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Agent Nicości 

7. I zaczęła się wojna w niebie: Michał i jego aniołowie wydali bitwę 
smokowi, stanął też do bitwy smok i aniołowie jego. 

8. Ale nie zdołał przemóc i nie znalazło się już dla nich miejsca w niebie. 
9. I strącony został wielki smok, wąż starodawny, ten, którego nazy

wają diabłem albo szatanem, który zwodził świat cały - strącony 
został na ziemię, a jego aniołowie zostali strąceni z nim razem. 

UPADŁY ANIOŁ 

ooo 

Apokalipsa. 
llumaczył z greckiego Cz.Miłosz 

Widziałem Szatana 
spadającego z nieba jak błyskawica. 

(Łuk. 10.18) 
Biblia uczy nas, że Lucyfer jest aniołem, który spadł z Nieba. Anioły 

są bytami duchowymi, żyjącymi i działającymi na granicy pomiędzy Tym, 
który jest Wiecznością, a światem stworzonym, na pograniczu wieczności 
i czasu. Są to boskie zamiary, posłańcy, jak głosi ich grecka nazwa, 
angelos; służebnicy zdolni do przemieszczania się lotem błyskawicy 
o szybkości równej szybkości myśli i dlatego dla nas niewidoczni, niez
kazitelne inteligencje uczestniczące we wszechwiedzy Stwórcy i dlatego 
przekraczające nasze pojęcie. „Każdy anioł jest straszliwy!" - powiada 
Rilke. Ale każdy anioł jest dobry - służy Bogu. Na szczycie ich hierarchi 
stoją Archaniołowie. Jeden spośród Archaniołów sprzeniewierzył się swo
jej misji, swojemu poselstwu i samej swojej istocie: był to Lucyfer, Niosący 
Światło. Szatan zbuntował się, odmówił służenia, odmówił przekazywania 
boskiego przesłania, zapragnął odrębnej, oryginalnej indywidualności, 
tego, aby samemu kształtować swój los i nieść swoje własne światło. 
I natychmiast - na mocy samych praw rządzących bytem - „spadł" 
z nieba będącego królestwem, którym rządzi niepodzielnie zamiar Boży. 

!KSIĄŻĘ TEGO ŚWIATA 
Oślepiający i spalający na popiół akt pychy, który Anioła Światłości 

przeobraził w Anioła i K5ięcia Ciemności, skazał go na nie mający granic, 
a więc z samej definicji pozbawiony nadziei impeńalizm. Po upadku 

odrywającym go od tego, co wieczne, Szatan pragnie tego, co nieskoń
czone. Po upadku odrywającym go od Być, pragnie Mieć. 

4'cyfer upadł z Nieba, ponieważ chciał małpować Boga, Stał się 
posłańcem nie posiadającym już rzeczywistego posłania, agentem Nicości 
pośród nas. Odtąd może stwarzać jedynie Nic, które nie posiada egzys
tencji. Stwarzanie Zła jest niemożliwością, co równa się stwierdzeniu, że 
zło nie istnieje. Aby działać, Diabeł zmuszony jest posługiwać tym co 
istnieje i co, będąc stworzone przez Boga, jest z definicji dobre. Sam 
z siebie Szatanie może nic zrobić, ale pozostaje mu jedna możliwość: 
nakłaniać nas do nadużywania naszej wolności oraz dóbr ziemskich. 

PIEKŁO 
Diabeł jest K5ięciem Czasu, tak jak Bóg jest Królem Wieczności. Czas 

nie mający końca - oto czym jest Piekło. Doskonała teraźniejszość - oto 
Wieczność. 

KUSICIEL 
Źródłem każdej pokusy jest domniemana okazja dojścia do boskości 

drogą krótszą niż rzeczywista; drogą, którą znajdowalibyśmy sami, wbrew 
zakazom ustanowionym przez prawa Stworzenia, boski porządek i naturę 
człowieka . W „Księdze Henocha", wcześniejszej od Księgi Rodzaju, mówi 
się, że złe duchy, które zstąpiły na ziemię, aby połączyć się z ludźmi, 
nauczyły ich umiejętności magicznych i rzemieślniczych , leczniczych 
właściwości korzeni, a również sztuki malowania się i sztuki wojennej. 
Nauczyły ich więc, w jaki sposób mogą stać się piękniejsi i potężniejsi, 
niż są z natury. Wówczas, jak brzmi dalszy ciąg opowieści „bezbożność 
stała się jeszcze większa; a wszystkie drogi przygotowane dla stworzenia 
zostały przekroczone i zepsute" (Henoch,8,2). 

Ewy nie kusiło nic złego, ale bardzo piękne i dobre jabłko, miłe dla 
oka i cenne dla umysłu. Nie kusiło jej pragnienie szkodzenia komuś, ale 
myśl o własnym ubóstwianiu, pomysł, który ogólnie biorąc, wydaje się 
znakomity. Niestety z jakichś powodów - w sensie dosłownym podsta
wowych - Bogu się ta myśl nie podobała i wyłączył ją ze swojej rzeczy
wistości. Fakt zjedzenia jabłka i żądza ubóstwiania się były w oczach 
Boga czymś złym, oznaczały sprzeciw wobec planu całości i regulaminu 
Rajskiego Ogrodu, inaczej mówiąc, była to próba obejścia praw Stwo
rzenia albo też ich wykorzystania sprzecznego z założonym celem. Za to, 
że chcieli obrać skróconą drogę do boskości , Adam i Ewa znaleźli się 



poza Rajskim Ogrodem, na pustyni, której ziemia była przeklęta. Za to, 
że chcieli wyjść poza kondycję istoty stworzonej na obraz i podobieństwo 
boga, aby stać się istotami prawdziwie boskimi, pozbawieni zostali swojej 
ludzkiej doskonałości. „Kto chce stać się aniołem, staje się zwierzęciem" 
- powie Pascal mając na myśli Adama i Ewę. 

LEGION 
Biblia nazywa Diabła Legion. 

Jeśli Diabeł jest Legionem, przede wszystkim znaczy to, że - będąc 

kimś jednym - może jednocześnie przybrać tyle różnych postaci, ile jest 
na tym świecie jednostkowych bytów. Ale może to również znaczyć, że 
Diabeł jest anonimową masą. I wreszcie, że będąc każdym lub kimkol
wiek, ukaże się nam w szczególności jako Nikt. Szatan boi się pokazać 
takim jaki jest, co oczywiste, skoro boi się nawet pokazać nam, że istnieje. 
Będzie więc pokazywał ludziom tylko maski, na zmianę uspokajające 
i pochlebiające . „Przebranie jest grzechem, z którego ludzki wróg ciągnie 
korzyści. " (Szekspir, Wieczór Trzech Króli}. 

SOFIZMAT 
Upadły Anioł mówi nam: ja jestem twoim niebem, nie ma innej 

nadziei. Książę Tego Świata mówi nam: nie ma innego świata . Kusiciel 
mówi nam: nie ma żadnego sędziego. Oskarżyciel mówi nam: nie ma 
przebaczenia. Kłamca, podsumowując to wszystko, oferuje nam świat 
bez zobowiązań i bez sankcji, świat zamknięty w sobie, ale tworzony 
wciąż na nowo na obraz naszych upodobań, powiada więc: nie ma 
rzeczywistości. Wreszcie Legion rzuca ostatnie bluźnierstwo: nie ma Nikogo. 

DIABEŁ WRÓŻY Z KART 
Dość łatwo domyślić się, dlaczego sztuka wróżenia wiąże się w wy

obraźni ludowej z paktem diabelskim. Wróżbita to ten, który zarazem 
pada jego ofiarą i czerpie zeń korzyści. Za cenę czystości swej duszy 
uzyskuje niezwykłe moce, których źródło znajdować się może - zgodnie 
z potocznym odczuciem - tylko w królestwie podziemnym. Jest to hołd, 
jaki mimo woli - i można by rzec instynktownie - składa się anielskiej 
wiedzy Szatana. I istotnie jedno z jego imion, Pyton, oznacza Jasnowi
dza, a hebrajski wyraz 'VB, jakim się go określa - ducha zstępującego 
światła, dar proroctwa i magii. Ale utożsamianie jasnowidzenia jako ta-

kiego z tą mocą diabelską jest pomyłką, którą sam Diabeł starannie 
podtrzymuje w naszych umysłach. 

PAKT Z DIABŁEM 
„Cóż człowiekowi z tego, że cały świat zdobędzie, jeśli straci własną 

duszę?" - mówi Ewangelia. Pakt z Diabłem polega właśnie na zdobyciu 
świata za cenę naszej duszy. Dopóki dokonujemy wysiłku, aby wytrwać 
w prawdzie, zachowujemy pełną zdolność wyboru pomiędzy mówieniem 
prawdy lub kłamstwem. Ale gdy raz skłamiemy, jesteśmy związani kłam
stwem i nawet wypowiadana przez nas prawda będzie służyć kłamstwu. 

CHOROBA WIEKU - DEPERSONALIZACJA 
Zbawca Ludzkości , światowiec, artysta, autor i człowiek sukcesu, ta 

klasyczna galeria ofiar Diabła staje się już prawie nieaktualna. Szatan 
idzie bowiem z duchem swojej epoki i - jak się wydaje - coraz mniej 
zabiega o to, aby przekonać jednostkę w czasach, gdy nieomal przestała 
ona istnieć . Jego ambicja kieruje się ku masom. 

Najlepszą interpretację dzisiejszych zjawisk o skali masowej dał około 
1848r. duński pisarz Soren Kierkegaard, czołowy myśliciel naszej epoki. 
Oto co czytamy w jego osobistym dzienniku: „Wbrew rozróżnieniom 
wprowadzanym przez Średniowiecze i inne epoki, które dyskutowały 
bez końca na temat przypadków opętania, tzn. na temat poszczególnych 
jednostek oddających się złu, chciałbym napisać książkę o opęta n i u 
przez Diabła w dzisiejszych czasach i ukazać, jak ludzkość, 
która oddaje się diabłu w naszych czasach, robi to masowo. Ludzie 
dlatego skupiają się w stada, aby mogła zawładnąć nimi naturalna i zwie
rzęca histeria, aby mogli odczuwać podniecenie, roznamiętnienie, aby 
mogli mieć poczucie bycia poza sobą." 

Kierkegaard lepiej i wcześniej niż ktokolwiek inny zrozumiał diabel
ską zasadę tworzenia się mas: uciec od własnej osoby, a tym samym 
zrzucić z siebie odpowiedzialność, a zatem i winę, i zarazem stać się 
cząstką anonimowej potęgi podniesionej do rangi boskości. A ktoś, kto 
działa anonimowo, to z dużym prawdopodobieństwem ten kto lubi mó
wić: jestem Nikim. 

ooo 
1. Tak przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gadarenów. 
2. A ledwo wyszedł z łodzi, kiedy wybiegł Mu naprzeciw spomiędzy 

grobów człowiek nieczystego ducha mający, 



3. Który wśród grobów mieszkał, a nikt nawet łańcuchami nie mógł 
go związać, 

4. Gdyż wiele razy kładli na niego okowy i łańcuchy, a on rozrywał 
łańcuchy i kruszył okowy, tak, że nikomu nie udawało się go pos
kromić. 

5. I bez ustanku, nocą i dniem w górach i pośród grobów, krzyczał 
i ciął sobie ciało kamieniami. 

6. Widząc zaś Jezusa z daleka, przybiegł i uderzył przed nim czołem. 
7. I wołając głosem wielkim, mówił: „Co mnie do Ciebie i Tobie do 

mnie, synu boga Najwyższego? Zaklinam Ciebie na Boga nie dręcz 
mnie". 

8. Mówił do niego bowiem: „Wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka". 

9. I pytał go: „Jakie jest Twoje imię? " Ten mówi na to: „Legion jest 
moje imię, gdyż jest nas wielu". 

1 O. I upraszał Go, aby nie wysyłał ich precz z tych okolic. 
11. A pasła się tam wie/kia trzoda świń u podnóża góry. 
12. I błagały Go złe duchy mówiąc: „Poślij nas w świnie żebyśmy w nie 

wejść mogli. " 
13. Dał im zaraz pozdrowienie Jezus. A wyszedłszy, duchy nieczyste 

weszły w świnie. I rzuciła się trzoda w dół ze stromizny w morze, 
było zaś ich około dwóch tysięcy i utonęła w morzu. 

14. Wtedy ci, co je paśli, uciekli i rozgłosili o tym w mieście i po wsiach, 
wychodzili więc ludzie, żeby zobaczyć co się stało. 

15. Przychodzą do Jezusa i widzą opętanego, tego, który, miał w sobie 
legion, że siedzi i jest przyodziany, i zdrów na umyśle. I przelękli 
się. 

Ewangelia według Marka. 
Tiumaczył z greckiego Cz.Mijosz 

ooo 
PIERWSZA SZTUCZKA 

W „Małych poematach prozą" Baudelaire'a można przeczytać naj
głębsze zdanie, jakie napisano w czasach nowożytnych na temat Szatana: 
„Najpiękniejszą sztuczką Diabła jest przekonanie nas o jego nieistnieniu". 

Z Ewangelii według Marka, Apokalipsy w tłumaczeniu Czesława Mijosza oraz 
książki Denisa Rougemonta pt. „Udział diabła" w przekładzie Andrzeja Frybesa 

wybrał oraz opracował 
Zbigniew Bitka 



Jan Krasicki 

Diabeł, 
czyli o pożytkach zajmowania się złem 

Powiedzmy wyraźnie: sprawą winni się zajmować profesjonaliści -
teologowie, moraliści, apologeci, a więc ludzie niejako „z urzędu", a nie 
zwykli amatorzy i woluntariusze. Niemniej zadania podejmują się coraz 
częściej {i to z dobrymi skutkami) ludzie z tzw. „laikatu". Przykład L. 
Kołakowskiego jest tu najbardziej znaczący. Temat, o którym mowa, 
nagłośniony ostatnio w „Raporcie o stanie wiary" kardynała J. Rat
zingera, doczekał się wypowiedzi z Urzędu za sprawą dwu ostatnich 
papieży. Nie tak znowu odległe w czasie przemówienia Jego Świątob
liwości Pawła VI {z dnia 29 czerwca i 15 listopada 1972 roku) oraz 
regularne nauki Jana Pawła II - mimo zawoalowanego teologicznego 
języka i duszpasterskiej retoryki - nie pozostawiają cienia wątpliwości: 
szatan istnieje i działa w świecie, w człowieku, w ludzkiej historii. Jest 
„czymś'', czy też raczej „kimś'', z kim każdy człowiek liczyć się musi. 
Ostrzeżenie apostoła Piotra: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik 
wasz diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć" nigdy nie 
straciło aktualności. 

Dziś, pod coraz mocniejszymi ciosami tzw. demitologizacyjnej krytyki 
Pisma Świętego, psychoanalizy, strukturalizmu i pozytywizmu w nauce 
„sprawa z diabłem" wydaje się coraz częściej sprawą przegraną, a teza 
o jego istnieniu i bycie osobowym coraz trudniejsza do obrony. Ostatnie 
aż nazbyt śmiałe tezy teologów i egzegetów {tzw. „Katechizm holen
derski") powstrzymane zostały dopiero {choć nie wiadomo na jak długo) 
przez przestrogi i pouczenia „z Rzymu". 

Dla nas istotny jest wszak nie sam „stan badań" nad „sprawą diabła", 
ale zagadnienie zgoła odmiennej natury. Zagadnienie szatana interesuje 
nas w perspektywie coraz to wyraźniejszej redukcji {czy wręcz eliminacji) 
zła ze współczesnej świadomości, z myśli filozoficznej, z szeroko pojętej 
kultury. Mówiąc krótko: z utrzymaniem istnienia diabła - kłopot, ale 

bez niego - same problemy. Rzecz nie polega bowiem tylko na pytaniu, 
czy szatan istnieje, czy też nie, jest czy też nie jest osobą, ale na tym, 
iż zarówno bez transcendentnego, osobowego Boga, jak i bez osobo
wego Zła {szatana), a więc bez tzw. Sacrum nie sposób podjąć fun
damentalnych zagadnień współczesnego humanizmu, kluczowych prob
lemów współczesnej kultury i cywilizacji. Nie sposób - mówiąc szcze
gółowiej - wyjaśnić ostatecznych źródeł zła w człowieku, przyczyn 
społecznych i politycznych przewrotów, krwawych wojen i rewolucji, 
ciągle odżywających totalitarnych idoli, łudzących swoich wyznawców 
obietnicą spełnionego na ziemi Raju, żądnych coraz to nowych ofiar, 
pożerających zarówno swoich twórców, jak i wyznawców, niczym ba
biloński Moloch. 

Po „Pożegnaniu z diabłem" {H. Haag) kultura ludzka staje niejako 
w obliczu aksjologicznej i ontycznej pustki. Skoro „natura nie znosi próż
ni'', czymże zapełnić metafizyczną dziurę po odejściu tak ostatnio nie
pożądanego Gościa, z którym to - powiedzmy szczerze - przez całe 
stulecia byliśmy zżyci? Czy mamy jakieś gwarancje na to, że nie przyjdzie 
on do nas kiedyś znienacka i nie zemści się srodze za zlekceważenie 
jego godności i osoby {por. np. L. Kołakowski „Stenogram z tajnej kon
ferencji metafizycznej„.")? Wszak jest duchem pychy, przewrotności 
i kłamstwa {por. J. 8. 44). Nie znosi żadnej urazy. Czyż więc nie jest 
tak, że wymiecione miotłą „demitologizacji" zło, dotąd rozpoznane i ok
reślone {katechizm!) nie wraca do nas w postaciach znacznie groźniej
szych, wręcz monstrualnych? Czyż nie do takiego powrotu przygotowuje 
nas współczesna nauka? Znamy wszak ostrzeżenie: „gdy duch nieczysty 
opuści człowieka ... " 

Dziś, u końca XX wieku, dokonując bilansu zysków i strat ukazanej 
wyżej transakcji, siłą rzeczy trzeba się zastanowić, kto tu właściwie zrobił 
lepszy interes: on, Wróg człowieka i naszego zbawienia, czy też człowiek? 
Kto z nas w Wieczystej Księdze rachunków dobra i zła jest: „ma", a kto 
„winien"? Odpowiedź na to pytanie - przynajmniej na razie - pozostaje 
tajemnicą. Zna ją tylko Bóg. Dla nas wszakże pozostaje jedna pewność: 
gdy pewnej nocy to, co było dotąd jawne i nazwane, napiętnowane 
bałwanami „święconej wody" {A Frossard), przyjdzie do nas jako do 
swoich , będziemy wiedzieć, komu zawdzięczać tę wizytę. To, co było 
dotąd rozpoznane, przyjdzie bezkarnie jako nie rozpoznawane, ukry
wając za demitologizacyjną, strukturalistyczną, czy też psychoanalityczną 



maską swoją bezczelną gębę. Zrozumiemy wówczas, iż personalizacja 
to nie tylko - jak uczą egzegeci - wyraz specyficznej świadomości narodu 
żydowskiego i myślenia Biblii, że język mitu, to nie żadne starocie po 
starożytności, że mit to żywa Obecność (por. L. Kołakowski „Obecność 
mitu", „Iluzje demitologizacji"). 

Jeżeli zgodzić się z A. Gidem, że diabłu zależy na tym, aby weń 
nie wierzono i najbardziej służy mu ten, kto zaprzecza jego istnieniu, 
to jego sługi poznać można już z daleka po wielce specyficznym odzieniu 
(patrz: Faust). Ludzi w profesorskich togach nie zabraknie nigdy, a na
iwni znajdą się wszędzie. Kołakowski, Eliade mają bezsprzecznie rację: 
jakikolwiek sens dla człowieka i jego im:ltrny płynie -z Absolttłu, z Sac
rum, a próba ustanowienia się poza Sacrum, poza ontycznym i mo
ralnym Absolutem to - mówiąc obrazowo - próba utrzymania się w po
wietrzu. Wiadomo wszak, iż z samego myślenia o lataniu nikt jeszcze 
nie wzbił się w przestworza. 

Szukanie jakiegoś hipotetycznego i absolutnego Początku i Sensu, 
rozświetlonego do końca ludzkim rozumem, jakiejś Ziemi Obiecanej Ra
tio, do której miałaby nas doprowadzić demityzacyjna krytyka, to nic 
innego niż krok ku ontycznej przepaści. Wielka pokusa i wielka iluzja. 
To - mówiąc obrazowo - sytuacja psa usiłującego ugryźć własny ogon. 
Na szczęście są tacy, którzy po wieloletnim terminowaniu w szkole „mis
trzów podejrzeń" (Marks, Nitzsche, Freud) jeszcze czemuś i Komuś wie
rzą. Są tacy, którzy i dziś czytają Katechizm. Katechizm bowiem to bar
dzo sprawdzony i niezawodny wynalazek. To wyraz wiekowej mądrości 
Kościoła, a pamięć Kościoła jest znacznie dłuższa niż pamięć współ
czesnej nauki. Kościół ostrzega przed powracającą a wcale nienową he
rezją. Zastanawia, iż jej powrót zbiega się tak bardzo w czasie z roje
niami o Nowym Szczęśliwym Wieku, o Erze Wodnika, o religii Nowej 
Ery„ . Jakby jednak nie patrzeć na tę sprawę odwrót Sacrum w kulturze 
świeckiej (L. Kołakowski) to „odwrót" tego, co już było, co jest i co 
będzie . „Pożegnanie z diabłem'', o którym dziś się tyle mówi (również 
w enuncjacjach proroków New Age) jest na pewno przedwczesne (przy
najmniej z naszej strony). W tym też - mimo wszystko - nadzieja. 

Jan Krasicki 
Fragmenty tekstu zamieszczonego na łamach „Opola", 1992 nr 4-5-6 
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Jan Nowara 

Między wolnością a koniecznością 
Z dziejów odczytań teatralnych „Kordiana" 

W Lekcji XVI wykładów z katedry College de France, 4 IV 1843 
roku, Adam Mickiewicz głosił na temat teatru: spełnia on funkcje spo
łeczne, w których nic nie może go zastąpić, ponieważ tylko na scenie 
„poezja przechodzi w działanie wobec widzów" . Przeznaczeniem teatru 
jest tedy „pobudzać, a raczej, jeśli wolno tak się wyrazić, zniewalać do 
działania duchy opieszałe". W krajach słowiańskich czeka tę sztukę wielki 
rozkwit. Ale stanie się to dopiero w przyszłości, kiedy będzie ona zdolna 
przebiegać „wszystkie szczeble poezji, od piosenki po epopeję", to znaczy,' 
kiedy posiądzie zdolność czerpania z wszystkich pokładów kultury. Szu
kając wzorów, przyszły teatr zwróci się ku średniowiecznym misteriom, 
owianym tajemnicą, obrazującym dramat człowieka rozdartego między 
niebem a piekłem. Skorzysta wszakże również z nowatorskich praktyk 
techniczno-inscenizacyjnych paryskiego Cirque Olympique. Teatr przysz
łości wyda walkę banałowi, udoskonali celowość wyrazu, będzie kształcić 
wrażliwość i wyobraźnię swojej widowni. 

Myśl teatralna Romantyzmu jest w swoich podstawach myślą poe
tycką, ponieważ to właśnie zafascynowani teatrem poeci romantyczni 
nadali jej najżywszy bieg. To Wiktor Hugo w pamiętnej przedmowie do 
własnej sztuki „Cromwell" (Paryż, 1827) zawarł manifest dramatu ro
mantycznego: „Nie ma reguł ani wzorów, jest natura, historia, »koloryt 
lokalny«" - tam szukajmy tematów i postaci. Przedstawienia innej jego 
sztuki, „Hernani" (1830), przyniosły entuzjastyczny tryumf teatru roman
tycznego, łamiącego wszelkie obowiązujące dotąd konwencje dramatycz
ne (słynna »bitwa o „Hernaniego"«). To Teofil Gautier wpłynął na rozwój 
francuskiego baletu (powstały wtedy także - romantyczna opera, a nawet 
romantyczna pantomima), to wreszcie Adam Mickiewicz w przywołanej 
lekcji wykładów paryskich zbudował program romantycznego teatru. 

Ale też jednocześnie: nie kto inny, lecz sam George Byron, luminarz 
prądów romantycznych, zraził się trywialnością i rutyną praktyk scenicz-



nych już w pierwszym swoim zetknięciu ze sztuką teatru. To samo spot
kało Alfreda de Musseta, który zbiór swoich dramatów zatytułował de
monstracyjnie „Spektakl w fotelu". To wielki Johann Wolfgang Goethe 
do końca swoich dni gryzł się z myślą, czy teatr nie odebrał lotności 
poetyckiej jego „Faustowi". 

A więc teatr urzekł wprawdzie wielkich poetów Romantyzmu, ale nie 
zaspokoił ich pragnień. Oni marzyli o widowisku przekraczającym bariery 
i ograniczenia stylów i konwencji. Chcieli teatru, który byłby jedno
cześnie: misterium, wiecem politycznym, tragedią, operą, baletem. To 
nieprawda, że taki teatr był wówczas nieosiągalny ze względów technicz-

· nych. Współcześni nam historyc~, teatru zaprzeczyli takim poglądom . 

Paryski Cyrk Olimpijski zademonstrował Europie instrument teatralny 
o bardzo dużych możliwościach techniczno-inscenizacyjnych. Wykorzys
tywał je zresztą często, budząc podziw i zdumienie publiczności. 

Opór miał swoje źródło gdzie indziej: w przyzwyczajeniu, w mental
ności, w wygodzie myślenia, w „opieszałości ducha" - tak ludzi teatru, 
jak i publiczności teatralnej. Te okoliczności miał na myśli Mickiewicz, 
formułując postulaty pod adresem przyszłego teatru w Lekcji XVI. 

Polski teatr długo dobijał się ich realizacji. Pod koniec lat dwudziestych 
na warszawskiej widowni zasiadali często: Juliusz Słowacki, Zygmunt 
Krasiński, Dominik Magnuszewski, Maurycy Mochnacki, Fryderyk Cho
pin. Kto wie - powiadają historycy - czy tym właśnie ludziom nie byłoby 
dane stoczyć już wkrótce polskiej, zwycięskiej „bitwy o nowy teatr". Nie 
doszło jednak do niej. Wybuch, a potem klęska powstania listopadowego 
przerwały brutalnie naturalny bieg rzeczy. Największe dzieła dramatyczne 
polskich poetów romantycznych powstały już na emigracji. W żmudnym 
trudzie, w skomplikowanej sytuacji polityczno-kulturalnej, przez długie 
dziesiątki lat, teatr polski przyswajał sobie najcenniejszy repertuar ro
mantyczny. Pół wieku minęło od śmierci Juliusza Słowackiego, nim świat
ło sceny ujrzał jego arcydramat narodowy pt. „Kordian. Część pierwsza 
trylogii. Spisek koronacyjny". 

Jego prapremierę przygotował na dzień 25 listopada 1899 roku Teatr 
Miejski w Krakowie - w reżyserii dyrektora Józefa Kotarbińskiego, z Mi
chałem Tarasiewiczem w roli tytułowej. Tekst dramatu podano ze sceny 
bez Przygotowania i Prologu. „Z aktu II usunąłem cały ustęp londyński 
jako mało dramatyczny", „potem skreśliłem scenę w Watykanie, rażącą 
uczucia religijne katolickich słuchaczy", „opuściłem potem scenę w szpi-

talu wariatów jaskrawą, tamującą ruch dramatyczny" - zanotował Ko
tarbiński. Jego przedstawienie obyło się również bez sceny koronacyjnej . 
W sumie: z tekstu liczącego około 2500 wierszy pierwszy inscenizator 
usunął 1150. Uznał przy tym „Kordiana" za tekst odpowiadający wy
mogom sceny, bo posiadający „mocny kościec" w ujętej dramatycznie 
postaci jednego bohatera. Opracował go z myślą, że bohater „jest sku
pieniem romantycznego rewolucjonizmu marzyciela entuzjasty, który pa
da pod brzemieniem podjętego nad siły zadania". A dokonał skrótów, 
ponieważ „w całości dzieła tego pokroju mogą być odtworzone tylko na 
nieznającym ograniczeń teatrze wyobraźni". 

Spektakl otrzymał oszczędną „wystawę'' .-w scenach zbiorowych uży
to niewielkiej ilości statystów. lłum postaci w tle był dziełem malarza, 
Włodzimierza Tetmajera. Z ciekawszych rozwiązań inscenizacyjnych za
notowano obraz Strachu i Imaginacji, które majacząc w mroku, w sza
rych kostiumach, podświetlały się zielonawym światłem „lampek elekt
rycznych, umieszczonych w blaszanych puzderkach" . Krakowscy lumi
narze kultury gratulowali teatrowi, że „zagrał na nową nutę". Natomiast 
wnikliwsi i bardziej krytyczni obserwatorzy wypomnieli spektaklowi: 
„składany styl" dekoracji, naiwna-humorystyczną (niechcący) scenę na 
Mont Blanc, układ tekstu bez „wyczucia istoty" dramatu, i przede wszys
tkim postać Kordiana - pozbawionego woli, niezdolnego do czynu, de
kadenckiego „bezpłodnego marzyciela" - na młodopolską modłę . 

Kolejny inscenizator, Teofil Trzciński , przyjął, że „»Kordian« jest dzie
łem - jak je nazwano - fantastycznie realistycznym" i wyciągnął z tego 
konsekwencje natury estetyczno-inscenizacyjnej. Wszystko, co nadzmys
łowe, irrealne, miało w jego przedstawieniu określony kształt plastyczny 
i racjonalny sens. Dostosował się w ten sposób do kanonów estetyki 
teatralnej Stanisława Wyspiańskiego. Spektakl w dekoracjach Witolda 
Wierzchowskiego, z muzyką Kazimierza Meyerholda i z Tadeuszem Biał
kowskim w roli Kordiana, miał premierę na deskach teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie 24 V 1924 roku. 

Trzciński posłufył się niemal pełnym tekstem dramatu (bez Prologu 
i Przygotowania), traktując go jako „Wesele" doby emigracyjnej. Kor
diana ujrzał jako Mickiewiczowskiego Konrada „przeniesionego ze sfery 
słów w sferę działania". Gorące dyskusje i sprzeciwy wzbudziła umiesz
czona w spektaklu 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 Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - wyreżyserował „Kordiana" w de
koracjach Wincentego Drabika oraz wcielił się w tytułową postać Juliusz 
Osterwa. W pierwszej wersji scenicznej tekst dramatu został okrojony.: 
tradycyjnie z Prologu i Przygotowania, ze scen młodzieńczych we Wło
szech i w Watykanie, z monologu na Mont Blanc. Tadeusz Boy-Żeleński 
oburzał się dosadnie: grając „Kordiana" w takim kształcie nie gra się 
„Kordiana", ale jakąś inną, na dodatek nie istniejącą sztukę. Ostatecznie 
Osterwa przywrócił sceny włoskie i monolog na Mont Blanc. Spektakl 
utrzymany w tonacji dyskretnego, opanowanego realizmu, stronił od ro
maritycznej przesady, egza1taq1. ontrastowo na tym tle zaprezentowały 
się sceny: Cara z Konstantym Uaskrawy naturalizm) oraz Strachu i Ima
ginacji (efektowny „tłum arabesek" za kurtyną z gazy, muzyczne opero
wanie głosem) . „Kordian" w wykonaniu Osterwy był człowiekiem prag
nącym czynu, który ma określoną wizję działania , ale jest samotny, niez
rozumiany, niezaakceptowany - stąd w rezultacie bezsilny. Juliusz 
Osterwa pojmował dramat jako samousprawiedliwienie poety. 

Leon Chwistek: „Pomysł Schillera polegał po prostu na tym, że ca
łemu »Kordianowi« dał charakter wizji sennej. Kordian , Laura, Wioletta, 
Papież, Spiskowcy, Wielki Książę , Car są takimi samymi zmorami jak 
Doktor i wariaci, jak postacie z tłumu i strachy z carskiej sypialni. Tym 
razem stało się jasne, że mam do czynienia z ostatecznymi wyżynami 
poezji. To, co uważałem za frazes, stało się słowem palącym i groźnym , 

to, co wydawało mi się bezpłciowym i zamazanym, stało się tak namięt
nym i potężnym , jak sen w gorączce, albo halucynacja niebezpieczna 
i zła. „Leon Schiller wyinscenizował „Kordiana" w dekoracjach Stanis
ława Jarockiego - najpierw w Teatrze Wielkim we Lwowie (29 XI 1930, 
Kordian - Janusz 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 wizyjność dramatu. 
Została wyprowadzona z jego logiki artystycznej . Odrzuciła realizm jako 
sposób obrazowania. Pominęła szczegół w trosce o wyraz całości. Przes
trzeń sceniczna została podzielona na sposób misteryjny - trzy płaszczyz
ny: niebo, piekło i ziemia wydzielały lub skupiały akcje. Spektakl został 
umieszczony w monumentalnej konstrukcji o liniach prostych, w tonacji 
zielonawej szarości . Schiller posłużył się skrótami architektoniczno-przes-

trzennymi. Mistrzowsko operował grą świateł. Duże wrażenie robił gest, 
wokalizacja, rytm stuosobowego tłumu. Inscenizacja osiągnęła tempera
turę romantycznego patosu. Odznaczała się poetyckością koncepcji dra
matycznej i psychologicznej. Objęła pełny tekst dramatu. 

Na następną , znaczącą w historii odczytań scenicznych, inscenizację 
„Kordiana" Polski Teatr zdobył się dopiero po dwudziestu z górą latach. 
21 IV 1956 roku Erwin Axer przy współpracy Jerzego Kreczmara, w de
koracjach Władysława Daszewskiego, z muzyką Zbigniewa Turskiego 
i z Tadeuszem Łomnickim w roli tytułowej przygotował premierę arcyd
ramatu Słowackiego na scenie Teatru Narodowego w Warszawie. Pisał 
w „Życiu Literackim" Zygmunt Greń: „W przedstawieniu warszawskim 
nie ma szczytu Mont Blanc. Są dwa poziomo ułożone podesty i jest do 
białości rozżarzony horyzont. Tam Kordian mówi swój monolog. I kończy 
wezwaniem: "Nieście mię, chmury! nieście , wiatry! nieście , ptacy!". Ho
ryzont gaśnie, Kordian zrzuca romantyczny płaszcz i w błysku punkto
wego reflektora zbiega do rampy, by rzucić ostatnie słowo: „Polacy!!! ". 
Kordian wraca - ale do Polski współczesnej ". W przedstawieniu Axera 
rozegrał się dramat pokolenia - romantyków, globtroterów, rewolucjo
nistów; ożywionych jednym duchem, uczuciem, motywem psychologicz
nym: wolą czynu, śmiałego odrzucenia krępujących konwencji. Kordian 
Tadeusza Łomnickiego z pasją i wzgardą rzucił wyzwanie - konformiz
mowi, oportunizmowi, gnuśności moralnej. Z nienawiścią odrzucił racje 
lęku i czołobitności, zwane fałszywie racjami sumienia. 

Spektakl posłużył się aktorstwem skupionym, intelektualnym, na gra
nicy rapsodyzmu. Został rozegrany w ascetycznej scenografii. Jego tem
peraturę wzmagała muzyka - antynarracyjna, ostra, dramatyczna. I jesz
cze raz Zygmunt Greń: „przedstawienie udowodniło nadzwyczajną ak
tualność i prekursorstwo naszej dramaturgii romantycznej. Trzeba jej 
tylko odebrać fałszywy patos i pseudoromantyczne koturny, trzeba ją 
poddać ostrej analizie intelektualnej" 

„Kordian jest taki sam, zmieniła się cała reszta. Człowieka, który chce 
się poświęcić za naród, umieszczono w domu obłąkanych. I słusznie , bo 
to rzeczywiście wariat. Grotowski - wbrew pozorom - .uracjonalnił, »Kor
diana«". Tym tonem gorzkiego sarkazmu posłużyła się Marta Piwińska 
na łamach „Teatru", pisząc o inscenizacji Jerzego Grotowskiego i Lud
wika Flaszena w Teatrze 13 Rzędów w Opolu, której premiera odbyła 



się w marcu 1962 roku. Ulotka Aaszena głosiła: od momentu dzwonka 
wszyscy „grają" w „Kordianie" pacjentów w domu obłąkanych . 

Mocne, jasne, równomierne światło, piętrowe szpitalne łóżka, białe 
kitle lekarskie, opukiwanie głów kilku zaskoczonych tym widzów - zbu
dowało od początku atmosferę napięcia, podenerwowania. Kordian był 
najciężej chorym. Rzecz działa się jednocześnie : w umownym szpitalu 

. oraz w wizji będącej wytworem, transpozycją chorego mózgu bohatera. 

Demiurgiem, konferansjerem spektaklu był Doktor, Grzegorz, Papież, 
Nieznajomy, Car (Zygmunt Molik) - chłodny, energiczny, rzeczowy, wład
czy, przedstawiciel świata nauki, rozsądku, ładu spod których wyłania 
się groźna dla jednostki moralna obojętność. Jerzy Kwiatkowski skons
tatował na łamach „Współczesności": spektakl „szatanem racjonalizmu 
wypędza z nas anioła tragicznej, bezpożytecznej ofiary" . I dalej: insce
nizacja obrazuje „paradoks sztuki pokolenia 1930-1940, które - wyrzu
ciwszy drzwiami "romantyzm" postaw ideowych, politycznych, społecz
nych - otwiera okna na powitanie „romantyzmu" przeżyć wewnętrznych, 
postaw estetycznych". 

„Kordian" Flaszena i Grotowskiego - subiektywistyczny, ekspresjo
nistyczny, ocierał się zdaniem Kwiatkowskiego o nadrealizm, był blisko 
jego zasady „konwulsyjnego piękna". Cierpiąc - zamiast w mundurze 
podchorążego - w kaftanie bezpieczeństwa, Kordian cierpiał autentycz
niej, bardziej przejmująco, bez literackiej pozy z wielu „tradycyjnych" wys
tawień. 

19 XI 1965 roku Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowski pokazali w Te
atrze Polskim we Wrocławiu inscenizację „Kordiana", którą warto odno
tować, ponieważ została zainspirowana między innymi najnowszymi od
kryciami teatrologów. Układ korowodów szatańskich w Przygotowaniu 
rozwiązano na wzór słynnych baletów szatańskich z epoki Romantyzmu. 
Scena skoku Kordiana z Mont Blanc posłużyła się regułą kondensacji 
przestrzeni scenicznej rodem z teatru połowy XIX wieku. 

Spektakl Skuszanki i Krasowskiego potraktował historię drastycznie, 
w wymiarze „szatańskim". Mefistofel - stale, w różnych wcieleniach -
czuwał nad sceną. Car był nędznym satrapą, tępym żołdakiem, karyka
turą męża stanu, Prezes - zmęczonym starcem, roztkliwiającym się ob
razami przewag młodości, tłum - nie rewolucyjnym ludem Uak u Schil
lera), tylko motłochem, którym kierują odruchy zabawy. Społeczeństwo 
taplało się w obojętności, przywódcy - w znużeniu i tępocie. 



W tym samym, 1965 roku Kazimierz Dejmek wyreżyserował w Teat
rze Polskim w Warszawie „Kordiana" (z Ignacym Gogolewskim) - anty
romantycznego, antymetafizycznego. Opisywał on dzieje młodzieńca doj
rzewającego do zrozumienia historii i polityki, które nie są - ani szatań
skie, ani diabelskie, tylko logiczne i okrutne. 

Konstanty Puzyna w „Polityce": Podobajmy się! W scenografii awan
gardystom, w piosenkach - nastolatkom, a w baleciku panienek - dy
rektorom, w części „poważnej" - profesorowi Jakubowskiemu. Kiedy 
jednak chcemy podobać się wszystkim, trudno dogodzić komukolwiek" . 
Ponieważ idzie tu o inscenizację narodowej klasyki, domyśleć się łatwo, 
pod czyim adresem zostały skierowane te słowa. Oto Adam Hanuszkie; 
wicz - w scenografii Xymeny Zaniewskiej i Mariusza Chwedczuka, do 
muzyki Andrzeja Kurylewicza, z Andrzejem Nardellim w roli tytułowej -
„przyrządził" »Kordiana« na swój sposób w Teatrze Powszechnym w War
szawie 30 I 1970 roku. Spektakl przeszedł do 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 rewoluc
jonista forsował zamek przez lufcik na pierwszym piętrze. A Jerzy Za
górski dodał: Car kryje się przed zamachowcem w pawlaczu. 

Konstanty Puzyna w tekście „Schow na Zamojskiego" łajał bez litości: 
szmira, kicz, dosłowność, amatorski poziom rewii estradowej; brak sku
pienia, jednolitej wizji, przemyślenia funkcji pomysłu! minoderia scenog
rafii; eklektyzm pełen niespójnych sugestii - zamiast bogactwa znaczeń. 
Ale, uwaga, mówił Puzyna, pod stosem teatralnych stylów kryje się 
jednak myśl - jedyny powód do obrony spektaklu. „Kordian" Hanusz
kiewicza chce otóż być biografią pewnego odłamu najmłodszej generacji 
Polaków. Andrzej Nardelli w błękitnym surducie Uak z „Niebiesko-Czar
nych"), w okrągłych drucianych okularkach (intelektualista, student?); 
sfrustrowany, gnuśniejący bez celu, bez idei. Buntuje się ucieczką w dan
dyzm, piosenki, jazz Kurylewicza, romanse; jest zamożny, wojażuje po 
Europie, podrywa jakieś Wioletty, uprawia alpinistykę; szuka autentycz
ności, wyjścia z fałszywej gry. Na Mont Blanc przeżywa zryw wyzwoleńczy 
- tu kończy się schow, zaczyna czyn. Niestety bezpłodny. Kordian 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 Hanuszkiewicz pozbawił go 

niemal wszystkich kwestii, więc mądrze .. . milczy. Puzyna pyta: „Czyżby 

jednak nie było już nic do wyboru, prócz dziecinnych Kordianów i zwyk
łego oportunisty?" 

5 XII 1970 roku z inscenizacją „Kordiana" - w reżyserii Stanisława 
Wieszczyckiego i w scenografii Wojciecha Krakowskiego, z Mirosławem 
Gawlickim w roli tytułowej - wystąpił Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej . 
Wspominał Wojciech Krakowski: „Był to dobry spektakl. Na nowo od
czytaliśmy w nim Przygotowanie. Diabły nie były rodem z piekła, ale 
uosabiały rzeczywistość otaczającą Kordiana. Spod luźnych peleryn, ot
wartych z przodu, wyłaniały się kostiumy Papieża, Cara, Konstantego, 
nawet Wioletty. Jedynie Grzegorz nie przynależał do tego świata. Historii 
narodów nie tworzyli wysłannicy piekieł , lecz ludzie. To odczytanie tekstu 
posiadało znamiona oryginalności . Scenografię tworzyły abstrakcyjne 
formy okryte połyskliwym kolorem. Efektowna była faktura tych płasz
czyzn. Były one polewane smołą i przemywane terpentyną, co dało 
w rezultacie intensywny efekt »starego« złota." 

16 IV 1977 roku, premierą w Teatrze Powszechnym w Warszawie, 
powrócił do myślenia o dramacie narodowym Słowackiego Erwin Axer. 
Scenografię przygotowała Ewa Starowieyska, muzykę napisał Jerzy Sa
tanowski, a Kordiana zagrał Wojciech Wysocki. Spektakl w Powszech
nym uwypuklił elementy eschatologiczne dramatu - poprzez wyekspo
nowanie scenerii Przygotowania. Położył również, zgodnie z intencją Sło
wackiego, silny akcent na zobrazowanie konfliktu różnych postaw 
ideowo-psychicznych - dzięki umiejętnemu wykorzystaniu tekstu Prolo
gu. Wysocki stworzył postać Kordiana rozdartego przez dylematy roman
tycznej wyobraźni, która objawiła w spektaklu - jednocześnie siłę twórczą 

i samoniszczącą. 

14 III 1987 roku na Dużej Scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu odbyła się premiera „Kordiana" - w opracowaniu tekstu i reży
serii Wojciecha Maryańskiego, ze scenografią Jerzego Rudzkiego i mu
zyką Tomasza Bajerskiego. Rolę tytułową zagrał Arkadiusz Rajzer. W 
„Przygotowaniu" gromada Szatanów przywdziała wytworne dworskie 
stroje, jakie noszono pod koniec osiemnastego stulecia na europejskich 
dworach. Choćby w pałacu Katarzyny Wielkiej. Gdy Czarownica - o
peruczona, w krynolinie - przesuwała się przez mroczną scenę (światło 
- Krzysztof Sendke), można było pomyśleć, że Lidia Maksymowicz gra 
carycę . Siły pozaziemskie wcieliły się w ludzi. Pisał Marek Jodłowski: 



,;Tak, tak ludzka przenikliwość , chęć podporządkowania sobie Natury 
i zapanowania nad Histońą. są szatańskością podszyte! Spójrzmy na sce
nę: czy to Szatani stwarzają ludzi i planują wypadki dla rodzącego się 
stulecia, czy też ludzie - dworacy, politycy, dyplomaci - realizując ich 
plan, kształtują społeczną i polityczną rzeczywistość?" W finale spektaklu 
Arkadiusz Rajzer - już bez munduru podchorążego, w białej koszuli -
mówił fragment „Godziny myśli", potem oktawę z IV pieśni „Beniows
kiego". Padły słowa: „nie jest odwagą /Rozpacznym czynem skończyć 
żywot chory", i ostatnie, stanowiące pointę przedstawienia: „uleczeni 
przez trucizn życie ,/ Sercu zadawszy śmierć - znaleźli życie". Jeszcze raz 
Marek Jodłowski: . „O kim.lu .JDOwa'.? 0..-Kordiallie J-Jego..rówieśnikach? 
O nas, widzach? Zdanie to mogłoby być również interesującą propozycją 
odczytania dramatu Słowackiego. Przecież ciągle - używając romantycz
nych „trucizn", leczymy się. Znajdujemy życie. Choć nieraz - dla zacho
wania życia - wypada sercu zadawać śmierć. Maryański myślał o takiej 
interpretacji [w tekście zamieszczonym w programie do przedstawienia 
Jan Feusette zaproponował odczytanie - poprzez „Króla-Ducha" - czy
nu zaniechania, którym duch Kordiana, nawet wbrew fizycznej woli, 
wydał walkę wyrokom szatańskiego „Przygotowania" - przyp. J.N.]. 
Niestety, tylko myślał" . („Opole" , maj 1987). 

W dziejach scenicznych interpretacji „Kordiana" Juliusza Słowackiego 
rysują się dwie tendencje. Pierwsza z pietyzmem odnosi się do tradycji, 
oznacza ambicję odtworzenia realiów, atmosfery czasów, których literac
kim dokumentem jest dramat. Wydatnie wspomogły ją odkrycia teatro
logów w łatach sześćdziesiątych , w szczególności Jarosława Maciejews
kiego i Zbigniewa Raszewskiego, odtwarzające obraz francuskiego teatru 
romantycznego, który patronował wizji scenicznej Kordiana. Druga ten
dencja notuje próby przekształcania dramatu w widowiska współczesne, 
dotykające aktualnych problemów. 

Oba kierunki interpretacji zachowały jednak respekt wobec podsta
wowej koncepcji świata przedstawionego w „Kordianie". Traktowały zaw
sze dramat jako obraz starcia pomiędzy wolnością - indywidualizmem, 
prawami jednostki a koniecznością - innymi ludźmi, histońą, transcen
dencją . 

Jan Nowara 
Poszerzona wersja tekstu zamieszczonego w programie 

do „Kordiana" w reż. W Maryańskiego, Opole 1987. 
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