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JAN FEUSETTE 

Czyn Kordiana 

Wystawiając w ubiegłym sezonie „Wyzwolenie" Wyspiańskiego, 
zwracaliśmy uwagę na zawartą w tym dramacie problematykę czy
n u, czynu Konrada. Jeszcze Brzozowski zarzucał Wyspiańskiemu 
apoteozę 'bezsiły, szlachetnych - lecz zaledwie i n te n c j i. Przyj
mując skromniejsze, „na miarę" skrojone zadania społeczne i naro
dowe artysty, inteligenta z rozbudzonym poczuciem odpowiedzial
ności - już dążenie do samookreślenia, związany z tym wysiłek du
cha uznać można za spełniony czyn Konrada. 

A teraz „Kordian". Maria Janion w książce „Czas formy otwar
tej" (1Warszawa 1984, s. 282) przypomina, że Zofia Nałkowska w 
1916 roku pisała z odważną przekorą o czy n ie Kordiana, iż „w 
jego wypadku idzie nie tyle o niezdolność do czynu, ile o zdolność 
do nie-czynu"; „albowiem - cytuje Janion Nałkowską - jeszcz2 
wyższym od tej egzaltacji lbohaters'kiej jest w nim wstręt do łat
wego mordu, odraza wdbec jego ·brutalności". Sama Janion przydaje 
rozważaniom autorki „Charakterów" wymiaru bardziej uniwersal
nego; „Egzystencja'1ny dylemat czynu, miejsce czynu w egzystencji 
ludzkiej, psychologia czynu w jego niespełnieniu i spełnieniu - oto 
właściwa domena zainteresowań Słowackiego. Bez niego obraz pol
skiego czynu .bybby nie tylko niepełny, zubożony, lecz i fałszywy" . 

W dalszej części tego programu przytaczamy fragmenty innego 
tekstu Marii Janion - wiąże się on z 1ntensywniejszą ostatnio pracą 
historyków literatury nad mistycznym, „docelowym" okresem twór
czości Słowackiego. Sama pani profesor traktuje dzieło poety jako 
uchwycenie sytuacji człowieka od 'konstatacji „uwięzienia w egzy
stencji" (okr·es przedmistyczny) do koncepcji wyzwolenia się z owej 
,;kuli kryształowej" - ·np. poprzez ponadczasowy wymiar czynu 
twórczego (okres mistyczny). Przy czym akt twórczy nie ogranicza 
się tu do dziedziny sztuki, dbejmuje również, a nawet przede wszy
stkim historię. 

Kiedy po „Kordianie" otworzymy którąś z setek stron „Króla
-Ducha", a ipotem następną i następną, przekonamy się, iż nie ma 

takich wątków i problemow „Spisku koronacyjnego", które nie mia
łyby swoich kontynuacji i specyficznych „rozwiązań" ideowych w 
oktawach poematu. Już pierwsze słowa „Rapsodu I": 

„Cierpienia moje i męki serdeczne, 
i ciągłą walkę z szatanów gromadą, 
(„.) Powiem„ wyroki wypełniając wieczne" 

mogą być wyznaniem bohatera, którego duch, nawet wbrew fizycz
ne.i woli, dokonał c z y n u z a n i e c ha n i a, wydając tym samym 
walkę wyrokom szatańskiego „Przygotowania". 

Czyż nie są wręcz replikami sytuacji Kordiana, sytuacji idącego 
z głębi imperatywu-paraliżu, takie choćby słowa (wciąż z samego 
tylko „Rapsodu I"): 

„Alem się w jednej błyskawicy gniewu 
Na taki wielki czyn nie śmiał posunąć. 
Wolałem, że mi jak wielkiemu drzewu 
Przyjdzie tu głową zachwiać się i runąć -
Niż z domowego ciemnej krwi rozlewu 
Korzystać„ . mój miecz w łono starca wsunąć, 
I wyjść z wyjętym na słońce orężem, 
Co by się zdawał nie bronią, lecz wężem!„. 
Wzięto mię„. a Ja w podziemnej ciemnicy, 

Sam, do filarów przykuty kamiennych, 
Jako •pający, ciemni robotnicy, 
Zacząłem z myśli gryzących, bezsennych 
Snuć długie pasma. [„.]" 

Owe „pasma" to właśnie ciąg dalszy czynu 'Kordiana - etyczna, fi-
1ozoficzna, narodowa refleksja. Młodego 'bohatera nie-czynu jeszcze 
na nią nie stać. W ciemnicy już nie więzienia, lecz sceny jedynie 
(„mój ojciec był bohater") snuje ją bardziej już wielomowny Kon
rad w rozmowie z maskami. 

Mówiło się kiedyś w ramach „socjologicznych przechyłów" o 
Kordianie jako samotnym rewolucjoniście, naiwnym, bo nie znają
cym mechanizmów dziejowych przemian. Ale przecież jedna'k się 
nie porwał, jednak zaniechał i w tym zaniechaniu słychać sarkas
tyczny śmiech romantycznej autoironii. Więc jednak nie naiwny 
młodzian, jednak może zadatek na Króla-Ducha. Mistyka kojarzyła 
się „socjologom" ze wstecznictwem, a przecież, gdyby nap:awdę 
przeczytać, „Król-Duch" jest poematem rewolucyjnym; chc1ałolby 
się dodać: przesyconym rewolucyjnym „szaleństwem''. W takim 
kontekście przytaczamy dalej fragmenty rewelacyjnego szkicu Aliny 
Kowalczykowej (z „Ciemnych dróg szaleństwa"). A tymczasem 
jeszcze jedna oktawa „Króla-Ducha" (z „Rapsodu II") - dopełnie
nie romantycznych myśli o poświęceniu„. Win'kelrida, o złudnej sile 
uczuć i o ipotrzebie zdobycia się„. nie, nie na czyn szalony - na sa
mo jego zrozumienie („A ja co? - [„.] brat szalonych"): 



„Na moim sercu, jak na złotej tarczy, 
Sto dzid się łamie i sto mieczów kruszy, 
I sto utkwionych strzał boleśnie warczy, 

I sto aniołów upada bez duszy, 
Myśląc, że serce za wszystko wystarczy, 
Wszystko uzbroi sdbą - wszystko wzruszy! 

A ja co? - anioł na dnie mgieł czerwonych, 
Pan niewidzialnych duchów - •brat szalonych. „". 

Już Stanisław Przyibyszewski zwracał uwagę na rewolucyjne (a 
więc i „Kordianowskie") aspekty mistycznych konkluzji Słowackie
go: „nie uznawałeś żadnej świętości ani żadnej władzy, ani potęgi, 
prócz własnej". Rozwijając wątek Przybyszewski-Słowacki, Maria 
Podraza-Kwiatkowska pisze: „W artykule [.Przybyszewskiego] za
tytułowanym »Apostrofa do Króla-Ducha na progu Nowego Stu
lecia « Słowacki urasta do roli tak wielkiego :buntownika, że w pew
nym momencie nie wiadomo, czy mówi się tu o nim, czy też - o 
szatanie [ ... ] [pierwszym anarchiście]". 

W tym kcmtekście niezupełn~e miał rację Stanisław Brzozowski, 
kiedy zarzucał swoim współczesnym w „Legendzie .. . " : „ciągnęło 
Młodą Pols'ką do romantyzmu to, co było jego fatalizmem, odosob
nienie, odcięcie od życia". Lecz sama już, dokonana przez Brzozow
skiego analiza postawy romantycznej jest przenikliwie racjonalnym 
uznaniem - chciałoby się powiedzieć: czy n u samego dążenia: 
„Romantycy usiłowali je [odosobnienie] przemóc, wyrównać wysił
kiem ducha przedzielającą ich od życia przepaść . Cały romantyzm 
polski zawarty jest w symbolicznym rzucie Kordyana z wierzchołka 
Alp na ziemię ojczystą: wszyscy oni !byli nieustannie wytężeni, na
przód podani ku ziemi, ku złączeniu się z realnem, krwistem ży
ciem, walczyli nieustannie z pustką i pada•li jej ofiarą, gdy myśleli, 
że ją przemogli, tworząc całe duchowe gmachy, które zastąpić już 
miały swobodne, bezpośrednie obcowanie z organizmem narodo
wym". 

Syituacja emigrainta jest niewątpliwie ważnym asipeiktem posta
. vy Słowac'kiego (a też i Kordiana), choć niewątpliwie uproszcze-
71.iem 1byłoby traktować ją jako zasadniczy czynrnik sprawczy, szcze
'tólnie w kontekście „duchowych gmachów" okresu mistycznego. 

Do znacznie jednak poważniejszych uproszczeń dochodzi wciąż 
' V wyniku interpretacji przesyconych podręcznikowym (dydaktycz
nym) historyzmem. Marian Tatara tak kome.ntuje scenę załamania 
Kordiana: „Albowiem jednostka nie może udźwignąć odpowiedzial
ności za ogół. Po'kolenie romantyczne nie dojrzało do czynu, rozta
pia się w jałowych deklamacjach". Czy wo!bec tego należałoby uznać 
wykonanie wyroku na carze za spełnienie zadań pokolenia? Czyż 
„zaniechanie", choć u Kordiana nie płynie z dialektycznej analizy, 
nie jest w rezultacie, pomijając aspekt etyczny, czynem przenikli
wym również politycznię? Wszak wrogiem prawdziwym jest" prze-
moc · syst€mu, a nie osoba cara. · 



Bliżsi chyba istotniejszych wartości (również estetycznych) „Kor
diana" są komentatorzy doceniający głębię psychoiogiczną utworu 
i zadatek przyszłych konkluzji filozoficznych. Począwszy od Juliusza 
Kleinera („Za to niepospolity był jako kreacja psychologiczna, a 
przetworzeniem wewnętrznych szamotań w na.pór zjaw, które !bo
haterowi podsuwają Strach i Imaginacja, wznosił się na szczyty nie
samowitej, romantycznej fantastyki") poprzez Marię Straszewską 
(„Sztukę poetycką romantyzmu w:zJbogacił Słowacki o nieznany do
tychczas sposób dramatyzacji przeżyć wewnętrznych o wielkim wa
liorze teatra'1nyim. Symboli'zm uipersonifilkowanych doznań wew
nętrznych, zastosowany w „Kordianie", czynił zeń prekursora »no
wej sztuki« - dwudziestowiecznego modernizmu."), wspomniane 
już Marię Janion i Alinę Kowalczykową, do A-liny Witkowskiej, któ
ra w nowym podręczniku akademickim wyrażrnie odcina się od płyt
kiej i jałowej interpretacji polityczno-historycznej: „Kordian pro
wadzi rozrachunek przede wszystkim z samym sobą, sam dla siebie 
jest partnerem sporu .i wewnątrz siebie usuwa zawady oddzielające 
go od uczestnictwa w historii", i dalej: „Samobójstwo Kordiana jest 
w~ęc efektem czczości istnienia, ma charalktter frlo-zaficz.no-egzy
st~ncjalny". Z podręcznikowych uproszczeń te wydają się „sympa
tyczniejsze", może dlatego, że są rzeczywiście na drodze do jakiejś 
w~ółcze.snej „prawdy" o sensach i przeczuciach „Kordiana". Szcze
gólnie owe prze c z u ci a, całe ich konstelacje, rozpięte między 
szczytem Mont Blanc a podziemiami 'katedry, między ogrodem mło
dości i iklasztorną celą śmierci - odkrywać można oświetlone lek
turą, choćlby tylko wyrywkową - wszak jest to forma otwarta, ar
cypoematu „Król-Duch". 

W takim świetle wyjdzie na jaw jeszcze jedno uproszczenie do
tyczące bohatera dramatu, a ·będące chyba zbyt inercyjnym przenie
sieniem nad jego głowę aureoli Mickiewiczowskiego Gustawa-Kon
rada. Uproszczenie to mówi o 1bohaterze wprawdzie w rezultacie sła
byrl;i, ale z gruntu szlachetnym, trochę naiwnym, ale godnym podzi
wu i sympatii, na swój sposób wielkim. Otóż wydaje się, iż w czy
tanych ,;na zimno" kwestiach Kordiana nie da się odnależć wyraź-· 
nych uzasadnień dla takich chociażby zdań historyka literatury 
(Stanisława Makowskiego): „Postępując w ten sposób, urzekał jed
nak swoich towarzyszy i antagonistów - a także dzisiejszego czy
telnika - czystością intencji, wielkością patriotycznej ofiary, wresz
cie prawdą wewnętrznych zmagań z własną sła'bością. Słowacki ~a
rzy nieustannie Kordiana nie tylko sympatią, ale także głębokim 
współczuciem . W zamierzeniach autorskich jest więc Kordian { ... ] 
»idealnym człowiekiem « , reprezentującym skazane na przegraną 
pierwsze pokolenie spiskowców". 

Takie jedno:zmacznie pozytywne, dydaktyczne widzenie, „charak
teru" Kordiana i jego miejsca wśród ludzi jest - jak się wydaje -
obce intencjom naszego przedstawienia . 

Jan Feusette 

JAN NOWARA 

Między wolnościq 
a koniecznościq 

Z dziejów odczytań teatralnych „Kordiana" 

W L ekcji XVI wylkładów z 'katedry College de France, 4 IV 1843 
rdkiu, Adam Mickliewic-z głos"i ł ina temat teatru: spełnia on funkcje 
społeczine, w 1których nic .nie mme go zastąipić, pan.ieważ tylko na 
scenie „poezja przechodzi w działanie wdbec :widzów". Pr-ze-znacze
miem teatru jest tedy „pOlbu<lzać, a raczej, jeśli wolno tak się wy
razić, zniewalać do działania duchy opieszałe". W krajach słowiań
skich czeka tę sztukę wielki rozkwit. Ale stanie się to dopiero w przy
szł·ości, !kiedy będzie 1ona zdolna :prze/biegać „w.szyst'lcie szczeble po
ezji, od ipiasenki ipo epopeję", t o z.naczy, 1kiedy posiądzie zdolność 
czerpania z wszystkich pokładów kultury. Szukając wzorów, przy
szły teatr zwróci 1się ku śred1I1i0twiecznym m isteriom, ·owiianym ta
jemnicą, ()lbrazującym draimat człowieka rozdartego imiędzy niebem 
a pi~kłem. Skorzysta w1Szaikże rów1I1ież z nowatorskich praiktyk tech
niczno-imscenizcyjnych paryskiego Cirque Olympique. Teatr przy
szłości wyda walkę bainał·owi, udoskonali celowość wyrazu, będzie 
kształcić wrażiliwość i wy()lbrażnię swoje.i widowni. 

Myśl tetralna Romaintyzmu jest w swoi:ch ;potdstawach myślą po
etydką, ponieważ to właśnie za:fiscyn1owni teatrem poeci romantyc:zmi 
rnadali jej najżywszy 1bieg. To Wiktor Hugo w pamiętnej przedmo
wie do własnej sztiulki „C!'omwell" (Paryż, 1827) zawarł manifest dra
imatiu r oma1I1tycznego: „Nie ma regół all1i 1wzorów, jest natura, histo
ria, »:kio1loryt lolkalny«" - tam 1szukajmy tematów i postaci. Przed
stawienia innej jego sztuki, „Hernani" (1830), przyniosły entuzjas
tycz•ny tryumf teatru romantycznego, ła1IT1iącego .wisze1kie obowią
zujące dotąd 'konwencje dramatyc:me (słynna »bitwa o „Hernanie
go""). To Teofil Gautier wipłynął 1I1a T'071Wój fraincuSkiego baletu (pow
stały wtedy także - romantyczna opera, a nawet roma1I1tyczna ,pan
mi:ma), to wresz•cie A!daim 1Midkiewicz w !Przywołainej lekcji wykła
dów paryiSk.ich zbudował program romantycznego teatru. 

Ale też jed1I1ocześnie: nie kto mmy. lecz saim George Byron, lu
mi•narz prądów romantycznych, zra'Ził •się itry;wialn'Ością i rutyną 
praktyk 1Sceniczinych już w pierwszyim swoim zetJknięciu ze sztuiką 
teatru. To samo spotkał·o Alfreda de Musseta, który zibiór swoich 
dramatów zatytułował demonstracyjnie „Spektalkl w fotelu". To 



wielkri J1ohann Wolfgang Goethe do końca swoich dni gryzł się z 
myślą, czy teatr nie odebrał lotności poetyc1kiej jego „Faustowi". 

A więc teatr urzekł wprawdzie wiel'kich poetów Romantyzmu, 
ale nie zaspakoił ich ipragn1ień. Oni marzyli o widoIWis!ku przeikra
czającym 1bariery i •ogranriczenia stylów i konwencji. Chcieli teatru, 
który 1by~by jednocześnie: misteriuim, wiecem politycznym, tragedią, 
oiperą, baletem. To 1nieiprawda, że taki teatr był wówczas· nieosiągal
ny z ipowodów technricznych. Współcześni nam hiJStorycy teatru za
przeczyli talkim ;poglądom . .Paryiski Cyrk Olimpijski zademonstrował 
Europie ·instrument teatral1ny o bardzo dużych możliiwościach tech
niczno-ilIBcenizacyjnych. Wykorzystywał je zresztą często, budząc 
podziw i zdumienie publiczności. 

Opór miał swoje źródło gdzie indziej: w przyzwyczajeniu, w 
mentalności, w 1wygodzie myślenia, w „oipieszałości ducha" - tak 
l:udzi teatru, jak ti ipubliczności teatral1nej. Te ·otkoliczności miał na 
myśli Mickiewicz formułując postulaty pod adresem przyszłego te
atru w Lekcji XVI. 

PolSJki tea<tr długo ·dobijał się ich realizacji. Pod koniec lat dwu
dziestych ina wa.rsza ws kiej widowni zasiadali często: Juhusz Sło
wacki, Zygmunt Krasiński, Dominik Magnuszewski, Maurycy Mo
chtnae!ki, Fryderylk Ohcip'i'n. Kto wie - powiadają thiistorycy -
czy tym właśnie ludziom nie 'byłc1by dane stoczyć już wkrótce .pol·
Skiej, zwycięsikiej „bitwy o nowy teatr". Nie doszło jedna1k do niej. 
Wyibuch, a potem klęska ipowstania lirstopadowego przerwały bru
talnie IIlaturalny bieg rzeczy. Najwięiklsze dzieła dramatyczne pol
skich tpoetów romantyczinych powstały już na emigracji. W żmud
nym trudzie, w skomplikownej sytucji poMyczno-'kulturalnej, przez 
dłiugie dziesiątki lat, teatr polski przyswajał sobie najcenniejszy r e
pertuar romantyczny. Pól wieku minęło od śmierci Juliusza Sło · 
waekiego, nim światło sceny ujrzał jego arcydramat narodowy pt 
„Kordia1n. Część pierwsza try logi•i. Sipi<sek 1ko1ronacyjny". 

Jego prapremierę ·przygotował na dzień 25 listopada 1899 roku 
Teatr Miejs:ki w Krakowie - w reży.serii dyrektora Józefa Kotar
bińskiego, z Michałem Tarasiewiczem w roli tytułowej. Tekst dra
matu podano ze sceny bez Przygotowania i Prologu. „Z aktu II usu
nąłem cały ustęp lcmdyń·gki jalko mało dramatyczny", „potem skre
śliłem scenę w Watykanie, rażącą uczucia religijne katolickich słu
chaczy", „opuściłem potem scenę w szpital u wariatów jaskra wą , 
tamującą ruch draimatyczny" - zanotował Kotarbiński. Jego przed
stawien1ie oibyło się również bez sceny koronacy jnej. W sumie: 
z tekstu liczącego około 2500 wierszy pierwszy insce1I1iza tor usunął 
1150. Uznał przy 'tyim „Kord·iana" za tekst odpowiadający wymo
gom ·sceny, bo posiadający „mocny kościec" .w ujętej dramatycznie 
pootacri jednego bohatera . Opracował 1go z myślą, że bohater „jest 
skuipieniem romaniyczinego rew 01lucjoni:amu marzyciela entuzjasty, 
!który pada pod 1brzmieniem IPOdjętego nad ·s.iły zadania" . A dokonał 
sikrórtów, ponieważ „ w 1c ałości dzieła tego polkro ju mcigą być od
tworzone tylko na nieznającym ograniczeń teatrze wyobraźni" . 

. Spek.tak! ot'.zyma~ oszczędn~ „wystawę". W scenach zbiorowych 
uzyto rnew1el'kie.i d csc1 statystow. Tłum ,postaci w tle był dziełem 
Pl'l larz.3, Włcdz1m1erza Tetmajera. Z cieka.wS'Zych rozwiązań insce~ 
nizacy.Jnych zanoto·01ano obraz. S trachu i Imaginacji, które maja
:zą.c w mroku, w szarych kostium::i.ch, podświetlały się zielonawym 
swiatłe·~ ,J am:peik ele11dryc~nych. U1mieszczcinych w blaszanych puz
derkach . Krakowscy luminarze kultury gratulowali teatrowi, że 
„zagrał na nową nu tę". N a to miast wn~khwsi i bardziej kry;tyczini 
ob~erwatorzy wypomnieli spektaklowi: „s'kładainy styl" dekoracji, 
narwno-humorystyczną {'niechcący) scenę na Mont Blanc układ 
te1kst:-i bez „ wyczucia istoty" drama tu, i przede w:SZystki~ postać 
Kord iana - pozbarwionego woli, niezdo1nego do czynu, de•kaden
ck1ego. „bezipłodnego marzyciela" - na młodopols:ką modłę. 
. Kol~j·ny inscenizator, Teofil Trzciński, przyjął, że „»Kordian « 
.i est. dz'!ełem - jalk je nazwano - fantastycznie real<istycznym" i 
wyciągnął z tego konsekwencje natury estetyczno-inscenizacyjnej. 
W sz":st'ko, co 1nadzmysłowe, Irrealne, miało· w jego przedstawieniu 
okreslony /kształt pl~styczny i racjonalny sens. Dostosował si-ę w 
ten stposolb do kanonow estetylki teatralinej StaniiJSława Wyspiańskie
go .. sp.ektakl w dekoracjach Witolda Wierzchowskiego, z muzyką 
Kaz1m1erza Meyerholda i z Tadeuszem Białkowskim w roli Kordiana 
miał premierę na deskach teatru im. Juliusza Słowackiego w Kra
kowie 24 V 1924 roku. 

Tr.zciński posłuży.ł się niemal pełnym tekstem dramatu (bez Pro
lo~u ~ Przyg.otowama). traktując go jako „Wesele" doby emigra
c:y.in.e.J. Kordiana ujrzał jako mickiewiczowskiego Konrada „prze
:iies10ne~o ze sfer~ słów w sferę działania". Gorące dyskusje 
1 sprzeciwy wzbudziła umieszczona w spektakilu scena z Papieżem . 

6 X 1917 roku w Teatrze Polskim w Kijowie. potem 28 XI 1930 
roku w Teatrze Narodowym w Warszawie, wreszcie 25 XI 1933 roku 
w Tea~rze im. Juiliusza S~owackiego w Kra'kowie - wyreżyserOJWał 
,;Kordiana" w ?eko~acjach Wincentego Dra1bika oraz wcielił .się w 
tytułową postac Julmsz Osterwa . W pierwszej wersji scenicznej 
t~kst dramatu zost~ł , okroiony: tradycyjnie z Prologu i Przygotowa
nia, ze scen młodzienczych we Włoszech i w Watykanie, z monolo
gu na Mont Blanc. Tadeusz Boy-Żeleński oburzał się dosadnie: gra
jąc, '.'Kordiana" w takim kształcie nie gra się „Kordiana", ale ja
kąs inna, na dodatek nie istniejąca sztuke. Ostatecznie Osterwa 
przvwrócił sceny włoskie i monolog Mont Blanc. 

. Spektakl ~trzymany w tonacji dyskretnego. opanowanego re
alizmu, stronił od romantycznej przesady, einaltacji. Kontrastowo 
na tym. tle zaprezentowały się sceny: Cara z Konstantym (jaskrawy 
naturalizm) oraz Strachu i Imaginacji (efektowny „tłum arabesek" 
za 1kurtyną z gazy, muzyczne ooerowanie ,głosem). „Kordian" w 
wykonaniu Osterwy był człowiekiem pra .!mącym czynu, który ma 
określoną wizję działania, ale jest samotny, niezrozumiany, nieza
akceptowany - stąd w rezultacie bezsilny. Juliusz Osterwa poj
mował dramat jako samousprawiedliwienie poety. 



Leon Chwistek: „Pomysł Schillera polegał po pro.stu na tym, że 
cał€mu „Kordianowi" dał charakter wizji sennej. Kordian, Laura, 
Widletta, Papież, Slp~skowcy, Wie]ki 1~S'iążę, Car 1są takilmi samymi 
zmorami jak Doktor i wariaci, jak postacie z tłumu i strachy z car
skiej sypialni. Tym razem stało się jasne, że mam do czynienia z 
ostat€cznymi wyżynami poezji. To, co uważałem za frazes, stało się 
słowem palącym i groźnym, to, co wydawało mi się bezpłciowym 
i zamazanym, stało się tak namiętnym i potężnym, jak sen w go
rączce, albo halucynacja niebezpieczna i zła." Leon Schill€r wyin
scenizował „Kordiana" w dekoracjach Stanisława Jarockiego - naj
pierw w Teatrze Wielkim we Lwowie (29 XI 1930, Kordian - Ja
nusz Strachocki), potem w Teatrze Polskim w Warszawie. (2 XI 
1935, Kordian - Marian Wyrzykowski). Tymon Terlecki w „Wiado
mościach Literackich" opisywał kształt inscenizacyjny spektaklu z 
wielkim uznaniem. Jego forma wcieliła ogromną, poetycką wizyj
ność dramatu. Została wyprowadzona z jego logiki artystycznej. 
Odrzuciła realizm jako sposób obrazowania. Pominęła szczegół w 
trosce o wyraz całości. Przestrzeń sceniczna została podzielona na 
sposób misteryjny - trzy płaszczyzny: niebo, piekło i ziemia wy
dzielały lub S'kwpiały akcje. Spektakl został umieszczony w monu
mentalnei konstrukcji o liniach orostych, w tonacji zielonawej 
szarości. Schiller posłużvł się skrótami architektoniczno-przestrzen
nymi. Mistrzow ko operował grą świateł. Duże wrażenie robił gest, 
wokalizacja, rytm stuosobowego tłumu . Inscenizacja osiagnęła 
temperaturę romantycznego patosu. Odznaczała się poetyckością 
koncepcji dramatycznej i psychologicznej. Objęła pełny tekst dra
matu. 

Na następną, znaczacą w historii odczytań scenicznych, insceni
zację „Kordiana" Polski Teatr zdobył się dopiero po dwudziestu 
z górą latach. 21 IV 1956 roku Erwin Axer przy współpracy Jerzego 
Kreczmara, w dekoracjach Władysława Daszewskiego, z muzyką 
Zbi1rniewa Turskiego i z Tadeusz€m Łomnickim w roli tytułowej 
orzyirntował premierę arcydrarnatu Słowackiego na scenie Teatru 
Narodowego w Warszawie. PIBał w „Życiru Literackim" Zygmunt 
Greń: „W .przedstawieniu warszawskim nie ma szczytu Mont Blanc. 
Są dwa poziomo ułożone podestv i jest do białości rozżarzony ho
ryzont. Tam Kordian mówi swói monolog. I kończy wezwaniem: 
„Nieści€ mię, chmury! nieście, wiatry! nieście, otacy!" Horyzont gaś
nie, Kordian zrzuca romantycZ'ny płaszcz i · w błysku punktowego re
ftlelktora zbiega do ra1m1Py, lby rzucić ostatnie sławo: „Polacy!!!" K·or
rdian wraca - ·ale do Polski współczesnej" . W iprzedstawieni'U Axe
ra · rozegrał się dramat pokol enia ·- romantyków, globtroterów. re
wolucjonistów; · ożywionych jednym duchem, uczuciem, motywem 
psvc.hofogicznym: wolą czynu, śmiałe~o odrzucenia krępujących kon
wencji: Kordian Tadeusza Łomnickiego z pasją i wzgardą rzucił 
wyzwanie _:.__ 1konformi~mowi, oportunizmowi, gnuśności moralnej. 
Z nienawiścią odrzudł racje . lę~U: i czołoibitności, zwane fałszywie 
racjami sumienia . 
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Kordian 

Czarownic.a 
Szaitan 
Mefist~feles 
Gehen.nia 
Astaroth 
Archainiioł 
Szatiainii 

Grzegorz 
Laura 
P18"nna 

Dozorca 

Wioletta I 
Wioletta II 
Wioletta III 

P1apież 

Oair 
Carowa 
Prymas 

Pier·wszy z ludu 
Drugi z ludu 
Trzeci. z ludu 

- Arkadiusz Rajzer 

PRZYGOTOWANIE 

Lidia Maksymowicz 
Mari.an Maksymowicz 
Mirosł!arw Połraityński 
Grażyn.a Bobro'Wlicz 

- Wiestaiw Cichy 
- Teresa Jabłońska 
- Małgorzata Andrzejak, Zo-

fia Bi:elewikz, Halina Fieć
ko, Lucyna Górniakówna, 
Gra'Żyna Nestorowicz, El
żbieta Piwek, Dolores Raj
zer, J'31D Kocem, Zdzisław 
Łęcki, Dall'!iusz Pecyna, Zbi
gniew Sikora, Mirosław 
Sm~larek, Jacek Wojnicki, 
J 'anusz Zwierzyński 

- Bronti'słaiw Kassowski 
- DagmaiJ.'la Foniiok 
- Hal<iina Fiećko 

- 'Dariusz Pecyna 

Elżbieta Piwek 
Małgorziata Andrzejak 
Gr;ażyina Nestorowicz 

Miir'osłraw Smol!arek 

Wojciech Zeidler 
>:;.>:;.>;1-

Michał Domski 

POD KOLUMNĄ 

Stainfaław Marecki 
Mir.os.ław SlllO'larek 
Zd·zisł!aw Łęcki 

... 

l 
J 

" 

Czwarty z ludu 
Piąty z ludu 
Młodziieniec I 
Młodzieniec II 
Mefistofeles 
Lud 

Prezes 
Ksiąd·z 
Mefistofeles 
Szyldwach 
Spislrowii 

W,idmo Cara I 
Wriidmo Cara II 
Widmo Oaira III 
Widmo Cana IV 
Widmo Car>a V 
Wiidmo Cara VI 
Wiidrno Oara VII 
Car 

Marian Maksymowicz 
Waldemar Łabędzki 
Ja cek W oj nicki 
Janusz Zwierzyński 
Mirosław Połatyński 
Zofia Bielewicz, Grażyna 
Bob11owicz, Halina Fiećko, 
Lucyna Górniakówna, Tere
sa Jabłońska, Lidia Maksy
mowicz, Iwona Przeplaska
-Zwierzyńska, Dolores Raj
zer, Michał Domski, Zbig-
niew Si.kora, >:;.>:;.>:f. , >:t->:f.>:f. 

PODZIEMIA 

lhłuł1nt '1ins111Hm Z4fzl1ł.w Łtftł 
Adolf Chronicki 
Mirosław Połatyński 
Jalll Kocem 
Wiesław Cichy, Michał 
Domski, Waldemar Łabędz
ki, Zdzisław Łęcki, Marian 
Maksymow,icz, Stanisław 
M1arecki, Dariusz Pecyna. 
Zbiglliiew Sikora, Mirosław 
Smolarek, Jacek Wojnicki, 
Janiusz Zwierzyński, >:F->:F->:;. 
>:f.>:f.>:1-

STRACH I IMAGINACJA 

Lidia Maksymowicz 
Grażyna Bobrowicz 
Dariusz Pecyna 
Elżb,ieta Piwek 
J.ain Kocem 
Wiesław Cichy 
Dagmara Fonii.ok 
Wojciech Zeidler 
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S ZPITAL WARIATÓW 
Mefistofeles 
W'ai11iait I 
Waria•t II 
Wielki Książę Konstanty 
Żołnierze 

Car 
Wielki Książę Konstanty 
Adiutanci 

Chór 

Grzegorz 
Ksiądz 

4ir 
Wielki Książę Konstanty 
Adiutanci 

- Mirosław Połatyń~ki 
- Janusz Zwierzyński 
- Jacek Wojnicki 
- Krzysztof Bauma!IUI-'-
- ***, *** n, •. „„ 

PLAC SASKI 

- Wojciech Zeidler 
- Krzyszitof Bauman 
- Ja!ll Kocem, Waldemar Ła-

będzki 

- Małgorzata Andrzejak, Zo
fia Bielewicz, Grażyna Bo
browicz, Halina Fiećko 
Dagmara Foniok, Lucyn~ 
Górniakówna Teresa Ja
błońska, Lidia Maksvmo
wicz, Grażyna Nestoro'Wicz, 
Elżbieta Piwek, Iwona Prze
plaska-Zwierzyńska, Dolo
res Rajzer, Wiesław Cichy, 
Michał Domski, Bohdan 

Gierszanin, Dal'iusz Pecyna, 
Zbigniew Sikora, Mirosław 
Smolarek, Jacek Wojnicki, 
Janusz Zwierzy11ski, *** 
'tl- 'tl- >:i-

KLASZTOR 

- Bronisław Kassowski 
'ih•i11ł11w MusGronfcki Adolf 

- Wojciech Zeidler 
- Krzysztof Bauman 
- J.an Kocem, Waldemar Ła-

będzki 

- Br~o· w ssowski 
- Stan· arecki 
- Da sz Pe •a 

Spektakl w dwóch częściach 

Spektakl posłużył się aktorstwem skupionym, intelektualnym, 
na granicy rapsodyzmu. Został rezegrany w ascetycznej scenografi i. 
Jego temperaturę wzmagała muzyka - antynarracyjna, ostra, dra
matyczna. I jeszcze raz Zygmunt Greń: „przedstawienie udowodniło 
„nadzwyczajną aktualność i prekursorstwo naszej dramaturgii ro
mantycznej. Trzeba jej tylko odebrać fałszywy patos i pseudoroman
tyczne koturny, trzeba ją poddać ostrej analizie intelektualnej". 

„Kordian jest ta'ki sam, zmieniła 1się cała reS7Jta. Człowieka, któ
ry chce się poświęcić za naród, umieszczono w domu obłąkanych. I 
słusznie, bo to rzeczywiście wariat. Grotowski - wbrew pozorom -
» uracjonalnił « »Kordiana«". Tym tonem gorzkiego sarkazmu .posłu
żyła się Marta Piwińska na łamach „Teatru'', pisząc o inscenizacji 
Jerzego Grotowskiego i Ludwika Flaszena w Teatrze 13 Rzędów w 
Opolu, której premiera odbyła się w marcu 1962 roku. Ulotka Fla
zsena głosiła: od momentu dzwonka wszyscy „grają" w „Kordianie" 
pacjentów w domu obłąkanych. 

Mocne, jasne, równomierne światło, piętrowe szpitalne łóżka, 
białe ·kitle lekarskie, opukiwanie głów ki·lku zaskoczonych tym wi
dzów - zbudowało od początku atmosferę napięcia, podenerwowa
nia. Kordian był najciężej chorym. Rzecz działa się jednocześnie: 
w umownym szpitalu oraz w wizji będącej wytworem, transpozy
cją chorego mózgu bohatera. 

Demiurgiem, konferansjerem spektaklu był DOlktor, Grzego·rz, 
Papież, Nieznajomy, Car (Zygmunt Molilk) - chłodny, energiczny, 
rzeczowy, władczy, przedstawiciel świata nauki, rozsądku, ładu spod 
których wyłania się groźna dla jednostki moralna obojętność. Jerzy 
Kwiatkowski skonstatował na łamach „Współczesności": spektakl 
„szatanem racjonahzmu wypędza z nas anioła tragicznej, bezpoży
tecznej ofiary". I dalej: inscenizacja obrazuje „paradoks sztuki poko
lenia 1930-1940, które - wyrzuciwszy drzwiami „r-omantyzm" po
staw ideowych, politycznych, społecznych - otwiera okna na powi
tanie „romantyzmu" przeżyć wewnętrznych, postaw estetycznych". 

„Kordian" Flaszena i Grotowskiego - subiektywistyczny, eks
presjooilstyczny, ocierał się zdaniem Kwiatkowslkiego o nadrealizm, 
był blisko jego zasady „konwulsyjnego piękna". Cierpiąc - zamiast 
w mundurze podchorążego - w kaftanie bezpieczeństwa, Kordian 
cierpiał autęntyczniej, bardziej przejmująco, bez literackiej pozy z 
wielu „tradycyjnych" wystawień. 

19 XI 1965 roku Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowski pokazali 
w Teatrze Polskim we Wrocławiu inscenizację „Kordiana", któr"ł 
warto odnotować, ponieważ została zainspirowana między innymi 
najnowszymi odkryciami teatrologów. Układ korowodów szatańskich 
w Przyizotowaniu rozwiązano na wzór słynnych baletów szatańskich 
z epoki Romantyzmu. Scena skoku Kordiana z Mont Blanc posłuży
ła się regułą kondensacji •przestrzeni scenicznej rodem z teatru po
łowy XIX wieku. 

Spektakl Skuszanki i Krasowskiego potraktował historię dras
tycznie, w wymiarze „szatańsR.im". Mefistofel - stale, w różnych 



wcieleniach - czuwał nad sceną . Car był nędznym satrap:ą, tępym 
żoł'd a kiem, karykaturą męża stanu, Prezes - zmęczonym starcem, 
roztkliwiającym się obrazami przewag młodości, tłum - nie re 
WGlucyjnym ludem (jalk u S:::hillera), ty]ko motłochem, którym kie
rują odruchy zabawy. Społeczeństwo taplało się w obojętności, przy
wódcy - w znurzeniu i tępocie. 

W tym samym, 1965 roku Kazimierz Dejmek wyreżyserował w 
Teatrze Polskim w Warszawie „K-0rdiana" (z Ignacym Gogolew
skim) - antyromantycznego, antymetafizycznego. Opisywał on 
dzieje młodzieńca dojrzewającego do zrozumienia historii i polityki, 
które nie są - aini szatańskie,ani diabelskie, tylko •logiczne i okrut-
ne. 

K-0nstanty Puzyna w „Polityce": „Podobajmy się! W scenografii 
awangardystom, w piosenkach - nastolatkom, a w baleciku panie
nek - dyrekton>m, w części „ipoważ•nej" - profesorowi Jakubow
skiemu. Kiedy jednak chcemy podobać się wszystkim, trudno dogo
dzić komukolwiek". Ponieważ idzie tu o inscenizację narodowej kla
syki, domyśleć się łatwo, pod czyim adresem zostały skierowane te 
słowa. Oto Adam Hanuszkiewicz - w scenografii Xymeny Zaniew
skiej i Mariusza Chwedczuka, do muzyki Andrzeja Kurylewicza, z 
Andrzejem Nardelhm w roli tytułowej - „przyrządził" „Kordiana" 
na swój sposób w Teatrze Powszechnym w Warszawie 30 I 1970 ro
ku. Spektakl przeszedł d-0 anegdoty teatralnej dzięki drabinie, po 
której Kordian wspinał się na Mont Blanc i do sypialni Cara. I nic 
Wiecha nie obchodziło, że była to ponoć Jakubowa drabina do nieba 
ze Starego Testamentu. Jego zdaniem romantyczny rewolucjonista 
forsował zamek przez lufcik na pierwszym piętrze. A Jerzy Zagór
ski dodał: Car kryje się przed zamachowcem w pawlaczu. 

1Konstanty Puzyna w tekście „Schow na Zamojskiego" łajał bez 
litości: szmira, kicz, dosłowność, amatorski poziom rewii estradowej; 
brak skupienia, jednolitej wizji, przemyślenia funkcji pomysłu! mi
noderia scenografii ; eklektyzm pełen niespójnych sugestii - za
miast bogactwa znaczeń. Ale, uwaga, mówił Puzyna, pod stosem te
atralnym stylów kryje się jednak myśl - jedyny powód do obrony 
spektaklu. „Kordian" Hanuszkiewicza chce otóż być biografią pew
nego odłamu najmłodszej generacji Polaków. Andrzej Nardelli w 
błękitnym surducie (jak z „Niebiesko-Czarnych"), w okrągłych dru
cianych okularkach (intelektualista, student?); sfrustrowany, gnuś
nający bez celu, ·bez idei. Buntuje się ucieczką w dandyzm, piosen
ki, jazz Kurylewicza, romanse; jest zamożny, wojażuje po Europie, 
podrywa jakieś Wioletty, uprawia alpiini•s'tylkę; szuka autentyczności, 
wyjścia z fałszywej gry. Na Mont Blanc przeżywa zryw wyzwoleń
czy - tu •kończy się schow, zaczyna czyn. Niestety bezpłodny. Kor
dian nie zabija Cara. I nie dlatego, że jest targany sprzecznościami, 
sparaliżowany świadomością, ale dlatego, że jest słaby, naiwny, po 
prostu · dziecinny. Rację ma Prezes, który jest silny, ponieważ Ha
nuszkiewicz pozbawił go niemal wszystkich kwestii, więc mądrze„. 
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milczy. Puzyna pyta: „Czyżby jednak nie tbyło już nic do wyboru, 
prócz dziecinnych Kordianów i zwykłego oportunisty?" 

5 XII 1970 roku z inscenizacją „Kordiana" - w reżyserii Stani
sława Wieszczyckiego i w scenografii Wojciecha Krakowskiego, z Mi
rosławem Gawlickim w roh tytułowej - wystąpił Państwowy Teatr 
Ziemi OpolSkiej. Wspomina Wojciech Krakowski: „Był to dobry spek
takl. Na 1nowo odczytaliśmy w Jlli.m Przygotowanie. Diaibły nie były ro
dem z ipiekła, ale uosabiały rzeczywistość otaczającą Kordiana. Spod 
lużnych peleryn, otwartych z przodu, wyłaniały się kostiumy Papie
ża, Cara, Konstantego, nawet Wioletty. Jedynie Grzegorz nie przy-
111ależał do tego świata. Hi1sborii narodów nie bwmzyli wysłannicy 
piekeł, lecz ludzie. To odczytanie tekstu posiadało znamiona orygi
nalności . Scenografię tworzyły abstrakcyjne formy okryte połyskli
wym kolorem. Efektowna była faktura tych płaszczyzn. Były one 
polewane smołą i przemywane terpentyną, co dało w rezultacie bar -
dzo intensywny efekt »starego « złota." 

16 IV 1977 roku, premierą w Teatrze Powszechnym w Warsza
wie, powrócił do myślenia o dramacie narodowym Słowackiego Er
win Axer. Scenografię przygotowała Ewa Starowieyska, muzykę 
na.pisał Jerzy Satanowski, a Kordiana zagr·ał Wojciech Wysocki. 
Spektakl w Powszechnym uwypuklił elementy eschatologiczne dra
matu - poprzez wyeksponowanie scenerii Przygotowania. Położył 
również, zgodnie z intencją Słowackiego, silny akcent na zobrazo
wanie konfliktu różnych postaw ideowo-psychicznych - dzięki u
miejętnemu wykorzystaniu t ekstu Prologu. Wysocki stworzył postać 
Kordiana rozdartego przez dyl€maty romantycznej wyobraźni, któ
ra objawiła w spektaklu - jednocześnie siłę twórczą i samoniszczą
cą. 

W dziejach scenicznych interpretacji „Kordiana" Juliusza Sło
wackiego rysują się dwie tendencje. Pierwsza z pietyzmem odnosi 
się do tradycji, oznacza am•bicję odtworzenia realiów, atmosfory 
czasów, których literackim dokumentem jest dramat. Wydatnie 
wspomogły ją odkrycia teatrologów w latach sześćdziesiątych, w 
szczególności Jarosława Maciejewskiego i ZJbigniewa Raszewskiego, 
odtwarzające O'braz francuskiego teatru romantycznego, który pa
tronował wizji scenicznej Kordiana. Druga tendencja notuje próby 
przekształcania dramatu w widowiska współczesne, dotykające ak
tualnych problemów. 

Oba kierunki interpretacji zachowały jednak respekt wobec pod
stawowej koncepcji świata przedstawionego w „Kordianie". Trakto
wały zawsze dramat jako dbraz starcia pomiędzy wolnością - indy
widualizmem, prawami jednostki a koniecznością - innymi ludźmi , 
historią, transcendencją. 

Jan Nowara 

MARIA JANION 

Rozbić szklanq kulę 

Sądzę, że w okiresie przedmistycznym dominuje w twórczości Słowackiego 
ś1wiadamość uwięzienia w egzystencji. Poeta obdarza tym odczuciem rozma
itych swoich bohaterów, ale i WY!POWiada je wprost od siebie, np. w kore~pon
dencji. Oto 7JI1amienna sekwencja obrazów. Kor<lian rozmyśla o samobójstwie 
ja1ko runaęciu w nicość: 

Smierć patrzy w oczy moje dwustronnym obJ.iczem 
Jaik niebo nad głowami i odbite w wodzie ... 

Kordian w uniesieniu na Mont Blanc : 

Tu ·szczyt... lękam się spojrzeć w przepaść świata oiemną. 
~ojrzę ... Ach! IPOd stopami .niebo i nad głową 
Niebo ... Zamknięty jestem w 1kulę kryształową .. . 

Dokitor do Kordiana w szipitaJu dla -Obłąkanych - oczywiście wiemy, że na
rzuca się w ten sposób pokusa diabeilskiego zwątpienia, ale niemniej charak
terystyczny wy.daje się fakt, że został powtórzony ten sam obraz zamknięcia 
w sziklanym okręgu: 

O! złota rybk-0 w !kryształowej bani, 
Tłucz s ię o twarde brzegi niewidzianych granic; 
Mały kryształ powietrza, w którym :pluszczesz skrzelą, 
Je.st wszystkim, a świat cały nicości t01pielą. 

Ka!bina Lambra na s tatku korsarskim została iprzedstawiona jako przestrzeń 
ciemna, zamknięta, przerażająca: 

A sumieniem !kajuty są ścienne zwieTciadła , 
Których powierzchnia pairą wilgoci pobladła, 
I - co dnia zasłonami grubszymi ciemI11ieją, 
I co dnia na oo patrzą, spowiadać nie śmieją. 

I wreszcie jeden z boha1terów „Godzi!l1y myśli" stworzył jalkby borghesowski 
labirynt nieruchomości: 

On sam od s iebie śmie.rei odsunął widZ!iadlo, 
Dziwnym wynalezie:ruiem cierpiącego życia. 
On przed sobą przyszłości !Postawił zw.ier0iadło, 
I rzucał w nie dbecne chwile - i z odbicia 
Wnosił, jaiki 1blask !Przyszłe ws-pomnienia nadadzą, 
Obecnym chwilom życia. 



Najhardziej uderzają,ca cecha morskich wizji Lannbra rto ich zwierciadlaność; 
zwieTciadło morza, zwierciadła w !kajucie korsarza, księżyc zwierciadlący się 
w morskiej faH i rysujący na niej - jak pisze Słowacki - „ścież:ki obłędl!1e", 
oto lusllrzany tunel szaleńsbwa wyobraźni odbitej, w ikitórym skTył się boha
ter poematu. Sugestywność absolutnego zamknięcia wśród pozorujących :mch 
zwierciadeł !każe przY]pominać obraz zamknięcia Kordliana w „kuli kryszta
łowej" czy ,,iklryształowej bani" oraz zwierciadlanego odbicia przyszłości w te
rażniejszośc.i w „Godziruie myśli". 

Wszyscy ci bohaterowie Słowaiclkiego swe uwięz.ienie w egizystencjj chcą prze
łamać gestem samobójczym. Chcą i wiedzą, że nie ima ratunku. Tunel lus
trzany ri zamknięta kula symbolizują skończony bezrrUch. Uciec:zika samobójcza 
staje się pozorem, uwięzienie w egzystencj•i - jedyną prawdą . Nie można 
wyidostać się z tkuli, samobójstwo ,popełnione w lustrzanym tunelu to tyltko 
:nieskończone powtarzanie w odbijających s,ię wzajemnie l•us·trach tego samego 
gestu. Egzystencja w tym sen&ie jest 111ie.s.kończona, ale nieskończonością nie
ruchomą i zastygłą. Jest nieskończonym uwięzieniem, a śmierć samobójcza 
potwierdza jedynie ten stan. Stąd os-0bliwa 1tonacja twórczości Słowackiego 
o złowrogich , wypełnionych ,,nudą" i „cz.czośaią" dzieciach wieku, z którym! 
całkowicie się identyf.hkował w męczącym doznan.iu nag.iego, pustego bytu. 
Lęk przed pustką kosmosu, przed absolutnie nicością kosmicznych prze

strzeni - jest tu coś podobnego do tego, co Milosz 'intenpretuje (mówię w tej 
chwil.i bardzo skrótowo) jako sprzeciw Blake'a wobec Newtona. Blalke prze
ciwstawia się obrazowi pustego wszechświata, w krtórym wiruje kula w ni
cości pogrążona i lku nicości i;dążająca. ML!osz przytacza we własnym przekła
dzie fragment poematu Blake'a „M,ilt-0n", polemicznie xwrócony przeciw new
tonowskiemu obrazo•wi Kosmosu i Ziemi: 

A co do mylnych pozorów, jakie so•bie wystawia rezoner 
Kuli obracającej się w Pustce, jest to uruda Ulro. 
Mikroskop nie zna jej ani Teleskop, zmien~ają jedynie 
Proporcje w Organach Widza, nie tY'kają .Prze<lmiotów. 
Bo każ.da Przestrneń większa niż bryłtka we kr>wi Człow!eka 
Jest wizją, a sbworzona jest młotem Losa. 
I każda Przestl"zeń mniejsza !11irż bryłka we krwJ Człowieka jest Cieniem. 
Otwar~a jest na Wieczność, 'której ta roś'1inna Ziemia 

Fantazmat zamknięcia w .kuli wirującej w nicości bar<lzo silt!llie przenika 
przed-mistyczną twórczość Słowack.iego. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, 
że powinniśmy odnotować w naszej l'iteraturze zupełnie ndezwyJdą obecność 
tego samego fantazmatu . Przyrpominam wspaniale filozoficzne OIPOwiadanie 
Gombrowicza, któ<re w „Pamięt!l1ilku z okresu dojrzewania" noS!iło tytuł „Na 
5 minut ·przed zaśnię.ciem" (w „Balkalkaju" !11azy,wa się ,P•rzyg9dy"). I tam 
właśnie znajduje się opis bardzo kunszt-Ownego zamknięcia we wnętrzu sztkla
nej . bani - jest to okrutna toTtura, ale zarazem zapowliedź rodzaju śmierci, 
o którym bohater śnił od dzieciństwa. Nie tylko w tej lkuli zostaje zamknięty, 
ale jeszcze .prześladowca rzuca ją do -0ceanu w takim szczególnym fantastycz
nym miejscu, w którym .prądy tworzą „zamknięty okrąg". „Je:ili byście z po
kładu naszego statku strącili w morze kawałek drzewa - bądźcie pewni, iż 
za pół roku lub za rok, a może za trzy Jata, rozbełta!11e wody przywiodą go 
zza -zach-0du w •to sanno miejsce, z którego odpłynął na wschód. „ Szklana ba
nia będzie zatem niedorzecznie kręciła się ·po wodzie ciągle, wracając w to 
samo miejsce: „w koło i w koło, pl'Zez dziesięciolecie" . Bohater wiie dobrze, że 
również jego trup zamknięty na zawsze w tej bani ze sz.kła „będzie krążył po 
wyznaczonej drodze, raz dokoła, raz dokoła, raz dokoła". Ma ta.k , 1pozostać 
na wieki w zamkniętym obrębie". „I nie .~dolałem nigdy ustalić jakiejkolwtiek 
•kolejności w mym wiecznym ruchu - zwierza się bohater-ofiara absurdalnego 
okrucieństwa „białego murzyna" - nie mogłem też nigdy spostrzec, abym s:ę 
.posuwał..." Obsesyjnie, natrętnie ciągle to samo nam objawia: „raz dokoła , 
raz dokoła ,raz dokoła". Zresztą wydostanie się w ikońcu z owej fantazma
tycmej bani, ale nie to jest w tej chw.ili dla . nas istotne. 



Widać, jaiką postać może przybrać osobliwy fantazmat przerażenia, u Gom
browicza już przekszitałoony w paradoksalną g<roteskę egzystencjalną. („.) 

W fazie całkowitej przemiany poeta porzucił uprzednie .przeświadczenia, 
opuściły go dawne lęki i fantazmaty. Powiedzmy metaforycznie, że szklana 
'kula wstała roZibita. Stało się tak za sprwą Smierci! To śmierć pojęta jako 
nieskończona metamorfoza objaw.ia się jaiko mistrzyni zmiennych form, wy
prowdza z zam'kniętego okręgu wiecznego znieruchomienia i rewolucjonizuje 
rzeczywiS>tość. Ws,pomniałamjuż wcześruiej o tym, że .!ldzeniem tajemnicy gene
zyjskiej było dla Słowaakiego objawienie 1prawdziwej ist-0ty śmierci - jako 
„przej ścia ducha z formy do formy" („Genezis z Ducha"). K<ról -Duch narodził 
się ze śmierci, jak trafnie pisze Kleiner, „w najdosłowniejszym znaczeniu". 
Platon i Swedenbo·rg byli przewodniikami Słowackiego po tym nowym świe
cie, dla którego przede wszystkim usiłował odnaleźć nowy język. Język idą
cej przez wieki opowieści o wiecznych zgonach i narodzinach nowych kształ
tów - z miłości. 

Maria Janion 

Fragmenty zagajen.ia podczas sympozjum „Słowacki mistyczny"; Warszawa, 
10-11 grudnia 1979. 

ALINA KOWALCZYKOWA 

Perspektywa romanłycznei 
• •• 1ron11 

Romaintyczni bohaterowie szaleni nie two:rzą, jak to było w literaturze 
eipo'ki ,pqprzedniej, od<rębnej kasty ludzi, wydzielonych .przez choroby umyslu 
ze zbiarowośd ludzi zidrowych, nie są tyl.ko obiek,tem .c:lla obserwacji dokony
wanych przez kogoś z zewnątrz, obcego wdbec n.ich. To z ich właśnie per
spektywy -0glądamy zarówno świat, jaik i koll1/plikacje ich natury. Szaleń
S>two 1Pr.zeksz•tałca się w dramat, ro.ZJgrywający się między człowiekiem a jego 
własnym wnętrzem, które okazuje s ię tajemnicze i niepoznawalne. z podob
nych ,przesłanek wyjdz;ie ta!kże ten nurt filozofii rnmantycznej, .który będzie 
się później •uważało za 1preegzysitencja!lizm - czyłi S0ren Kierkegaard, z jego 
wizją człowieka ja•ko .istoty pełnej lętku , rozidarcia, wpatrzonej w „to, co naj
świętsze w człowieku: taón<iiki jego duszy i scalającą moc osobowości". 

W romantycznym pojęciu kategorii szaleństwa szuka się teraz obrazu tych 
komplikacji, uwikłań człowieka w jego !:relacjach ze S>po łeczeństwem, tej wi
zji univel"sum j osobowości, jakie pojawiają się we współczeSJ11ej nam myśli 
społeC'Znej i filozofiicznej. W sztuce romantycznej, w romantycznym rozumie
niu problemu sza,Jeństwa rzeczywiście łatwo odnaleźć poszukiwane anal-0gie. 

Czy zaltem ·sztuka romarutycma p.rqponuje taki pogląd na świat, jaki współ
cześnie pnypi.suje 1S>ię umysłom ulegającym schizofrenni, czyi.i: czy świadczy 
o schizofreruicznym charrnkterze tamtej epoki? 

Mylące uproszczenie. Gdy obecnie w naukach społecznych wprowadza się 
,pojęcie choroby psychicznej, ma ię na myśli określony , istniejący obiektyw
nie układ <relacj•i między jednostką a społeczeństwem: zjawisko pozbywania 
się przez gr.upę społeczną indywiduów zbyt wyróżn.iających się, kłopotliwych. 
A i człowiek chory - jak twierdzą psychiatrzy - odrzuca .istniejący poir.zą
dek świata . Inaczej bohaterowie 1ilteratuTy romantycznej. Rozumują na nasz 
s.posób, choć widzą przed sobą chaos, choć zgubili k lucz do rozumienia świa
ta, his.toniii, .siebie samych. Ich szaleństwo - choćby etycznie naganne, jest 
wartościowane ·dodatnio, 1gdyż odróżnia ich od zwy'kłych, „zdrowych" ludzi to, 
że widzą więcej, że sposbrzegli dramatyczne koffi/Pli.Jkacje świaita i własnej du
szy. Wpadają w przerażenie, ulegają namiętnościom lub wydają złu nierówną 
walkę, 1kończą szaleństwem lub śmiercią, lecz - widzą więcej . Ich „inny 
świa:t" jest naszy·m światem, przejrzanym do dna. Pers,pektyiwa •chaosu okazu
je się ,pel"Spekiywą poznawczo ,płodną. Jest świadectwem ważnego sporu tam
tych ludzi z ·sobą, z własną eipo'ką, z historią. 

A w romanltycznej literaturze pol'Sikiej? f„.] 
Szaleństwo i indywidualizm nie są to zakresy pojęć tożsame, nie każdy 

indywiduaJista jeS>t szaleńcem, nie każdy doszedł aż do tak mocnego poczucia 
własnej odrębności, aż do tak definitywnego tkooHi!ktu ze światem i społe
czeństwem. IndywiduaJiis ta bowiem to ·ktoś wybijający się wyrażnie ponad 
przeciętność , lecz jeszcze przynależny do zbiorowości. W chwili gdy konflikt 
wairtości, konflikt rpostaw więdzy nim a grupą okaZluje isię nierozwiązalny -



przek.roczy granicę szaJeńsitwa. I od tego momentu szaleństwem okazują się Jego 
indywidualne przekonania, a jego bunt przeciw olbowiązującym w społeczeń
stwie normom kulturowym otoczenie zaczY'na traktować jako przejaw psy
chicznej anormalności , choroby. 

Szaleństwo 1Polsk.ich bohaterów romanty.cznych jest krańcowym punktem 
dojścia lindywidualizmu. Szaleńcy to indywidua, które przekroczyły pewną 
uznawaną :miarę namiętności lub rozpaczy, znalazły się poza dopuszczalną oby
czajem g•ranicą . Poza światem normalnych ludzi. f ... ]. 

Chwile szaleńS>twa, przerażenia i 1Prawdy są jaikby uchyleniiem mas.ki kry
jącej 1Przed ludźmi !Prawdziwe oblicze świiata , ipodniesieniem pok•rywy z ty.gla, 
w którym szatani ważą jego losy. Jak w Przygotowaniu do „Kor<liana". Przy 
takiej funkcjonalizacji , jakże częstej w IPOl!S<kiej litera-turze romantycznej, ka
tego>ria s zaleństwa staje się s zczególną formą romantycznej ironii. f ... j 

Dla Schlegla „ to cudowne, wieczne następstwo entuzjazmu i ironii" jest 
istotą „rozumu romaijtycznej poezj.i" ; w literaturze pięknej .szaleństwo boha
tera mieści w sobie często oba 1te elementy naraz, ironię łączy z entuzijaz
mem. 

Oto pierwsza, ogólna odpowiedź na pytanie, co bohater romantycz.:ny zyskał 
dzięki szaleństwu. To, co utracił, można rby nazwać .po prostu rozsądkiem; to, 
co zyskał - przede wszysbkim nową perSQ>ektywą widzenia świata: co było 
·klarowne, stało się t!ljemnicze, wymagające wyjaśnienia, 1pełne sprzeczności. 
To perspe ktywa romantycznej iTonii. 

W sys temie myśli Słowackiego tyll:ko duchy obdarzone swoistym szaileń 
stwem, 1przeciwstawiaJące się temu, co istnieje, mają moc kreacyjną, .pchają 
dzieje naprzód, są rewolucyjną siłą rozwoju. Słowacki 111'ie tylko stworzył sy
stem tłumaczący dzieje, ale sam żył z pełną, zaprawdę jui szaleńczą ufnością 
w objawi0111ą mu - jak pisał - prawdę. Nawet umierał jalkoś inaczej, nie tak, 
jak żegnadi się ze ś-wi1atem jego w51półcześni ; „„Czas już zrzucić ten płaszcz 
złachanani0111y « , osta:tnie były jego słowa" - przekaże Krasiński. Bo umierał 
mając 1przed oczyma przyszłe swe istnienie w wersji zupełnie ·innej niż gło
szona przez chTześcijańsk'i Kościół: jako kontynuację w innych wcieleniach 
swej ziemskiej działalności, dalszą pracę nad doskonaleniem siebie i ,;ducha 
globowego". ~ 

Nie jest 1o zwyczajny stosunek do śmierci człowieka wierzącego - ale 
czy także zwyczajne, wedle ówczeS[lych !kryteriów, było zachowanie Słowac
kiego jesienią 1848 roku w Poznańskiem , gidy śmierte'lnie już chory usiłował 
nie tylko oddziałać akotywnie na wypadki Wiosny Ludów, a!le stać się jej aipo
stołem, wyjawić wailczącym głębs zy, ·duchowy sens wyidarzeń. A czyż nie sza
lefrs:twem · był marsz Mickiewicza •przez Wiochy na ·czele kilikuosobowego le
gionu, jego wiara w sens tego czynu? Oczywiste szaleństwo - z punktu wi
dzenia łudzi rozsądnych; lecz w duchu tego wlaśnie wspaniałego szaleństwa, 
jakiego niegdyś domagał się Mi«:~k·iewicz w ar.tykule „O ludziach roi.sądnych 
i ludziach szalonych". „Mickiewicz ciągle reputacją rozumnego człowieka na 
ofiarę Tzuca, 'bo mu Bóg milszy niż reputacja" - dos'lrzegł pod koniiec życia 
Słowacki. 

Mógł <tak zapisać, bo w pismach Słowackiego sta•le, w najrozmaitszych 
kon~ekstach ipowtarza się niezmiennie !Przeświadczenie, że lku Bogu pierwsi 
pną się szaileńcy . Gdyż wedle zasad jego hi.stor:iozofii [postęp dok<Jll'luje się tyl
ko przez n iszczenie form już istniejących, zmaI'twiałych; indywidualność wio
dąca musi mieć w sobie wielkość .i siłę nieliWyfkłą , szaileńczą, aby łamać stare 
i stanowić nowe prawa f ... ]. 

Alina Kowalczykowa 

Fragmenty wstępu do antologii „Oiemne drogi szaleństwa", Kra:ków 1978. 
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