Agita ti on and mo ruidly pu lsating im ''
gina t ion depri ve him of w i I I-power. He is not able to 
overcome his inhibitions. H e hears same weird voices. 

sees apparitions , vis ions of co ff ins. At one mome nt \1e 

sees the devil wa lk ing ou t of the sleeping -room and telling 



h1m how he st rangled the Tsar. Kordian loses consc1ousness 
and falls unfeeling at the door of the Tsa r' s room . Th e 
Tsar. awokcn. goes out, arrestcd by his body ly1ng at the 
door. Scc 1ng th1 s 1s On<' of the codets whos e loyalty w <is 

guarantred by the Grand Duke, he suspec l s ni s ovvn bro 
ther of hav 1n g h1r ed a murdcr"'r He o rd e rs to cxam 1nc 

Kordian . 

In th e asyl um. Kord ian l1es in fever, though fully conscious. 
A rnysterious Doctor appears: he prese nts himse!f as visit -

1ng the hospital for scient1flc purposes. A trick he performs 
evokes superstitious fear of the guardian, who leaves Doctor 
and Kordian alone. The Doctor conducts with the hero 
a pseudophilosophical discussion, full of sophisticated para 
doxes, undermining all the accepted ethical standards, log1cal 
principles and making havoc of his ideas of sac rifice, patno 
tism and Faith. Ko rdian recognizes in him a vision of the 

devil he saw at the threshold of the Tsar's room . Harassed 
and tormented, he feels relief at the entrance of reo: 
people - the Grand Duke and guards. The Doctor d1sappears 
whi le the Duke orders to lead Kordian to the Saxo n Square 

where he will be exposed to punishm ent . 

S ax.o n Squ are. The Grand Duke at the head of the army 111 
front of the Tsar . The guards bri ng in Ko rdian and the Du"e 
111 fury threatens he w il I put him to to rtu re . At last he 
orders the hero to make a head long jump on a horse, over 

a pyramid of stacked guns w1th bayonets turned upwards . 
Kordian refuses to do it. The Grand Duke, who 1s ambitious 
about the cou rage and agility of his subordinate Polish 
so ldiers, threatens and appeals to him in turn : but Ko rdian 
is unmoved . Finally , when both th 0 Tsar and the Duke 
impute coward1ce to him and all the Poles, he makes his 
resolve end performs the daring jump The Grand Duke , 

bursting with enthusiasm . promises to 1et Kordian free . 

This however only builds up the susp1cions of the Tsar 

who givcs a secret order to shoot the hero . 

In a prison cell. Kordian. ending up his premortal confes
sion, conf1des to the priest that he is alone and frie ndless 
and nobody w i ll bewail him. When the priest goes out he 
ponders on the approaching death: he is not sorry abo ut 
losing his life , he wou ld not like to live in bondage among 
a degraded crowd who accept their humil iation and in th0 

future will perhaps a ltogether lose the ir patriotic instincts and 
the se"8e of national ident ity . " I will not sicie with th em ' 
To you I go, Oh, Departed Poles! " He bids farewell to 
Gregory trying to console h1m . A n offic er comes in to 

ann ounce that Kord ian will be shot. 

A Hall i n the C astle. The Tsar 1s bo red, he would l1ke 
to satisfy his d es po tie and authooratic inst incts. Constan tin e 

rushes in , roused about the death sentence on Ko rdian. 
A sudden c lash of the two brothers : Constantine accuses 
the Tsar of having taken pa rt in the murder of their father. 
The Tsar reminds hi s brother of his erotic offences and 
crimes. With his balanced and calculated coolness he pre
vails over the v 1olent and barbarie brother; but he fearn 

the effects of the latter's unpredictable fury and in ord~r 

to soothe him, signs a pa rdon for Kordian . The Grand Duke 
hands it to his adiutant tell ing him under threat of death 
to carry it to the place of execution in time for the · act 

to be withheld. 

The fi el d of Mars. An executive detachment ready to shoot 
Kord ian. They are wa1ti ng fo r the commanding off ice r to 
lift hts hand up as a sign for firing . The hoof-beats ar~ 

heard: it is the adiutant w1th the pardon. But the o ffi ce r 

does not see him and holds his hand up. 
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