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KORDIAN 

MAŁY JEST KORDIAN JAKO 
WODZ NARODU, WIELKI JEST 
TYLKO, NAPRAWDĘ WIELKI 
JAKO KREACJA PSYCHOLO-

GICZNA. 
(J. Kleiner) 

NIE CHCE ZEJŚĆ ZE SCENY 
1. Piszę ten tekst z nadzieją, iż niezależnie od stopnia 

szkolnej znajomości dramatu ze strony widza, percypującego 
pilnie kolejną sceniczną wersję dzieła Słowackiego, lektura 
niniejszego szkicu może okazać się pomocna przy próbie inter
pretacji. Wartości, jakie bowiem reprezentuje Kordian, trak
towany jako bohater kulturowy, zajmują centralne miejsce 
tak w naszym życiu, co i w strukturze mitu, który stanowi 
opowieść. Mit romantyczny opisuje i tłumaczy, wytwarza ro
dzaj interakcji, czyli dialogową zależność pomiędzy nami a 
bohaterem. Stąd zwraca szczególną uwagę: a) ścisły związek 
postaci bohatera z potrzebami, wartościami i problemami o
kreślonej grupy społecznej; b) powracający prpces stałej ak
tualizacji obrazu bohatera, choćby poprzez jego nowe scenicz
ne wcielenia. 

2. Badania Kleinera (ale i Hertza, Maciejewskiego, In
glota) wykazały, że bohater dramatu pomyślany został jako 
typ osobowości, wizerunek wewnętrzny młodzieży przedlis
topadowej generacji. Poeta uczynił kreację literacką patronem 
także własnej działalności ideowo-artystycznej. „Kordian 
świadczy - wyznał - żem jest rycerzem tej napowietrznej 
walki, która się o narodowość naszą toczy". Bolała Słowac
kiego ciasnota i małość wszelkich innych w tym względzie 
wskazań i wzorców. Stąd też swój protest przeciwko zacieś
nianiu życia w ogóle, a małości walczących w szczególności, 
zamieniał poeta w sztandarowy konterfekt inicjatora powstań
czej konspiracji 

• 

Odtąd inteligencki model literackiego herosa okaże się 
transformacją romantycznego wzorca, odsłaniając źródła pol
skości, wskazując przeznaczenie, przybliżając powikłania losu, 
jak i cel historii. Niczym mit, bohater romantyczny zapładnia 
wyobraźnię i rozświetla dzieje, iżby lee cieniem na literaturze 
polskiej. 

3. Ciągle toczymy swój spór ze światem. Stanowił on 
w szerszym wymiarze zasadniczy konflikt romantycznej jed
nostki; najczęściej przybierając charakter wszelkich form alie
nacji: nieprzystosowanie, poczucie obcości. Przybierały one 
znamiona romantycznej „choroby wieku" - zwątpienie w 
trwałość wartości, przerażająca „bytu zawiłość, niepewność 
jutra, stan zawieszenia w beznadziejnej próżni. 

A pamiętamy, iż antynomie indywidualizmu objęły wszy
stko: historię i psychologię, epistemologię i moralność, myśl 
(„czucie i wiarę"), sztukę i język. Tworzenie dla wybranych 
było swoistą terapią, gorączkowym szukaniem kompensaty. 
Także źródłem podskórnej, wszechobecnej ironii, dystansu iro
nii tragicznej - wobec rozbieżności czynów i celów. 

Romantyzm wykreował więc między innymi bohatera bier
nego, inteligenckiego kontemplatora i neurastenika. Izolował 
go od ludzi, skazał na samotność, uczynił niezdolnym do akty
wności życiowej; naznaczył piętnem fatalizmu, uczuciem obez
władniającej niemocy. Powstało wręcz przeświadczenie, że 
człowiek w tyglu historii jest mieszaniną marzenia i akty
wności, niczym marionetka. 

Kordian zrodził się z tych właśnie przeświadczeń, jako 
schemat pasywny romantycznej postawy; ucieleśniał los re
belianta już w fazie inteligenckiego outsidera. Pozostał on 
jakby w tajemniczym zawieszeniu: nie było wiadomo, jakie 
owoce wyda jego miłość, wola, czyn. 

I dziś, w okresach przełomów, mówimy i myślimy, o wiel
kim dramacie moralnym indywidualisty. Historia ciągle go 
wymiata, poddaje surowemu rozrachunkowi. Ale nasze apro
baty i negacje roli jednostki współistnieją ze sobą. Stajemy 
bowiem ciągle wobec pytań o wymiarze moralnym. Jak można 
i czy można pozostać indywidualistą w epoce uwikłań i prze
łomu historii? Dlaczego i z jakich pobudek zwalniamy innych 



od odpowiedzialnośd prawdziwych, aprobując odpowiedzial
ność pozorną lub fałszywą? Jakie bywają motywy skłamań 
obranych ról, kiedy współcześni klerkowie (inteligenci) przy
wdziewająi maski historionizmu i megalomanii, iżby zdradzać 
wspólnotę? 

4. Istnieje kilka ujęć interpretacyjnych postaci Kordiana. 
Koncepcja starsza ujmuje dramat jako utwór, w którym Mic
kiewiczowskiemu Konradowi (czującemu za miliony) pragnie 
przeciwstawić Słowacki bohatera nadchodzących czasów, tj. 
działającego za wspólnotę. Jednak z działania tego nic nie 
wynika wobec istniejących przepaści między zamiarem a wy
konaniem. Wnioskowano, że nowy bohater poecie się nie udał. 

Inne ujęcia kładły nacisk na tragizm i programową bez
silność Kordiana, będącą wyrazem wspomnianej „choroby 
wieku": pesymistyczne wizje nurtujące świadomość i paraliż 
woli. Kordian - konkludowali uczeni - bohaterem czynu 
zostać nie miał, choć walczył z „własną niemocą czynu". Utwór 
stanowić miał poniekąd zapowiedź postaci Anhellego; wyrażał 
krytycyzm poety wobec takiej postawy a zarazem był dowo
dem przeżycia roli geniuszu poetyckiego w zdobywaniu prawd 
żywotnych narodu. 

Jak widać, jest to ujęcie prawdopodobniejsze, aczkolwiek 
i ono nie tłumaczy bezsilności i bezwładu Kordianowego; 
przyjmuje owe symptomy jako zastane, archetypiczne - pier
wsze. Słowacki z tego punktu widzenia odtworzyłby w dra
macie atmosferę duchową swoich ~z asów, stwierdzając po
średnio, że jego własna bierność nie jest żadną osobliwością , 
gdyż żyć mu przyszło w epoce, gdy „Bóg rękę na rękę zało
żył, (odpoczywa po pracy, nikogo nie stworzył ... "). 

Spróbujmy zrekapitulować. Kordian to kreacja wyrosła 
z opozycji. Oto młodemu inteligentowi-buntownikowi prze
ciwstawia się w osobie Prezesa sędziwego konserwatystę-ugo
dowca. Poeta w dramacie, tych dziejach „idealnego człowieka", 
przeciwstawił klęskę osamotnienia, tragedię bohatera nie mo
gącego znaleźć łączności ze społeczeństwem - owemu l'esprit 
du corps, skazanego na trud mitycznego Syzyfa. Kordian zda
je się mieć jedynie najgłębsze przeświadczenie, że prawdziwe 

poznanie rodzi się z ustotunkowania wzajemnego człowieka 
i świata rzeczy. 

Myśl Boga z twori>w wyczytuję ziemi 
I głazy pytam o iskrę płomienia. 
Ten staw odbite niebo w sobie czuję 
i myśli nieba błękitem. 

W istocie „literatura jest rekonstruowaną mitologią". 
M. Inglot odwołuje się do roli Syzyfa i powiada, że w przy
padku Kordiana - podobnie jak w greckim micie - „obra
zowi tragicznej kolizji patronowało przeznaczenie". Odnajdu
jemy bowiem ślady mitycznego ujmowania zjawisk przez 
bohatera: „romantyczne poczucie tożsamości duchowego pier
wiastka przenikającego świat przyrody i człowieka". Ale 
i charakterystyczną właściwość roli, jaką Kordian na siebie 
bierze. Umieszczenie Kordiana w takim kontekście nadaje 
utworowi i jego bohaterowi ogromnych rozmiarów rezonans 
znaczeniowy. Odbiorca z roku 1834 czytał „spisek korona
cyjny" jako fabułę współczesną; zdarzenie przez Słowackiego 
opisane nie stało się jeszcze Historią , było teraźniejszością. 
Dla widza i czytelnika dzisiejszego, dramat „Kordian" jest 
dziełem klasycznym, opartym na wydarzeniach historycznych 
a przedstawiającym określony wyraźnie fragment dziejów na
szego narodu. „Czas historyczny był dla współczesnego auto
rowi czytelnika czasem fabuły, dla nas, z perspektywy prze
szło wieku patrzących, posiadł wymiar historyzmu. Dzieje 
Kordiana są częścią dziejów narodu". Pobrzmiewa w nich 
nuta heroizmu i ironii. Ton psalmiczny miesza się ze stylem 
groteski. I aczkolwiek dzieło literackie jako takie nie wywiera 
na odbiorcy zasadniczego i decydującego wpływu, można po
stawić tezę, że „spisek koronacyjny" Słowackiego należy roz
patrywać nie jako utwór fikcjonalny, ale jako schemat związ
ków i należności w danej sytuacji politycznej. W postaci zaś 
bohatera mógł zawrzeć poeta typowe rysy stanu świadomości 
ludzi okresu przełomu. 

Improwizującemu w „spontanicznym monologu - spowie
dzi" poecie idea wydaje się realna jedynie ze szczytu Mont 
Blanc, choć „zwątpienie" splata się z entuzjazmem, rozpacz 



z nadzieją''. Ale czyn swój zapowiada bohater-poeta jako dzia
łanie przez Słowo poetyckie, „aby się czuciem na tłumy roz
ciekło" - demonstrując jednocześnie skrajny, jednostkowy 
indywidualizm. Słusznie pisał Brzozowski, iż „cały roman
tyzm polski zawarty jest w symbolicznym rzucie Kordiana 
z wierzchołka Alp na ziemię ojczystą: wszyscy oni byli nie
ustannie wytężeni [ ... ], walczyli nieustannie z pustką i padli 
ofiarą [ ... ] ". I Kordian - ów stylizujący się „posąg człowieka 
na posąg świata'' - spadnie z „błękitu" („w przepaść świata 
ciemną"), by działać wśród Polaków, pośród nas współczesnych. 

W rzeczywistą Polskę przyszło zwątpić. Bunt okazał się 
buntem przeciw słabości woli, która przeszkadzać mogła. 

Pomyśleć tak - i nie chcieć? O hańbo, o wstydzie! 
Pomyśleć tak - i nie móc? W szmaty podrę łono! 
Nie móc? - to piekło! 

I w tej chwili bunt na moment zdaje się zwycięski: „mogę 
- więc pójdę". Ale zaraz opadnięcie skrzydeł, myśl o samo
bójstwie. Refleksja: „nie - myśli wielkiej trzeba ziemi..." 
Miękki, sentymentalny marzyciel. .. 

Podsumujmy jeszcze raz. Kim jest Kordian? Oto etapy jego 
biografii: „syn szlachecki", panicz z dworu - samotny młody 
neurotyk - niedoszły samobójca - globtrotter, wojażujący 
po zagranicznych stolicach - egoistyczny utracjusz dla gestu 
- kandydat na oficera (podchorąży) - konspirator - nie
doszły carobójca - jeździec w skoku nad skoki - tragiczny 
„człowiek serca" - obraz i „wcielone szyderstwo wieku" -
wreszcie skazaniec ginący bohatersko. Kordian w swych mło
dzieńczych doświadczeniach rozczarowuje się do wszelkich 
uznanych wartości; nikczemnemu światu przeciwstawi gest 
tyleż dumny, co neurasteniczny. Do tego konterfektu dopisano 
liczne głosy, również nasza współczesność je uzupełnia. 

LUTY 1988 CZESLAW P . DUTKA 
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ROLA SZATANA W „KORDIANIE" 

W „Ptrrzygotowairuiru" przedstaiwrona zosbała ,,'konieaziność", pod
stawowy składni opozycji leżącej u podstaw każdego utworu dra
maity1crnnego o iionacj!i traig]azinej. Utworu 'Ulkarwjąicegio lronfrontację 
między obiiekityWIIlą tkoll1liecz.n10śaią (losem, 1p.rzerzmaiazeniem, praJWl.i<lło
woś·aią hisbarytcrzm.ą) a suhielktyJWIIlą wo1nością rn~owlietlrn . Koruooz.
ność l()lbjaiwłiia się rtJurtJaij rw postaci „.m.aiehli!ny" tiragi.ozmej to maiczy zes
połu .crzyn111.iilków nadipnzyirodrron.ych. ( ... ) Sziaitain oob1'ij1ny, bo o nim 
w ipierwsz.yrrn rzędraie mówiić 111.aim rwypaidinie, uizasadruia pain01Wanie 
naid his.toirłią !i moc rtwlcmze1111ia wy:darzeń 1prece'demsami wytyczonymi 
przez „Pismo święte": tradycja buntu Lucyfera przeciwko Bogu i 
oroizikiw.item ilmaig:iicZ111.ego 1ckiiedzi.c1Jwa gnzechu ~:wWIOrodnego, syrnbo
liawiainego !piI1Z& 111aj1skli.e dmzewo. ( ... ) Szaitain ·uważa, że ip:r'Zebieg 
drlli.ejów uczyiruił go naitmaJinyrrn ·oojuiS.Zrrliilkiiem dO'Wliekla - a tym sa
mytm zosbał mu 111iej:aiko tpl17.ielmz:any ster lrudrzl1dtch spirarw. 

( .. . ) Ten akt „zrzeczenia" się historii na dobro Szatana był zda
n~€'ffi ipoeity alktem 1traglliomym 1laikże dlaitego, rże Bóg Jruiejalk!o „rzap;ro
gn:amował" go· \W biJblli!j:nej :tradycji wyrzinaoo01I1e j pinzez legendę o 
rajskiJm drzeiwii.e, kitórego owoc uśwti.adomił az.łowi~lmwi.i jego pod
ległość. 

( ... ) Kbtrrselktwencje iraijsklie j decyrz..ji mogły ( ... ) n:aipawać Sza.taina 
dumą, ho uonaicndiały jego ipainowami·e naid hMomią. Lud2'lka myśl pod
ważyła sens praw rusta!lomych m.illn. pmez Boga ·i Kościół. Wpoiła 
społeczeństiwiu ~'0!11~mie o brak.u z.godności imiędizy natu-ra:lnym 
po.azuaiem wto,1ności ia striwkturą ustroju. Ptrzygotowała grunt pnd 
rewolucję. Tymazasem reWQlucja nie pnzymiosta wy.marz-onej har
moniii; ziroo.rzila 111.0We proiblemy ~ mowe 1cieripien1.ia. I oo gorsza - po
siała w myśli 1UJd~]:)lciej "Zi.iair>n!O zwątpieniia w p00naiwoz.e mO'Ż.liwości 
azłoWlieikia. Im.nyrrni słowy: Ms1xmia, bieg wydamzeń rozwijający.eh się 
w az.asri.e, wtznnoonHa rozterikri. oz.łowiska pogłębiając bragizm dyle
matu 111.talrZlUct>ne~ unu p;rtZez Stwórcę . 



( ... ) Sootam. patronuje rw „Pmzygotowam.d.u" :ruie 1tyllko klęsce rodu 
11Udzkiego. lecrz t·aikże d. w szozegóhrości rklęsoe Pol.ski. Szatan Sło
;wadciego jest nie •tylko postacią hi.ł>lijną. To na podobnej zasaduie 
demon lu.du i nar1odu po!J.Skiiegio. 

( ... ) Do wyboru narodu polski·eg.o upowai::nia Szartaai.a naTodowa 
tradycj·a eymboliizowam.a p:nzez szlachecką szablę - obraz anarchii, 
kitóra :'llgUbiła Pclskę, talk jaik grzech Adama izgubił luctnkość. Ale 
stan upa:diku cr'Qdzi pragnienie od!zyslrn:rnia nd.epodległości. Jest to 
możlJi.iwe łylko d!rogą wiai1kii rz. wrogiem toazonej w ri:mię rz:emsty ( ... ). 
Zemsta jest uazuciem iszaitańs'k:dnn. ( ... ) Peirspektywa rewołucji utr
waJ!i.ła ipanwwan.iie Szartana n1a hlstoiDi.ą azł'owieka.. DZJieje narodu pol
sllciego, ściślej: ikooliecw.ość rpowstańce;ego bUJ11tu umożlli.wia włada.
nie Szaitana nad losełID Polsiki 

Umoiiili.Wiia rtailcie od mej sbroiny, rpozo:nnie spmeoznej z ideą 
srzatańską. Bo SMrtain w :róW!l1ym storpn!i.u pragnie wrukli, co klęski 
narodru. Cz.yin.i. .tak p.rizeiZ pannri.ęć na historię własnego upadku. &a
tan pamięta, że symbolem !Zła stał s:ię nie tylko pirzez swój bunt, 
aJe rtakże •przerz: !klęskę. Ma rnaid!zieję, że 1I1de tylfko stan waJ.kii, ale i 
s.tam. upadnm, a lfalozej roz.pta1ozy po klęsce odda mu wradzę nad na
rodem. Sitąd sol!i.dtamność rz; wailazącymi, a jed1I1ooześru.e nadzieja na 
przegramą. 

( ... ) Sizaitańska uzullipacja, której tow-all"Zyszyły zagatlkowe słowa 
Boga ii ·rÓWln·ie rue0lkireś1ooe słowa amiels.lciego chóru, była n'iewąt
pliwie rw dntencj~ poety zabiegiem podkTeślającym fatalizm procesu 
dz.:iejowego. Zmusrwiny do uwypu1kJenfa fataili~cz:nego pieriwiastka 
w histoiriJi, wy;rarzi.ł poeta mimo itJo swoją ina ten sta111. niemgodę . ( ... ) 
W „P.11Z~gofowan~u" wzmo:crnił swój proitest, wprowadzając postac 
Airchaniioła, oirędowin.ilka Polski W10bec Boga. 

W prośhie ATchanioła, niesionej przed bOSlkii tron, została sfor
muł!owama ikiorn:ieczność !pTl'Zelewu kTwi, czyLi (w konrtelkście następ
nych f.raigrrne111tótw dr.annaitu: głównie zaś „Sipiewu Nieznajomego" 
i scena spisiklowej) ko.nieczrn.ość waJ.ki. Jednocrz;eśnie Archanioł prze
ai.ws.taWTił kirew łwm ... i ipotępił je. 

( ... ) W łe111 sposób, .mimo szaitańsk.iego panowanlia nad hli.storia, 
przed bohart:eTem, wyrazicielem pierwiastka ludizJkrl.ej wolności, zos
tanie pos1Jaw.io1J1a koniecrz;ność wybo.ru dwóch dróg. Natl obiema za
wisła groźba matańskiej ingeren.cji. Nad jedną: możliwość ingeren
cji boskiej, wyraiżo.na rw modlitwie AT'Cha:nioła. 

(fragmenty wstępu do: 
.)"u1i4sz Słowacki, Kordian, BN, se r. I, nr 2, wyd. VII, Wrocław 1986). 

MJECZYSLAW JNGLOT 

./,... 

I 

Sylwetka psychiczna bol1atera 
StwarlZając typ iniesłychainie slrompl.ó.ikowainy, umiał w nim jednak 

Słowa-erki, z ipotliz:i:wu .g.odną subtelnością, we wszystkich faz.ach wy
Tóżn:i.ć ton dom:iinujący i w strumę jego systemat)-'iCZl'.liie, wśród bo
gatej orikiestry ilillilych, uderzać. Tym tonem zasadini.iez.ym jest właś-
111.ri.e 1rniemoc woli, splą.tooej „choro:bam;i 0zasu": melancholią, scep
t)-'ic~em, iprizewagą iwyobraźni nad innymi włraidwmi ducha itd. 
!i :rwącej się TOIZlpaozl:iwie, ale nadaremnie w tych więzach, oraz ~<0-
nie.C1Z1ny taiki-ego sta111.1u iwyn:ilk: absolurt:na niezdolność do czynu. Takim 
wid.zimy Kordiana od pocz.ątkiu do 1lrońca poematu. 

* * * 

Tragizm Kordiana 
Tragizm bohatera polegał na ustawicznym zmaganiu się ze samym 

sobą, na ciągłej ro71paazliwej wal.ce iz własną niem01cą czynu. Wszyst
kie stadria łej waJlk.i, cały jej rozwój aiż do ootatecrzmej ka:tas.trofy, 
przeprow.a:drrone .są tu z IIlliesłychaną psycholog!iiCZIIlą prawdą. Pier
wsza faza (rpie:vwsze dwa a:klty) to dopiero ipasowooie się z niemocą 
wiairy li czynu w ogóle:: jeswze ten azyn w żadnej jasno określonej 
postaci nie •wy.stępuje d o rto rwłaśruie chodzi, żeby się w ja.k,iejkol-: 
wiek, wszystko jedno jakiej, objawił. Ze się pojawić nie chce, to te] 
fazy tr.agedia. główna. Począwszy od monologu na Mont Elamie, CZY_n 
już ma formę konlkiretmą, już callkiem jasno błyszczy na hoiryz.o.nc1e 
duszy czy rwyob11aiźm:i i odtąd napięcie ro7lpaczMwych wysiłków oczy-: 
wiście wzrasta coraz bardziej i coraz potężnieje w miarę zbliżające) 
się •próby - prrz;ed caTską komnatą. Szamota:nie wewnętrZ!l1e staje 
się iz .kiażdą chwilą gwa1toWII1iejsz.e i więcej gorączkowe, a równo
cześnie coraz ha:rctziej tmagiczne najs.trasmiejszym tragizmem - Tam
itala. Właściwa kabarstrofa - izgon czynu prze:d urodzeniem, to sławna 
scena V aktu III. Po niej musiała tylko jeszcze nastąpić j·ako jej 
n.a:turo.lna. ·konsekwencja ru.iina tego, co było pod czyn nieudany 
zasiewem, tj . wiary w jego mo.żliiwość i owocność, dokonywa tej 
ruiny Do!ktor w mpitalu wariatów. Reszta scen d.iraimatu potrzebna 
już ty1ko po to, aby izewnętrvną historię Kordialna zakończyć równie 
tragicznie, jak na tej scenie końozy ·się wewnętrzna. 

JÓZEF UJEJSKI 
(„Juliusza Słowackiego „Kordian"", 

Kraków 1909). 
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