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Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, 
Z prochu lud wskrzeszę, stawiam na mogiły koturnie 
I mam aktoirów wyższych o całe mogiły . 

Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, 
Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, 
Wszystkich oświecę duszy promieniem i świtem 
Urodzonych nadziei - aż przejdą przed wami 
Pozdrowieni uśmiechem, pożegnani lzami. 

J. Słowacki „Kordian" 



Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, 
To składek -zbierać nie będą narody, 

Lecz ogłupieją ... i na pieśń strzelaną 
Wytężą uszy ... odemkną gospody„. 

I będą wieści z wichrami wchodziły, 
A każda będzie„. serce ludów pasła; 

Nieznajomymi świat poruszą siły 
Na nieznajome jakieś wielkie hasła. 

Nie pojmie Francuz„. co to w świecie znaczy, 
Ze jakiś naród ... wstał w ciemności dymie, 

Choć tak rozpaczny„. nie w imie rozpaczy. 
Choć taki Mi;ciwy- a nie w zemsty imie. 

Nie pojmie„. jaką duch odbył robotę 
W przeświętych serca ludzkiego - ciemnicach, 

Iż przez sztandary je tłumaczy złote, 
I przez bój wielki - i (w) dział błyskawicach. 

„Cóż to - zapyta - są za bezimieńce, 
Którzy na dawnym wstali mogilniku? 

Bój tylko widać i ogniste wieńce, 
A zwierzęcego nic nie słychać krzyku! 

Nie, to nie ludzie z krwi i ciał być muszą, 
Lecz jacyś pewnie upiorni rycerze, 

Którzy za duszę walczą tylko duszą 
I ogniem biją niebieskim w pancerze". 

Juliusz Słowacki 

Oto się pod nogami wam otworzy śliczna 
Przepaść z dnem zwierciadlanym - czeluść historyczna, 
W której się zobaczycie sto razy odbici 
W wieńcach różnych„. w mgle duchów - piorunami bici, 
Często we łzach na własnych groba<:h zapłakani, 
Przez te, których płaczecie - nieraz zabijani. 
Pierwszy raz glob na ogniach ujrzycie czerwonych, 
Że nie jest gmachem losów - teatrem szalonych. 
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Powróciwszy do siebie, znalazłem przesłane mi przez o. Błotni
ckiego nowe poema jednego z wariatów naszych, pod tytułem 

Kordian. Co za farsy, banialuki, czarty, czarownice, papież, papuga, 
car, Konstanty, oszkalowani pierwsi obywatele do rewolucji osta
tniej wchodzący; wszystko to w najdziwaczniejszym wierszu znaj
duje się w tym dramacie. 

Hołota wygnańców naszych szuka wszelkimi sposobami, aby się 
pozbyć przepełniającego piersi ich jadu. Jak wąż boa okrywa ona 
śliną swoją wszystkich, co jeszcze są uczciwymi. Nigdy jeszcze nie 
było tylu bazgraczów. Są jednak i tacy, którzy dobrymi pismami 
i na wygnaniu zbogacają literaturę naszą. Takim jest Mickiewicz, 
Mochnacki, równie gładki piórem jak niepewny w moralnym cha
rakterze swoim( ... ) Niech dobrym Bóg błogosławi. 

J. U. Niemcewicz „Pamiętniki ' 
Poznań 1877 

( ... ) donosząc, że „Kordian" jest Słowackiego Juliusza, robię 

dobry i bardzo miłosierny uczynek Mickiewiczowi. Nie godzi się 

tak mało trzymać o talencie Adama, żeby mu przypisywać Kordia
_na, a jednak nie tylko w Krakowie, ale i po innych miejscach za 
jego pracę poczytano. 

Z listu E. Januszkiewicza 
J. Kallenbach, „z epoki emigracyjnej" 

(1833-1841) 

Nie warto byś Słowackiego zamieszczał w swojej rozprawie. 
Jest to istny indyk, puszy się i puszy, lecz ani śpiewać, ani latać 
nie umie. Biedny mierzyna! Wszystko w poezjach jego i cudze, 
i ladaco. W dawniejszych powieściach aż do „Lambo" błyszczało 

jakieś pożyczone bajrońskie światełko; teraz i to zagasło, a tylko 
kopci i smrodzi knotem wciąż dymiącym. „Kordian" jest nec plus 
ultra głupstwo. Małpuje w nim na przemian to „Dziady", to „Wa
cława"; sceny uczniów wieleńskich, rozmowy Nowosilcowa etc., 
nie powiadam już nic, że różne tyrady na wzór Garczyńskiego żyw
cem pokradł z Goethego i in!1YCh. Dajmy mu czysty już pokój! 

J. B. ZALESKI (1834) 
Korespondencja J. B. Zaleskiego 

„Przewodnik Naukowo-Literacki" 
Lwów 1899 t. xxvn 

Jest tu Juliusz Słowacki, miły człowiek, ogromem poezji obda
rzony od niebios. Kiedy ta poezja w nim dojdzie harmonijnej rów
nowagi, będzie wiekiem. „Kordian" jest poematem zapału, szaleń
stwa; są w nim pyszne położenia i dziwnie trafne pojęcia. Maria 
S1uart jest także znakomitą. Mickiewicz nawet sam nie miał tak 
różnobarwnej i giętkiej wyobraźni. Jednak trzeba, by te żywioły 

Wielki Książę Konstanty 



doszły w Słowackim do harmonii muzycznej, by sztuczniej jeszcze 
nauczył się godzić dysonanse z prawdziwymi dźwiękami. Brak mu 
czasem powagi, bez której poezja może być miłą igraszką, ale 
nigdy nie zostanie częścią świata. Tej on nabędzie, oo zdolności tak 
silne nie ustają, nie słabną, aż odbędą drogę sobie przeznaczoną 
i wydadzą wszystkie owoce w nich nasiennie zawarte. Garczyński 
nie miał i trzeciej części jego ducha, choć tak w obłoki podchwa
lony przez Mickiewicza. 

Z listu z. Krasińskiego do K. Gaszyńskiego 
„I.isty z. Krasińskiego do K. Gaszyńskiego" 

Lwów 1882 

Poczytujemy sobie za obowiązek - złożyć mu uznanie, którego 
dotąd nie znalazł u innych, a nawet u Mickiewicza, który mu poety 
imienia odmówił i cenić nie umiał. A jednak, naszym zdaniem, 
Słowacki nie tylko jest poetą, lecz na wskroś poetą narodowym, 
a nadto najbardziej twórczym, a szczególniej poetą twórczym te
raźniejszości w całej Polsce. Na próżno tracilibyśmy czas na do
wodzenie, że jest poetą. - że o nim Mickiewicz w swoich odczy
tach ani jednym słowem nie wspomniał, to dla nas nie może być 
pcwodem lekceważenia - wiemy bowiem, że Mickiewicz nie wy
mienił w nich nawet najznakomitszych mężów stanu, uczonych 
i poetów przeszłości, ci bowiem nie mogli przystać do jego ;nesja
nicznej estetyki ( ... ), Jego Walhalla polskich bohaterów, obywateli, 
uczonych i poetów, jest podobną do Walhalli niemieckie j króla ba
warskiego - w której ani Luter, ani Melanchton nie znaleźli dla 
siebie miejsca, lecz za to dano je Katarzynie cesarzowej i Dybi
czowi. Tak też i u Mickiewicza figuruje Suwarow obok Kościusz
ki, i to w daleko większym blasku, nie zważając na zasady jednego 
i drugiego - tylko dlatego, że Suwarow odprawiał modlitwy co 
rana za pierwszym pianiem koguta. Ciągle przemawiałem za Mi
ckiewiczem i starałem się go osłaniać od wyrzutów świeżo mu 
czynionych pod względem egoizmu, dumy i braku miłości ojczyzny, 
gdyż z jego poezji płynie wprost przeciwny dowód, lecz bronić go 
nie mogę, co się tyczy jego odczytów z dwóch lat ostatnich, tu bo
wiem panuje rzeczywiście nie tylko egoizm, duma i drażliwość 

umysłu, niegodna wielkiego ducha, lecz rzeczywiście brak harmonii 
pomiędzy miłością człowieka i ojczyzny. - Dlaczego bowiem nie 
wymienił ani jednego poematu Słowackiego, ani razu nie przytoczył 
jogo nazwiska wspominając o Gaszy11skim, Zaleskim, Garczyńskim, 

7. którymi na równi stoi Słowacki, jeżeli ich nie prze·Nyższa. Jes t 
to albo zazdrość poetyczna, lub też niechęć mcgąca pochodzić z ja
kil'go bądź powodu, którego nie znam, albo zupełna różność zdań 
c:o do ducha, jakim oddychać powinna poezja. 

W. CYBULSKI (1844-45) 
Odczyty o poezji pols kiej w pierwszej połowie XIX w. 

P oz.nal1 - Drezno 1870 T. II 

I 

I 

Słowacki to serce ludu szamocącego kajdanami, cierpiącego jak 
żaden inny. Przy każdym drgnieniu narodu stoją jego pieśni to jak 
szalone płaczki, to jak wieszczki, to jak anioły pociechy i każde 
uczucie narodu - od bluźnierczego śmiechu do modlitwy podnio
słej , od rozpaczy do nadzie i - odbiło się w jego pieśniach. ( ... ). Ten 
wielki duch rewolucjonista dlatego miał tak cię±ką walkę, a tak 
mulo slawy, że chciał więcej niż inni Ludzie. 

TEATR MJEJ~KI 

M. B ALliCKI (13u2) 
„Niewiasta", Kraków !.IV.!BS2 r. 
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Afisz prapremiery „Kordiana" 



Mirosław Adam Derdowski 

Zniewolenie Narodu 
Nic nowego się tutaj nie powie. O zniewoleniu człowieka, wiel

kich grup ludzi wiedzą Polacy jako naród bardzo dużo. Nie zawsze 
chcemy o tym myśleć. To prawda. Często to objaw poddania się 

okolicznościom. Wiemy sporo o przyczynach i skutkach. Czasami 
widzimy to wyraźnie, innym razem matowieje wrażliwość na 
krzywdę, która zawsze przecież jest dzieckiem zniewolenia. Jakie
kolwiek by ono było. Czy dotyczy całego narodu czy jednostki. 

Najłatwiej - tak myślę - mówić o zniewoleniu zewnętrznym. 
Co prawda, wymaga ono decyzji wewnętrznych, indywidualnych. 
Tak jest wszak w Kordianie. Każdy z osobna musi stanąć oko w 
oko z sytuacją zniewalającą; dla ratowania wolności człowieczej 
ryzykować wszystko. Łącznie z życiem własnym. 

Nie jesteśmy - w kręgu nas interesującym - w Europie na
rodem wyjątkowym, szczególnie dotkniętym chorobą zniewolenia. 
Narody Europy Srodkowej - nawet gdy mają za sobą okresy świe
tności i dobrobytu, od dawna zaznawały obcego panowania (por. jak 
wywodzi tego Cz. Miłosz w „O naszej Europie"), które groziło utratą 
icn narodowej tożsamości. Były one uciskane przez różnych wro
gów, zwłaszcza przez wielkie monarchie absolutystyczne: Turcję, 

Austrię, Niemcy albo Rosję. Zakończenie I Wojny, czyli klęska 

Niemiec, rozkład monarchii Habsburgów oraz rosyjskiego cesar
stwa przyniosła, na krókto, niestety - przerwała je okupacja hitle
rowska i tzw. okres stalinizmu - stworzenie organizmów pań
stwowych, których narody żyły w poczuciu wolności. W pełni po 
H Wojnie zakwitły produkty marksizmu w wersji stalinowskiej. 
Produkt ten - teraz narody wyraźnie wycofują się z tego, patrz: 
krytyka stalinizmu w ZSRR - to biurokratyczne - totalitarne 
państwo, monopolizujące wszelką polityczną i gospodarczą władzę. 
Zostało to proroczo opisane przez autora rodem z Pragi, Franza 
Kafkę. 

Doktryna obiecująca obumieranie państwa doprowadziła do po
jawienia się wszechpotężnego i wszechobecnego państwa. Zamiast 
żeby skończył się ucisk człowieka przez człowieka i znikła alie
nacja, zamknięto człowieka w strefie alienacji całkowitej, gdzie 
jednostka nie należała do siebie, zarówno dosłownie jak przenośnie. 

Zniewolenie narodu bywa jeszcze perfidniejsze, bo dotyka często 
wewnętrznej tkanki, duszy ludzkiej i rozumu człowieka. Proszę 

przypomnieć wspaniałą analizę w „Zniewolonym umyśle" Czesła
wa Miłosza. Czasami wydaje się człowiekowi, że może chwilowo 
dać wytchnienie uczciwości i moralności. Oczywiście myli się bar-
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dzo, tak jak mylą się ci wszyscy pisarze, z którymi przeprowadzo
ne wywiady złożyły się na książkę Trznadla „Hańba domowa". 
Bo prawdziwą hańbą domową było w Polsce poddawanie się złu
dzeniom, że można pozostać w pełni człowiekiem, kiedy przymyka 
się oczy na nieuczciwość i _niesprawiedliwość, kiedy dokonuje się 

gwałtu na życiu i kulturze w imię utopii, nawet gdy wydaje się 

piE;kna. 

Wolność człowieka mierzyć musimy jego odwagą stania .po stro
nie prawdy. Każdego dnia. Bez zależności od sytuacji zewnętrznej. 
Znamy wiele przykładów, że nawet w sytuacji, zdaje się bezna
dziejnej - w obozach koncentracyjnych czy lagrach (por. „Po wy
zwoleniu" Kraśniewskiej) człowiek może być wewnętrznie wolny. 
Może być dla innych. Spotykać się z drugim człowiekiem (por. Bu
kowski, „Filozofia spotkania"). 

Na takim tle jaśniejsze wydaje się romantyczne rozumienie 
zniewolenia narodu. I zniewolenia jednostki, która nawet w słu

sznej sprawie napotyka przeszkody natury społecznej, psycho
logicznej i historycznej, bo jak słusznie mówi Cz. Miłosz: „wyobra
żenie historyczne zawsze karmi się pamięcią zbiorową i poczuciem 
ze.grożenia". 

Skreślenie dokonane przez reżysera 

Przygotowanie 
Akt I 
- scena I 
- scena III 

Akt II 
- Londyn 
- Watykan 

Akt III 
- scena VI 
- -·scena VII 
- scena VIII 



Ważniejsze premiery 

„KORDIANA" 

Kraków - Teatr Miejski - Prapremiera 25.XI.1889 
opracowanie dramaturgiczne - Józef Kotarbiński 
reżyseria - Ludwik Solski 
opracowanie plastyczne - Włodzimierz Tetmajer 
Kordian - Michał Tarasiewicz 

Warszawa - Teatr Polski - Premiera 28.1.1916 
reżyseria - Józef Sosnowski 
scenografia - Karol Frycz 
Kordian - Józef Węgrzyn 

Poznań - Teatr Polski - Premiera 3.X.1918 
reżyseria - Bolesław Szczurkiewicz 
Kordi an - Wladyslaw Bracki 

Kraków - Teatr im. Juliusza SlowackiElgo - Premiera 24.V.1921 
inscenizacja i reżyseria - Teofil Trzciński 

scenografia - Witold Wierzchowski 
Kordian - Tadeusz Bialko~ki, dublował Artu.r Socha 

Lwów -Teatr Wielki - Premiera 29.Xl.1930 
inscenizacja i reżyseria - Leon Schiller 
scenografia - Stanisław Jarocki 
Kordian - Janusz Strachocki 

Warszawa - Teatr Narodowy - Premiera 28.IX.1930 
reżyseria - Juliusz Osterwa 
scenografia - Wincenty Drabik 
Kordian - Juliusz Osterwa 

vVarszawa - Teatr Polski - Premiera 2.XI.1935 
reżyseria - Leon Schiller 
scenografia - Stanisław Jarocki 
Kordiain - Marian Wyrzykowski 

Łódź - Teatr Miejski - Premiera 7.XII.1938 
insce:nizacj a - Leon Schiller 
Kordian - Bronisław Dąbrowski 

Opole - Teatr im. Słowackiego - Premiera 9.Il.1946 
reżyseria - Stanisław Staśko, Tadeu5z Zakiej 
scenografia - Marian Łańcucki 
Kordia n - Tadeusz Zakiej 

Warszawa - Teatr Narodowy - Premiera 2C.IV.1956 
.reżyseria - Erwin Axer przy współpracy Jerzego Kreczmar a 
scenografia - Władysław Daszewski 
Kordian - T adeusz Łomnicki 
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Wrocław - Teatr Laboratorium 13 Rzędów 
scenariusz teatralny i realizacja - Jerzy Grotowski 
kostiumy i rekwizyty - Lidia Mintycz i Jerzy Skarżyński 
architektura - Jerzy Gurawski 
Kordiain - Zbig1niew Cynkulis 

Koszalin - Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J . Słowackiego . 

- Premiera 2.V.1963 
opracowa•nie dramaturgiczne i reżyseria - Jan Maciejowski 
scenografia - Marian Bogusz 
Kordian - Józef S·kwark 

Warszawa - Teatr Narodowy - Premiera 16.Xl.1965 
reżyseria - Kazimierz Dejmek 
scenografia - dekoracje - Kazimierz Dejmek przy współpracy Jana 
Krzewickiego (opr. plastyCZllle) 
kostiumy - Aniela Wojdechowska 
Kol'dian - Ignacy Gogolewski 

Wrocław - Teatr Polski - Premiera 19.XI.1965 
reżyseria - K. Skuszanka i J. Krasowski 
scenografia - Jan Kosiński 
kostiumy - Barba-ra Jankowska 
Kordian - Andrzej Hrydzewicz 

Toruń -Teatr im. W. Horzycy - Premiera 11.II.1969 
reżyseria - Ma'fek Okopiński 
scenografia - All'ltoni Taśta 
Kordian - Witold Dębicki 

Łódź - Teatr Nowy - Premiera 22.XI.1969 
reżyseria - Tadeusz Minc 
scenog;rafia - Marian Kołodziej 
Kordian - Andrzej May 

Warszawa - Teatr Powszechny - Premiera 30.1.1970 
reżyseria - Adam Hanuszkiewicz 
scenografia - Xymena Zainiewska 
Kordian - Andrzej Nardelli 

Kraków - Teatr Ludowy - Premiera 4.XI.1970 
opracowanie tekstu i Teżyseria - Irena Babel 
scenografia - Barbara Stopka 
Kordian - Zygmunt Józefczak 

Poznań - Teatr Polski - Premiera 14.III.1971 
inscenizacja i reżyseria - Roman Kordziński 
scenografia - Henryk Regimowicz 
Ko~dian - Aleksander Iwaniec 

Warszawa - Teatr Współczesny - Premiera 16.IV.1977 
reżyseria - Elrwirn Axer 
współpraca reżyserska - Ryszard Peryt (PWST) 
scenografia - Ewa Starowieyska 
Kordian - Wojciech Wysocki 



W repertuarze: 
Aleksander Fredro 

CIOTUNIA 
wg „Ameryki" Franza Kafki 

AZYL 

W przygotowaniu: 
Ewa Szelburg-Zarembina 

„ZA SIEDMIOMA GÓRAMI..." 
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Kierownik literacki 
Mirosław Adam Derdowski 

Kierownik muzyczny 
Ryszard Knieć 

Kierownik administracyjno-gospodarczy 
Julian Brac 

Kierownik organizacji widowni 
Jadwiga Buchwald 

Kierownik techniczny 
Piotr Umiński 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej - Gabriela Olszewska 
krawieckiej męskiej - Marian Kozłowski 
fryzjerskiej - Elżbieta Nitkowska 
rekwizytorskiej - Henryk Thom 
stolarskiej - Władysław Barwik 
główny elektryk - Tadeusz Sziming 
brygadziści sceny - Dionizy Zalewski, Andrzej Neuman 

Redakcja literacka programu 
Jadwiga Misiaszek 

Redakcja techniczna korekta 
Zygmunt Roliński 

Kasa teatru czynna na godzinę przed każdym spektaklem. Dział 

organizacji widowni przyjmuje zamówienia na bilety codzienn ie 
od 8.00 do 15.00. 
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Juliusz Słowacki 

KORDIAN 
Szlachcic - JANUSZ SKONECZNY 
Galant - MIROSŁAW OWCZAREK 
Ksiądz - PIOTR KRAWCZYK 
Stary Gentelmen I - RYSZARD POCHROŃ 
Dziad - WIKTOR ŻEROMSKI 
Kwiaciarka - IZABELA KWINTA 
Prezes - WALDEMAR KWASIEBORSKI 
Mieszczki - KRYSTYNA MICHEL 

- ANNA PAPRZYCA 

Obsad a: 

Praczka - IZABELLA BILSKA 
Szyldwach - JERZY BALBUZA 
Imaginacja - ALINA HORANIN 
Strach - GIZELA PIOTROWSKA 
Laura - MAŁGORZAT A KUKIEŁKO 
Wioletta - KRYSTYNA TESARZ-SZYMAŃSKA 
Diabeł - RYSZARD POCHROŃ 

. Car - JERZY BALBUZA 

Panienki z parasolkami - KRYSTYNA TESARZ-SZY
MAŃSKA 

Wielki Książę - WIKTOR ŻEROMSKI 
Matki Polki - GIZELA PIOTROWSKA 

- ALIN A HORANIN 
- MAŁGORZAT A KUKIEŁKO 

Kordian - DARIUSZ JAKUBOWSKI (go:kinnie) 
- IZABELLA BILSKA 

Reżyseria - TADEUSZ PLISZKIEWICZ 
Scenografia - BARBARA STOPKA 

Muzyka - RYSZARD KNIEĆ 
Ruch sceniczny - JERZY SIDOROWICZ 

Asystent reżysera - JERZY BALBUZA 

Inspicjent - IZABELA KWINTA 

Sufler - KRYSTYNA OWCZAREK 
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