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Juliusz Slowacki (4 IX 1809-3 IV 
1849) urodził się w Krzemieńcu (na 
Ukrainie) w rodzinie profesora Uni
wersytetu Wileńskiego Euzebiusza 
Słowackiego i Salomei z Januszew
skich. Wcześnie osierocony przez oj
ca (matka powtórnie wyszła za mąż 
za profesora medycyny na Uniwer
sytecie Wileńskim - Augusta Bćcu) 
dzieciństwo spędza w Krzemieńcu 

i Wilnie, w środowisku elity intelek
tualnej. Uczy się w gimnazjum wileń
skim. Uchodzi za świetnego ucznia ~ 
ze względu na niezwykle oczytanie, za 

„cudowne dziecko". Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczyna studia 
na Wydziale Nauk Moralnych i Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. Po 
ukończeniu studiów wyjeżdża do Warszawy, gdzie zostaje urzędnikiem Komi
sji Rządowej Przychodów i Skarbu. Jest świadkiem koronacji cara Mikołaja 
I na króla Polski, co wykorzysta później w „Kordianie". W Warszawie 
przebywa jeszcze w pierwszych miesiącach powstania listopadowego. W marcu 
1831 r. jako kurier Rządu Narodowego wyjeżdża do Paryża i Londynu. Po 
zakończeniu misji dyplomatycznej osiedla się w Paryżu. Stąd w poczuciu 
osamotnienia i niedocenienia wyjeżdża w grudniu 1832 r. do Szwajcari~ 
w której przebywa do 1836 r. Pobyt w Szwajcarii wpłynął korzystnie na 
twórczość Słowackiego. Powstały w tym okresie poematy „W Szwajcarii", 
„Godzina myśli", powieść poetycka „Lambro'', dramat ,,Kordian" (opub
likowany anonimowo w 1834 r. w Paryżu, stąd mylnie przypisywany przez 
ówczesnych czytelników Mickiewiczowi). 

Ze Szwajcarii wyjeżdża Słowacki w podrói Wiedzie ona przez Rzym (tu 
poznaje Zygmunta Krasińskiego), Neapol, Ateny, Mykeny, Egipt, Jerozolimę. 
Zwiedza także Damaszek, Bejrut i Betlejem. Literackim pokłosiem tej podróży 
są ro.in.: „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu", „Gród Agamemnona", „Ojciec 
zadżumionych". W 30. roku życia pisze jeden z najznakomitszych swych 
utworów dramatycznych - ,,Balladynę" i programowy „ Testament mój". 
Utwory nie wzbudziły entuzjazmu czytelników, a ze strony krytyki, zwłaszcza 
Mickiewicza, naraziły poetę na złośliwe napaści. Odpowiedział na nie poema
tem dygresyjnym „Beniowski". Wkrótce potem powstały dramaty: „Sen 
srebrny Salomei", „Ksiądz Marek", ,,Fantazy''. Badacze twórczości Słowac
kiego od 1844 r. przypisują poecie tzw. okres mistyczny, lansowanie filozofii 
„genezyjskiej" w poematach „Genezis z Ducha" i „Król-Duch". 

Wiosną 1848 r. podróżuje. Przez Paryż, Kolonię, Berlin dociera do 
Poznania. W Wielkopolsce trwa powstanie przeciwko Prusakom. Policja 
pruska zmusza poetę do opuszczenia miasta. We Wrocławiu, dokąd się 

następnie udaje, spotyka się po dwudziestu latach niewidzenia z ukochaną 
matką. Literacką konsekwencją długiej rozłąki między synem a matką jest 
wspaniały zbiór listów, które w ciągu tych lat wymieniali. 

Po niespełna trzech miesiącach pobytu w kraju, poeta przez Drezno 
i Ostendę wraca do Paryża. Ciężko choruje na gruźlicę i umiera. Pogrzeb 
Słowackiego odbył się na cmentarzu Montmartre przy znikomym zaintereso
waniu emigrantów. Powtórny pogrzeb poety odbył się w 1927 r. w Polsce, 
z udziałem setek tysięcy rodaków. Trumna autora „Kordiana" spoczęła na 
Wawelu obok sarkofagu Adama Mickiewicza. 

LITERATUROZNAWCY Ó „KORDIANIE" 

Arcydziełem okresu genewskiego jest „Kordian". 
Dramat ten, nie zaś „Lambro'', jak chciał Słowacki 
w przedmowie do trzeciego tomu „Poezji", spełnia sfor
mułowane tam postulaty: daje wizerunek epoki i roman
tyczną syntezę losów pokolenia powstańczego. Wprawdzie, 
zgodnie z podtytułem „Spisek koronacyjny", utwór trak
tuje o mało znanym epizodzie konspiracji Królestwa Kon
gresowego, związanym z projektem zamachu na cara Mi
kołaja I podczas koronacji na króla Polski w maju 1829 r. 
w Warszawie, ale zarysowane konflikty postaw oraz głów
ne postaci sceny historycznej, wyprowadzane w „Przygoto
waniu" z diabelskiego kotła, daje się w pełni odnieść do 
powstania listopadowego. „Kordian" jest bowiem drama
tem o spisku i o powstaniu listopadowym, choć akcja nie 
dzieje się w czasie polskiej insurekcji. Być może w zamyśle 
Słowackiego dziać się miała, „Kordian" bowiem jest zaled
wie „częścią pierwszą trylogii", nigdy w całości nie zrealizo
wanej. Warto pamiętać, iż żaden z utworów romantycz
nych nie został wprost poświęcony powstaniu listopadowe
mu, które skądinąd stanowiło podstawowe doświadczenie 
historyczne całej generacji. 

Jedną z bardziej istotnych warstw znaczeniowych 
„Kordiana" jest biografia młodzieńca, zawarta w pery
petiach życiowych tytułowego bohatera dramatu. Mieści 
się ona wśród licznych w romantyzmie polskim biografii 
młodzieńców, żeby wymienić tylko Mickiewiczowskiego 
Gustawa-Konrada czy Wacława Garczyńskiego, ale wypo
sażona jest w oryginalną symbolikę losu człowieka i losu 
Polaka oraz z niezwykłą świetnością zapisana. Jest bowiem 
„Kordian" także dramatyczną opowieścią o dojrzewaniu, 
poznawaniu kręgów życia i o zmierzeniu się jednostki 
z historią. Wszakże odrębność drogi Kordiana w stosunku 
np. do bohatera „Dziadów" części III na tym m.in. polega, 
że nie prowadzi on metafizycznego rozrachunku z Bogiem, 
nie spiera się o sens historii i prawo człowieka do ingerencji 
w jej fałszywy porządek. Kordian prowadzi rozrachunek 
przede wszystkim z samym sobą, sam dla siebie jest 
partnerem sporu i wewnątrz siebie usuwa zawady od
dzielające go od uczestnictwa w historii. Droga Kordiana 
pomyślana jest jako dorastanie do roli czynnej i zarazem 
przywódczej wobec innych. Konkretnie zaś - do roli 
spiskowca i zabójcy cara. 



Kordian z aktu I to chłopiec trawiony romantyczną 
chorobą wieku: apatią, nudą, niechęcią do życia, brakiem 
poczucia sensu i celu istnienia. Przy ogromnej zarazem 
wrażliwości, owym ,jaskółczym niepokoju" serca i, falo
waniu nastrojów („Sto we mnie żądz, sto uczuc, sto 
uwiędłych liści"), które miotają bohaterem nie kierowanym 
przez żadną busolę: ideę, zamysł, dążenie. Czując się jak 
nadkompletowy aktor na scenie życia~ postanawia ją op~ś: 
cić. Samobójstwo Kordiana jest więc efektem czczosc1 
istnienia, ma charakter filozoficzno-egzystencjalny, mini
malnie zaś emocjonalno-miłosny, co także różni go od 
samobójcy Gustawa, przede wszystkim romantycznego 
kochanka. 

Młodziutki Kordian to raczej porte-parole innego 
bohatera Słowackiego - „dziecka z czarnymi oczyma" 
z poematu „Godzina myśli" (1833). Ta postać, poniek~d 
autobiograficzna, a zarazem konsekwentnie romantyczrue 
wystylizowana w duchu „mal du siecle", wcielała pojęcie 
o wyjątkowości, poetyczności, o potędze wyobraźni, która 
wyłamuje bohatera ze świata rzeczywistego, przenosząc go 
w imaginacyjne ,,światy trzecie". „Romans życia nie skła
many w niczym" o dziecku smutnym , pięknym, poetycz
nym i nieszczęśliwym nie zamykał się zdecydowanym 
finałem. Końcowe słowa „Godziny myśli": „powieść nie 
skończona ... " - zapowiadały możliwość ciągu dalszego, 
jeśli nie po prostu kontynuacji jego losów, to powrotu do 
typu literackiego bohatera, który ono uosabia. I właśnie 
akt I „Kordiana" jest takim powrotem. 

Epizod włoski w życiu „grafa Kordiana'', na który 
składają się tak nieporównywalne doświadczenia jak ku
piona za pieniądze miłość Wioletty i rozmowa z papieżem 
o sytuacji „pobitych Polaków" ~.Na pobitych Polaków 
pierwszy klątwę rzucę"), to ważne dla procesu dojrzałości 
bohatera tracenie złudzeń i jednocześnie nauka wyboru 
wartości. Kordian zaczyna rozumować kategoriami naro
dowego obowiązku, wchodzi w rolę polskiego patrioty 
walczącego o wolność ojczyzny. 

Nie znaczy to, aby przemiana Kordiana na szczycie 
Mont-Blanc z młodego utracjusza w polskiego patriotę 
łączyła się z odrzuceniem indywidualizmu i z przywdzia
niem skromnej szaty żołnierza idei. Kordian ma ciągle 
wiele podziwu dla siebie i swej wyjątkowości - „Jam jest 
posąg człowieka na posągu świata" - toteż układa swoją 
rolę patrioty z różnorakiej materii romantycznego indywi-

dualizmu, dumy, dandysowskiego upodobania do pięknych 
i niezwykłych gestów. Zatem i jego rola patrioty nie m~że 
być mała ani zwykła. Sięga po przywództwo, marzy - Jak 
Konrad Mickiewicza - o rządzie dusz, tyle że nie Bóg ma 
mu go przekazać, ale ludzie dobrowolnie powinni mu się 
„dać w ręce". Kordian należy do tych wyjątkowych osobis
tości romantyzmu, które sięgają po przywództwo i widzą 
w sobie ducha wiodącego innych. Gdy to przywództwo nie 
zostanie mu dane - większość spiskowych wypowiada się 
przeciwko zabójstwu cara - Kordian wybucha przeci"': 
nim pogardą rasowego indywidualisty: „Olbrzymy spadh 
ze szczudeł - to karły!" „ ... idźcie! gardzę wami!", i wyko
nuje gest, który jest efektem pogardy oraz rozmiłowania 
w pięknie roli straceńca-mściciela. Czynu dokona sam. 

Narodowi 
Zapisuję, co mogę ... Krew moją. i życie, 
I tron do rozporządzenia próżny. 

Wszakże Kordian nie spełnił zapowiedzi i nie zabił 
cara. Strach i Imaginacja zagrodziły mu drogę do sypialni 
Mikołaja, na której progu padł omdlały. Nie pospolitej mu 
przecież odwagi zabrakło . Pokonały go raczej fantazmaty 
z własnego wnętrza wyłonione, lęki i zahamowania osadzo
ne w głębiach psychiki. Czyn, którego ma dokonać, jawi 
mu się w aurze grozy, krwawego koszmaru, obrzydliwości 
estetycznej i chyba także moralnej. Pozostaje mu już tylko 
trochę bezpłodna ofiara z własnego życia: śmierć przed 
plutonem egzekucyjnym. Jest bowiem biografia bohatera 
ujęta w tym dramacie w ramy dwu śmierci Kordiana -
samobójczej w akcie I i ofiarniczo-polskiej w akcie III. 
Zamyka się zatem między romantycznym dziecięciem wie
ku a romantycznym spiskowcem, który ciągle ma do 
ofiarowania narodowi inaczej popełnione samobójstwo 
i pogardę dla własnego życia. 

W takim ukształtowaniu postaci Kordiana kryje się 
dwoisty stosunek Słowackiego do jego bohatera: solidar
ność z nim i duchowa więź porozumienia, a zarazem 
krytyczny dystans. Kordian nie jest bowiem w pełni 
aprobowanym przez poetę przeciwstawieniem dla postaci 
i racji Prezesa, przeciwnika politycznego spisku i gwałtow
nych działań. Dramat Słowackiego jest także utworem 
politycznym, podejmującym refleksję nad przyczynami klę
ski powstania listopadowego, nad jego niemocą czynu 
i nikłymi efektami. W porządku tej ogólnej refleksji Kor-



dian mieści się obok Prezesa. Z innych powodów i dla 
innych racji jest jałowy jako człowiek czynu, pozostaje 
szlachetnym straceńcem. Z dramatu Słowackiego wynika, 
że w powstaniu spotkało się pokolenie Prezesa, ceniące 
legalizm i chore z obawy przed niemoralnością spisku, 
z pokoleniem Kordianów, chorych na potrzebę roli ofiar
niczo-straceńczej, rozmiłowanych w pięknym geście i sło
wie. Doktor przecież nie bez powodu drwi w scenie 
szpitalnej ze związku klęski i poezji: 

Naród ginie, dlaczego? aby wieszcz narodu 
Miał treść do poematu, a wieszcz rym odlewał. 

Być może Słowacki sądził, że byli Kordianowie 
ofiarami edukacji romantycznej, głównie bajronicznej, pod
suwającej im jako pełen powabów pozytyw ludzki samo
tnego, dumnego indywidualistę, a ten wzór źle przystaje do 
rewolucji, będącej z natury rzeczy czynem zbiorowym. 
Krytyki skrajnej samotności bohatera dosłuchać się można 
w rozmowie z Kordianem, która jest rodzajem przedśmier
tnej spowiedzi: 

Ksiądz 
Teraz, mój synu, przed wieczności drogą 
Nie masz co komu przekazać na ziemi? 

Kordian 
Nic. 

Ksiądz 

I nikogo na ziemi? ... 
Kordian 

Nikogo. 
Ksiądz 

Nie byliż ludzie przyjaciołmi twemi? ... 
Kordian 

Nikt 
Ksiądz 
Tyś mi tego nie powiedział grzechu! 

Zlituj się nad nim, Boże! Wielki Boże! 

Niezależnie od tego, w jakiej mierze Słowacki usiło
wał zrozumieć, a zatem także krytycznie ocenić pokolenie 
Kordianów, oddawał mu również sprawiedliwość i współ
odczuwał jego dramat duchowy. Dlatego też jest Kordian 
jedną z najbardziej sugestywnych literackich postaci Sło
wackiego i w jego usta włożone zostały przepiękne słowa 
o losie polskim i synostwie patriotycznym, tworzącym 
duchową przestrzeń ojczyzny: 

O zmarli Polacy, 
Ja idę do was!. .. Jam jest ów najemny, 
Któremu Chrystus nie odmówił płacy, 
Chociaż ostatni przyszedł sadzić grono; 
A tą zapłatą jest grób cichy, ciemny; 
Tak wam płacono ... 

Losy Kordiana i etyczna problematyka dramatu są 
także polemiką z najpopularniejszą, utwierdzoną auto
rytetem „Dziadów" drezdeńskich, mesjanistyczną inter
pretacją przeznaczenia Polski. Analogia z Chrystusem 
i jego męką określała u Mickiewicza uniwersalny sens 
ofiary polskiej, złożonej dla zbawienia innych. W „Kor
dianie" przywołuje się w analogicznej funkcji postać Win
kelrieda, legendarnego bohatera szwajcarskiego średnio
wiecza, który w czasie walki we własne piersi wbił dzidy 
wrogów. W jego ofiarnym geście był heroizm walki i czynu. 
Hasło Kordiana: „Polska Winkelriedem narodów!" zawie
rało, w intencji Słowackiego, inne określenie misji Polski 
niż ponowienie ofiary Chrystusowej. Kwestionowało cier
pienie i bierną mękę jako najwyższą wartość etyczną, 
wskazując na sens czynnej walki ze złem historycznym. Od 
„Kordiana", poprzez „AnheJJego", „Grób Agamemnona" 
i inne utwory, widoczne będzie uparte dążenie Słowackiego 
do ukształtowania własnej wersji mesjanizmu, w którym 
sens zbawczy przypisany zostałby aktywności i czynowi, 
a terenem starcia ze złem byłaby historia ( ... ). 

Alina Witkowska, Literatura romantyczna, 
Warszawa 1986. 

* 
Układ znaku i znaczenia. Na wygląd szaty językowej 

dramatu zasadniczy wpływ miało znamienne dla roman
tyków przekonanie o podwójnym znaczeniu słowa - real
nym i duchowym. Słowackiemu nie chodziło przy tym 
o zamierzoną wieloznaczność słów - tak istotną dla 
współczesnej nam poezji. Po prostu zakładał z góry, że 
winny one funkcjonować w podwójnej roli. Koło to okreś
lona figura geometryczna; starzec to człowiek zbliżający się 
do górnej granicy okresu przewidzianego prawami bio
logicznymi; szpital wariatów to ówczesna klinika psychiat
ryczna opisana przez poetę z pietyzmem realisty. Ale koło 
to także aluzja do biblijnego koła garncarskiego oraz 
do określonych wyobrażeń związanych z poglądami na 
charakter procesu historycznego; starzec to (w pewnych 



kontekstach) wyraziciel określonego typu w1td uznanych za 
cnoty mocą narodowej (i religijnej) tradycji; szpital waria
tów to także: „ziemia ... szalona matka szalonych". Nie
które z owych obrazów-symboli układają się w słowa
-klucze. Są to określone znaki słowne, powtarzające się 
w wielu scenach i tworzące spójny szereg znaczeniowy, 
a tym samym przekształcające dramat w jeden wielki Znak. 

W kręgu narodowej tradycji. Obrazy-symbole, zaró
wno te układające się w słowa-klucze, jak i te pojawiające 
się jednorazowo, odsyłają czytelnika czy widza do okreś
lonego pola znaczeniowego. Język dramatu - to język 
odwołujący się do narodowej świadomości; ściślej do 
narodowej tradycji. Mamy w dramacie aluzje do „Pisma 
świętego". Wśród nich zaś obszerne cytaty z „Ewangelii". 
Obok tego poeta odwołuje się do wątków i motywów 
folklorystycznych. Spotykamy również w „Kordianie" sze
reg aluzji do legend i mitów historiozoficznych, takich jak: 
kult siwych włosów, legenda o nieskalanym królobójstwem 
tronie Polaków czy o mścicielu powstającym „z kości". Jest 
ich w sumie około dziesięciu. Jeżeli dodamy nie mniej 
liczne aluzje do mitologii antycznej, jaśniej zarysuje się nam 
artystyczny kształt dramatu odtwarzającego w oryginalny 
sposób rozumianą świadomość narodu i konfrontującego 
tę świadomość, uosobioną m.in. w postaci tytułowego 
bohatera - z wydarzeniami historycznymi i z zarysowa
nym w „Biblii" boskim planem świata. 

Literacka i teatralna funkcja świata. „Kordian" to 
nie tylko tekst literacki, ale również tekst sceniczny. Język 
dramatu wyraża pewien model świata poetyckiego oraz 
sposoby scenicznej prezentacji tego modelu, tj. kształ
towania postaci, obraz przestrzeni, właściwości czasu, wa
lory dźwiękowe słów i... wymowę milczenia. 

Ogólne zasady budowania przestrzeni. Zgodnie z po
etyką dramatu romantycznego, podobnie jak w średnio
wiecznym moralitecie, akcja „Kordiana" rozgrywa się na 
trzech płaszczyznach: w niebie, na ziemi i... w piekle, o ile 
czytelnik uzna, że scenę 6 można równocześnie potrak
tować jako alegorię tego ostatniego przybytku. Tym sa
mym, obok przestrzeni autentycznej, ukształtowanej zgod
nie z realiami określonego historycznie czasu i z realiami 
geograficznymi - mamy przestrzeń nadrealną kształtowa
ną według wyobrażeń „Biblii". Jednej i drugiej towarzyszą 
często efekty świetlne i dźwiękowe zaplanowane dla ode
grania na scenie. 

Przestrzeń jako element dramatycznego konfliktu. 
( ... ) Poeta buduje również sceny, w których obraz i mil
czenie dominują w znaczący dramatycznie sposób nad 
słowem. Na takiej zasadzie został przedstawiony akt koro
nacji. W tej bogatej widowiskowo scenie pada tylko jedno 
słowo, carskie: „Przysięgam". Spotyka się ono ze znaczą
cym milczeniem, zaznaczonym w didaskaliach słowami: 
„Znów cisza głęboka". Jak wynika z ówczesnych przeka
zów, owo milczenie było aktem dezaprobaty polskiej pub
liczności wobec ceremonii utrwalającej związek między 
Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim ( ... ). 

W podziemia katedry św. Jana wprowadza poeta 
„trumny Królów Polskich". Na scenę warszawskiego spis
ku wkracza obraz Wawelu. Wspomniany zabieg zapowia
da zasady budowy przestrzeni scenicznej w kilku następ
nych scenach. 

Obraz grobów łączy scenę 4 z Mottem i Prologiem. 
Jak już wspomniano, obraz ten towarzyszy dialogowi 
zwolenników przeciwstawnych pierwiastków tradycji naro
dowej. Jednocześnie grób zachowuje znaczenie dosłowne 
- jest miejscem ostatniego spoczynku. 

( ... ) Poeta licząc się z konwencją teatralną konsek
wentnie wprowadza na scenę realia. Wiemy już, że akcja 
sceny 5 aktu III toczy się na Zamku Królewskim. Między 
sypialnią cara a miejscem warty ciągnie się rząd pokoi, 
przez które przechodzi kolejno bohater, który opuścił 
wartowniczy posterunek, aby zabić cara. W czasie wędró
wki dręczą go zjawy: Strach oraz Imaginacja. Kształt owych 
wytworów wyobraźni został przez poetę zdeterminowany 
przez ornamentykę znanych mu wnętrz zamkowych. 

Ale realia ulegają w tekście daleko idącemu prze
kształceniu po to, aby uzyskać określone efekty dramatycz
na-sceniczne. Niezgodnie z rzeczywistą topografią Zamku, 
ale w zgodzie z potrzebami akcji umieścił poeta rząd pokoi 
na jednej osi, umożliwiając w ten sposób bohaterowi wizję 
celu wędrówki - światła w sypialni carskiej. W znaczeniu 
czysto poetyckim światło symbolizuje dramatyczną węd
rówkę Kordiana poszukującego celu. Wspomniany w tekś
cie „słup ognisty" wskrzesza pamięć o Izraelitach dążących 
ku ziemi obiecanej ( ... ). 

Ale obraz światła wywołuje zarazem dodatkowe 
efekty dramatyczne o charakterze teatralnym. „Płomienne 
bagnety" - zrodzone z gry światła odbijanego przez 
posadzkę i z drgnień stalowego ostrza bagnetu (ruch 



symbolizujący wahanie) współtworzą nastrój rozterki nara
stający w świadomości bohatera, wędrującego po linii 
wytyczonej przez promień łączący lampę z ostrzem. Rów
nolegle w oknach płonie blask gromnic z orszaku trumien, 
aż wreszcie ciemność zanika w świetle wstającego poranku, 
przy dźwięku dzwonów na jutrznię. Tej dramatycznej grze 
świateł i dźwięków (dzwon - przypomnienie chrześcijań
skiej idei przebaczenia) towarzyszy kolejna modyfikacja 
przestrzeni teatralnej. Okna komnat, przez które przecho
dzi Kordian, nie wychodzą - zgodnie z rzeczywistością -
na Wisłę, lecz na plac Zamkowy. Usytuowane są tak, aby 
wprowadzić obraz pochodu zmierzającego na Zamek 
z podziemi kościoła. Poeta, umożliwiając bohaterowi ob
serwację tego pochodu, wprowadził na scenę dramatyzują
ce akcję unaocznienie zabójczej dla bohatera idei Prezesa. 
Rozlegający się na tak zarysowanym tle dźwięk dzwonu 
przeciwstawionego niechrześcijańskiej idei zemsty nadaje 
konfliktowi idei charakter tragicznego dylematu. 

Czas w dramacie. „Kordian" jako typowy dramat 
romantyczny nie jest „skrępowany w swej formie regular
nym następstwem wydarzeń, lecz nagina się do swobod
nego toku myśli. Czytelnik niewiele zajmuje się przebie
giem akcji, byle tylko myśl została wystarczająco roz
winięta" [G. Sand, Szkice o dramacie fantastycznym]. Czas 
dramatu można najogólniej podzielić na czas „biblijny" 
(boski, szatański) i czas historyczny (ludzki). ( ... ) Współist
nienie obu porządków chronologicznych rzutuje na sposób 
prezentacji głównego bohatera. Kordian żyje jednocześnie 
w przyszłości i teraźniejszości. Jego aktualnym czynom 
towarzyszą prorocze wizje wyprzedzające realny czas akcji. 
Taki właśnie proroczy charakter ma np. istotne dla drama
tu hasło „Polska Winkelriedem narodów". Tak pomyślany 
i rozumiany czas staje się jednocześnie bohaterem dramatu, 
a ściślej - przedmiotem filozoficznej refleksji. 

Mieczysław Inglot , Wstęp do ossolińskiego 

wydania „Kordiana" w serii Nasza Biblioteka, 
1985. 

I 

Kim jest bohater dramatu, „młody, 15-letni chło
piec'', który „Jeży pod wielką lipą, na wiejskim dziedzińcu", 
kiedy dramat ma się rozpocząć? Dalszym wcieleniem 
dwóch bohaterów „Godziny myśli" Słowackiego. ( ... ) Zo
stał on tam psychologicznie skonkretyzowany i określony. 
Nie została jednak skonkretyzowana epoka, w jakiej rodzą 
się podobni bohaterowie romantyczni. Intencja dramatur
giczna sceny z Grzegorzem na tym więc polega, ażeby 
epokę tę skonkretyzować, bohatera osadzić w historii ( ... ). 

Historia, którą w ludowej pamięci prostaka prze
chowuje Grzegorz, dotyczy zarazem walki narodowo-wy
zwoleńczej i jej sens w sobie mieści. Wskazówka taka 
istnieje w postaci nie pozostawiającej żadnych wątpliwości 
co do intencji Słowackiego. Jak wszystko, co Kordian nosi 
w sobie ze znamion psychiki urobionej nim dramat się 
rozpoczął, zanurzona jest ta wskazówka w romantyczną 
poetyzację. Niemniej jej sens dramaturgiczny wiąże postać 
Kordiana zarówno z nakazami walki wyzwoleńczej, które 
tylko w marzeniu mogą się w jego dotychczasowej psychice 
pojawić, jak też wiąże z oportunistycznym otoczeniem, 
gdzie nie było miejsca na walkę ( ... ). 

Nakazy wyzwoleńczej epoki widzi jeszcze młodziu
tki Kordian w bardzo ogólnikowej postaci sławy rycerskiej. 
Ze starców rozsądkiem zmierzy się w akcie III, w centralnej 
scenie dzieła rozgrywającego się w podziemiach katedry św. 
Jana. Już teraz ich rozsądkowi nie ufa, marzeń swoich 
przed nimi nie odkryje. 

Druga i trzecia scena aktu pierwszego, osnute na 
wątku miłości Kordiana do Laury, nie stanowią kroku 
naprzód w problemach postawionych przy zetknięciu mło
d~ieńca z Grzegorzem. Sceny to często romantyczne, mó
wiące o tym, jak wyglądało w tej epoce doświadczenie 
miłości ( .. . ). 

Miłość Kordiana do Laury jest miłością, jak to 
często miało miejsce zarówno w dziełach jak życiu roman
tyków, do kobiety nieco starszej wiekiem. ( ... ) Poza widocz
ną ~ każdym powiedzeniu większą dojrzałością życiową 
kobiety dochodzącą granic całkowitej prozaicznośc~ po
~tać Laury pozostaje dosyć nieokreślona. Jakie są powody 
Jej ostrożnej wstrzemięźliwości wobec młodzieńca? Skąd 
pochodzą tony macierzyńskiej troskliwości, a jednocześnie 
kobiecej dumy, że ta romantyczna osoba może być tak 



prawdziwie kochaną? Wszystko to Słowacki pozostawia 
w stanie nastrojowego niedookreślenia. 

Inaczej po stronie Kordiana. Dramat daleko, aż do 
progu ostatecznego zwątpienia i samobójczej próby, posu
wa dotyczące tej postaci treści uczuciowe i filozoficzne. Ich 
zawartość jest dwojaka: pragnienie wielkiej próby życiowej, 
ostatecznego zmierzenia się z losem i życiem, pragnienie 
wypowiadane w pierwszej części spotkania z Laurą. Ogól
nikowa, mało określona, oparta na zawołaniach skierowa
nych do natury oraz na skojarzeniach literackich zawartość 
tej próby, zrozumiała jest na tle psychologii wieku młodzie
ńczego, stanów nieokreślonej egzaltacji, wyrażających się 
w posępnych i idealistycznych marzeniach. Wykształtowa
ne w „Godzinie myśli" środki analizy psychologicznej 
użytkuje teraz poeta dla celów dramatycznych, dla pod
budowania samobójczej decyzji Kordiana ( ... ). Sprawa 
miłości stanowi przeto główny trzon uczuciowych i filozo
ficznych treści dotyczących Kordiana. 

Jak pod względem dramaturgicznym rozwiązuje 
ją poeta? Kordian wygłasza romantyczną pochwałę po
winowactwa dusz zakochanych. ( ... ) Przenosi on zatem 
teorię romantycznego magnetyzmu serc w sferę uogól
nień jak najbardziej wyidealizowanych, w sferę zgodną 
z młodzeńczą psychologią ludzi jego warstwy społecznej 
i jego czasu. „Na jednego anioła dwóch dusz ziemskich 
trzeba". 

Tą drugą duszą - jeżeli konkretnie w ramach akcji 
dramatycznej, jeżeli ze stanowiska Kordiana myśleć - mo
że być tylko Laura. Tymczasem w brutalnym, prozaicznym 
zgrzycie okazuje się z natychmiastowej odpowiedzi Laury, 
że kobietę tę można było wprawdzie wyidealizować w mi
łosnym uniesieniu, ale do obrazu takiego zupełnie ona nie 
dorasta. Nie pojmuje słów Kordiana ta rzeczywista salono
wa dama romantyczna, chętnie przyjmująca hołdy mło
dzieńcze, ale nie ich konsekwencje, nie treść filozoficzną, nie 
dramat młodego serca ( ... ). 

Decyzja samobójstwa Kordiana i scena w pokoju 
Laury. Scena z której dodatkowo poznajemy fakt, że 
Kordian to nie poeta albumowy, ale poeta rzeczywisty, fakt 
konieczny dla dalszych jego losów. 

Dopiero w pokoju Laury uczucia Kordiana po
znajemy do dna, poznajemy z jego albumowego wiersza. 
Laura tego wiersza dotąd nie czytała. Traktowała go jako 
grzecznościowy zapis w albumie. Kiedy widzimy ją czytają-

cą - czyta go po raz pierwszy. Dowiaduje się z przeraże
niem, że jest sprawczynią samobójczej decyzji Kordiana. 

Jeszcze się waha, nie chce zdradzić swojej trwogi. 
Słowa Grzegorza potwierdzają lekturę pięknego liryku, któ
ry jest właściwie testamentem bohatera. Tym dramatycz
nym akcentem kończy się jego najwcześniejsza młodość. 

II 

Kordian w drugim okresie to nie 15-letnie, jak go 
Grzegorz nazywa: dziecko, lecz młodzieniec, który już 
nabył gorzkiego doświadczenia, który dojrzał i nadal 
daremnie szuka celu w życiu ( ... ). W postaci romantycznej 
podróży akt II ukazuje kolejne ogniwa tego doświadczenia 
( ... ). 

Konstrukcja dramaturgiczna całego aktu służy te
mu właśnie zadaniu z niespotykaną samowiedzą artystycz
ną sformułowanemu przez twórcę: ocena i wzrost bohatera 
poprzez scenę świata daną w wojażu jako motywie kom
pozycyjnym. 

Zawartość ideowa poszczególnych scen uwarunko
wana została przez to założenie. Nie przedstawia ona więk
szych trudności w zrozumieniu, jeśli chodzi o scenę w par
ku, obydwie sceny z Wiolettą oraz posłuchanie u papieża. 
Władza pieniądza nad wszelkimi typami stosunków między 
ludźmi (monolog Dozorcy), jak nad uczuciem miłości; ta 
druga władza zobrazowana w scenach z Wiolettą. 

Także scena u papieża jest absolutnie jednoznaczna 
w swojej treści ideowej i funkcji dramatycznej ( ... ). 

Inny charakter posiadają sceny na skałach Dover 
oraz na szczycie Mont-Blanc. Doświadczeń bohatera i oce
ny rzeczywistości nie posuwają naprzód środkami stosowa
nymi w pozostałych scenach aktu. W ramach wspaniałego 
wiersza, w ramach kwestii scenicznych pełnych retorycz
nego polotu słowa, występują przecież w tych pozostałych 
scenach normalne działania sceniczne postaci, układające 
się we wnioski - na ogół - drogą realistycznej wymowy 
tych wszystkich działań. 

Zdawałoby się, że skały Dover i skały Mont-Blanc 
mamy prawo przyporządkować do czysto romantycznych 
scen aktu I. To tylko pozór. Chociaż i w jednym, i w dru
gim wypadku Kordian zostaje ustawiony w scenerii o wiele 
bardziej niezwykłej aniżeli park jesienią przy księżycu 
w wiejskiej posiadłości, na szczycie Europy i skałach 
nadmorskich nie poetyzuje on w sposób, który jako 
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jednolity łańcuch pozwalałby potraktować tego rodzaju 
sceny w obydwu aktach. 

Kordian sumuje bowiem zupełnie inne doświad
czenia, nie zasób marzeń romantycznego piętnastolatka, 
lecz gorzkie nauki wojażu o zupełnie realistycznym sensie 
i wyniku ( ... ). 

Pierwsze słowa Kordian wygłasza na skałach Do
ver. Drugie na skałach Mont-Blanc. Identyczna w nich 
treść: zniweczenie romantycznej złudy w imię rzeczywisto
ści przyswojonej drogą trudną i pełną goryczy. Funkcja 
dramaturgiczna tych scen także jest nowa i swoista. Spraw
dzić się ona daje przede wszystkim w monologu bohatera 
na szczycie Mont-Blanc. Na treść i sens ideowy tego 
monologu składają się nabyte dotychczas doświadczenia 
Kordiana, składają się filozoficzne próby ich uogólnienia, 
treść ta jest bogata i wieloznaczna. Funkcja w dramacie 
i w dalszym rozwoju akcji natomiast jest prosta - zapada 
decyzja powrotu Kordiana do kraju i działania na ziemi 
ojczystej. Nie tylko Kordian osobiście podejmuje tę decy
zję. Podejmuje ją cała logika wydarzeń obecnych w jego 
osobistym losie. Kordian wykonywa tylko jej nakazy. 

Dlaczego jednak decyzja ta zapada w tak niezwykły 
sposób? ( ... ) Czy wyobrażamy sobie Kordiana, który swój 
wielki monolog wygłaszałby z nogą na stopniu dyliżansu, 
wśród trzaskania z bicza zniecierpliwionego pocztyliona? 
( ... ) W momencie tak przełomowym i tak doniosłym -
dopiero uniezwyklenie zjawisk otaczających bohatera staje 
się czymś przymiernym do wagi tej decyzji, czymś przymie
rnym do jej doniosłości. ( ... ) Wielką logikę wydarzeń 
i doświadczeń obsługuje niezwykła sceneria. Do niej jest 
przymierna. Dlatego chmury i wichry zanoszą Kordiana 
do ojczyzny. Oto jesteśmy przy słupie granicznym Królest
wa Kongresowego, minęły lata najwcześniejszej młodości 

przemieniony bohater powraca do kraju ( ... ). 

m 
Pomiędzy symbolicznym odlotem bohatera ze 

szczytu Europy a sceną następną, w której on się pojawi, 
sceną w podziemiach katedry św. Jana, musiały się roze
grać w świadomości Kordiana dalsze przemiany. Nie ten 
sam człowiek przemawia do spiskowych, którego poeta 
w symboliczny sposób przerzucił do kraju. Podobnie jak 
między II a III aktem, założyć trzeba znów niewidoczny 
w działaniach dramatycznych przebieg czasu i doświadczeń 

Kordiana w kraju, który tłumaczy wyższy stopień jego 
dojrzałości ideowej ( ... ). 

W dwóch pierwszych aktach wydarzenia przepływa
ją przez osobę Kordiana - jak w epickiej narracji. 
W spisku koronacyjnym i w Warszawie Kordian postęp
kami swoimi czy nawet ich brakiem, jak w sypialni cara, te 
wydarzenia wywołuje - takie jest prawo dramatu. I dlate
go zapewne dwa pierwsze akty Słowacki potraktował 
krótko, tylko jako przygotowanie do dramatu właściwego. 
( ... ) Dramat już dawno, od czasu opowiadań Grzegorza, 
osadzony został w historii. Teraz ponownie zostaje w niej 
osadzony drogą poprzez świadomość głównego bohatera 
i poprzez granice tej świadomości. Kordian przeprowadza 
najpierw coś w rodzaju wielkiego wykładu historiozoficz
nego, od rozbiorów Polski, od rewolucji francuskiej po
czynając. Bohater pojął zatem, w jakiej epoce żyje napraw
dę. Pojął do granic dostępnych jego doświadczeniu społe
cznemu. Łudzi się, że wystarczy zamach na rodzinę carską, 
a rozlegnie się w całym kraju - „płacz ogromny zmart
wychwstania"( ... ). Kordian nie przestał być poetą. Drugie 
jego wielkie wystąpienie to wystąpienie poety, nie al
bumowego wielbiciela romantycznych dam, lecz poety 
romantycznego historyzmu, wiary w patriotyczne obowią
zki poezji narodowej. Wystąpienie pełne niezwykłej egzal
tacji, uniesienia, niecierpliwego patosu. 

Trzy kolejne sceny dalsze, w których podmiotem 
głównym jest Kordian, stanowią łańcuch o wyjątkowej 
konsekwencji dramaturgicznej. Konsekwencji w tym zna
czeniu, że każda z nich jst sceną-metaforą, sceną-symbolem, 
sceną-skrótem dramatycznym, mimo to w każdej z nich 
środki dramatyczne są odmienne. Scena ze Strachem i Ima
ginacją, szpital i więzienie - wszędzie Kordian jest głów
nym podmiotem, ale w coraz to innym momencie jego 
biografii ideowej. Środki dramatyczne przystosowane są do 
tych odmiennych momentów. 

W scenie przed sypialnią cara ma zapaść decyzja 
i jeszcze się toczy o nią walka. Walka niezwykła, patetyczna, 
o podobnej pojemności ogólnych treści co w scenie na 
Mont-Blanc. Dlatego środki dramatyczne są podobnego co 
w niej rzędu . Ponieważ zaś dotyczą psychiki bohatera, przy
bierają wygląd widmowych alegorii. Dokonuje się to środ
kami fantastycznymi, ale jedynymi, które w realnej sytuacji 
Kordiana, stojącego na warcie, miał poeta do dyspozycji. 
Bo sens sceny to monolog wewnętrzny bohatera. 



W szpitalu dla obłąkanych Kordian znajduje się po 
klęsce wszystkich swoich dążeń. Znów postać na pół 
fantastyczna towarzyszy rozrachunkowi bohatera z samym 
sobą. Znów bowiem monolog wewnętrzny, monolog mo
ralny bohatera, stanowi właściwą zawartość sceny. Jest to 
jednak monolog człowieka tragicznie przegranego, dlatego 
nic z fantastyki podniosłej, patetycznej, niezwykłej nie 
mogło go wyrazić. Doktor, stylizowany na szatana, to 
wcielony duch sceptycyzmu ( ... ). 

W tych obydwu scenach Kordian właściwie milczy. 
Skończyła się jego wielka retoryka, okazała się nieużytecz
ną. Przemawiają za niego widma i twory ironicznej fantas
tyki, we wspaniały pozbawiony jakichkolwiek luk sposób 
punktując węzłowe ogniwa klęski bohatera i przemian jego 
psychiki ( ... ). 

„Izba klasztorna, obrócona na więzienie, okno kra
towe, stół i łóżko drewniane" to znak sprowadzenia Kor
diana do takiej rzeczywistości, jaka go nigdy dotąd nie 
otaczała. Do rzeczywistości w jego duszy i sumieniu, do 
rzeczywistości w losie skazańca, do rzeczywistości w całym 
otoczeniu ludzi i miejsca - cela więzienna, Grzegorz, 
spowiednik. Przejmującej prawdy takich momentów nie 
wyrazi ani też nie podniesie artystycznie żaden element 
fantastyki ( ... ). 

Ostatni wielki monolog Kordiana, jego pożegnanie 
z przegranym życiem, bardziej nosi przeto charakter pat
riotycznego liryku aniżeli czysto politycznego wystąpienia 
z gatunku tych, jakie Kordian wygłaszał w podziemiach 
katedry ( ... ). 

Nie tylko problematyka „Kordiana" zatacza wielki 
łuk od urojonego, bezpłodnego samotnictwa w imię złudy 
i idealizmu do gorzkiej prawdy o rzeczywistej samotności 
społecznej, o rzeczywistej klęsce patriotycznego bojownika 
o wolność. Podobny łuk zataczają środki dramaturgiczne 
dzieła, sposoby wypowiedzi scenicznej, rodzaje frazy stylis
tycznej służącej głównemu bohaterowi - zataczają łuk od 
poetyzacji rzeczywistości po surową wymowę celi więzienej 
i patriotycznej goryczy. A epicka opowieść prowadzona 
sposobami sceny staje się dramatem. 

Po raz ostatni oglądamy Kordiana, kiedy oficer 
plutonu egzekucyjnego podnosi ramię - to ostatni gest 
przed komendą: Pal! Gdy opuści ramię, padną strzały. Lecz 
tych strzałów już nie słyszymy. Poeta przerywa akcję. 
Dlaczego? Czy więc ginie bohater, czy też nie? Można snuć 

tylko domysły ( ... ). Bo przecież dramat miał mieć ciąg 
dalszy. Przecież stanowił jedynie pierwsze ogniwo trylogi~ 
więc Kordian musiał być ocalony ( ... ). 

I dlatego właśnie kurtyna zapada, zanim padną strza
ły, ażeby w widzu nie utrwaliło się przekonanie, że bohater 
zginął definitywnie i nieodwołalnie. Od samobójczego gestu 
po konieczność śmierci za ojczyznę przebiega bowiem -
mimo wszystkie załamania, klęski i wahania - droga 
bohatera dramatu, od którego całość wzięła imię, bohatera, 
którego losy wyznaczają główną osnowę „Kordiana". 

Kazimierz Wyka, O „Kordianie". Tekst opub
likowany w programie do „Kordiana" wysta
wionego przez Teatr im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie, 1956. 

TEATRALIA 

Pierwszą pełną realizacją sceniczną „Kordiana" by
ło przedstawienie w dniu 25 XI 1899 r. w Krakowie 
w Teatrze Miejskim (dziś Teatr im. Juliusza Słowackiego). 
A oto fragmenty ciekawszych recenzji, które ukazały się po 
krakowskiej premierze. 

Recenzja Stanisława Tarnowskiego ukazała się 
w „Przeglądzie Polskim" (1899, z. VI, grudzień): 

„Kordian" nie był nigdy grany na scenie. To przed
stawienie było absolutnie pierwszym. Rzecz jest wiadoma 
i widoczna, że poemat nie był pisany dla sceny; żadna też 
dotąd nie próbowała postąpić przeciw niewypisanej, ale 
łatwej do wymiarkowania intencji autora. Ale że pytanie było 
bardzo ciekawe, jak by się „Kordian" wydal w graniu, to nie 
ulega wątpliwości. Nie dziwimy się też obecnej dyrekcji 
krakowskiego teatru, że „Kordian" nie dawał jej spać 
spokojnie - że chciała go i sama zobaczyć, i pokazać. 
Przedsiębiorczość, popęd do przedstawiania rzeczy niezwyk
łych, świadomość, że to należy do zadań dyrekcji, która cel 
swój szlachetnie pojmuje, to są zalety wielkie, które milo jest 
i widzieć, i uznać. 



Przedsięwzięcie było śmiałe i obudziło też słusznie 
żywe w publiczności zajęcie. Ciekawość była wielka, życze
nia gorące, żeby się rzecz udała. Jak się udała? Naszym 
zdaniem „Kordian ", nie dla sceny pisany, nie zyskuje też na 
scenie. Jego słabe strony występują wyraźniej niż w czytaniu 
- piękności mniej wyraźnie dlatego, że widz musi spiesznie 
zdążać za aktorem, a nie może się zatrzymać i zastanowić 
nad tą lub ową myślą czy zwrotem. Ale to Słowacki tylko nie 
wyszedl całkiem dobrze na tej próbie. Teatr, jego dyrekcja 
i jego artyści wyszli z niej nie tylko zwycięsko, ale świetnie. 
Przedstawienie „Kordiana" było jednym z najpiękniejszych, 
może zupełnie najpiękniejszym, jakieśmy w Krakowie widzie
li. Słowacki, gdyby wstał z grobu, byłby kontent i wdzięczny. 
Dekoracje, układ scen, ubiory, ruch scen zbiorowych, wszyst
ko to było starannie, umiejętnie, con amore zrobione; widać 
było szczery i gorący zamiar wszystkich, żeby dobyć wszyst
kich sil dla powodzenia tego dzieła. Żałujemy tylko, że nie 
zostawiono prostego podziału na akty, ale na afiszu były 
«obrazy» ponazywane tytułami, o jakich Słowacki nic nie 
wiedział. 

Powodzenie było zasłużone i wielkie. Nie tyle jeszcze 
dowodziłyby go rzęsiste oklaski, ile to wrażenie, z jakim 
publiczność patrzała i czekała na ciąg dalszy. Po każdym 
spuszczeniu kurtyny wysypywali się ludzie ze wszystkich 
miejsc na korytarze jak rój pszczół z ula; szmer, brzęk, gwar, 
jak kiedy pszczoły się roją (. . .). 

Z aktu II wypuszczono - słusznie - Anglię, jeszcze 
słuszniej gorszącą scenę z papieżem. Została scena z Włosz
ką. Bardzo dobrze ułożona i bardzo dobrze grana; nie tylko 
przez Kordiana samego, ale i przez Wiolettę (p. Przybyl
kówna). Tylko tych, którzy chcą iść na przedstawienie 
z pannami, przestrzegamy, że lepiej się spóźnić i przyjść po II 
akcie (. .. ). 

Kiedy w podziemiach św. Jana ukazał się Prezes (p. 
Solski) , mo~na było mieć złudzenie, że to Niemcewicz, tylko 
w masce. Zywy jego portret przez barona Gros. O nie
sprawiedliwości Słowackiego względem starego Ursyna 
i o tym, że daje mu w usta argumenta fałszywe, jakich nie 
używał, nie tu miejsce mówić. Znowu doskonały układ sceny 
i doskonały malowniczy efekt spiskowych schodzących się 
pomału, hasła odzywającego się w głębi. Scena sama, 
oczywiście nierównie dramatyczniejsza niż dwa pierwsze 
akty, jednak prawdziwie dramatycznego wrażenia nie robi. 
Dlaczego? Dlatego że ten zapal i determinacja ustępują bez 

dobrego, bez zrozumiałego powodu. Co się stało? Dlaczego 
oni się tak w jednej chwili zmienili? Szpieg zabity i zaraz 
pochowany takim powodem nie jest. Znowu wina autora, nie 
aktorów. Czy jego wina, że Kordian stal przed ołtarzem jak 
rozkrzyżowany? W tekście mowa o krzyżu jest, to prawda. 
Ale o tym mowy nie ma, żeby Kordian miał udawać postawę 
Pana Jezusa na krzyżu i tego, zdaniem naszym, robić nie 
należało (. .. ) . 

Rola Kordiana wypełnia wla.friwie cały poemat. Ona 
jedna jest wielką rolą. Jest niesłychanie trudna. Aktor musi 
być rozmarzonym chłopczykiem w I akcie, gorzkim byronis
tą w II, mieć poryw bohaterstwa na Mont-Blanc, w scenie 
spisku ten pierwiastek zapału szczerego zachować i spotęgo
wać, a połączyć go z naturą nerwową, marzycielską, nieled
wie kobiecą. Kiedy idzie zabijać cesarza, musi być w stanie 
halucynacji, przywidzeń, prawie obłąkania. Na Saskim placu 
bierny, bez jednego słowa, musi cierpieć straszliwe męki. 
W scenie więzienia musi się młody, zdrów, pełen życia, od 
życia odrywać. Do tych trudności dodajmy, że fizycznie rola 
musi być nieslychanie męcząca. Ogromnie długa, prawie 
ciągle na scenie, tysiąć paręset wierszy do spamiętania 
i wypowiedzenia. 

P. Tarasiewicz nie tylko tym wszystkim trudnościom 
dal radę, ale dal im radę tak, że przeszedł wszystkie 
oczekiwania ludzkie, ale może i swoje własne. 

* 
Jednym z najbardziej interesujących pogłosów kra

k.owskiej prapremiery dramatu jest zamieszczony w „Gło
sie Narodu" (1899, nry 270 i 271 z 27 i 28 listopada) artykuł 
Kazimierza Tetmajera pt. „Kordian". 

, (. .. ) Lwia rola przypadła panu Tarasiewiczowi, 
o ktorym śmiem powiedzieć, iż wydaje mi się wielkim 
w przyszłości artystą. Bez żadnej maniery, ze zrozumieniem 
i odczuciem, jak się to mówi, odtwarzał on Kordiana, rolę 
trudną i męczącą nad wyraz, nie do pojęcia ze swoją 
dojrzałością lat piętnastu, nie do uwierzenia fatalnie złamaną 
przez ów zjazd na chmurze ze szczytu Mont-Blanc, tak iż się 
w końcu nie wie, duch to czy człowiek? Jeżeli duch, symbol, 
personifikacja, to trzeba mu odjąć cechy realizmu. - Ależ 
nie, to człowiek rzeczywisty, wysoki, orli, przedstawiciel idei, 
ale człowiek. Wielki poeto! Twoja wina, że nigdy żaden 
najznakomitszy aktor nie będzie naprawdę wiedział, jak ma 
twego Kordiana pojąć i odtworzyć. 



P. Tarasiewicz ma doskonale warunki na scenę, jest 
wysoki, zgrabny, ma małe ręce i nogi, małą głowę, wyraźny, 
pełny, dono.fny głos, wyraziste, energiczne spojrzenie - to 
wszystko pomogło mu w roli Kordiana ogromnie. Gdy się 
przymioty zewnętrzne połączyły z przejęciem się rolą, z prze
studiowaniem jej i opanowaniem ogromnym, z wżyciem się po 
prostu w Podchorążego: całość wypadła wybornie. Być może, 
że w scenie z Laurąp. Tarasiewicz tego byronistę, ale nie bau
delairzystę jeszcze, cokolwiek przemodernizowal, ale cóż miał 
robić z tym piętnastoletnim chłopakiem gadającym jak Ham
let, a przynajmniej blisko Hamleta? Być może, że jeszcze p. 
Tarasiewicz wygląda tak, jakby chciał panować nad Kordia
nem, jakby mu się dal porywać tylko w pewnej mierze, w pew
nym stopniu, jakby nie chciał być sam tak szalony,jakjest ten 
szaleniec, którego przedstawia. Bądź co bądź tylko powin
szować można młodemu artyście jego kreacji i mówię śmiało, 
że nie wiem, czy jest dziś w Polsce aktor, który by Kordiana 
potrafił zagrać lepiej, nie wyjmując nagło.fniejszych. 

Może tylko jeszcze więcej uczucia, więcej oddania się 
w ręce temu płomiennemu chłopcu. Ależ i to prawda, że 
pierwsze przedstawienie było naprawdę dopiero próbąjenera
lną; poczekajmy, kiedy p. Tarasiewicz zagra raz piąty 
i szósty, kiedy pozbędzie się całej tremy, oswoi z rolą, po 
prostu wswoi w nią. To pewna, że deklamuje ślicznie, z całym 
pietyzmem dla wiersza i dla wiersza Słowackiego, najpięk
niejszego i najmisterniejszego z wierszy polskich. Cieniował 
p. Tarasiewicz w dialogu z Laurą np. rzeczy subtelne, jak 
światło księżyca na liściach, bardzo subtelnie i inteligentnie. 
Zdaje mi się, że rośnie nam w nim Mazepa, Szczęsny 
Kossakowski, Romeo, może i Hamlet. 

Rolę Laury odegrała panna Bednarzewska bardzo 
dobrze, ale rolę tę tak skrócono, że nie miała wiele pola do 
popisu. Może by dobrze było na miejsce usuniętej na drugim 
przedstawieniu bajki, dać więcej głosu Laurze. Pp. Kotarbiń
ski, Solski, Roman, Stępowski, Mielewski, Przybyłowicz -
wszyscy wywiązali się ze swoich zadań dobrze lub bardzo 
dobrze. P. Siemaszce dano niewłaściwie rolę Księdza. Istot
nie czarującą Wiolettą była panna Przybylkówna, wyglądała 
ślicznie i powabnie i nie można się dziwić Kordianowi, że się 
w niej zaszalał. Rolę tę dublowała panna Filippi-Mikorska 
z wielkim powodzeniem, co podnieść należy, gdyż na naucze
nie się roli miała zaledwie parę godzin. Zdolna to i pożytecz
na artystka. Pani Siemaszkowa i p. Węgrzyn odegrali swoje 
role bez zarzutu. 

Ale o grze aktorów już pisano. Pozostaje nam tylko 
wyrazić najwyższe uznanie reżyserowi, p. Solskiemu, który 
istotnie dokonał trudnego zadania. Również szczera po
chwala należy się p. Szpitziarowi, którego dekoracje, Mont
-Blanc i plac Zamkowy np., były wprost wspaniale. W ogóle 
pod względem dekoracyjnym „Kordian" nie mógł być wysta
wiony świetniej, staranniej i z większą znajomością rzeczy. 
Dyrekcja, reżyseria i personel pomocniczy wydali sobie przed
stawieniem technicznym „Kordiana" najlepsze świadectwo. 

Jedna rzecz, co raziła w „Kordianie", to opuszczenia 
i skreślenia. Że skreślono to i owo dla długości, dobrze; że 
jakieś inne względy i zewnętrzne władze ocenzurowały „Kor
diana" - trudno, nie może być inaczej, ale cokolwiek bądź, 
wykreślenia dały się czuć, dały się czuć w rytmie i rymie, 
których często brakowało lub były zepsute. I to szkoda. 
Zapewne dla szerszej publiczności usterki te nie były do
strzegalne, ale ci, którzy „Kordiana" znają, i dla których 
wiersz Słowackiego jest najpiękniejszym muzycznym koncer
tem, ci żałują, że nie można było deklamować wszystkiego 
tak, jak poeta napisał. 

Publiczność na obu przedstawieniach zapełniła teatr, 
słuchała sztuki z pietyzmem i entuzjazmem i niewątpliwie 
„Kordian" wejdzie w stały skład krakowskiego repertuaru. 
Jest to jednak sztuka tylko dla inteligencji; dla tych, którzy 
się obrażają, kiedy się ich do „inteligencji" liczy, stanowczo 
nie. Ależ będziemy mieli jeszcze także „Miejsca dla kobiet"!, 
w drugim i trzecim wydaniu repertuar musi być urozmaicony, 
a dyrekcja musi dbać o to, aby odwiedzała go i inteligencja, 
i ci, którzy się obrażają, kiedy są do niej liczeni. 

* 
Afisz krakowskiej premiery „Kordiana" podaje na

stępujące dane o tym przedstawieniu „poematu dramatycz
nego Juliusza Słowackiego ułożonego na scenę w 10 
obrazach". Przedstawienie odbyło się w sobotę o godzinie 
7 wieczorem i trwało do godziny 11. Obrazy miały na
stępujące tytuły: „W domu rodzinnym", „We Włoszech", 
„Na szczycie góry'', „Na placu Zamkowym w Warszawie'', 
„Spisek", „W Zamku Królewskim", „Na placu Saskim", 
„Więzienie'', „Spór mocarzy", „Plac Marsowy". A oto spis 
aktorów: Mikołaj I - Kotarbiński, W. Książę - Roman, 
Kordian - Tarasiewicz, Prezes - Solski, Grzegorz - Stę
powski, Ksiądz - Siemaszko, Weteran - Jej~e, Nie
znajomy - Mielewski, Spowiednik - Przybyłowicz, Ku-



ruta - Sarnowski, Pierwszy z Ludu - Zawierski, Drugi 
z Ludu - Jednowski, Trzeci z Ludu - Skalski, Szewc -
Puchalski, Szlachcic - Wójcicki, Szyldwach - Segeny, 
I Młodzieniec - Frączkowski, II Młodzieniec - Senow
sk~ Grabarz - Strycharski, Garbaty Elegant - Moris, 
Laura - Bednarzewski, Violetta - Przybyłko, Matka -
Senowska, Strach - Węgrzyn, Imaginacja - Siemasz
kowa, Diabeł - Puchalski, Widmo - Frączkowski. Po
nadto afisz podawał: „Nowe dekoracje w obrazie II pędz
la p. S. Jasińskiego. W obrazach III, IV, VII pędzla 
J. Szpitziara oraz Kurylasa i Przybytnowskiego. Nowe 
kostiumy wykonane w pracowni teatralnej pod kierunkiem 
p. L. Rozwadowicza. Nowe rekwizyta". Drugie przed
stawienie „Kordiana" - jak podaje afisz - odbyło się 
w niedzielę 26 listopada wieczorem. 

Marian Bizan, Paweł Hertz, Glosy do „Kor
diana", Warszawa 1972. 

SŁOWACKI NA SCENACH WROCLA WIA 

Teatr Współczesny 
„Zawisza Czarny'', reż. Andrzej Witkowski, prem. 21 
I 1961 
„Horsztyński'', reż. A. Witkowsk~ prem. 28 IV 1963 
„Samuel Zborowski", reż. A. Witkowski, prem. 25 IV 
1970 
„Ksiądz Marek", reż. Andrzej Makowiecki, prem. 11 II 
1983 

Teatr Polski 
„Mazepa", reż. Władysław Bracki, prem. 18 V 1946 
(Teatr Wielki, dziś Opera) 
„Mazepa", reż. Maria Leonia Jabłonkówna, prem. 13 
IV 1949 (Teatr Wielki) 
„Maria Stuart", reż. Ludwik Benoit, prem. 7 V 1955 
„Fantazy'', reż. M. L. Jabłonkówna, prem. 21 II 1959 
„Balladyna", reż. Maria Straszewska, prem. 24 I 1965 
„Kordian", reż. Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowsk~ 
prem. 19 XI 1965 
„Sen srebrny Salomei", reż. K. Skuszanka, prem. 15 IX 
1967 
„Fantazy'', reż. K. Skuszanka, prem. 30 I 1969 
„Balladyna", reż. Krystyna Meissner, prem. 12 I 1991 
„Fantazy", reż. Maciej Prus, prem. 22 XI 1997 

PWST - Wydział Aktorski (spektakle dyplomowe) 
„Fantazy", reż. A. Makowiecki, prem. V 1983 (Teatr 
Polski - Sala Prób) 

- „Książę Niezłomny" (wg Calderona), reż. Bogusław 
Kierc, prem. III 1994 (Teatr Szkolny PWST) 

Studio Dramatyczne przy Państwowych Teatrach Drama
tycznych we Wrocławiu 
„Mazepa" (fragmenty), prem. VII 1959 - pokaz dyp
lomowy przygotowany pod kierunkiem Andrzeja Pol
kowskiego (Teatr Polski - Scena Kameralna) 

Drugie Studio Wrocławskie 
- „Anhelli", reż. Mirosław Kocur, prem. 1 XI 1987 

Teatr Laboratorium 
„Książę Niezłomny" (wg Calderona), reż. Jerzy Groto
wski, prem. 20 I 25 IV 1965 
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Telefon: (071)3438281(7); Fax: 3423021; 
Telex: 712658; Komertel: (48)39124176 

TEATR PRZEDSTAWIA SWOICH PRZYJACIÓŁ 

DPELB --------
AUTOSERWIS DOLNY ŚLĄSK L & M 

SPÓŁKA Z O.O. 

53-015 WROCŁAW, ul. Karkonoska 50 
tel./fax (071) 62 8513 



TEATR PRZEDSTAWIA SWOICH PRZYJACIÓŁ 

PRODUCENT SOKÓW 
SYROPÓW OWOCOWYCH 

NAPOJÓW, KONCENTRATÓW 
52-327 Bielany Wrocławskie, 

ul. Wrocławska 52, tel./fax (071) 31127 31 

ŚWIDNICKA 19 
WROCŁAW 

TEL. 352-88 
FAX 44-80-16 

DOMY TOWAROWE 

CENTRUM s.A. 

Teatr Współczesny 
im. Edmunda Wiercińskiego 

50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 
tel. 443-276, fax 443-762 

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych 

JADWIGA GŁOGOWSKA 

Sekretarz literacki 

MARIA LUBIENIECKA 

Asystent scenograficzny 

BAJKA TWOREK 

Brygadzista sceny 

MARIAN WOŁCZECKI 

Główny akustyk 

MACIEJ PROSEK 

Światło 

ZBIGNIEW SUS 

Główny rekwizytor 

DANUTA WILK 

Kierownik techniczny 

BOGUSŁAW TOKARZ 

Pracownie 

krawiecka 

JOANNA JĄKALSKA 
ZENON MAŁECKI 

modełarsko-małarska 

STANISŁAW WASLUCK 
tapicerska 

BOGUSŁAW URBANIAK 

Kasa czynna: wtorki-piątki godz. 9.00-12.00 i 17.00-19.00. W wolne soboty 
i niedziele godz. 15.00-19.00. Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmujemy 

codziennie w godz. 9.00-15.00. Teł. 44-37-62, 44-32-76 w. 130. 
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