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Mój Kordian ... 

Tomasz Sobczak: ... to romantyk, nie potrafi jednak kochać. Je.st opę
tany potrzebą dokonania wielkiego czynu, ale nie wie na czym miałby on 
polegać. Jest także poetą, potrafi pięknie mówić -"odwalam i kruszę 
gałązki i ciernie spod stóp twoich, pani", ale z kobietami umawia się 
w kalesonach. 

Paweł Wolak: ... jest księdzem przesiąkniętym. ideami walki narodowo
wyzwoleńczej, walki z totalitaryzmem. To postać z ''podziemia" okresu 
stanu wojennego. 

Małgorzata Urbańska : .. . jest współczesną kobietą i ma w związku z tym 
wiele problemów. Musi się w tej współczesności odnaleźć, musi od
naleźć swoją kobiecość, a jednocześnie być odporną wobec świata 
mężczyzn i biznesu, świata wulgarnegÓ. Poszukuje skutecznej metody na 
ocalenie tego, co pozwoli jej utrzymać "kręgosłup". Myślę, że taka jest 
współczesna kobieta, szuka "konstrukcji", bo wszystko co miękkie i de
likatne, zabija kobiecość. 

Przemysław Bluszcz: ... jest smutny i bardzo się nudzi. I takjak pozostali 
wciąż czegoś szuka. Jest dekadencki, fin de siecle'owy Jest mu źle, 
wszystko go uwiera, nawet sprężyny w łóżku. Chyba jest mało ·roman
tyczny, ale mimo wszystko nie można zapominać, że : jak każdy z Kordia
nów-jest poetą. 

Anita Poddębniak: ... to postać z okresu li wojny światowej, postać 
kobieca rzecz jasna. Jej światopogląd jest chyba bardzo blisk· 
romantycznemu Kordianowi Słowackiego, wciąż poszukuje, <fążY. 
do realizacji wielkich ideałów. ' 
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"Kordian" według Kamzy. 
Uwagi po lekturze egzemplarza reżyserskiego. 

"Dziś pierwszy dzień nowego wieku ... " 
U Słowackiego wieku XIX, w egzemplarzu reżyserskim 

Pawła Kamzy- XXI. Data "Przygotowania" zostaje w egzem
plarzu precyzyjnie określona: jest 31 grudnia 1999 roku. 

_Zamiast diabłów i czarownic, mieszających w czarodziej-
skim kotle zobaczymy uczest- , ników współczesnego 
balu sylwestrowego. 
Czekając aż "zegar 
się odgrywa
worocznej. W 
słon zostaje 
wany Sza
tychmiast po
n ie. Odtąd to 
nym reżyserem 
Państwa przedsta-
o bd zie I a biografią 
nawców. 

uderzy" bawią 
niem szopki no-
jednej z od
żartem wez
tan, który na

jawia się na sce-
on stanie się głów

og I ą da n ego przez 
wienia. Paweł Kamza 

Kordiana aż pięciu wyko-

Każdy z nich pozostaje poetą, ale też każdy w swych 
twórczych poszukiwaniach.inne ściga cele. Również w innym 
momencie dziejowym ostatnich dwóch stuleci zostaje osa
~zony. Mamy więc Kordiana z czasów li wojny światowej 
1 romantyzm tyrtejski, poezję patriotyczną towarzyszącą wal
ce narodu o niepodległość; mamy Kordiana modernis
tyczne_go dekadenta; Kordiana egzystencjalistę, ekspery
m~n~u1ącego z przekraczaniem życiowych granic; Kordiana 
usiłującego poprzez akt poetycki dotrzeć do Boskiego 
Absolutu. 

Każda z tych postaci, zalążkowo mniej lub bardziej 
ukształtowana, istnieje w postaci bohatera dramatu Sło

wackiego. 

Wydobywając je, dzieląc i uwyraźniając, Kamza doko
nuje swoistego remanentu tradycji dziedziczonych po ro
mantyźmie. Które z nich sąjeszcze i dziś żywe, inspirujące 
i atrakcyjne? · , · 

Są~zę, że bardzo ważne jest postawienie tych pytań, 
obecnie zwłaszcza, gdy powszechnie odmawia się roman
tyzmowi możliwości wpływania na współczesność, gdy dos
trzega się w nim jedynie anachroniczny światopogląd, pow-
~t.ały "'"f . szczególnych (niew~la, z~b<;>ry), i dziś szczę-
shw1e minionych, oko- hcznosc1ach historycz-
nych. Czy jednak w istocie, bez usz-
c~erbku. d~a nas samych, możemy 
się odc1ąc od owego "ro-
mantycznego balastu"? 
Od wiary w stwórczą 
moc poetyc- kiego słowa? 
Od przekonania o prawie jednostki 
do niezgody na rze- czywistość? Od 
przywiązywania wiei- kiej wagi do wolno-
ści marzenia? Wszystkie te pytania stawia do-
bitnie przed widzem reży- serskie opracowanie 
tekstu "Kordiana" dokonane przez Pawła Kamzę. Jest to 
przykład bardzo wnikliwej i radykalnej reżyserskiej lektury 
tekstu. 

. W_tym egzemplarzu nie spotkamy na przykład Wielkiego 
Ks1ęc1a Konstantego ani cara ale też, Bogu dzięki, problem 
rosyjskiej dominacji mamy już chyba poza sobą. Ich spór 
toczyć będą na scenie Aniofi Diabeł 

Zderzając groteskę z patosem, mieszając "żart, ironię 
i głębsze znaczenie" Kamza stara się przywrócić "Kor
dianowi", od dziesięcioleci klasycznej pozycji z kanonu 
naszych lektur, jego pierwotne, romantyczne brzmienie. 
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