




Maciej Z. Bordowicz 

ZAPISY Z PRÓB „KORDIANA" 

Fragmenty 

Z PRZY GOTO W ANIA 

Czy to możliwe -
to pisanie popiołu aktorem po scenie, 
to stanie w miejscu 
z przes t rzenią u n o g~ 

gdy skrzydła kulis mielą 

listopady, 
s t ycznie, 
sierpnie, 

gdy anioły J u I a bezrękie i beznogie 
do butelek zbiegły 
z zapachem benzyny zamiast piór u r amion! 

Od „Kordiana" za: 3ynają się w kulturze polskiej literackie dzieje Słowac
kiego, jako najwięks :e go z dramaturgów naszego romantyzmu. ściślej nale
żałoby powiedzieć: od „Kordiana" miały się one zacząć w dwadzieścia prze
szło lat po opublikowaniu utworu. Historycy literatury uznali datę jego wyda
nia - rok 1834 - za przełomowy moment w młodzieńczej twórczości dwudzie-

stopięcioletniego a utora. Współcześni m u na ogół jednak nie umieli, a lbo 
i wręcz nie chcieli, docenić wagi t ego w ydarzenia w poezji polskiej. „Kor
dian" przemówił dopiero d o trzeciej generacji romantyków, d o przygotowu
jących powstanie 1863 r. „przedbur zowców". Ta młodzież - w brew swym 
nauczycielom, wbrew k rytykom, powtarzającym utarte frazesy o niezrozumial
stwie, mętności, literackiej wtórności utwor u - usłyszała w nim własny 

głos, odczytała w nim dramat o sobie. Zaś teatralne dzieje „Kordiana" roz
poczęły się dopiero z końcem XIX w ieku - prapremiera odbyła się w K ra 
kowie w r. 1899. Od tego czasu wszedł „Kordian" na stałe do w ielkiego naro
dowego repertuaru teatrów polskich. 

Dramat dotyczący wypa dków sprzed 150 la t mówi o sprawach n ie prze 
brzmiałych - mim o zmiennośc i sytuac.ii histor ycznych, ob yczaju i kost iumu, 
j ęzyka i gestu - zawsze blisk ich. N iesie i dzi ś d ynamiczny ładunek wątpli

wości i rozterek, znaków za pytan ia , jakim i romantyk opatrzył swą poetycką 
wizję egzystencji jednostek i hi s torii narod ów. Przedstaw ia młodość, szukającą 

przecież w każdym pokoleniu sensu i celu życia w namiętnym proteście prze
ciw złu zastanego świ ata. Przynosi p yta nia o odpowiedzialność jednostki za 
losy zbiorowości, o szanse przelamania samotności w życiu wspólnoty, o siłę 

i słabość człowieka rzucającego wyzwa n ie historii. 

Jeśli „Kordian" i dziś przemawiać może żywo do wrażliwości polskiej, to 
nie tylko dlatego, że w t aki przemożny sposób ukształtowała ją k ultura ro
mantyzmu, że wreszcie k oleje naszej poromantycznej historii tak często przy
wracały aktualność rozterkom i de cyzjom bohatera dramatu. Wpływa na to 
także i niejednoznaczność utworu - fak t, że Słowacki nie dopowiedział do 
końca swej diagnozy sytuac,ji nar od u i p rzyczyn y jego k lęsk historycznych. 

„Kordian", pisany w G enewie, z dala od zaciętych sporów i rozrachunków 
politycznych popowstan iowej emigrac,ii, był wszakże ich echem i w zamierze 
niach poety stanowić miał polemiczną wypowiedź w literackiej dyskusji ro
mantycznych dramaturgów o •sensie his torycznych n adziei i rozczarowań 

generacji listopadowej. Odnaleźć więc w nim można i pnejawy świadomej 

kontynuacji III części „Dziadów" M ickiew icza oraz poematu dramatyczn ego 
jego przyjaciela, Stefana Garczyńskiego, i namiętną polemikę z ich stano
wiskiem. Podobnie jak poprzedni cy stworzył Słowacki epicki dramat o dzie
jach młodzieńca szukającego prawdy o so bie i swo im czasie. 

III część „Dziadów" prz ynosiła Polakom niewzruszoną nadzieję. Udrękę 

i tytaniczny bunt Konrada uchylało proroctw o ksi ędza Piotra zapowiadające 

zmartwychwstanie P olski - chrystusowe j ofia ry za wolność ludów. 

I naczej „Kordian". W wyznaczen iu Polsce rol i „Chrystusa narodów" do
patrzył się Słowacki - niesłusznie oczywiście - wezwania do biernego cier
pienia, d o rezygnacji z opor u przeciw niewoli w imię bosk iej obietnicy zba 
wienia. Toteż wbrew wielkiemu antago niście wysunął hasło „Polska Winkel 
riedem narodów". Jak legendar ny bohater szwajcarski Polska miała przyjąć 

na siebie ciosy wymierzone w wo lność n arodów europejskich, podejmując 
straceńcze, heroicze zmagania z despotyzmem - ale bez zbawczej pewności 
zwycięstwa. W „Kord ianie" pan u je nad światem Bóg groźny i niepojęty. Zie
mia to „Grób odwieczny potomków Ad a ma" , a historia jest ciągiem tort ur 
dla świata. Usiłują zawładnąć nią szatani, anioło wie błagają o litość nad 
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skrwawioną ziemią, ale wyroki boskie są n ieodgadnione. W obliczu milczenia 
surowego Boga historii pozosta je t ylko obowiązek walki w imię l udzkiego 
prawa do wolności i godności moralnej narodu - walki choćby beznadziej
nej i grożącej ostateczną zgubą. 

Słowacki nie przynosił narodowi w „Kordianie" łatwej pociechy, nie wypo
wiadał słów krzepiących - choć i on w dalszej swej twórczości zmierzać 

miał, ja k w szyscy rom antycy, ku mesja nizm owi, nadziei umożliwiającej trwa
nie zbiorawości. Przeprowadził w dramacie gorzki rozr ach unek ze współ

czesnym i, nie oszczędzając i swego bohatera. 
W „Przygotowaniu" z szatańskiego kotła wyłaniają się przyw ódcy, k tórzy 

w oczach współczesnych ponosili winę za powstańczy „ niedoczyn". Ale oskar
żenie zwraca się prze ciw wszystkim - inzeciw „rycerzom-ospalcom" i rozpo
litykow anym „m ówcom" - stanowiąc jakb y wzorzec narodowego rachunku 
s umien ia, ponawia nego po kolejnych niepowodzeniach zrywów niepodległo
ściowych. Przede w szystkim jest jednak „Kordia n" j a ko dramat polityczny 
n ajba rdziej sugestywną w liter a turze polskiej poetycką wizją tragicznego 
świata spisków patriotycznych . Słowacki nie wprowadził jednak obiegowego 
fantazmatu sp iskowca i sceny w podziemiach Katedry dla sensacy jnego efek
t u dramatycznego. Ujawnić chciał - znów wbrew Mickiewiczowi, przeds ta 
wiającemu dzieje procesu filomatów jak o niewinną ofiarę dzieci - napięcie 

konfliktów etycznych towarzyszących w alce spiskowej, nieuchronną koniecz
ność m oralnego skazania of ia rnika, podejmującego nierówną walkę z despo
tyzmem . 

„Kordian" w imponująco bogaty i w ielostronny sposób korzysta ze zdo
byczy dramat u roman t ycznego. Rysuje n a sposób epicki dzieje doświadczeń 

i ducha wcgo d ojr zewania bohatera lub kunsztaw n ie dozuje napięcie w dra
m a t ycznych ujęciach skrótowych. W prowadza tłumne sceny zbiorowe lub 
przyk uw a uwagę mon ologiem - zapisem wewnętrznych przeżyć bohatera. 
B uduje nastrój liryczną wypowiedzią post aci lub wypełnia scenę wid owisko
wym obrazem . W jednym m om encie wszakże przekroczył Słowacki zdecyd o
wan ie ambicje i możliwości współczesnej mu dramaturgii. Nocna wędrówka 

Kordiana p r zez zamkowe k omnat y, scena ze Strachem i Imaginacją, to ujęcie 
nowatorskie, n ie mające analogii w europejskim d ra m a cie romantycznym. 
Dopiero symboliści mieli wprowadzić n a scenę t ak niezwykle kreacje fanta
styczne - postacie symbolizujące wewnętrzne st any bohatera, uosabiające 
jego ps ychiczne r ozda r cie. 

Ta scen a r ozstrzyga o klęsce Kordiana, ale nie dostarcza jednoznacznych 
przesłanek dla inter pretacji zawartej w niej diagnozy klęski n arodu. Tr akto
wano „Kordia na" jako dramat o słabości r omantycznego pokolenia nerw ow 
ców lub o słabości rew olucjonistów samotnych , niezdolnych do r adykalnego 
zerwania z obciążeniami t radycji. Rozpatryw a no utwór jako głos pesymisty, 
ukazującego fata lizm ciążącego nad Polską nieszczęścia lub jako wizję historii 
wyda nej przez milczącego Boga na łup szata nom. Wielkie dzieło Słowackiego 
jest zapewne t ym w szystkim po trosze. Ale jest przede ·wszystkim namięt

nym protestem p r zeciw rezygnacji z ludzkiej i narodawej godności, przeciw 
upadlającej zgodzie na niewolę. 

dr MARIA ŻMIGRODZKA 

Przywódcy powstania listopaduwego: k s. Adam Czartor yski, gen. Jan Skrzy
n ecki, Julian Ursyn Niemcew icz, gen. Józef Chłopicki. 
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Z AKTU I (scena 1) 

. .. powstaje zatem , z książką zamiast twarzy 
(można mu skronie, zwilżonym p alcem, jak kartki 

śmierci żąda, od początku śmierci 

któż by się o co inne 
żądać lu b prosić odważył? 

Więc, w trawy lat swych kilkunastu szybuje bezpiecznie 
i bezpiecznie spada. 
więc, w k oronkach dłońmi 

rany przyszłe obmyśla i z uporem k leci ! 
Jes t u nas w p o e z j a c h postać znakomita, 
co przez w ersety idzie 
jak spoj rzenie długie, r zucone po zbożach 
żyły prześwitują m u p rzez ciało kuse 
i możesz t utaj 
mapę Europy widzieć, 

i z biegu żył t ych możesz nurty r zek odczytać ; 

geografii l ekcję wpisaną masz tu w mięśnie 

za pomocą noża, 
I m asz głos ten jeszcze 
jak sypanie kopców - - -
Młody, co się nie zabił, choć śmierci przymierza 
Czy to możliwe -
jeszcze r az powtórzyć 
(i potwierdzić zasadę, i potwierdzić piękno) 

ów nałóg narod owy: 
rękawiczek w twarz rzucanie 
razem 
z 
ręką! 

6 

przckłatlać) 



Gdy niebo jak t w arz w ieszcza ze Spuchniętym włosem 
w godzinie każdej skrzykuje się nad nami, 
gdy w oczodołach kłęby waty t ylko 
nasycone octem - - -
cóż zostaje jeszcze? 

Możemy 

możemy stare o nas widoki skubać powiekami, 
u stóp tego głosu przycupnie, senny przecie 
od ćwiczeń o istnieniu, 
a w tedy mu miary od fraka do pancerza 
starzec zdejmie; 

to tak jakby mu wolno odejmował imię po imieniu. 

O Słowackim i Kordianie 

Kim jest Kordian? W te j pięknej posta ci uosobiona zastała tęsknota poe
ty za czynem, który towarzyszyłby słowu, za słowem, które miałoby wobec 
czynu natychmiastową siłę sprawczą. Takie idealne, „zawodowe" - rzec 
można - marzenie wieszcza wyostrzył jeszcze wspólny chyba dla trzech na
szych wielkich romantyków kompleks fizycznego ich nieuczestnictwa w po
wstaniu listopadowym. „Biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy lękliwie 
nieś li za granice głowy" napisał Mickiewicz pod adresem własnym i wielu 
sobie podobnych. Jego samego wieść o powstaniu zastała we Włoszech, nie 
spieszył się wszakże zbytnio z wyprawą na północ. W poznańskiem, za pru
ską granicą, cierpliwie wyczekiwał ostatecznego rezultatu powstańczych zma-
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gań i doczekał się - wiadomości o klęsce. Krasińsfd powstanie, jak całe sw o
je życie, przepodróżował. Słowacki przeżył wprawdzie listopad w Warsza
wie, ale już zimą wyjechał z kraju. 

Spróbujmy wyobrazić sobie, czy mieli tuta j wieszczowie nasi czyste su
mienie zasadzające się na przekonaniu, iż rzeczywistą ich powinnością na
rodową było właśnie nie dać się zabić, zranić, złapać, uniknąć śmierci, ze
słania czy zamknięcia w zniewolonym kraju? Czy kierowało nimi w pełni 
usprawiedliwione poczucie własnej niewinności, które rozgrzesza, zwalnia 
jednostki od udziału w zbiorowych klęskach? Czy dane im było uprzytam
niać sobie z całym spokojem, że ich egoizm ma pełne prawo zapanować nad 
zbiorową psychozą? Wolno się domyślać, że czuli tutaj boleśnie, nieuleczalnie. 
Ku własnej zgryzocie i p Gżytkowi dla polskiej literatury. Mało tego, że prze
żyli bezpiecznie miesiące powstańcze, to jeszcze ów fakt rozjątrzył ich su
mienie i talent. Wydaje się, iż poczucie dyskomfortu moralnego, jakiejś oso
bistej współwiny wobec przegranej sprawy, przyczyniło się walnie do eksplo
zji pisar skiej trzech wieszczów w pierwszych latach po powstaniu. Rodacy 
zresztą, nie licząc paru złośliwośc i, przebaczyli poetom ich niestawiennictwo 
na placu boju. Dość było potępieńczych swarów przy okazji rozliczania się 
za klęskę między uczestnika mi powstania. Poza tym nikt przecież serio nie 
mógł uważać, że miejsce Mickiewicza, Słowackiego czy Krasińskiego było 
w pierwszej tyralierze na konnym patrolu, albo w ochotniczych szeregach 
gwardii na rodowej. Naród zatem przebaczył im i wkrótce ukochał, ale oni 
sami ze sobą nie doszli do ładu w tej materii chyba aż do śmierci. Mickie
wicz zamilkł, potem rozwijał gorączkową, radykalną działalność polityczną. 

Dla Krasińskiego sprawę walki o niepodległość komplikował dominujący 

problem życia poety: stosunek do ojca - generała. Towarzyszyły temu pro
blemowi emocje miłosne, zdrowotne, religijne, ale wszystkie podszyte wła
śnie ową niemożnością wyboru między ojcem a ojczyzną, bo przecież nie
prawdopodobieństwem było utożsamianie ze sobą tych sił. Słowacki próbo
wał uczestniczyć w poznańskiej Wiośnie Ludów, a w ogóle wszystkie swoje 
siły poświęcił poezji narodowej i znów, w tej żarliwości, wolno być może do
patrzeć się między innymi pragnienia ekspiacji za listopadową dezercję. Wy
pada tu dodać, iż najbliższe otoczenie broniło poetów przed pokusą zbyt do
słownego wypełniania obowiązków patriotycznych. Na szczęście romantycy 
usłuchali otoczenia: w przeciwie1istwie do poetów warszawskich, którzy sto 
lat późn iej uzna li za niewłaściwe traktowanie ich na specjalnych prawach. 
Zbuntowali się i postawili na swoim. Zginęli w walce, zgodnie z własnym 
sumieniem i ku niepowetowane:j szkodzie narodowej. Wynika stąd, że poeci 
nie zawsze mają ochotę być własnością narodu i rozmaicie się to kończy. 

Kordian w każdym razie na kilkanaście miesięcy przed powstaniem podró
żuje w kierunku odwrotnym niż Słowacki. Do Polski, do czynu. Konkretnie, 
startuje ze szczytu Mont Blanc, ląduje zaś w tak zwanym spisku korona
cyjnym. Tajemnicze to przedsięwzięcie konspiratorów ze Szkoły Podchorą

żych sprzysiężonych od grudnia 1828 roku pod przywództwem Wysockiego 
nie doczekało się nawet próby realizacji, ujawnione zaś zostało w szczegó
łach po dwóch dopiero latach, tj. ju ż w okresie Wielkiej Emigracji. Zamie
rzano porwać Mikołaja na balu, aresztować w trakcie ćwiczeń, które pro
wadził. Istnieje też wersja powtarzająca się u wielu pamiętnikarzy (i właś-
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Atak na Belweder 29 listopada 1830 r. 

ciwie przyjęta w Kordianie), że pomysłem spiskowców było wystrzelanie 
carskiej rodziny, która zjechała do Warszawy. Trzeba jednak pamiętać, że 

po .zgubnym kunktatorstwie listopa dowym odżyły wśród emigracji upodo
~ama terrorystyczne: jedną z przyczyn klęski upatrywano we wrodzonej 
Jakob: ~olakom. miękkości serca. Spisek koronacyjny mógł się po latach 
wydac Jeszcze Jedną straconą okazją, tym bardziej, że zatrzymał się na 
etapie dyskusji. Powróciła tęsknota za Wallenrodem i różnymi sposobami 
rewolucyjnymi dalekimi od norm moralnych. Poezja tego okresu, zwłaszcza 

drugorzędna, np. Ludwika Mierosławskiego, młodziutkiego weterana listo
padowego, który wkrótce ambicje literackie zamieni z lepszym skutkiem 
na .polityczne, ocieka krwawą zemstą. Byłoby jednak przesadą wiązać tę 

~tyhstykę wyłącznie z kompleksami zwyciężonych. Po raz drugi od czasów 
~nsurekcji kościuszkowskiej w czasie Powstania Listopadowego wieszano 
1 lyn~zo~ano na ulicy, toteż gniew ludu mógł się radykałom emigracyjnym 
wydac siłą znacznie skuteczniejszą od dyplomatycznych zabiegów. 

Z historycznego punktu widzenia ów rok 1829, rok spisku koronacyjnego, 
wykazał niemożliwość pogodzenia aspiracji polskich z interesami imperial
nymi. Mikołaj I zdobył się wówczas na szereg pojednawczych gestów. De
klarował budowę na własny koszt przy kościele Kapucynów mauzoleum dla 
serca Sobieskiego. Dwanaście armat zdobytych na Turkach w Warnie prze
znaczył na pomnik Warneńczyka. Osłabła tropicielska aktywność policji, 
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oczekiwa no reform, oddalenia z Królestwa Wielkiego Księcia Konstantego 
i Nowosilcowa. Przedstawiając następcę tronu warszawskiej elicie powie
dział Mikołaj I, iż wychowuje syna na dobrego Polaka. Koronacja odbyła 
się ceremonialnie. Car wysłuchał „Te Deum" w katedrze manifestując tym 
sposobem szacunek dla polskiego katolicyzmu. Odbyło się szereg balów, 
wielka uczta z atrakcjami dla ludu. Jednak społeczeństwo, czyli ogół, nie
zależnie od kondycji społecznej zawarty między spiskowcami a kolaboran
tami, przyjął owe pieszczoty polityczne z instynktowną rezerwą. Uznanie 
ich za jakąś poważną inicjatywę oznaczałohy bowiem przyjęcie narzuconej 
przy rozbiorach sytuacji jako naturalnej, sprawiedliwej. 

Woleli Polacy, okazało się, znosić wszystkie chamstwa napoleońskie niż 
doznawać łaskawości zaborcy. I rzeczywiście, wkrótce Mikołaj stracił cier
pliwość do Polaków. Spacerował po Warszawie bez obstawy, a oni tym
czasem szykowali jakieś petycje, spiskowali, ciągle czegoś niezadowoleni. 
Wypadało też pomyśleć o usatysfakcjonowaniu przeciwników liberalnego 
kursu wobec Polski. Zaczęły się więc fawory dla niepopularnych serwili
stów. Nie doszło do ważnych zmian personalnych: Mikołaj w ogóle odporny 
był na europejskie opinie, za Polakami nie przepadał, zresztą miał się 
wkrótce utwierdzić w tej awersji. 
Słowacki uwzględnia atmosferę potiomkinowskiej propagandy koronacyj

nej, nieufności i podejrzliwości wzajemnej nowego króla polskiego i jego 
poddanych, przedpowstaniowe, przeniesione .iuż w rzeczywistość emigracyj
ną dyskusje konspiratorów. Swiadek owych wydarzeń, człowiek zoriento
wany, jak chcą niektórzy, w pomysłach konspiracyjnych, pozostaje jednak 
znacznie swobodniejszy wobec historii niż Wyspiański, który wizję Nocy 
Listopadowej osadził wśród konkretnych postaci, wydarzeń wynikających 
po sobie z uwzględnieniem topografii, dla której przestudiowania specjalnie 
wybrał się do Warszawy. Dla Słowackiego bowiem tło historyczne jest 
tłem właśnie dla ukazania dziejów duchowych bohatera, tworu poetyckiego 
znacznie różniącego się od swoich życiowych odpowiedników. Temu spis
kowcowi-poecie podwyższa zatem Słowacki na wstępie kondycję społeczną. 
Otóż jest Kordian bogatym paniczem, któremu brak pomysłu na własne ży
cie, który nie bardzo wie, co mógłby najlepszego zrobić ze swoim talentem 
i temperamentem. Zazdrości staremu słudze emocji kombatanckich, ale 
sam nie jest do nich zdolny. Nudzi go wystylizowana miłość. Dosłownie 
czy przenośnie strzela sobie w łeb, dość że odnajdujemy go w podróży, któ
ra niczego nie rozwiązuje, przeciwnie dostarcza nowych rozczarowań. Do 
angielskiego modelu społecznego, wlcskiej udawanej miłości, papiestwa 
jako autorytetu moralno-politycznego. Dopiero na szczycie Mont Blanc, 
między niebem a ziemią, znajduje rozwiązanie swojego egzystencjalnego 
problemu, lekarstwo na ból istnienia. Będzie nim osobisty udział w walce 

o niepodległość. 
Kordian to postać w gusc1e epoki, modna, byroniczna. Rzeczywistość 

spiskowa była oczywiście zgrzebna raczej, wykonywana przez ludzi nie
efektawnych, ale przecież ma rację Słowacki, że czławiek z wyższych sfer, 
bywalec światowy, mocniej zaintryguje odbiorcę dramatu niż chudopacho
łek w niższym stopniu oficerskim, student czy rzemieślnik. Lecz atrakcyj
ność Kordiana nie polega głównie na takiej prostej snobistycznej konstruk-
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cji. Decyduje okoliczność, że t aki właśnie człowiek podejm ie walkę. Jest 
to niespodzianka: właśnie fabuła. przemian duchowych Kordiana, równoleg 
ła. do kolei jego losi w stanowi główną intrygę d r ama.tu. Od panicza cier
piącego na spleen do spiskowca, a następnie męczennika sprawy narodowej 
daleką przechodzi Kordian drogę. P rzy tym pozostaje sobą, samotny wobec 
śmierci, podobnie jak w życiu. Tyle, że ta now a samotność ma sens, 
a śmierć czemuś słnży. 

Jest Kordian poetą i sceptykiem, tzn. posiada wszystkie da ne na anty
boha tera, a jednak on n a.mawia d o zamachu i k iedy przegryw a dyskusję na 
spiskowym zebr aniu, pr óbuje czynu samotnie. J est a matorem, ochotn ikiem, 
stuprocentowym cywilem, który - jako kandydat na bohater a - stanow i 
niespodziankę w przeciwieństwie n p. do trenowanych wojskow o zaw odow
ców, którzy przygotowują się do takiej roli. Okazuje się przy tym Kordian 
najostrzejszy i tu wyczuć można ambicję Słowackiego : tam gdzie zaw ied li 
oficerowie, politycy stanąć i zginąć musiał z pozoru najsłabszy, ten nie
nadający się - poeta. Baudelaire pisał, że w społeczeństwie liczą się t ylko 
żołnierz, kapłan i poeta, r eszta zasługuje na baty . K ord ian pragnie zagar 
nąć jak najwięcej z tych trzech zaszczytnych funkcji : bo i walczyć gotów, 
i rząd dusz mu się marzy. 

Jest sam przeciw w ahaniom współtowarzyszy, w r ogiej mocarstwowej sile, 
własnej słabości. Przegrywa i to stanowi jeszcze j eden jego a t ut j ako bo
hatera: zwycięzców się nie sądzi i nic ma też potrzeby wzruszać się nad 
nimi. Poświęcenie się K ord iana .iest alarmujące, bo naprawdę sytuacja wy
gląda fatalnie, jeśli poeci muszą chwytać za karabin. Jest tragiczna, bo nie 
m a dobrego wyjścia. Car o - czy królobójs two, w mom encie spisku korona 
cyjnego nic było już w Europie nigdzie modne i oponenci Kordiana mieli 
rację, iż taki czyn prowadziłby, niezależnie od kwestii uświęcania środków 
przez cel, do konfrontacji sprawy polskiej z całym światem. Zresztą obie 
koncepcje: samobójczego zamachu czy demoralizującego czekania na lepszą 

okazję, równie silne mogły budzić sprzeciwy. A przecież, na przek ór wszy
stkim racjom, m a rację Kor d ian nie godząc się na niesprawiedliwą rzeczy
wistość, choćby ta rzeczywistość była od n iego silniejsza. Rację człowieka, 

który jako argument w dyskusji stawia własne życie. 
Kordian wierzy w powodzenie swego planu, ale d a ne mu jest jedyn ie 

wykorzystać tę szansę osobistej czy zbiorowej ofiary, jaką historia czasem 
pozostawiała Polakom, jeśli chcieli zamanifestować w n iej swoją obecność. 

Jest tajemnicą Słowackiego, jak sprawił, iż - bez żadnych opt ymistycz
nych zabarwień - porażka i śmierć Kordiana nie przygnębia, że sytuacja 
bez wyjścia, w któr ej działał, nie wydaje się beznadziejna. Chyba decydują

ce dla n ich obu, dla Słowackiego i Kordian a, było, iż prawda jest po ich 
stronie. Kordian ginie, ale wcześnie.i odnajd uje siebie. Okazu je się na jego 
przykładzie, że przeznaczeniem człowieka jest walczyć z przemocą, a co do 
ostatecznego rezultatu tych zmagań, którym nieobojętnie przyglądają się 

moce niebieskie, poeta ma niezachwiane przeczucie, prostą, oczywistą wia
rę. 

TOMASZ ŁUBIEŃSKI 
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Wiemy ,iuż czym konanie 
i jak się to po polsku 
na the at.rum 
kona. 

Z AKTU I (scena 2) 

Tocz się po ruletkach Europy k u I ko -
głowo przestrzelona. 

Umierający powstaniec. 
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... I chociaż pomyślne zbiegi okoliczności sprawiły, że chaotyczna Noc 
Listopadowa przekształciła się w poważną regularną wojnę o niepodległość, 

pozostał żywy, nie zamordowany w osobie wielkiego księcia - i będzie 

odtąd obecny na każdej naradzie sztabowej czy gabinetowej - ów zniewa
lający duch myślenia księstwowarszawskiego, królewskokongresowego. To 
myślenie kategoriami półniepodległości, pół-Polski, wszechdwuznaczności, 

mniejszego, średniego i większego zła, kompromisu, który jest nieuchronny, 
obowiązuje, który dowodzi prawdziwie odważnego patriotyzmu. Toteż na
zajutrz obywatelstwo warszawskie, w reprezentatywnym sensie tego słowa, 
obudziło się fatalnie niewyspane za sprawą, jak to dość powszechnie od
czuwano, histeryków czy awanturników politycznych. Wiele środowisk nie 
widziało po prostu racji, zgodnie ze swoim sumieniem i doświadczeniem, 

aby ryzykować - gwałtem - naprawę kongresowego świata. Wszak go
spodarka cywilna, bankowość, handel wyglądały w skali imperium impo
nująco, według norm europejskich całkiem przyzwoicie. Wojskowi napole
ońscy, którzy właśnie osiągnęli swoje najlepsze lata, wyszumieli się w mło

dości za kilka pokoleń. Oficerowie kongresowi przywykli do satysfakcji czy 
niezadowoleń w ramach jedynych znanych im warunków czy regulaminów. 
żołnierz, wdrożony do karności, niewyrobiony politycznie, słuchał oficera, 
a ponadto pamiętał, że wielki książę jego, prostego szeregowego, potrafi 
polubić i nagrodzić. Niektórzy dowódcy pułków nawet chwalili sobie ry
czałtowy system utrzymania wojska, który pozwalał im, oszczędzając na 
podwładnych, stosując rozmaite systemy gospodarcze, nieźle się dorobić. 

Były to oczywiście skrajne, nieładne przypadki, bo w ogóle życiu w Kon
gresówce trudno odmówić uroku. Odkąd Konstanty pokochał i poślubił 

Joannę Grudzińską, złagodniał, docenił swoich dziarskich żołnierzy, do
puścił fachowców do szkół wojskowych, ustały epidemiczne, samobójcze 
frustracje oficerskie. Byli oczywiście policjanci i spiskowi, jak w każdym 

normalnym kraju. Istniała również, dla amatorów wymowy, parlamentarna 
opozycja. Adiutanci Konstantego, pełni męskiego wdzięku i pieniędzy, sku
tecznie rywalizowali z warszawskimi kawalerami: porucznik Biezo,brazow, 
co później w Petersburgu d'opracował się przydomku Apollo Belwederski, 
był na przykład rywalem Chopina, chyba nie bez szans, u panny Konstancji 
Gładkowskiej. Było gdzie zabawić się, zjeść, wypić„. Artyści podróżujący na 
Wschód po złote runo koncertowali w Warszawie nie tylko dlatego, że to 
po drodze. W tym poważnym, liczącym się mieście Chopin słuchał Catalani 
i Paganiniego, zanim sam ruszył ze stypendium rządowym na podbój Euro
py. Słowem było co do stracenia i na pewno mogło być gorzej„. 

Tomasz Łubieński 
„Bić się czy nie bić?" 

Kraków 1978 r. 
(str. 18-19) 
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... Sygnał zawiódł w sposób wyjątkowo fatalny. 
Relacje związkowych zgodnie oskarżają Wysockiego o zaniedbanie tej 

spr a wy; mówią, że miał rozkaz wydostania materiałów paln ych od por . 
K. Stolzmana, a diunkta młyna prochowego, zwrócił się o n ie za późno i w koń
cu ograniczył się do wydania rozkazu jednemu z podchorążych, aby browar 
Weissa podpalił słomą. ( ... ) 

P odoficer pułku 6-go pl. Wiktor Tylski, ( ... ) który otrzymał rozkaz pod
palenia, zabrał się do tego za wcześnie, podpalał browar parę r azy i w koń
cu doprowadził do wybuchu krótkotrwałego pożaru Ju z około godziny 
5 m. 30 ; t ymczasem plan Zaliwskiego przewidywał sygnał na południu nie 
wcześniej jak na godzinę szóstą. 

Pożar ten dostrze gł o godzinie 5 1/ 2 strażnik ogn iowy, czuwający n a w ie 
ży ratuszowej. ( ... ) W mieście natomiast w koszarach, gdzie czekali oficero
wie związkowi, pożaru nie dostrzeżono wcale. 

Dzieki temu po godzinie 6-te j pr zez dobrą godzinę, a nawet i dłuże.i 

związkowi znaleźli się w położeniu rozpaczliwem. ( ... ). Oficer owie związko 

wi, nie mogąc doczekać się sygnału , poczęli wyprowadzać n a własną rękę 

ludzi z sal, a nawet kazali im rozdać n abo je i nabić broń. ( ... ) Nie mając 

jednak pewności, czy istotnie powstanie już rozpoczęto, ustąpili i zawrócili 
ludzi do sal (241). Być może zresztą, źe t ym czasem i d o nich nadeszła wieść, 
iż wystąpienie jest już niepotrzebne, gdyż «wszystk o zostało uspokojone». 
( ... ) 

Gdy sygnałów tak długo nie było widać, do Zaliwskiego poczęli przy
biegać oficerowie związkowi i gońcy z meldunkami. Donosili, że piechota 
rosyjsk a podejrzewa, na co się zanosi, stoi z bronią w ręku w salach, że 

oficerowie związkowi są poważnie zaniepokojeni, przypuszczają, że ich zdra
dzono, i chcą już pozwolić kompanjom udać się na spoczynek. Wszyscy do
magali się rozkazów (243). «Dzisiaj nic już z tego n ie będzie» - mówiło 

wielu, myśląc z rozpaczą o tern, w jakie położenie bez sławy i bez jutra 
wprowad zili ich kierownicy Związku. 

Od Zaliwsk iego zależało ter a z wszystko. Tutaj nie było już wyboru. Co
kolwiek stało si ę na południu, jakikolwiek los spo tkał tam Wysock iego, 
na północy trzeba było zaczynać. Przecież o odwrocie z całej imprezy n ie 
było już m ow y. ( ... ) Doszłoby w tedy rzeczywiście do tego zaskoczenia, które 
planowano, do tej walki krwawej i rozstrzygającej, którą zamierzano sto
czyć, która mogła na całkowicie odmienne tory skierować dzieje powsta nia 
listopadowego, a której, niestety, nie miała zobaczyć noc listopadowa. 

Ale Zaliwski był duszą małą. Nie miał ani myśli płodnej ani serca rzu t
kiego. Zawahał się, postanowił czekać i zmarnował okazje zaskoczenia. ( ... ) 

w najtrudniejszym położeniu z powodu własnego zaniedbania sprawy 
sygnału znalazł się Wysocki. O ile wierzyć można jego zezna niom w śledz 

twie, umówił się z Szleglem, Dobrowolskim i Kozickim, że zejdą się w ober
ży w Łazienkach o godzinei 5 1/2. Ostatni przyszedł na miejsce spotkania Wy
socki, jak to sam wyraźnie stwierdza, pr awdopodobnie nawet z małem opóź

nieniem. Zastał już pożar, a nawet jego skutek - alarm ogniowy. ( ... ) 
Co było robić w tych warunkach! O zaskoczeniu jazdy rosyjskiej, o na

padzie na Belweder w czasie tego alarmu nie było m owy. B ardzo r zutki 
i bardzo ryzykowny oficer moźeby zrezygnował na własną odpowiedział-
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ność z n a tarcia na jazdę i napadu na Belw eder, zaalarmował Szkołę Pod
chorążych i poprowadził ją szybko na plac Trzech Krzyży, na spotkanie tych 
sześciu kompa nij, które miały współdziałać w natarciu na koszary jazdy, 
i po drodze salwami zaalarmował miasto. ( ... ) Ale Wysocki był tylko dobrym 
subalt ernem: miał prawość ścisłego wykonania rozkazu nawet w całkowicie 

zmienionych warunkach; n ie chciał puścić jazdy rosyjsk iej do miasta, zo
stawić w spokoju Konstantego. Postanowił przeczekać alarm ogniowy, a na
stępnie zrobić swoje. 

W taki sposób kierownicy Związku, rozpocząwszy w cale d obrze p ierwsze 
kroki, przez niedbalstwo w sprawie sygnału, brak decyzji po j ego zawodzie, 
zaprzepaścili możność zask oczen ia nieprzyjaciela i zdali wszystko na los 
przypadku ... 

Wybu ch powstania listopadowego. 

Wacław Toka r z 
„Sprzysiężenie Wysockiego 

i noc li stopadowa" 
Warszawa 1925 r. 

(str. 126-30) 

17 



... Teatr Anglii i Francji mógł zaciekawić Słowackiego choćby dlatego, 
że stanowił dla niego zupełną nowość, poczynając od sytuacji społecznej 

i ekonomicznej. W Londynie Słowacki zetknął się po raz pierwszy z prze
mysłem teatralnym, który rozwijał się w Europie od połowy XVIII w., 
a około 1830 r. osiągnął już szczyty powodzenia. („.) Był to przemysł wy
specjalizowany pod względem społecznym, chociaż zdobywał się również na 
przedsięwzięcia przyciągające wszystkie warstwy publiczności. Rozporządzał 

poważnym kapitałem i takimi urządzeniami, które przywodzą na myśl dzi
siejsze kino. 

Cel nowych urządzeń stanowiła twórczość o ile możności epicka, wpro
wadzająca pejzaż, architekturę, podróże, ważne wydarzenia publiczne czy 
bitwy. Anglicy zapoczątkowali wiele z tych eksperymentów i Słowacki 

mógł się przekonać, że dawniejsze doświadczenia zbogacili o dwa swoiście 
angielskie składniki: prawdziwe konie i okręty. Okręty pływały w teatrze 
„Sadler's Wells", który miał basen zamiast podłogi (od 1802 r.). Konie galo
powały w „Royal Amphitheatre" Astłeya (1759). („.) 

W Paryżu czekała Słowackiego szczególna osobliwość: osobna dzielnica 
teatralna. (.„) 

To była stolica teatralna świata, siedziba najlepszych fachowców i wi
downia najśmielszych eksperymentów. Wprawdzie Anglik zmontował w Pa
ryżu pierwszą panoramę (1787), ale paryżanin Daguerre pokazał, jak ją 

oświetlić, żeby osiągnąć najciekawsze efekty. Panoramę ruchomą również 

wymyślili Anglicy (1827) - z podobnymi następstwami w Paryżu. Oświetle

nie gazowe założono w Paryżu póżniej niż w Londynie („Covent Garden" -
1818, opera paryska - 1821), ale dopiero Ciceri udoskonalił je inscenizując 
Rob erta Diabla (1831). Twórcy paryskiego przemysłu teatralnego !wiele nau
czyli się od Anglików. Około 1830 prześcignęli ich zdecydowanie. („.) 

Dzięki szczególnemu zbiegowi okoliczności całą tę dziewiętnastowieczną 

„fabrykę snów" mógł Słowacki zwiedzić systematycznie: od fundamentów -
angielskich - po najwyższe kondygnacje paryskie. („.) 

Podejrzenie, że olśniła go fabryka snów, chociaż otwarcie śmiał się z jej 
naiwności, potwierdzają listy Słowackiego z Paryża. „Jest to śmieszne -
napisał w 1831 r. o inscenizacji Roberta Diabła - ale wykonanie prze
śliczne". „Wir mniszek, okręcających się na cmentarzu przy natężonym, 

błękitnym świetle księżyca, uderzył silnie moją imaginację". „W życiu moim 
nie widziałem tak wielkiego kościoła jak tu przez złudzenie na teatrze". 
To już wypowiedź, która przedsiębiorcom paryskim mogła posłużyć za re
klamę. Chodziło przede wszystkim o „złudzenie". („.) 

Scenografowie paryscy mieli już piękny dorobek w tym zakresie, kiedy 
mistrz pejzażu teatralnego Daguerre ukończył kompozycję 111t. Mont -Blanc. 
Otwarto ją w początku grudnia 1831 r. w „teatrze" „Diorama" położonym 
w pobliżu wielkiego bulwaru. (.„) Panoramą Mont-Blanc Paryż był zelek
tryzowany. „Poniżej ośnieżonego szczytu tej góry - czytamy w ówczesnym 
opisie - widać lodowce Bossou, bliżej widza wały Mon-en-Vert, a z drugiej 
strony katedrę oraz iglicę Gontć. W głębi doliny znajduje się wieś Cha
mouny. Jest kwiecień. Drzewa stoją odarte z liści, a całą scenę, wiernie 
odtworzoną, ogląda się z szałasu położonego w pobliżu tartaku i młyna 

de Prat. Ten szałas, w którym znajduje się widz, jest prawdziwy. Pomiędzy 
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szałasem i płótnem z namalowaną doliną i górami rozciąga się przestrzeń, 
na której zbudowano chałupy i zasadzono prawdziwe drzewa. Ostatnie 
z nich, dotykające płótna, są częściowo namalowane, a częściowo trójwy
miarowe". („.) 

Słowacki wprowadził Mont-Blanc do Kordiana po obejrzeniu oryginału 
w Szwajcarii, ale na oryginał spojrzał prawdopodobnie od irazu jako dra
matopisarz, przekonany już przez Daguerre'a i krytyków, że nawet tak 
„potężna" i „dzika" natura może stanowić dekorację w teatrze. („.) 

Wkrótce po jego przyjeździe do Paryża odbyła się jeszcze ciekawsza pre
miera. W „Cirque Olympique" wystawiono utwór ~es Polonais, opiewający 
cale dzieje powstania listopadowego. Na premierę (22.XII.1831 r.) zaproszono, 
zdaje się, wszystkich wybitniejszych Polaków. Słowacki także był na wi
downi. Treść ocenił krótko: „wielkie głupstwo". Tylko czy w duchu znowu 
nie dodał: „ale wykonanie prześliczne"? Przynajmniej niektórych scen? 
Tych, które uzmysławiały paryżanom patos bitwy pod Grochowem - na 
piętnastometrowej arenie i scenie z panoramami? Mamy już wiele powo
dów, żeby Słowackiego o to posądzić. 

Nie wdając się we wszystkie wnioski wynikające z tych przykładów, za
trzymamy się na razie na jednym. Pomiędzy doświadczeniami teatralnymi 
Słowackiego z lat 1831-32 oraz jego twórc.zością dramatyczną z 1832-35 
zachodzi pokrewieństwo bliższe, niż przypuszczano dotychczas. Szwajcarską 
twórczość Słowackiego łączy z teatrem zachodnioeuropejskim nie tylko 
wspólnota tematów, ujęć i motywów, ale także wspólna koncepcja przed
stawienia. Pisząc dramaty „szwajcarskie" Słowacki wiedział, że wszystkie 
mogą być wykonane na scenie. Ciekawe, że układając ich tło i wydarzenia 
mało w końcu zastosował efektów, których nie widziałby w teatrach Lon
dynu i Paryża. Czasami były to efekty dosyć nowe, jak szczyt Mont-Blanc 
w .Kordianie. Czasami zupełnie pospolite. Metamorfozy Grabca, latające 
duchy i migotliwa zmienność miejsca Balladyny to chleb powszedni pary
skiego teatru popularnego (przede wszystkim „Funambules"). 
Większość tych efektów i większość urządzeń, które je umożliwiały, po

znał dopiero na Zachodzie. Stanowiły one wytwór zachodnioeuropejskiego 
przemysłu teatralnego, którego ,jeszcze w Polsce nie było„. 

Zbigniew Raszewski 
„Słowacki i Mickiewicz wobec 

teatru romantycznego" 
Warszawa 1963 r. 
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Zdobycie Arsenału 29 listopada 1830 r. 

Wielki Książę Konstanty ukrywający się w komnatach swojej żony. 
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Z AKTU III (sceny 1, 2, 3) 

Polacy 
więc to słowo niczym ów fortepian słynny, 
co o bruk jak żebra połamał klawisze - -

A tu 
stanęli i patrzą, 

i stroją instrumenty dziwne, 
bo 
ni to krzyże, 
ni to szubienice! 
A tu 
z Bogiem i bez Boga 
rżnąć i dąć w potrzebie 
umie każdy, • 
każdy, co mu trwoga 
krew z żył wysupłuje 
i na powrót w żyły grzebie. 

I jak gapie rozdziawiając pokurczone ciała 
aż po amaranty w głębi zbite i skłębione 
(Łukasiński żebrami tak mógł trysnąć 
i objąć naraz usta działa!) 
słuchają i 
siwieją - - - , 

? 

a włosy im przebiera pana Kurpińskiego z okazji polonez! 
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Niektóre r ealizacje „Kordiana" n a scenach polskich. 

Kraków - Tea tr M ie jski - Prapremiera 25 XI 1899 
opracowa nie dramat urgiczne - Józef Kotarbiński 
reżyseria - Ludwik Solski 
opracowanie plastyczne - Włodzimierz Tetmajer 
Kordian - Michał Tarasiewicz 

K raków - Teatr im. Juliusza Słowackiego - Premiera 29 VII 1912 
reżyseria - Stanis!aw Stanisławski 
Kordian ' '- Stanisław Stanisławski 

Warsza w a - Teatr Polski - P r emiera 28 I 1916 
reżyseria - Józef Sosn owski 
scenografia - Karol Frycz 
K ordian - J ózef Węgrzyn 

Poznań - Teatr Polski - Premiera 3 X 1918 
reżyser ia' - Bolesław Szczurkiewicz 
Kordian - Władysław Bracki 

Kraków - Teatr im. Juliusza Słowackiego - Premiera 24 V 192.t 
inscenizacja i reżyseria - Teofil Trzciński 
scenografia - Witold Wierzchowski 
Kordian - Tadeusz Białkowski, dublował Artur Socha 

Lwów - Teatr W ie lki - P r em iera 29 X I 1930 
inscenizacja i reżyseria - Leon Schi lle r 
scenogr a fia - Stanis ław Jarocki 
Kord ian - Janusz Strachocki 

W a r szawa - Teatr Narodowy - P remiera 28 XI 1930 
reżyseria - J u liusz Osterwa 
scenogra fia - Wincenty Drabik 
K ordi an - J uliusz Oster w a 

Kraków - Teatr im. Juliusza Słowackiego - Premiera 25 XI 1933 
reżyse ria - Juliusz Osterwa 
Kordian - Juliusz Osterwa 

W arszawa - Teatr Polski - Premiera 2 XI Hl35 
reżyseria - Leon Schiller 
scenografia - Stanisław Jarocki 
Kordian - Marian Wyrzykowski 

Łódź - Teatr Miejski - P remier a 7 XII 1938 
inscenizacja - Leon Schiller 
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Opole - Teatr im . Słowackiego - P rem iera 2 X 1945 
reżyseria - Stanisław Staśko, Tadeusz żakicj 
scenografia - Marian Łańcucki 
Kordian - Tadeusz żakiej 

Warszawa - Teatr Narodowy - Premiera 20 IV 1956 
reżyseria - Erwin Axer przy współpracy Jerzego Kreczmara 
scenografia - Władysław Daszewski 
Kordian - Tadeusz Łomnicki 

Krak{)w - Teatr im. J. Słowackiego - Premiera 6 V 1956 
oprac. dramaturgiczne - Kazimierz Wyka 
reżyseria - bronislaw Dąbrowski 
scenografia - Andrzej Pronaszko 
Kordian - 'l'adeusz Szybowski 

Wr~cław - Teatr Laboratorium 13 Rzęd{)w 
sceqariusz teatralny i realizacja - Jerzy Grotowski 
kostiumy i rekwizyty - Lidia Mintycz i Jerzy Skarżyński 
architektura - Jerzy Gurawski 
Kordian - Zbigniew Cynkutis 

Koszalin - Bałtycki Teatr Dramatyczn y im. Juliusza Słowackiego 
Premiera 2 V 1963 

opracowanie dramaturgiczne i reżyseria - J an Maciejowski 
scenografia - Marian Bogusz 
Kordian - Józef Skwark 

Warszawa - Teat r Nar odowy - Premiera 16 XI 1965 
reżyseria - Kazimierz Dejmek 
scenografia i dekoracje - Kazimierz Dejmek, pr zy współpracy Jana Krze
wickiego (oprac. plastyczne); kostiumy - Aniela Wojciechowska 
Kordian - I gnacy Gogolewski 

Wrocław - Teatr Polski - Premiera 19 XI 1966 
układ t ekshl i reżyseria - Kryst yna Skuszanka Jerzy Krasowski 
scenografia - .Jan Kosiński 
kostiumy - Barbara Jankowska 
Kordia n - Andrzej Hrydzcwicz 

Kalisz - Tea tr im. Wo.iciecha Bogusławskiego - Premiera 18 IV 1968 
reżyseria - Alina Obidniak 
scenografia - Władysław Wigura 
Kordian - Zbigniew Szczapiński 
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Toruń -Teatr im. Wilama Horzycy - Premiera 11 II 1969 

reżyseria - Marek Okopiński 
scenografia - Antoni Tośta 
Kordian - Witold Dębicki 

Lódż - Teatr Nowy - Premiera 29 XI 1969 
reżyseria - Tadeusz Minc 
scenografia - Marian Kołodziej 
Kordian - Andrzej May 

Warszawa - Teatr Powszechny - Premiera 30 I 1970 
reżyseria - Adam Hanuszkiewicz 
scenografia - Xymena Zaniewska 
Kordian - A ndrze.i Nardclli 

Kraków - Teatr Luduwy - Premiera 4 XI 1970 
opracowanie tekstu i reżyseria - Irena Babel 
scenografia - Barbara Stopka 
Kordian - Zygmunt Ji1zefczak 

Lublin - Teatr im. Juliusza Oste rwy - Premiera 6 IX 1970 
reżyseria - Adam Hanuszkiewicz, współpraca reż. - Wojciech Zeidler 
scenografia - Xymena Zaniewska 
Kordian - Sylwester Woroniecki 

Poznań - Teatr Polski - Premiera 14 III 1971 
inscenizacja i reżyseria - Roman Kordziński 
scenografia - Henryk Regimowicz 
Kordia n - Aleksander Iwaniec 

Warszawa - Teatr Wspólczt:sny - Premiera 16 I V 1977 
reżyseria - Erwin Axer 
współpraca reżyserska - Ryszard Peryt (PWST) 
scenografia - Ewa Starowieyska 
Kordian - Wojciech Wysocki 

Łódź - Teatr im. Jaracza - Premiera 6 X 1978 
reżyseria - Jan Maciejowski 
scenografia - Wojcie ch Krakowski 
Kordian - Jacek Chmielnik 

Bydgoszcz - Teatr Polski - Premiera 5 V 1979 

reżyseria - Grzego rz Mrówczyński 
scenog·rafia - Władysław Wigura 
Kordian - Mariusz Puchalski 
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Wszystkie w tym o b r a z k u 
poezji narodowych treści i wymiary 
(to tak, 
jakbyś pot i anioła skórę 
zarazem przymierzał! ... ) 

Okiem rzucisz w górę. 

Zygmunt na kolumnie wdeptany w niebo, szary - - -
nie w iadomo 
mieczem grozi, czy metrum narodowych poezji odmierza! 

A oni bez wytchnienia w gardła sobie patrzą, 

czy jaki tam nowy okrzyk nie bulgoce! 

( . .. i nic się stać nie może, nic niczemu sprostać • • . ) 
I rację mają, i pójdą po nocy 
siać twarze w równe grządki 
trz y nastozgłoskowca! 
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W REPERTUARZE 

Jan Pietrzak 
„ Teraz Kabaret!" 

Walery Briusow 
Natalia" : " . 

Oben Gilnęy 
„Wór" 

W PRZYGOTOWANIU 

S. Dobrzański, J. Tuwim 
„Żołnierz kr~lowej Madagaskaru" 

lon Druce 
„Zapach dojrzałej pigwy" 

PZGraf. Kosz a lin D-1369 2000 A- 5 F-12 

Opracowanie literackie programu 

Grażyna Antoniewicz 

Robert Tutak 

Opracowanie graficzne programu 

Andrzej Pągowski 

W programie wykorzystano zdjęcia ze zbiorów Muzeum WojŚka Polskiego 

w Warszawie. 

Główny specjalista 

ds. realizacji scenicznych - Piotr Rzepecki 

Kier ownik techniczny - Józef Karbowiak 

Główny elektryk - Stanisław Jeziorski 

Elektroakustyk - Jan Laskowski 

Brygadier sceny - Stanisław Kawalec 

Kierownik pracowni krawieckiej - Jan Marciniak 

Kierownik pracowni stolarskiej - Tadeusz Gościniak 

Tapicer - Władysław Teodorowicz 

Farbiarka - Apolonia Kuźmicka 

Biuro obsługi w idzów czynne codziennie w godz. 8.00-15.00, tel. 220-58(9), 

kierownik działu - Nadzieja Kosacka. 

Kasa tea tr u czynna codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) 

w godz. 12.00-14.00 oraz na godzinę przed spektaklem. 

Adres teatru: 75-729 Koszalin, u l. P. Findera 12, tel. 222-67, tel. cen tr. 220-58(9). 

Cena 20 zł 





BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie 

Dyrektor 

Bogusław PLANUTIS 

Kordian 
Matka 
Grzegorz 
Zesłańcy 

Żołnierze 
Diablica 
Diabły 

Kordian 
Grzegorz 

Juliusz Słowacki 

KORDIAN 

Dyrektor artystyczny 

Andrzej ROZHIN 

Część pierwsza trylogii - Spisek koronacyjny 

CZĘŚĆ I 
Przygotowanie 

- Krzysztof Bauman 
- Zofia Grabska 
- Jerzy Fi tio 
- statyści 

- statyści 

- Diana Łozińska 
- Włodzimierz Matuszak 

Ja cek Opolski 
Andrzej Skupień 

Caryca Katarzyna 
Car 
Książę Konstanty 
Cesarz Austrii 
Damy dworu 

Fryderyk Wielki 
Szlachcic 
Archanioł 

Anioły 

Akt I 

Obraz pierwszy - Na wsi 

- Krzysztof Bauman 
- Jerzy Fitio 

Laura 
Archanioł 

Akt II 

- Janina Bocheńska 
- Mieczysław Franaszek 
- Janusz Swierczyński 
- Mieczysław Błochowiak 

- Ewa Nawrocka 
Jolanta Zarzycka 

- Mariusz Szaforz 
- Feliks Woźnik 
- Marek Rajski 
- Jadwiga Bogusz 

Stefania Massalska 

- Lidia Jeziorska 
- Marek Rajski 

Obraz drugi - Rok 1828. Wędrowiec. (Willa włoska, Watykan, Mont Blanc) 

Kordian 
Wioletta 

Nieznajomy 
Lud, Arystokracja 

- Krzysztof Bauman 
- Nina Mazgajska 

Papież 

Polacy 

CZĘSć II 

Akt III 

- Feliks Woźnik 
- Zespół 

Obraz trzeci - Plac Zamkowy. Koronacja 

- Krzysztof Bauman 
- Jadwiga Bogusz 

Zofia Grabska 
Lidia Jeziorska 
Diana Łozińska 
Stefania Massalska 
Nina Mazgajska 
Ewa Nawrocka 
Jolanta Zarzycka 
Marek Kozak 
Krzysztof Rotnicki 
Feliks Woźnik 

Stary żołnierz 
Szewc 
Podchorążowie 

Car 
Książę Konstanty 
Kuru ta 
Ksiądz 

Świta carska 

- Jerzy Fitio 
- Andrzej Skupień 
- Marek Kozak 

Ja cek Opolski 
Mariusz Szaforz 

- Mieczysław Franaszek 
- Janusz Swierczyński 
- Marek Rajski _ 
- Mieczysław Błochowiak 

- statyści . 



Obraz czwarty Spisek koronacyjny 

Prezes 
Ksiądz 

Kordian 
Starzec 

- Włodzimierz Matuszak Spiskowcy 
- Andrzej Rozhin 

Krzysztof Rotnicki 
- Krzysztof Bauman 
- Jerzy Fi tio 

Obraz piąty - Imaginacja 

Kordian 
Diabeł-Konstanty 

Kordian 
Wariat I 
Wariat II 

Krzysztof Bauman 
Janusz Swierczyński 

Obraz szósty 

Krzysztof Bauman 
Ja cek Opolski 

- Włodzimierz Matuszak 

Car 
Żołnierze 

Szpital wariatów 

Dozorca 
Doktor-Konstanty 
Żołnierze 

Obraz siódmy .- Plac Saski 

Lud, Arystokracja - Jadwiga Bogusz 
Zofia Grabska 
Lidia Jeziorska 
Diana Łozińska 
Stefania Massalska 
Nina Mazgajska · 
Ewa Nawrocka 
Jolanta Zarzycka 
Marek Kozak 
Krzysztof Rotnicki 
Feliks Woźnik 

Ksiądz 

oraz statyści 
Mieczysław Błochowiak 

Stary Żołnierz 
Szewc 
Podchorążowie 

Kordian 
Car 
Książę Konstanty 
Kuru ta 
Żołnier~e 
Rodzina świta 
carska 

Obraz ósmy - Cela więzienna 

Kordian 
Grzegorz 

- Krzysztof Bauman 
- Jerzy Fi tio 

Ksiądz 

Mieczysław Błochowiak 

Marek Kozak 
Jacek Opolski 
Krzysztof Rotnicki 
Mariusz Szafarz 
Feliks Woźnik 
oraz statyści 

Mieczysław Franaszek 
statyści 

- Andrzej Skupień 
- Janusz Swierczyński 
- statyści 

- Jerzy Fitio 
- Andrzej Skupień 

Marek Kozak 
Ja cek Opolski 
Mariusz Szafarz 

- Krzysztof Bauman 
- Mieczysław Franaszek 
- Janusz Świerczyński 
- Marek Rajski 
- statyści 

- statyści 

- Mieczysław Błochowiak 

Obraz dziewiąty - Pokój w Zamku Królewskim 

Car 
Książę Konstanty 

Mieczysław Franaszek 
Janusz Swierczyński 

Żołnierze 

Obraz dziesiąty - Plac Marsowy 

- Krzysztof Bauman 
- Zofia Grabska 

Kordian 
Matka 
Ksiądz - Mieczysław Błochowiak 

Inscenizacja i reżyseria 

Andrzej Rozhin 
Scenografia 

Ryszard Strzembała 
Muzyka 

Andrzej Zarycki 
Konsultacja specjalistyczna 
Aleksandra Górska-Szajewska 

I 

Kura ta 
Podchorążowie 

Żołnierze 

premiera - styczeń 1980 r. 

Intropol Koszalin zam. 56-80 1500 V-14/18 

- statyści 

- Marek Rajski 
Marek Kozak 
Ja cek Opolski 
Mariusz Szafarz 

- statyści 

Asystent reżysera 
Janina Bocheńska 

In:;picjenci: 
Zbigniew Grabski 
Sławomir Krzywiźniak 

Ryszard Pochroń 

Suflerzy · 
Elżbieta Okupska 
Helena Tuliszewska 


