


Myśl o 
niepodległości 
ojczyzn y 
zawładnęła 
umysłami romantyków 
bez reszty. 
Stała się ich obsesją. 
Zapanowała nad literaturą 
i kulturą, 
polskość i patriotyzm 
utożsamiając 
z walką o wolność. 
Na pytanie: „bić się 
czy nie bić", 
odpowiadano zawsze 
twierdząco. 
Tragiczne dzieje roku 1830 
obsesję tę pogłębiły, 
wtłaczając poetów 
romantycznych w zaklęty krąg 
wiecznych rozpamiętywań, 
nieustannych powrotów do 
owej 
„pamiętnej nocy listopada". 
I choć żaden 
z wybitnych 
dramatów romantycznych 
nie został usytuowany 
w realiach 
listopadowego zrywu, 
wszystkie jednak przez 
tragedię listopadową 
zostały zainspirowane. 
Tak więc Mickiewiczowskie 
„Dziady" (1832) 
związane są z realiami 
procesu Filaretów 
i Filomatów, 
„Wacława dzieje" (1833) 
Stefana Garczyńskiego 
i „Kordian" (1834) 
Juliusza Słowackiego 
nawiązują do planowanego 
zamachu na życie 
Mikołaja I podczas koronacji 
w Warszawie. 
Uznając temat wolnoSci 
i niepodległości ojczyzny 
za najważniejszy, 
twórców swego czasu 
oceniała ep<>ka romantyzmu 
przez pryzmat 
ich patriotycznego 
zaangażowania: 
„Nawyk przymuszania pisarzy 
do przyjmowania postawy 
Kapłana, Wieszcza, Tyrteusza 
- pisze Maria Janion -
stanowi z pewnością 
jeden z na jbardziej 
drast ycznych efektów niemal 
nieograniczonego 
panowania romantyzmu 
nad polskimi umysłami". 
Od mesjanistycznej idei 
Polski - Chrystusa narodów 
po samotny heroizm Kordiana 
,„·ieść miała droga 
do wolności. 
Czy słuszna? Czy właściwa. 
Odpowiedzi udzieliła historia. 
Literacki 
bohater romantyczny 
oparł się jednak 
niszczącej próbie czasu. 
Dla następnych pokoleń 
stal się wzorcem, 
symbolem postawy 
Polaka-patrioty. 
Istnieje w naszej świadomości. 
Trwa. 
Konrad, Kordian, 
rzadziej Wacław, 
w galerii polskich bohaterów 
romantycznych 
zajęli miejsca naczelne 

K ~n Kl O: 
w galerii symboli ro
mantycznych zajmuje 
mie1sce szczególne 
„ ... jest jedną z najpięk
niejszych kreacji ro
mantycznego indywidu.
alisty, jakie zna polska 
literatura. Wszystkie je
go racje, w imię których 
porywa się do buntu -
zdaniem Aliny Witkow
skiej wyposażone 
zostały w siłę poezji 
triumfującej w » Wiel
kiej improwizacji«, u
dramatyzowanym mo
nologu Konrada, skiero
wanym do milczącego 
Boga. Jest [. .. ] wspa
niałym pożegnaniem 
Mickiewicza z typem 
bohatera indywiduali
sty-samotnika prowa
dzącego spór ze świa-
tem„." · 
Dla współczesnych stal 
się Konrad zarówno 
ostrogą, jak i punktem 
odniesienia. 

„ 
Boga, 
natury godne takie pienie! I 
Pieśń to wielka·, 
pieśń - tworzenie, I 
Taka pieśń jest siła, 
dzielność, I 
Taka pieśń 
jest nieśmiertelność! I 
Ja czuję nieśmiertelność, 
nieśmiertelność tworzę, I 
Cóż ty większego 
mogłeś zrobić - Boże? I 

WAHi W: 
legitymuje się rodowodem 
typowym dla młodych 
swej epoki. 
Poprzez pogardę dla życia, 
negację wszelkich autory
tetów filozoficznych, nau
kowych i" religijnych, po
przez nieustanne poszuki
wanie sensu istnienia do
chodzi do przekonania, że 
wolność kraju jest celem 
najwyższym. Temu celowi 
warto poświęcić życie. 
„Stefan Garczyński - pi
sał o nim Adam Mickie
wicz - przepowiedział ra
zem i swoją przyszłość: 
umarł on walcząc, mordu
jąc się ·nad zagadką, któ
rej rozwiązania nikt nie 
miał. Zagadką tą było po
godzić entuzjazm z rozu-

. mem; ten entuzjazm, co 
tworzy nadzieje, co goni 
za przyszłością, z tym ro
zumem, co wiecznie te na
dzieje roztrąca, co wszy
stko krępuje w obecność ... " 

Posłyszałem - uczułem -
rozumiem cię, Boże! I 
Chcesz ofiar -
ja mój żywot w ofierze 
położę, I 
Przyszły i teraźniejszy{.„) 
W modłach noce · 
przepłaczę, 
dni przemęczę w trudzie, I 
Tylko niech kraj mój 
wolnym 
-wolni będą ludzie! I 

K~Knrnn: 
rza równi ze swymi wiel
kimi literackimi poprzed
nikami uosabia losy poko
lenia romantyków, ale 
czas sprawił, że nieobca 
jest mu refleksja i kry
tycyzm. 
Kordian, dziecię swojego 
wieku, nieustannie zadaje 
sobie pytanie: dlaczego 
zryw listopadowy zakoń
czył się niepowodzeniem. 
Choć rzecz dzieje się hi
storycznie wcześniej, a 
punkl kulminacyjny dra
matu związany jest z ko
ronacją Mikołaja I w W ar
szawie i planowanym spi
skiem na jego życie, py
tanie o klęskę nocy listo
padowej przewija się w 
dramacie nieustannie. Po
jawi się też pierwsza pró
ba odpowiedzi. „Z drama
tu Słowackiego wynika -
pisze Alina Witkowska -
ie w powstaniu spotkało 
się pokolenie Prezesa, ce
niącego legalizm i chore 
z obawy przed niemoral
nością spisku, z pokole
niem Kordianów, chorych 
na potrzebę stylizacji 
ofiarniczo-straceńczej, roz
miłowanych w pięknym 
geście i słowie". 

Jestem cały i jeden„. 
A gdy kraj ocalę, I 
Nie zasiądę na tronie, 
priy tronie, pod tronem, I 
Ja się w chwili ofiarnej 
jak kadzidło spalę! I 
Imienia nie zostawię 
po ciele spalonem, I 
Tylko echo„. 



KONRAD: 

Chcę czuciem rządzić, 
które jest we mnie; I 
Rządzić jak Ty wszystkimi 
zawsze i tajemnie: - I 
Co ja zechcę, 
niech wnet zgadną, I 
Spełnią, tym się 

uszczęśliwią, I 
A jeżeli się sprzeciwią, I 
Niechaj cierpią 

i przepadną. I WACŁAW: 

. · .. .;, . 
.: :: ~ . . 

Nie słuchacie! jam silny 
- jam w wieku 

młodzieniec - I 
W myśli jest dusza Stwórcy! 
- Nie słuchacie pana? I 
Dobrze, a więc zginiecie 
- w kroplę mętnej wody I 
Ścisnę was - albo skinę 
- i na rozkaz duchy, I 
Niższe duchy 
jak wiatry ostrozębne 

z rana ! 
Rozchwieją was na strzępki 
- na pierze - na puchy, I 
I bez śladu zginiecie ! 

Sny o Polsce wolnej, 
niepodleełej, 

czyniły z nich 
samotnych herosów. 

KORDIAN: 
Niech grom we mnie wali! I 
Niech w tłumie myśli 
jaką myśl wielką zapali ... I 
Boże! zdejm z mego serca 
jaskółczy niepokój, I 
Daj życiu duszę 
i cel duszy wyprorokuj ... I 
Jedną myśl wielką roznieć, 

niechaj pali żarem, I 
A stanę się tej myśli 
narzędziem, zegarem, I 
Na twarzy ją pokażę, 
popchnę serca biciem, I 
Rozdzwonię wyrazami 
i dokończę życiem . I 



KONRAD: 
Widzę ciebie, Rollison, 
-bracie, cóż to znaczy?! 
I tyś w więzieniu, zbity, 
krwią cały zbryzgany,! 
I ciebie Bóg nie słuchał, 
i tyś już w rozpaczy; ! 
Szukasz noża, 
próbujesz głowę tłuc o ściany: -I 
„Ratunku" - Bóg nie daje, 
ja ci dać nie mogę,! 
Oko mam silne, 
spojrzę, może cię zabiję -I 
Nie - ale ci pokażę okiem 
śmierci drogę . I 

z "WACŁAWA DZIEJÓW" 
Słuchajcież tedy, bracia! 
- co dzień z słońca wschodem! 
Okropności zwiększają 
- pełne są więzienia! 
Ofiar, niewinnych ofiar 
jak syn Abrahama.I 
Dzieci nam zabijają 
- z nimi ród za rodem -1 
Ojców w kajdany kują 
- giną pokolenia -1 
Ledwieże ziema pusta 
ostoi się sama,! 
Prawa nasze zgwałcone 
jako kiedy !udul 
Wybranego przez Boga 
- podłość nicią zlotąl 
W tkankę ojczystej S'Ukni 
podstępem się wdziera;! 
Wola lud 
i ja wołam wszechmocnego cudu, 
Wołam co dzień do Boga, 
że niei.1inność gniotą, 
Ze lud jego - że naród 
- ojczyzna - umiera -I 
Bóg wdów dziś nie czyni 
- a więc własnej si!el 
Poruczeni jesteśmy 
- ratujmy - czas jeszcze.I 

"~I\' ; 

Rzeczywistość łamała 
najmniejszy nawet przejaw 

buntu. 

KORDIAN: 

Podsycała myśl 
o czynie zbrojnym. 

A wszystkich nas łańcuchem 
z trupem powiązano, \ 
Bo ta ziemia jest trupem. 
Brat się wściekł carowi, \ 
Więc go rzucił na Polskę, 
niech pianą zaraża!\ 
Zębem wściekłym rozrywa! 
Mściciele! Spiskowi!\ 
Gdy car wkładał koronę 
u stopni ołtarza,\ 
Trzeba go było 
jasnym państwa mieczem 

zgładzić\ 
I pogrzebać w kościele, 
i kościół wy kadzić \ 
Jak od dżumy tureckiej, 
i drzwi zamurować,\ 
I rzec: „O Boże! 
racz się nad grzesznym 

zmiłować„."\ 



KONRAD: 

Teraz duszą jam w moję ojczyznę wcielony; 
Ciałem połknąłem jej duszę, 
Ja i ojczyzna to jedno. 
Nazywam się Milijon - bo za milijony 
Kocham i cierpię katusze. 
Patrzę na ojczyznę biedną, 
Jak syn na ojca wplecionego w koło: 
Czuję całego cierpienia narodu, 
Jak matka czuje w łonie bole swego płodu. 
Cierpię, szaleję .. . 

WACŁAW: 
Was wzywam - tu stawajcie 
- ziemim, prawdy, synem,j 
Ale wyższym od innych, 
bom wolnym człowiekiem.I 
Mn'ie pieni macierzyńskie 
nie karmiły mlekiem;/ 
Męczarniami jam wyrósł 
- myślą - czuciem - czynem,! 
I tak jak Cerber 
piekło wrzaskiem trójpaszczęki/ 
Obszczekiwał przed laty, 
stróżem będąc czujnym,[ 
Tak ja was grzmiącą piersią, 
zaklęciem potrójnym 
Wyzywam do stawania 
- znak daję mej ręki !I 

W samotnym poświęceniu 
dla narodu, 

w of i erze życia 
upatrywali romantycy 

drogę do niepodległości. 

KORDIAN: 
Pośród szlachetnych 
Kordian zwyciężcą zostanie. I 
Wy oblicza, 
on myśli i serce pokaże. I 
Kordian 
ma wartę w zamku tej nocy.„ 
słyszycie?! 
Kordian ma wartę 
w zamku w nocy ... I 
„Narodowi I 
Zapisuję, co mogę ... 
krew moją i życie, I 
I tron 
do rozporządzenia próżny". I 



„Pierwsze tomy poezji moich są 
bez duszy - pisał Słowacki w roku 
f839; i dalej: - Pokazałem się po 
raz pierwszy jako artysta ludziom, 
którzy bynajmniej o artystostwie 
nie myśleli, ważną i okropną trage
dią rzeczywistą zajęci. Pierwszy
mi dwoma tomami zgubiłem się na 
cały czas życia mego." 
Reszty dopełniła słynna recenzja 
Adama Mickiewicza, wówczas już 
autora Dziadów, w której co praw
da doceniał talent poetycki młodego 
twórcy, ale wytykał mu nadmierny 
estetyzm. Tuż po ukazaniu się owej 
recenzji Słowacki pisał do matki : 
„Jeden z Polaków mówił mi zdanie, 
jakie dał Mickiewicz o moich dwu 
tomikach ... powiedział, że moja poe
zja jest śliczna, że jest to gmach 
piękną architekturą stawiony, jak 
wzniosły kościół - ale w kościele 
Boga nie ma .. . " Bogiem owym, 
wszechwładnie i niepodzielnie feru
jącym wyroki o wartości polskiej 
poezji romantycznej - zwłaszcza w 
środowiskach emigracyjnych - były 
tematy tej epoce najbliższe: ojczyz-
1;a, niepodległość, listopadowa klę
ska. 
Zapiski poety dowodzą, że z bie
giem lat coraz częściej przyznawał 
Mickiewiczowi rację , ale określenia 
o świątyni bez Boga darować nie 
mógł. Na całe dziesięciolecia pozo
stał Sło>vacki · zawsze drugim po .. . 
Niewiele w oczach współczesnych 
zmieniło ukazanie się „Kordiana" i 
późniejszych, wspaniałych drama
tów. Wręcz przeciwnie. 

KrJtJ~a 
właine~o 
~o~olenia 

Krytycyzm, z jakim odniósł się do 
sprawy powstania, do szans poli
tycznych i militarnych tego zrywu, 
przysporzył mu zagorzałych wro
gów, zwłaszcza w kręgach emigra
cyjnych. Słowacki, o 11 lat młodszy 
od Mickiewicza, należał już właś
ciwie do innej, nowej generacji ro
mantyków, oceniającej powstanie 
bez nadmiernego patosu. Rok 1830 
pcstawił ostrą cezurę pokoleniową . 
Dlaczego Słowacki w roku 1830 nie 
chwycił za broń? 

Argumenty biografów w tej materii 
n ie są jednoznaczne i trudno snuć 
domysły. 20-letni wówczas Słowacki 
przybył do Warszawy w lutym 
1829 roku wprost z Uniwersytetu 
Wileńskiego, gdzie słuchał wykła
dów na Wydziale Nauk Moralnych 
i Politycznych, a wyjazd do stolicy 
był wynikiem kompromisu. Uległ w 

kol'icu namowom matki , która wy
marzyła sobie dla syna karierę 
urzędniczą. Młody poeta zamierzał 
tworzyć , wobec tego posadę urzęd
nicza w Ministerstwie Skarbu trak
towa·ł z należnym dystansem. Zetk
nąwszy się z nowym środowiskiem, 
bardziej zainteresowany był War
szawą „literacką", niż „polityczną", 
nie związał się też z żadnym z 
ugru powal'i konspiracyjnych. 
Wiosną 1829 roku konspiracyjna 
Warszawa wrzała. Przygotowywano 
:i:amach na cara Mikołaja I w 
czasie uroczystości koronacyjnych. 
Czyn, który miał dać hasło do pow
stania narodowego, rozmył się jed
nak w młodzieńczych dyskusjach i 
dopiero w rok później mdły ogiel'i 
soleckiego browaru miał dać sygnał 
do walki. 
Uroczystości koronacyjne, niezwykle 
huczne i pokazowe, minęły bez za
kłóceń. Wrażenia Słowackiego, zano
towane w korespondencji do matki, 
po latach powróciły w Kordianie. 
Wybuch powstania przeżył Słowac
ki w Warszawie. Nie chwycił za 
karabin, lecz sięgnął po pióro. Pow
s tały wówczas: Oda do wolności, 
Hymn i Kulig - liryki niezwykle 
żarliwe, nasycone młodzieńczym 
entuzjazmem. Utwory te przyniosły 
•;znanie nieznanemu poecie, obiegły 
prasę powstańczą. 
W lipcu 1831 roku Słowacki War
szawę opuścił, udając się najpierw 
do Drezna, a póżniej do Paryża 
i Londynu. 
W ciężkiej i dusznej atmosferze 
emigracyjnego Paryża, w kręgach 
podzielonej i wiecznie rozpamiętu
j11cej minione wydarzenia emigracji , 
nie mógł znaleźć sobie miejsca. 
Czuł w sobie twórczą siłę do pod
jęcia „walki z Adamem". Na kilka 
lat osiadł w Szwajcarii. Okres ten 
w jego biografii artystycznej sta
nowi najbardziej. chyba znaczący 
rozdział. Słowacki stał się poetą w 
pełni dojrzałym, operującym słowem 
w sposób mistrzowski. Okazał się 
również pierwszym celnym kryty
kiem swojej epoki. 
Ukazanie się Dziadów w roku 1832 
~ kłoniło Słowackiego do podjęcia 
„walki z Adamem" o rząd dusz, o 
laur pierwszego narodowego wiesz
cza. W zamierzeniu autora miała 
powstać trylogia listopadowa zaty
tułowana „Kordian". Część pierw
szą tryptyku wydał Słowacki jako 
.,Spisek koronacyjny" w roku 1831, 
własnym nakładem i bezimiennie. 
„Będzie tak równiejsza walka z 
Adamem" - pisał do matki. Ale 
zamierzony bój na pióra o status 
narodowego wieszcza z góry musiał 
:.:akończyć się klęską . Bowiem „Kul
turze tej [ ... ] - pisze Maria Janion 
w Gorączce romantycznej - bra
kuje wątków alternatywnych, zwła
szcza autentycznego sprzeciwu wo
bec Pierwszego Wielkiego - wobec 
Mickiewicza. [ ... ] Antagonizm wie
szczów .. który miał być jakby suro
gatem walki przeciwieństw i kon
fliktu postaw w kulturze polskiej, 
obrócił się przecież w końcu w 
triumf »jednego Boga« - Mickie
wicza."· 
Pierwsze wzmianki po opublikowa
riiu Kordiana były wręcz nieprzy
chylne - emigracja nie mogla Sło
wackiemu darować słów krytyki 
pod jej adresem. Inni przypisywali 
Kordiana Mickiewiczowi. 

„Wszystko w poezjach jego i cudze, -
i ladaco - pisał Józef Bohdan Za
leski do Ludwika Nabielaka - w 
dawniejszych powieściach, aż do 
Lambro, błyszczało jakieś pożyczone 
bajrońskie światełko, teraz i to zga
sło, a tylko kopci i smrodzi knotem 
1vciąż dymiącym. Kordian jest nec 
fllus ultra głupstwo. Małpuje w nim 
na przemiany to Dziady to Wac
ława ... " 
Julian Ursyn Niemcewicz w swoim 
dzienniku również nie oszczędzał 
Słowackiego . 27 lutego 1834 r. zano
tował m.in. „Powróciwszy do siebie 
znalazłem przysłane mi przez p. 
Błotnickiego nowe poema jednego 
z wariatów. naszych pod tytułem 
Kordian. Ca za farsy, banialuki, 
czarty, czarownice, papież, papuga , 
car, Konstanty, oszkalowani pierwsi 
obywatele do rewolucji naszej 
wchodzący; wszystko to w najdzi
waczniejszym wierszu znajduje się 
w tym dramacie. 
Hołota wygnal'iców naszych szuka 
wszelkimi sposobami, aby s ię poz
być przepełniającego piersi ich ja
du". W kraju 'Kordian - tropiony 
przez carską cenzurę - był czytany 
chciwie. Niewielka ilość egzempla
rzy dramatu krążyła wśród patrio
tów polskich. 
Z chwilą śmierci Słowackiego ostry 
ton ocen przycichł nieco. W nekro
logu :.:amieszczonym na łamach 
„Czasu" L. Siemieński pisał: „ .. . w 
Kordianie czuć ostatnią część Dzia
dów, ogień i rozbujanie wielkie, 
acz wszędzie brak prawdziwego czu
cia, pochodzący stąd, że jak autor 
Dziadów żył w świecie, który skreś
lił, cierpiał w nim, pochłonął go i 
w krew swą przerobił, tak autor 
Kordiana, aczkolwiek kreślił rzeczy 
bliskie, drgają ce jeszcze świeżym 
życiem, wszakże nie biorąc w nich 
udziału, znacząc je tylko w odbiciu 
opowiadań, dopuścił się przesady, 
nadrobił wyobraźnią i nie potrafii 
przywi<1zać do siebie urokiem, jakim 
zwykle wiąże czytelnika prawda 
poetyczna." 
Dopiero kolejna generacja powstań
ców, żołnierzy roku 1863, zmieniła 
s tosunek do Kordiana, znalazła w 
nim inspirację, sięgnęła po niego 
na nowo. 
Sceniczne losy Kordiana również 
nie układały się pomyślnie. Pra
premiera dramatu odbyła się do
piero w 65 lat od chwili opubliko
>vania dramatu - 25 listopada 1899 
roku na scenie Teatru Miejskiego 
w Krakowie. 
W książce W służbie sztuki i poezji 
Kotarbii'iski wspominał :„Wprowa
dziłem więc Kordiana na scenę kra
kowską mimo silnego oporu admi
nistracji reprezentującej moich fi
nansowych wspólników [ ... ] Gdy 
opracowałem tekst, zrobiliśmy sesję 
z reżyserem Ludwikiem Solskim, 
dekoratorem Janem Spitziarem, za
praszając także po r a z pi er w
sz y w dziejach pol s kiej 
sc eny do współpracy artys tę -
malarza Włodzimierza Tetmajera. 
[ ... ] Dzień premiery Kordiana był 
jednym z najszczęśliwszych w mojej 
pracy kierownika i artysty." 
Dopiero wiek XX uznał geniusz. 
twórcy Kordiana i przyznał Sło
wackiemu należne miejsce w dzie
jach sceny narodowej . 

EM 



~ 
agranie odbywa się 27 czerwca 
1984 r. w trakcie zaawansowa
nych już prób sytuacyjnych 
„Kordiana". Rozmowa z dyrek
torem Jerzym Zegalskim będzie 

próbą zanotowania refleksji i prze
myśleń reżyserskich w tej fazie 
prób. 

EWA MOROŃ: Czy zamierza Pan 
pozostać wiernym dotychczasowym 
tradycjom inscenizacyjnym „Kordia
na", czy też należy się spodziewać 
sprzeciwu wobec tego co było? 

~ERZY ZEGALSKI: Przyznam się, 
ze potwierdzanie lub zaprzeczanie 
jakiejkolwiek tradycji nie leży w 
moich intencjach, tym bardziej, że 
jednolita tradycja wystawiania 
„Kordiana" nie istnieje . Nie ma też 
jednolitości w interpretacji „Kor
diana" zarówno w teatrze jak w 
nauce .. 

Chcę uważnie przeczytać ,Kordiana" 
tak, jak został napisany 'i odpowie
dzieć na szereg pytań, które się 
w związku z lekturą nasuwają. 
Wnioski starał się będę zawrzeć 
w kształcie scenicznym przedstawie
nia . Niektóre będą się zgadzały 
:'. wnioskami innych interpretato
rów, inne nie. Ale polemika nie 
leży w moich intencjach. 

Pytania zawarte w utworze są do
syć zawiłe i odpowiedzi na nie też 
nie należą do najłatwiejszych. 

Pytanie węzłowe: kim jest Kordian? 
Jaki czyn zamierza? Z jakiego po
wodu ma go dokonać? 

Dla mnie Kordian nie jest człowie 
kiem słabym. Widzę jego dramat 
w optyce wręcz odwrotnej. Jego 
decyzja pożegnania się ze światem 
wynika z przemyśleń człowieka któ
ry zderzył się z problemami, ktÓrych 
nie potrafi rozstrzygnąć i w związ
ku z tym postanawia odejść . Nie 
ze słabości , a z poczucia siły. 

Od tego momentu staje się bohate
rem, który nie może dokonać wy
?or1:1 pozytywnego. Nie twierdzę, 
ze Ja to odkryłem, jednak w nie
wielu opracowaniach znalazłem po
twierdzenie tego, moim zdaniem 
dość zasadniczego wątku. ' 
Od samobójstwa zaczynają się „dzie
je Kordiana" i na wskazaniu przez 
Grzegorza tego czynu jako winy 
podstawowej właściwie los Kordiana 
się kończy. Nie bez powodu Grze
gorz w celi więziennej mówi że 
człowiek naznaczony piętnem K~ina 
nie może spełnić czynu. I rzeczy
wiście czynu tego nie spełnia dlate
go, że nazwijmy to metaforycznie 
- wpadł w sidła szatana. Od pró
by samobójstwa towarzyszą mu si
ły złe, co w dramacie jest bardzo 
wyraźnie przeprowadzone. 
Bohater nieustannie dokonuje wy
boru drogi. Jeszcze w James Park 
czy na wzgórzach Dover można 
byłoby mówić .o niezdecydowaniu, 
ale u Wioletty czy w scenie z pa-

Kim ie~t Kor~ian.„ 
pieżem Kordian jest już bardzo kon
kretny i zdecydowany. 

EM: Od sceny u papieża zaczyna 
się właściwie owo zdecydowanie 
Kordiana ... 

J .Z.: A u Wioletty? Czy tak postP
puje człowiek słaby? W II akcie n;
tomiast łamie mity romantyczne 
z całą świadomością. Na skałach Do
ver odrzuca już szekspirowską wer
sję widzenia świata, u Wioletty 
sprawdza mit o szlachetnej kurty
zanie - na co zdaje się nigdy jesz
cze nie zwrócono uwagi - roman
tyczny mit o sprzedajnej dziewczynie, 
która nagle, spotkawszy uczciwego 
człowieka, rzuca swój proceder, sia
da na statek i jedzie z nim budo
wać nowe życie w jakiejś tam ko
lonii, na wzór Moll Flanders, bo
haterki powieści Daniela Defoe. 
U Słowackiego - z chwilą, gdy 
okazuje się, że Kordian nie ma 
pieniędzy - kurtyzana pozostaje 
kurtyzaną. Wiara religijna rozbija 
się na papieskich progach. Kordian 
idzie w góry i tam, na Mont Blanc 
powtarza w gruncie rzeczy swój mo
nolog z I aktu. Znów pojawia się 
refleksja samobójcza. Ale tej ju;~ 
przeciwstawia Kordian siebie jako 
człowieka równego Bogu, który uda 
się do Polski, gdzie stanie się „Win
kelriedem narodów'', skazując rów
nocześnie siebie i swoją ojczyznę 
na ten sam los. Polska ma zginąć, 
aby się odrodzić. 

EM: „Poświęci się, choć padnie jak 
dawniej! jak nieraz!.. ." - pada owo 
t.ragiczne stwierdzenie Kordiana. I 
zaraz potem w testamencie zapisuje 
narodowi własne życie i „tron do 
rozporządzenia próżny". 

,r. Z.: Na Mont Blanc Kordian wi
dział z całą ostrością konsekwencje 
czynu, którego ma dokonać, skazu
jąc kraj na męczeństwo. Ale o tym 
nie mówi spiskowym. Czy należy to 
poczytać za taktykę, czy też jest 
to już nowy punkt widzenia boha
tera, tego nie potrafię jeszcze w tej 
chwili rozstrzygnąć. Może w dal
szej pracy ... 

EM: W scenie spisku Kordian wy
raża współczesnym pogardę , nazywa 
ich karłami. 

J. Z.: W scenie spisku powstaje ko
nieczność rozstrzygnięcia powodu, 
dla którego Kordian w tym zebraniu 
uczestniczy. Ma wartę w zamku tej 
nocy, więc do zabicia cara nie 
potrzebuje żadnego spisku. Ak
ceptacja narodu jest mu potrzebna, 
aby jego czyn właśnie za czyn zo
stał poczytany, a nie za zbrodnię. 
Dlatego też w podziemiach katedry 
warszawskiej (w której przecież nie 
ma żadnych grobów królów) scho
dzimy w podziemia polskiej histo
rii, polskiego Akropolu, gdzie leży 
narodowa przeszłość. 

EM: Dodajmy - przeszłość Polski 
niepodległej. 

.r. Z.: Tam właśnie ma się odbyć 
narodowy sąd nad carem. Prezes za
powiada: „Bracia, w imię Boga sąd 
otwarty'', a I Spiskowiec dodaje: 
,.W imię Boga sztyletem piszę zem
sty słowo". 

Tę atmosferę sądu chciałbym poka
zać na scenie i wyprowadzić z tego 
pewne dramatyczne wnioski. Otóż 
wyrok na cara tam nie zapada i 
chociaż sam akt zdjęcia masek moż
na uznać za zgodę spiskowców na 
czyn, wyroku nie ma. Kordian ~ dzie 
zabić cara bez przyzwolenia polskie
go sądu. Pójdzie zabijać jako mor
derca, którym być nie chciał. W tej 
decyzji nie widzę słabości bohatera. 

Co go więc powstrzymuje przed do
konaniem czynu królobójstwa? Prze
cież nie zjawy, widma i .imaginacje, 
kłębiące się przed sypialnią cara? 
Istnieje jeden konkretny znak, znak 
Boga - dzwon na jutrznię. Ta in
terwencja boska jest w dramacie 
bardzo ostra . Dzięki niej Kordian 
swego czynu nie dokonuje dlatego 
chyba , że naznaczony piętnem Ka
ina nie może spełnić czynu świę
tego. 
W szpitalu wariatów Doktor - Sza
tan, w celi więziennej Zakonnik 
i Grzegorz wykazują Kordianowi 
bezsens jego czynu. Bohater na to 
odpowiada słowami pogardy. On, 
człowiek-heros , który na wzór Chry
stusa chciał dokonać czynu odkupie
nia, nie został zrozumiany. 

Idzie więc na śmierć zostawiając po 
sobie tylko imię, które być może 

rozmowa z reżyserem 

będzie nosił jakis chłopczyk i różę, 
którą zasadzi zakonnik. A i ta 
zwiędnie. 

Kordian jest bohaterem tragicznym, 
ale równocześnie należy do kręgu 
postaci zagarniętych przez piekło. 

EM: Czy w swojej inscenizacji 
uwzględni Pan „Przygotowanie"? 

J . Z.: „Przygotowanie" w zasadzie 
odrzucam. Sądzę, że odnosi s ię ono 
do całej trylogii, przez Słowackiego 
niestety nie napisanej . Pewne frag
menty są jednak wmontowane w 
tekst naszego przedstawienia. Spek
takl kończy się tym fragmentem, 
którym kończy się „Przygotowanie" 
- ukazaniem Archanioła , który opo
wie o swej bezskutecznej interwen
cji u Boga. Bóg stwierdza, że sta
nie się jego wola. Jaka - nie wia
domo; może oznaczać zarówno zwy
cięstwo jak i klęskę. 

EM: Zwycięstwo Kordiana? 

J . Z. : Nie, narodu. W „Kordianie" 
Słowacki mówi wyraźnie, że myśle
nie o wolności w kategoriach ofiary 
i odkupienia jest niesłuszne i nie
możliwe. 

EM: A więc dopiero wybuch pow
stania listopadowego ... 

J . Z.: Dla Słowackiego być może. 
Dalsze części trylogii o Kordianie 
nie i s tnieją. Jednak historia wyka
zała, że wszystkie polskie powsta
nia z inspiracji ducha romantyczne
go nie powiodły się. 

EM: Najnowsze badania historyczne 
wykazują, że wojna polsko-rosyjska, 
w którą przerodziło się powstanie, 
miała wszelkie szanse na to, aby 
zakończyć się zwycięstwem. 

J. Z. : Wszystkie te dywagacje bar
dziej lub mniej uczonych badaczy 
przyjmuję sceptycznie. Jeżeli z kon
kretnej sytuacji historycznej wyłu
skamy jakiś element, to może się 
okazać, że perspektywy były inne, 
niż te, które się zdarzyły. Ale hi
storia jest bezwzględna i gdybania 
nie pomogą. Nie mieliśmy dobrych 
polityków, dobrych dowódców i z 
tego wynika obiektywny fakt, 
że n.ie istniała żadna siła polityczna 
ani militarna, która mogłaby pow
staniem pokierować w stronę zwy
cięstwa, a nie w stronę klęski . 

EM: Każde spojrzenie w przeszłosć 
potwierdza to, - że myślenie ro
mantyczne jest i było naszą cechą 
narodową. Na nim oparta jest cala 
nasza historia. 

J . Z.: W sferze politycznej nie przy
nioslo ono nigdy sukcesów. Może
my toczyć spory co do korzyści w 
sferze wartości duchowych, moral
nych czy artystycznych. W sferze 
polityki - nie. 

Rozmawiała EWA MORON 



Pewien cudzoziemiec, który 
znalazł się po roku 1807 n a 
ziemiach polskich, spytał: 

- To jakaś wieza babilońska 
- odpowiedzieć miał podróż -
ny*. 

Cóż to za kraj? 
Księstwo Warszawskie. 
Któż tu panuje? 

W owej anegdocie m1esc1 się 
c ały wachlarz problemów Pol
ski porozbiorowej, nie istnieją
cej na mapach Europy, a żyj ą
cej i walczącej o swój niepod
legły byt. Namiastki samodziel
nej państwowości w postaci 
Księstwa Warszawskiego, Kró
les twa Polsk iego czy marionet
kowego „Kraju Nadwiślańskie-

l\:ról saski. 
Jakież tu wojsko? 
Polskie. 
Jakież prawa? 
Francuskie. 
A jakie pieniądze? 
Pruskie. 

fa~tJ i wy~anenia l ~lieiów 
R ok 1795 ostatecznie zamknął dzieje R zeczypo
spolitej niep odległej. Polska start a została z m a 
py Europy i świata. Polacy nie stracili jednak 
n adziei; w k olejnych zwrotach hist orii szukali 
okoliczności sprzyjających do wskrzeszenia pań
stwowosci. Legion y Dąbrowskiego i osoba Na
poleona miały stać s ię pierwszą, t a k złudną na
dzieją ... 

~" ~ ~ ~ 
/ ,._ 
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KSIĘSTWO WARSZAW
SKIE - u tworzone zostało 
w roku 1807 na mocy tralc
ta tu w Tylży. Traktat ten 
- zawarty przez zwyci<:
skiego Napoleona z carem 
Aleksandrem I - kończą
cy wojn<: 1806--07 pomi<:dzy 
Francją a Prusami i Rosją , 
wiązał sojuszem Francji: z 
Rosją. Postanawiał utwo
rzenie K sii:s twa Warszaw
skiego z ziem polskich za
garnii:tych przez Prusy w 
Il i III rozbiorze. Ksi<:
s two Warszawskie liczyło 
101,5 tys. km•, po wojnie 
1809 r. - ok. 154 tys. km•, 
gdyż włączona zos tała cz<:ść 
Galicji z Krakowem. W ro
k u 1806 obszar ten za
mieszkiwało 2,6 mln miesz
kańców, w 1810 - 4,3 mln . 
Ustrój polityczny Ksii:stwa 
Warszawskiego określała 
kons tytucja 1807 r., nadana 
przez Napoleona . Ogłaszała 
równość wobec prawa, zno
siła poddaństwo chłopów, 
wprowadzała Kodeks Na 
poleona ; ji:zykiem urzi:do
wym był ji:zyk polski. 
Ksi<:ciem Warszawskim zo
stał Fryderyk Augus t I. 
Ksii:stwo było całkowicie 
uzależnione od Francji. 
P o Kongresie Wiedeńskim 
przestał o istnieć. 

KONGRES WIEDEŃSKI 
(konferencja państw zwy
cii:skiej koalicji antynapo
leońskiej, - która odbywa
ła si<: od listopada 1814 do 
czerwca 1815 r . - a prze
wodziły jej Rosja , Anglia, 
Austria i Prusy Królew
kie), ustalll nowy podział 
Europy i oznacza! faktycz
nie dokonanie IV rozbioru 
Polski. Decyzją z dnia 3 V 
1815 roku K ongres powołu
je z ziem Ksi<:stwa war
szawskiego: Królestwo Pol
skie , Rzeczpospolitą Kra
kowską i Wielkie Ksii:stwo 
Poznańskie. Na Kongresie 
zawiązało si<: również Swi<:
te Przymierze, sojusz feu
dalnych monarchii absolut
nych, skierowany przeciw 
ruchom liberalnym i de
mokratycznym. Obtady Kongresu Wiedeńskiego 

KRÓLESTWO POLSKIE 
zwane również Królestwem 
K ongresowym lub K ongre
sówką rozpościerało si<: na 
obszarze 127 tys. km•, w 
1816 r. Uczyło 2,7 mln 
mieszkańców. Do roku 1837 
pod w zgl<:dem terytor ial
nym dzielllo si<: na woje
wództwa, pofniej na gu
bernie. 
Królem polskim był ce
sarz rosyjski a ustrój po
lityczny określała konsty
tucja 1815 roku nadana 
przez Aleksandra I, wią
żąca Królestwo Polskie 
unią personalną z Rosją; 

wprowadzała us trój monar-
chistyczno-konstytucyjny. 

Władz<: wykonawczą spra
wował król, a w czasie 
jego nieobecności - na
miestnik. W latach 1815-
-1826 urząd ten sprawował 
gen. Józef Zajączek, który 
s tal si<: powolnym narzi:
dzlem w ri:ku Wie lkiego 
Ksi<:cia Konstantego . Cen
tralny organ rządowy sta
nowiła Rada Stanu Kró
lestwa Polskiego (wraz 
z Radą Administracyjni\). 
Władze centralne (komisje 
rządowe) 1 prowincjon alne 
działały na zasadach kole-

gialności. Władz<: ustawo
dawczą posiadał sejm. Kon
s tytucja Królestwa pori:
czała pełne prawa j<:zyka 
polskiego, wolność wyzna
nia, druku i nietykalność 
osobistą. W praktyce wi<:k
szoścl jej postanowień nie 
respektowano. Faktycznie 
przestała obowiązywać po 
wybuchu powstania lis
topadowego 1 detronizacji 
Mikołaja I. W 1832 zastą
piono ją Statutem Organi
cznym, który poważnie o
granicza! autonomii: Kró
lestwa: likwidował woj
sko polskie sejm , ale 

go", pod obcym panowaniem, 
z obcą administracją i cudzym 
językiem urzędowym z jednej 
bowiem strony dawały nadzie
ję , integrowały naród, z drugi ej 
jednak wywoływały uczucie 
buntu i chęć przywrócenia Pol
ski wolnej i niepodległej. 

tującego w europejskie ruchy 
wolnościowe, skierowane prze
ciw panowaniu monarchii abso
lutnych. 
W Polsce myśl o w yzwoleniu, 
precyzowana zaledwie w idei 
organizacji n iepodległościowych 
i planach spisku koronacyjne
go, w ataku na Belweder zy 
skała dopiero właściwą dla epo
ki artykulację. 

W encyklopedycznym skrócie 
pragniemy przypomnieć niektó
re fakty i wy darzenia z dziejów 
pierwszego trzydziestolecia wie
ku XIX, trzydziestolecia obfi- • cy t . za.: D. Ciepleńko-Zleliń ska , Emilia 

Plate r , W-wa 1966. 

Mapa 
Kró lestwa 
Po lskiego 

O rzeł 
K rólestwa 
Po lskiego 

zachowywał odrębną admi
nis tracji: i skarb. Zarządzać 
Królestwem miała Rada 
Administracyjna na czele z 
namies tn ikiem. Kolejne U· 
kazy carskie Ukwidowaly 

Car Aleksander I, Wiel 
ki Książę Konstanty, 
Mikołaj Nowosilcow, by 
ły to postaci , które głę 
boko zapisały się w pa 
mięci Polaków. 

ALEKSANDER I (1777-
-1825) - od 1801 r. cesarz 
rosyjski, a od 1815 król 
polski. Twórca Królestwa 
Polskiego . P ozornie liberal
ny, w począ tkach panowa
nia był popularny w Pol
sce. Łamał postanowienia 
konstytucj i I zwalczał ostro 
opozycji: w latach 1820-25. 

Medalion wybity z okazji 
k oronacji Alek sandra I . 
Obok : Wielk i Książę Kon
stanty i J oanna Grudzi iiska 

s topniowo autonomię Kró
lestwa : przestała Istnieć po 
upadku powstania styci:
niowego. Od tego czasu 
obowiązywa la nazwa „Kra j 
Nadwiślański". 

MIKOŁAJ NOWOSILCOW, 
senator (1761-1836). W 1<1-
tach 1815-30 komisarz peł
nomocny Aleksandra I i 
Mikołaja I w Warszawie, 
z acięty przeciwnik odr<:b
noścl Królestwa P olskiego, 
bezwzgl<:dny wróg polskich 
ruchów wolnościowych or
ganizator i kierownik taj-

Mikotaj Nowosilcow 

nej policji, faktyczny 
współrządca Królestwa Pol
skiego. Prowadził w Wil
nie śledztwo w sprawie 
Towarzystwa Filomatów. 

KONSTANTY PAWŁOWICZ Kons!anty wprowadził w 
(1779-1831) - wielki ksią~<: armil niezwykle surową i 
rosyjski, brat Aleksandra I tępą dyscyplin<:; zwalcza! 
I Mikołaja I, wódz naczel- zaciekle polskie ruchy wol
ny wojsk polskich, a w la- nościowe , łamiąc postano-
tach 1815-30 faktyczny wlenla konsty tucji Króles-
wlelkorządca Królestwa twa P olskiego. Po wybu-
P olsklego . Za ceni: zawar - chu powstania listopado
cia małżeństwa z córką ka- wego, w grudniu 1830 roku 
sztelanica poznańskiego - uszedl na czele korpusu 
Joanną Grudzińską , zrzekł rosy.1skiel(o d o Rosji. Zmarł 
się praw do tronu rosyjs- w Witebsku, na choler<:. 
kiego. Skromny s lub odbył 27 czerwca 1831 r . Ksl<:żna 
si<: 24 maja 1820 r . Na po•!- Łowicka, Joanna Grudzlń
stawie postanowienia o ro- ska zmarła w tym samym 
dzlnle carskiej tytuł wiei- roku, dokładnie w rocznic<: 
klej ksi<:żny nie przysługi- powstania lis topadowego. 
wal ani J oannie, ani dzie-
ciom urodzonym z tego 
związku . 



Dzieje Królestwa Pols
kiego wiążą się z nieu
stanną walką o przy
wrócenie niepodległości. 
Myśl o zbrojnym odzy
skaniu niepodległości to
warzyszyła Polakom już 
od początku lat dwu
dziestych. Młodzież Kró
lestwa śniła o Polsce 
wolqej, tworząc liczne 
związki i organizacje 
niepodległościowe. 

TOWARZYSTWO FILOMA
TÓW było tajną studencką 
organizacją patriotyczną 
założoną w Wilnie w 1817 r. 
przez J. Jeżowskiego, T. 
Zana, A. Mickiewicza i 
O. Pietraszkiewicza. Cele 
Towarzys twa Filaretów by
ły początkowo naukowe i 
wychowawcze, potem po
lityczne - kierowało zało
żoną w 1820 r. jawną or
ganizacją Promienistych i 
tajną Związku Filaretów. 
W listopadzie 1823 r .na stą
piły masowe aresztowania 
studentów. W 1824 czoło
wych filaretów i filomatów 
skazano na osadzenie w 
twierdzy bądź na zesłanie 
w głąb Rosji. 

NARODOWE TOWARZY
STWO PATRIOTYCZNE po
wstało 1V1821 r. Rekrut.:i
walo się · spośród byłych 
członków Wolnomularstwa 
Narodowego i wielkopols
kiego Związku Kosynierów. 
Działało głównie w zabo
rze rosyjskim, zwłaszcza w 
wojsku Królestwa Polskie
go . Przywódcą był począt
kowo Walerian Łukasiński, 
potem główną rolę o"gry
wał s . Krzyżanowski. W 
latach 1823-25 nawiązało 
kontakty z rewolucjonista· 
ml rosyjskimi. Po upadku 
powstania dekabrystów 
(1825) nastąpiły aresztowa
nia wśród Polaków, które 
rozbiły Narodowe Towarzy
stwo Patriotyczne. Sprawę 
przywódców N.T.P. rozpa
trywał sąd sejmowy w 
1828 r. Łukasiński, areszto
wany w październiku 1822 r„ 
skazany został początkowo 
na 9 lat ciężkiego więzienia . 
Po wybuchu powstania 
listopadowego, na rozkaz 
cara zamknięty został w 
twierdzy schlisselburskiej -
spędził tam 46 lat. 
Oto jak opisał tę egzeku
cję historyk Szymon Aske
nazy: 

Uderzono w bębny . Czło
wiek wysoki, barczysty, 
czarno ubrany, kat sto· 
leczny główny przystqp!l 
do skazańców poczynajqc 
od Łukas!ńsktego, zerwał 
tm szl!fy t oznaki, zlamal 
szpadę nad glowq; pomoc
nicy kata zdarli Im mun-

dury, ubra!t tch w szare 
kitle wtęztenne I zgoli!t 
głowy; posadzono tch na 
zlemt t zaraz kowale okuli 
tch na butach w przygoto
wane kajdany wagt 22 fun
tów, poczem dano tm w 
ręce taczki I przy ctqglym 
ogluszajqcym b!ctu w bę b 
ny kazano nrzejść przed 
frontem u·ojsk. Nikt nie 
odzywa! stę słowem, tlum 
z zapartym patrzy! stę od
dechem, wojsko stało nie
poruszone, lecz po twa
rzach wielu oficerów t 
szeregowców, - jak wy
ratnte stwierdza Dobrzyc
ki, również ! Rosjan -
ściekały lzy. Łukasiński 
szedł pierwszy [.„] Nat)lch
mlast no t)lm okropn)lm 
obrzędzie porwano go tak 
jak stal, wsadzono z dwo
ma towarzyszami na fur
gony t pod os!onq żandar
mów W)lwleztono do Za
mościa, odzie miel! karę 
odstedzteć. Tu przekuto go 
nazajutrz 7)() przybyciu w 
nowe kajdan)/ na nagim 
ciele; b11la to ulga. bo od 
lańcuchów na butach po
robtl11 ste ranu w ż11w11m 
mtesie. Dotuchczas, choć w 
wteztentu śledcz11m, byl oft
cerem, obyt"atetem, czto
wtektem ; odtqd bvć ntm 
przestał. RozpoCZ)lnal kaźń. 

SPRZYSIĘŻENIE WYSOC
KIEGO - spisek patrio
tyczny zawiązany w poło
wie grudnia 1828 r. Wysu
wało początkowo hasło ob-

Piotr Wysocki 

rony gwałconej konstytucji 
1815 r „ potem podjęło ideę 
walki o niepodległość na 
drodze powstania zbrojne
gq przeciw Rosji. Począt
kowo miało oparcie głów
nie w warszawskiej Szkole 
Podchorążych Piechoty. Na
wiązało kontakty z opo
zycją sejmową i dawnymi 
członkami Narodowego To
warzystwa Patriotycznego, 
lecz zachowało swobodę 
działania . Rozwinęło się 
znacznie w drugiej poło
wie 1830 r., lecz nie wy
kroczyło poza Warszawę. 
Sprzysiężenie Wysockiego 
nie sprecyzowało programu 
powstania, do którego czy
niło przygotowania. Jego 

Kaźń Waleriana Lukasińskiego 

przywódcy zamierzall op
rzeć się tylko na wojsku, 
a władzę w powstaniu 
przekazać generalicji i 
przywódcom opozycji sej
mowej. W obliczu zarzą
dzeń mobilizujących woj
sko polskie przeciw rewo
lucji we Francji i Belgii 
oraz pod groźbą dekonspi
racji wszczęto powstanie 
listopadowe. Przywódcy 
Sprzysiężenia: P. Wysocki, 
K. Bronikowski, M. Moch
nacki, P. Urbański , J. Za
liwski. 

Joachim Lelewel 

l'OWARZYSTWO PATRIO
TYCZNE - szlachecko-re
wolucyjna organizacja w 
powstaniu listopadowym , 
zwana też Klubem Patrio
tycznym. Założona w War
szawie I XII 1830 r .. rozbita 
4 XII , wznowiona 19 I 1831 r„ 
rozwiązana 18 VIII 1831 r. oo 
nocy 15 sierpnia . Celem 
Towarzys twa było ener
giczne prowadzenie walki 
zbrojnej o niepodległość, 
obrona swobód obywatels
kich, reformy społeczne. 
Prezesem był J. Lelewel. 
Zrzeszało głównie warszaw
ską inteligencję pochodze
nia szlacheckieg o i miesz
czańskiego. Stanowiło naj
czynniejszy odłam obozu 
powstańczego. 

Car l\fikołaj I 

MIKOŁAJ I - (1796-1855), 
brat Aleksandra I i W. K s. 
Konstantego. Po zrzeczeniu 
się praw do tronu przez 
W. Ks. Konstantego, objął 
tron rosyjski po śmierci 
Aleksandra I w roku 1825. 
Od roku 1825 był królem 
polskim. Uroczystości ko
ronacyjne odbyły się w 
warszawie 24 maja 1929 r. 
W okresie poprzedzającym 
koronację w Towarzystwie 
Patriotycznym zawiązał się 
spisek mający na celu 
zgładzenie Mikołaja I i 
jego rodziny w czasie 
obrzędów koronacyjnych. 
Is tnienie spisku potwier
dzają relacje P. Wysoc
kiego, M. Mochnackiego I 
wielu innych uczestników 
wydarzeń. 

S~SEK KORONACYJNY 

Niezależnie od przy go. 
t!lwań czynionych w 
Szkole Podchorążych, 
istniał plan zamachu na 
życie cara, którego au
torem był Wincenty No
wina Smagłowski , poe
ta, student Uniwersyte
tu Warszawskiego, re
legowany z uczelni i 
wielokrotnie ~ięziony. 
Oto fragment Jego zez
nań pr?.efł Najwyższą 
Komisją Sledczą, której 
p1czyilował Nowosilcow. 

Przede wSZ)IStkim wyjaś
nię to , co w y w o! a! o 
p r o j e k t p r z e s z k o-
d ze n ta koronacji 
(ce qui a donne tteu aur 
p!ans d 'empecher te cou
ronnement) . [. .. I Zapowtedt 
koronacji, która, jak mnie
małem, mtala stę odbyć z 
pominięciem ceremontatu 
przyjętego przez naszych 
dawnych królów, którzy 
bylt namaszczeni t korono
wani przez naszych arcy
biskupów, zwróctla mo.1q 
uwagę. Za czasów Zyg
munta Rosja byla zwyctę
żonq przez cesarza Mtko
laja, który mia! być uko
ronowanym. Slawnej pa
mtęct cesarz Aleksander 
nie koronowa! się , a nt2 
sqdzt!em, by nas zwycię
ży! czym innym, jak tytko 
swymi dobrodztejstwy. Ja 
kimże wtęc sposobem ko
ronacja, t)lte sprzeczna ze 
zwyczajami t ceremoniami 
uświęconym!, mogla się 
b)l!a odb)lć, jeśli w cza 
sach. gd )I Rosja b)lla zwy
ctężonq, narzucono wtady
slawowi obowtqzek koro
nowani a się według modł.Y 
w Rosji praktykowane]? 

Katedra Sw. Jana 

[ ,„J Tego rodzaju m)lśll 
obudztly we mnie entuz
jazm, podniecony wszcze
pionym! we mnie przez 
ojca zasadamt I odczyty
waniem dziejów mojej oj
czyzny. o n e to pod y k
to w at y mi projekt 
p r z e s z k o d z e n t a k o
r o n ac j t. [„.J n te cho
d z t tu o zamach na 
ż y c te, gdyż nigdy Polak 
czymś podobn)lm się nie 
splami!, ! e cz chodz i 
o przeszkodzenie 
k o r o n a c j I d r o g q a
r e s z t o w a n t a w s z y
s t k t c h w s a l t k o
r o n ac y j n ej aż do 
czasu podptsarita 
p r z e z n i c h p r z e d ! o
żyć stę mających 
warun k ów. M~! ~k 
dziwaczna, jeśli się jej 
przyjrzeć z ztmnq krwtq, 
wydawala nam się naów
czas tak w wykonaniu 
latwq I tak chwalebną, że 
Im więcej upatrywaztśmy 
w nie j prawdopodobieńst
wa, tym stlntej utwterdza
ttśmy stę w przedstęwztę
ctu naszym, 
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Zaproszenie na koronację 
w warszawie 

pary monarszej i obrzę
dami koronacyjnymi 
relacjonowane były w 
najdrobniejszych szcze
gółach przez „Kurier 
Wars za wski". 
Oto relacja z przybycia 

powitania cara za-
mieszczona w „Kurie-

O godz. 11 przed polu
dntem odglos dzta! zwia
stowal przybycie Monarchy 
do rogatek na Pradze; 
odezwały się dzwony wszy
stkich kościotów. N. Pan 
zaslawszll mod!JI do Przed
wiecznego Króla Królów 
I przyjąwszy ofiarowany 
przez prezydenta miasta 
stołecznego chleb t sót, 
wjechał na Nowy Most, 
po którym tego dnia pier
wszy raz zaczęto przejeż
dżać, a to mt~jsce odtqd 
na wieczne czasy pamięt
nym będzie. Swtetny, 
wsnanial)I orszak poste'Oo
wa! porzqdkiem wedlug 
ogłoszonego programatu . 
Na widok mtlośctwych 
Państwa obecni witali Ich 
odglosem radości, ten od
głos pochodzi! z serc 
wdzięcznych, z serc ludu 
wiernego . Przed kościołem 
ks. ks Franciszkanów pry
mas Królestwa w ubiorze 
pont)lflkaln)lm. otoczony 
kapltulq metrovo!ttalnq ! 
ttczn)lm duchowieństwem, 
poda! NN. Państwu krzyż 
Zbawtctela, któr)I JJCCMM . 
ucatowalt przyjąwszy oraz 
wodę święconq. po czym 
orszak postępowa! do sta
roż11tnego zamku królów 
polskich; senatorowie i 
urzędnicy władz wszelkich 
przyjęlt w nim Najjaśniej
sze Państwo, którZ)I po
spteszylt do kapllc)I · zlożyć 
dzięki Bogu za szczęśttwe 
przybycie. 

W dzień przyjazdu Mi
kołaj I złożył rówmez 
wizytę Księżnie Łowic
kiej w pałacu Bruhlow
skim. Odbył się także 
obiad na zamku, który 
historycy określają mia
nem „rodzinnego". 
W następnych dniach 
o<lbywały się liczne pa
rady, przeglądy wojsk i 
zaimprowizowane mane
wry. Wielki Książę Kon
stanty z dumą prezen
tował armię polską, któ
rą uważał za swoją. 

24 maja w sali senator
skiej Zamku Królew
skiego miał miejsce akt 
koronacji Mikołaja I 11a 
króla Polski. Koronę 
przywiezioną z Rosji cas 
Mikołaj I włożył na 
swoje skronie sam, in
sygnia władzy przyjął z 
rąk prymasa Jana Pa
wła Woronicza. Polska 
korona Mikołaja I nie 
zachowała się do na
szych czasów, insygnia 
zniszczone zostały przez 
rząd pruski. 
Dzień koronacji już na-

rze Warszawskim" z 18 Koronacja cara Mikołaja 
maja 1829 r. w sali senatorskiej Mikołaj I w stroju 

koronacyjnym 

KORONACJA 
MIKOŁAJA I 

Mikołaj I przybył do 
Warszawy już 17 maja 
1829 roku, towarzyszyli 
mu: ces arzowa i następ
ca. tronu Aleksander. Na 
spotkanie monarchy, do 
Jabłonny wyjechali 
Wielki Książę Konstan
ty i przybyły wcześniej 
Wielki Książę Michał. 
Wszystkie uroczystości 
związane z przybyciem 



Uczta dla ludu z okazji koronacji w Ujazdowie 

stępnego dnia drobiaz
gowo relacjonowany był 
przez „Kurier Warszaw
ski" z 25 maja 1829 r. 

N . Pan ten dzień rozpo
czął jako taskawy Monar
cha, jako dobroczynny 
Ojciec, rozdaniem mnogich 
!ask. [ ... / Już od rana lud 
napetntt okolice zamku 
królewsklego, a o godzinie 
8 galerie nowo wystawio
ne t wszystkie okna by!y 
zajęte . Widok 3000 dam ra
zem zebranych, b11! jed
nym z najprzyjemniej
szych. Od lat 30-kilku nie 
widziano w Warszawie 
prymasa Królestwa Pol-
skiego tak wspaniale uda
jqcego się do kośctota 
S. Jana; wyjechał z swe
go patacu otoczony liczną 
liberią. a poprzedzonym (!) 
kanonikiem jadącym kon-

Modlitwa arcybiskupa 
warszawskiego Jana Pa
wła Woronicza przed 
koronacją Mikołaja I: 

Jan Paweł Woronicz 
Prymas Polski 

„Boże wszechmocny, Kró
lu nad Królami, Panie 
nad Pany, o! Ty, któryś 
niegdy wy brat Dawida, 
sługę Twego, abyś go na 
króla ludu Izraela przez 
proroka Samuela uświęci! , 
wysłuchaj nas dziSiaj t 
przyjmij gorące modły na
sze. Niechaj z Twych gór-

Mikołaj I jeszcze przez 
miesiąc pozostawał w 
Warszawie. „Zabiegał o 
popularność, jego zacho
wanie się nosiło cechy 
konkurowania z Kon
stantym. Ostentacyjnie 
okazywał łaskawość ofi
cerom i dostojnikom cy
wilnym - pisze współ
czesny historyk, Włady
sław Bortnowski - Spa
cerował po ulicach bez 
eskorty i nawiązywał 
rozmowy z obywatelami 
stolicy (w tym wypadku 
naśladował Aleksandra 
I). Dnia 25 czerwca od
prowadzany przez Kon-

no z godłem dostojeństwa 
pierwszego kapłana w Pol
sce; za karetą prymasa je
chali wszyscy biskupi-se
natorowie. 
Rozpoczęta się wielka 
msza ś. w czasie której 
300 artystów wykonało no
wą muzykę kompozycji 
rektora Elsnera t pod jego 
dyrekcją . Nastąpiły modty 
oraz »Veni Creator« w cza
ste którego wykonano mu
zykę kompozycjt JP . Solt
wy t pod jer:ioż dµrekcją . 
Caty orszak już połączony 
z duchowieństwem wróci! 
do salt koronacyjnej, r ••• J 
Tu nastą vita pożądana 
chwila świętego obrzędu 
koronacji, ( ... ] Najjaśniej
szy Cesarz Miko!aj I, U· 
wteńczywszy swą skroń ko
ronq, upokorzy! się przed 
Królem Królów, a uklęk
nqwszy, z rozczulenterY, 
wymawia! s!owa modlit
wy:( ... ] 

nych niebios rozleje się 
!as ka b!ogos!awteństwo 
Twoje na Twego wiernego 
sługę Wielkiego Monarchę 
Mikołaja I-go, któregoś po
woła! na Króla i Pana nad 
tym !udem chrześcijań
skim krwią i wysługą Bos
kiego Zbawiciela Naszego 
Jezusa Chrystusa okupio
nym. Niechaj na czole Je
go nowy promień najwyż
szego Majestatu Twego 
rozjaśnteje. Uwieńcz do
stojną głowę Jego tą ko
roną ztoctstą, aby prawdzt
roną z!octstą , aby praw
dziwej wyższości promie
niami jaśniata. Udaruj go 
życiem długoletnim i bło
gim, ztóż w Jego ręku 
Królewskim(!) optelrnńcze 
berto sprawiedliwości. 
Osadź go na tronie praw
dy, uzbrój Go znamiona
mi potężnoścl Twego Du
cha Swiętego. Udziel ra
mionowt Jego mocy T wo
jej, Boże . Poddaj panowa
niu Jego wszystkie barba
rzyńców hordy. Pielęgnuj 
w sercu jego bojaźń Two
ją Bożą i mttość ku pod
danym. Uczyń go opieku
nem i stałym obrońcą 
świętej wiary naszej, ca!e
go chrześcijaństwa i tej 
Ustawy Konstytucyjnej, 
którq dostojny poprzed
nik Jego nas udarowa!. 
Niech prawda wyrokom 
Jego przyświeca . I. .. J 

st antego, wraz z rodzi
ną opuścił Warszawę, 
zapowiadając w 1830 ro
ku zwołanie sejmu". 

WYBUCH REWOLUCJI 
LIPCOWEJ w Paryżu w 
roku 1830, a w miesiąc póż
nlej - powstania w Belgii 
przeciw panowaniu holen
derskiemu - wpłyni:ły na 
przyspieszenie przygotowań 
do powstania w Polsce. 
Mikołaj I przygotowywał 
wojska do zbrojnej inter
wencji na wypadek, gdyby 
Francuzi zamierzali wzno
wić ekspansji: w kierunku 
Belgii lub Włoch. Armia 
polska ,zgodnie z planami 
Mikołaja I miała być uży
ta do tłumienia wystąpień 
rewolucyjnych na Zacho
dzie. Warszawskie organi
zacje spisKowe nie zamie
rzały brać udziału w pla
nowanej kampanii Mikoła
ja I, ożywlły swoją dzia
łalność, wclągajijc w swo
je szeregi osoby cywilne 
i studentów. Wymarsz 
wojsk polskich z Królestwa 
groził również utratą ostat
niej gwarancji niezależnoś
ci Królestwa, jaką było 
wojsKo polskie. 
w połowie listopada 1830 
roku policja carska wpadła 
na trop spisku. 19 i ~o 
listopada w prasie war
szawskiej opublikowano 
ukaz carski o moblllzacji 
armii carskiej i wojska 
polskiego przeciwko rewo
lucji we Francji i w Bel
gu. 
Sprzysii:żenie Wysockiego, 
zagrożone wykryciem i re
presjami, podj<:lo decyzji: 
o wybuchu powstania -
wyznaczono dat<: 29 listo
pada, g odzin<: szóstij wie
czorem. 

DETRONIZACJA CARA 
MIK OL AJ A I „ ... byta ko
nieczna ze względu na sy
tuację wewnętrzną w Kró
lestwie; precyzowa!a wy
raźnie ce! i sens nocy 29 
Ustopada. Natomiast w s)e
rze polityki zagranicznej -
zdaniem Jerzego Łojka -
niczego nte przekreślata . 
l. .. J Do aktu 25 stycznia 
historiografia Poiska nte 
przywiqzywata nigdy więk
szego znaczenia - po pro
stu dlatego, że w końcu 
akt ten praktycznego skut
ku nie mtat. Mikotaj wró
cit do warszawy, carska 
dynastia nada! zaliczata tron 
polski do swego dziedzic
twa i stan ten utrzyma! Się 
prawie do końca fizycznej 
egzystencji całej dynastii 
Romanowów. A jednak z 
punktu widzenia prawa 
międzynarodowego akt 25 
stycznia winien mieć zna
czenie przetomowe. Wsku
tek tej deklaracji suweren
nego sejmu polskiego zer
wane zostały więzy praw
no-państwowe Królestwa 
Polskiego z Cesarstwem Ro
syjskim. Po upadku pow
stania, przez kilkadziesiąt 
lat aż do sierpnia 1915 ro
roku [. .. ] dwór petersbur
ski w rzeczy samej posta
dat ziemie polskie nie na 
zasadzie suwerenego pano
wania, lecz w warunkach 
zwykłej okupacji wojen
nej." 

Detronizacja Mikołaja I 

JULIUSZ SŁOWACKI 

SPISEK KORONACYJNY 
RZECZ DZIEJE SIĘ PRZED 1830 ROKIEM 

PRZEDSTAWIENIE W 3 CZĘŚCIACH 

I 

\Viejski cmentarz 
Pokój Laury 

II 

P lac przed Zamkiem 
w \V arszawie 

Kościół katedralny 

III 

Szpital wariatów 
Plac Saski 

James Park w Londynie 
Skała nad morzem w Dover 

\Villa włoska 
Sala w \Vatykanie 
Szczyt Mont Blanc 

P lac przed Zamkiem 
Lochy w Kościele św. Jana 

Sale w Zamku Królewskim 
w \V arszawie 

Pokój w Zamku Królewskim 
Izba więzienna 
Plac Marsowy 

OSOBY W KOLEJNOŚCI UKAZYWANIA SIĘ NA SCENIE 

I 
Kordian - ANDRZEJ DOPIERAŁA 
Grzegorz - ADAM KWIATKOWSKI 
Laura - BOGUMIŁA MURZYŃSKA 
Panna - MARIA MIELNIKOW-KRAWCZYK 
Pierwszy - TOMASZ RADECKI 
Drugi (Dozorca) - WIESŁAW KAŃTOCH 
Trzeci (Pasterz) - WOJCIECH LESNIAK 

} 
WOJ CIECH GÓRNIAK 

Adiutant·- MIROSŁAW KRAWCZYK 
Nieznajomy - WIESI.A W SŁAWIK 
Prezes - MARIAN bKORUPA 
Biskup - HE~RYK TARCZYKOWSKI 
Szyldwach -V-JERZY KUCZERA 

. } JOANNA BUDNIOK-MACHERA 
Wrnletta - MARIA STOKOWSKA-1\USIURKIEWICZ 

Spiskowi. - I/ADAM BAUMANN, MAREK BIEL~1JK.f, 
JACEK BRZÓSTYŃSKI, JERZY GNłl;:WKOWSKI, \.WIE
SŁAW GRABEK,1.1\NTONI {.iRYZIK,11.JACENTY JĘDRU
SIK, JERZY KOZŁOWSKI, \(.JERZY KUCZER{\,VsTANI
SŁAW PIOTROWSKf, GRZEGORZ PRZYBYŁ,lt1<:DWARD 
SKARGA, \JWIESLAW SŁAWIK, \/EUGENIUSZ SZAT-

Pierwszy (Szwajcar) - TOMASZ RADECKI 
Papież - CZESŁAW STOPKA 

' Pierwszy (Chmura) - !/I'OMASZ RADECKI 
Drugi (Chmura) - WIESŁAW KAŃTOCH 
Trzeci (Chmura) =vwoJCIECH LESNIAK 

II 

Pierwszy z ludu - ADAM BAUMANN 
Drugi z ludu - WIESŁAW GRABEK 
Pierwszy młodzieniec - ANTONI GRYZIK 
Drugi młodzieniec - JACENTY JĘDRUSIK 
Szewc - EUGENIUSZ SZATKOWSKI 
Szlachcic - STANISŁAW PIOTROWSKI 
Żołnierz - EDWARD SKARGA 
Car - ROMAN MICHALSKI 
Wielki Książę - EMIR BUCZACKI 
Kuruta - JAN BOGDOŁ 
MUZYKA: 

EUGENIUSZ KNAPIK 
KONTROLA TEKSTU : 

ANNA ZYCHEWICZ 

KOWSKI t / 
Drugi (Strach) -VWlE:SŁA W KAŃTOCH 
Trzeci (lmaginacja)-f'WOJCIECH LESNIAK 
Pierwszy (Widmo) 46I'OMASZ RADECKI 

III 

Pierwszy (Doktor) _l' TOMASZ RADECKI 
Dozorca - RYSZA~)) ZAORSKI 
Drugi (Wariat I) -VWIESŁAW KAŃTOCH 
Trzeci (Wariat Il) - WOJCIECH LESNIAK 

. } V JERZY GNIEWKOWSKI 
Zakonmk - MICHAŁ ROSIŃSKI 
Żałobnice - TERESA KAŁUDA, MARIA KĘBŁOWSKA, 
BOGUSŁAWA KOŻUSZNIK-KUROSAD, STANISŁAWA 
ŁOPUSZAŃSKA, DANUTA MORAWSKA, BARBARA 
POHORECKA-B0GDOŁ, MARIA WILHELM 

REŻYSERIA: SCENOGRAFIA: 

JERZY ZEGALSKI MARCltl JAR NUSZKIEWICZ 
ASYSTENT REŻYSERA : INSPICJENT : 

RYSZARD ZAORSKI DANUTA PUŁECKA 



SEZON TEATRALNY 
1984/85 

• 
,11') PREMIERA 
'j.VW PAŻDZIERNIKU 

1984 ROKU 
NA DUŻEJ SCENIE 

TEATR ŚLĄSKI 
IMIEllA 
ST. WYSPIAŃSKIEG O 
W KATOWICACH 
ODZNACZONY 
ORDEREM 
SZTANDARU 
PRACY 
I KLASY 

• 
DYREKTOR 
I KIEROWNIK 
ARTYSTYCZNY 

JERZY ZEGALSKI 

• 
KIEROWNIK LITERACKI 

EWA MOROŃ 

• 
REDAKCJA PROGRAMU : 

EWA MOROfl 

OPRACOWANIE 
GRAFICZNE: 

DANUTA KNOSAŁA 
JERZY MOSKAL 

REDAKCJA TECHNICZNA : 

STEF AN BARCZAK 
MICHAŁ GRĄGLEWSKI 

CENA ZL 35,-

SLĄSKI IM. STANISŁAWA \VYSPIANSKIEGO, 40-003 KATOWICE, 
2. Telefony centrali 58-72-51, 58-72-52, dyrekcja i sekretariat: 59-89-76, 

organizacja widowni: SS-89-67, kasa biletowa: 59-93-60. 

Zastępca dyrektora: 

KRYSTYNA SZARANIEC 
Główny księgowy IWONA SZYNDEL, kierownik muzycmy HALINA KALINOW
SKA, koordynator pracy artystycznej BOGUMIŁA KURCAB, kierownik organi-

zacji widowni W!ESLAW PYTLASINSK!. 

Kierownik techniczny JERZY HOŁÓWKA. Kierownicy pracowni technicznych: 
e lektroakustycznej ANDRZEJ .JAWORSKI, oświetlenia EUGENIUSZ G R ZON
DZIEL, krawieckiej damskiej EWA KERGER, krawieckiej męskiej STANISŁAW 
KLECKI, perukarskiej MARIA BEM, szewskiej .JÓZEF WILK, stolarskiej 
ANTO NI JURKIEWICZ, malarskiej i modelatorskiej KONRAD CUDOK, rekwi-

zytor KAZIMIERZ RAWSKI, brygadier sceny ROMAN KLYTA. 

W REPERTUAR~E TEATRU 

DUŻA SCENA: 
OSKAR WILDE 

BĄDŹMY POWAŻNI NA SERIO 
S cenografia: 
ANNA FRANTA 

BAJKA DLA DZIECI 

Scenografia: 

Muzyka: 
HALINA KALINOWSKA 

IRENA SZCZEPAŃSKA 

PAN TWARDOWSKI 

Reżyseria : 
JÓZEF CZERNECKI 

Reżyseria: 
WIESŁAW LANGE HENRYK TARCZYKOWSKI 

Scenografia : 
BARBARA ZAWADA 
Choreografia: 
HENRYK KONWIŃSKI 

W PRZYGOTOWANIU: 

Muzyka: 
HALINA KALINOWSKA 

PETER SHAFFEil 

AMADEUSZ 
Reżyseria : 

JAN MACIEJOWSKI 
O pracowanie muzyczne: 

PIOTR HERTEL 

JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ 

DWÓR NAD NARWIĄ 
Scenografia: 
BARBARA STOPKA 

SCENA KAMERALNA: 

Muzyka: 
EUGENIUSZ KNAPIK 

SLA WOMIR MROŻEK 

GARBUS 
Scenografia: Muzyka: 
WIESŁAW LANGE HALINA KALINOWSKA 

Dekoracja: 
JERZY MOSKAL 

Scenografia : 
ANNA FRANTA 

Scenografia: 
BARBARA STOPKA 

MOLIER 

MIZANTROP 
Kostiumy: 

ANNA FRANTA 

AUGUST STRINDBERG 

TANIEC ŚMIERCI 
Opracowanie muzyczne : 
HALINA KALINOWSKA 

STEF AN SENDECKI 

IRENEUSZ IREDYŃSKI 

DACZA 

Reżyseria: 
BOGDAN TOSZA 

Reżyseria: 
BOGDAN TOSZA 

Reżyseria: 
JERZY ZEGALSKI 

Reżyseria: 
JÓZEF CZERNECKI 

Reżyseria: 
BOGDAN TOSZA 

Przedsprzedaż biletów na 15 dni przed przf'd~tawieniem prowadzi kasa biletowa 
Teatru (Katowice, Rynek 2). Kasa biletowa czynna jest codziennie (oprócz 
poniedziałków w godzinac h od 10.30 do 13.30 i od 15.30 do 19.00; w niedziele od 
16.00 do 19.00 i dodatkowo na godzinę przed przedstawieniem w przypadku 
rozpoczęcia przedstawienia przed godziną 16.00. 

Skład programu wykonall Unotypiśc i w. Kubacha i B. Zając. Strony do druku 
zmontował zecer M. Grąglewskl. Druk wykonali maszyniści typograficzni: 

J. Chabrowski i H . Piechulik. 

żródła do opracowania programu: Władysław Bortnowski ,Wielki Ksiqżę Kon
stanty i Joanna Grudzińska, Łódź 1981 ; Donata Ciepieńko-Zielińska, Emttta Plater, 
W-wa 1966 ; Maria Dernałowicz, Juliusz SŁowack i, W-wa 1976; Paweł Hertz, Por
tret Stowackiego, W-wa 1976; Maria Janion, Gorqczka romantyczna, W-wa 1975; 
Jerzy Łojek, Szanse powstania listopadowego , W-wa 1980; Andrzej Kijowski, 
W ltstopadowy u;ieczór, W-wa 1979; Alina Kowalczykowa, Siedmiu bohaterów 
romantycznych, W-wa 1981; Alina Witkowska, Wielcy romantycy polscy, w-wa 
1980; Maria Straszewska, Romantyzm, W-wa 1977. Fakty i wydarzenia z dzie1ów 
pierwszego trzydziestolecia XIX wieku opracowane zostały na podstawie Matego 
stownika historii Polski, W-wa 1978 i Gtos do »Kordiana« Mariana Bizana 
i Pawia Hertza , W-wa 1972. 


