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"Kordian" czyli sen o Polsce 
Prapremiera odbyła s ię w Krakowie. Sztukę wprowadził na scenę 

dyrektor Józef Kotarbiński - mimo oporów administracji reprezentującej 
właścicieli; grę aktorów reżyserowal Ludwik Solski, do współpracy 

zaproszono także malarza Włodzimierza Tetmajera. Przedstawienie 
trwało ponad cztery godziny i zakończyło się sukcesem - data 25 listopada 
1899 przeszła do historii teatru. Do tego dnia "Kordian" Słowackiego 
uchodził za utwór niemożliwy do wystawienia. 
Jako ciekawostkę odnotujmy, że do realizacji sztuki ośmielili 

Kotarbińskiego uczniowie Szkoły Realnej we Lwowie, którzy już 2 i 3 
lutego 1899 wystawili rozgrywającą się w podziemiach katedry scenę III 
aktu IV "Kordiana" - i w ten sposób pokazali drogę Kotarbińskiemu. Była 
to dosłownie i w przenośni "droga · na skróty". Kotarbiński wykreślił 
epizody luźniej zwiąf'.ane z dziejami głównego bohatera -Przygotowcmie i 
Prolog, bajkę O Janku, co psom szył buty, scenę koronacyjną a także sceny 
rozgrywające się w Watykanie, w Londynie i w domu wariatów. Od tej 
pory tradycja skrótów rządzi wystawieniami "Kordiana". Na pociechę 
powiedzmy, że podobnie postępują Anglicy, którzy przez bezlitosne 
skracanie Szekspira zrobili z jego wizyjnych dramatów coś w rodzaju 
socrealizmu. Jedynym narodem, który ogląda arcydzieła swych mistrzów 
w całości są Niemcy, a i to pod kilkoma warunkami; po pierwsze, muszą to 
być dzieła Wagnera, po drugie nie mogą trwać dłużej niż 25 godzin na 
dobę, po trzecie, czwarte i piąte: by w trakcie przedstawienia wolno było 
jeść serdelki, pić piwo i drzemać . 

Część pierwsza: dramat jako sen 

Tak więc przez lat 65 sztuka Słowackiego uchodziła za dramat 
niesceniczny, dramat któremu dorównać mogła tylko wyobraźnia. 
Również dzisiaj wprowadzenie jej na scenę stanowi najtrudniejszy test dla 
teatru. "Kordian" jest najbogatszym artystycznie dramatem polskim, 
nawet światowym. Oczywiście podobne i równie trudne do realizacji 
pomysły można znaleźć już u Goethego, czy Szekspira - w żadnym jednak 
utworze nie są tak nagromadzone ilościowo i skondensowane jakościowo . 
Można powiedzieć, że dzieło Słowackiego jest antologią chwytów 
romantycznych, jest olśniewającym popisem możliwości technicznych 
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autora - a i teatru jeśli zostanie dobrze wystawione. "Kordian" to 
jednocześnie kontynuacja i przezwyciężanie poetyki Szekspira, to 
goetheański klasycyzm Prologu połączony z romantyczną liryką i 
surrealistyczną groteską. Słowacki pozostaje mistrzem zarówno wtedy, 
gdy wprowadza na scenę tłumy, jak i wtedy, gdy każe jednemu tylko 
aktorowi wypowiedzieć jedno tylko słowo przysięgam. (Jest to najkrótsza 
w dziejach dramaturgii scena koronacyjna!) . Swobodna kompozycja scen, 
świadome mieszanie technik i gatunków, wszystko to każe widzieć w 
Słowackim nie tylko kogoś kto tworzy dramat romantyczny, ale kogoś, kto 
go już podsumowuje. By takiego podsumowania dokonać musi jednak 
wymyślić nową formę. 

Poeta zrywa z regułami jedności miejsca i czasu, łamie porządek 
przyczyn i skutków, przenosi akcję z londyńskiego parku do Watykanu i na 
szczyt Mont Blanc, przeplata sceny tak prawdopodobne jak narada 
spiskowców z tak nieprawdopodobnymi jak Przygotowanie z udziałem 
diabłów i czarownic. Rzeczywistość "Kordiana" nie jest rzeczywistością 
naturalistyczną a jednak jest rzeczywistością ludzkiego doświadczenia. 
Najbardziej przypomina rzeczywistość snu. Można powiedzieć, że 

Słowacki zapoczątkował w Polsce dr am at ur g i ę o n i ryc z n ą. Jego 
godnym następcą będzie po latach Wyspiański, potem Witkacy Uako 
polemista Wyspiańskiego). Do tej linii nawiąże najzdolniejszy z młodych 
twórców czasu okupacji - Gajcy, a po wojnie trzy wit - kaczątka: 

Gombrowicz, Mrożek i Różewicz. Żaden z tych twórców jednak nie 
dorówna autorowi "Kordiana" - żaden z nich nie przeżywał snów o Polsce i 
o sobie tak boleśnie , że męczyły go nawet na jawie. 

Część druga: sen jako dramat 
Sen jest fonną - to znaczy służy do przekazania pewnych treści. Mówić o 
treściach "Kordiana" to jakby porządkować sny. Oczywiście treściami 
dramatu są miłości i rozczarowania bohatera, sceny w parku, na szczycie 
Mont Blanc, w Watykanie„. Ale przecież i te miłosne czy polityczne sceny 
możemy potraktować jak zaszyfrowane obrazy jak formy wyższego rzędu 
służące do przekazania treści jeszcze wyższych, filozoficznych. 
Sprowadzają się one do pytań o sens życia, z tym, że są one rozbite na 
bardziej konkretne pytania: o sens miłości, o sens religii, o sens działania 
na rzecz zbiorowości. W świecie dramatu - jak we śnie - Kordian 
podejmuje próby usensownienia życia swego bohatera, a to znaczy - także i 
swego, także całego swego pokolenia rozczarowanego klęską, zarażonego 
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nihilizmem. Można mówić o paralelizmie niezwykłe nowoczesnej, 
wychodzącej poza romantyzm fonny z niezwykle nowoczesną treścią. 
"Kordian" jest dramatem egzystencjalistycznym i zarazem dramatem 
głębszym niż literah1ra współczesnego egzystencjalizmu; dramatem, który 
nie tylko pokazuje zagubienie jednostki w labiryncie absurdu, lecz także 
ukazuje drogi wyjścia z tego labiryntu. 

PRÓBA PIERWSZA: MIŁOŚĆ. 
Sny o szczęściu we dwoje prędko zamieniają się w koszmar i groteskę . 
Zakwestionowany i ostatecznie zanegowany zostanie sens miłości - w 
każdym tego słowa znaczeniu. Rozmowy Kordiana z Laurą ukazują miłość 
idealną, przeciwstawiającą się życiu, rozsmakowującą się w tragizmie. 
Taka miłość nie może się inaczej skończyć niż tragicznie. Samobójstwo 
bohatera jest jej logiczną pointą, nie wyczerpuje jednak problemu miłości . 
Dlatego Kordian musi zginąć i musi żyć - by· poznać jeszcze drugi rodzaj 
miłości - tę materialną, której uosobieniem jest Violetta. Ta odmiana to 
miłość przyziemna i pogodzona z życiem. Przypqmina handlową ugodę i 
kończy się jak handel - zerwaniem stosunków, gdy jednemu z partnerów 
zabraknie pieniędzy. Zarówno miłość idealna stroniąca od zmysłowości, 
jak miłość materialna, zmysłowa zostają skompromitowane - a trzeciego 
rodzaju miłości jeszcze nie wynaleziono. 

PRÓBA DRUGA: RELIGIA 
Religia może łączyć ze wspólnotą, ale może ofiarować sens także samotnej 
jednostce. Lecz dla poety religia - w każdym wymiarze - jest problemem, 
jest raczej zadana niż dana. Słowacki odróżnia religię jako wiarę od religii 
jako instytucji. Ale jego bohater zakwestionuje obydwie. 
Kordian odrzuca religię zinstytucjonalizowaną, uosobioną w postaci 
papieża mówiąc, iż wiara dziecinna padła na papieskich progach. W 
komentarzach podkreśla się najczęściej, że bunt poety ma charakter 
polityczny, bo papież potępił walkę Polski' o niepodległość . Jest to prawda 
ale jeszcze nie cała. Na przykładzie stosunku papiestwa do Polski poeta 
ukazuje konflikt pomiędzy wartościami a instytucjami, które powinny im 
służyć. Jeśli nie służą - znaczy, że Kościół nie wierzy w wartości które sam 
głosi, że religia ufundowana jest na nihilizmie, że prawdziwa jest tylko 
instytucja. To właśnie w imię p a ń s t w o w y c h interesów Watykanu 
papież udaje, że wierzy w obłudne zapewnienia caratu i odmawia 
błogosławieństwa garści ziemi, w którą spłynęła krew polskich 

5 



męczenników. Dla Polaków papież ma prosty program zbawienia: 
Niech wasz naród wygubi w sobie ogni ów Jakobinskich zaród a poza-tym: 
Niech się Polaki modlą, czczą cara i wierzą. 
Słowa papieża ośmiesza w dramacie papuga, której poeta nie przypadkiem 
nadał imię "Luterka". Ale czy skrzek papugi można uznać za głos 
przywracający wartości? 

Słowacki kwestionuje również religię jako wiarę. Jeśli z przyrody można 
wyczytać jakąkolwiek myśl Boga to tylko myśl o śmierci. Więdną kwiaty, 
wiatr zrywa liście, celem uczuć - zwiędnienie - powiada Kordian. Myśl 
śmierci z przyrodzenia w duszę się przelewa. Kordian konstatuje 
wprawdzie, że ziemia się modlić będzie gdy słońcem ożyje - nie wyciąga 
jednak z tego żadnych pozytywnych wniosków. Mając przed oczyma 
kołowrót życia widzi tylko jesień - nie wiosnę, tylko śmierć - nie 
zmartwychwstanie. 

Uogólnieniem doznania nicości (która nie tylko kładzie się cieniem na 
nasze uczucia, nie tylko ośmiesza nasze poczynania, ale staje się jakby 
żywiołem niszczącym świat i zaświat, życie i śmierć) jest jeden z 
monologów, w którym Kordian tak mówi o końcu życia: 
Lecz jeśli nie zaświeci nic? ... i ból przeminie? 
Jeśli się wszystko z chwilą boleści rozpryśnie? 
A potem ciemność ... potem nawet ciemność ginie, 
Nic nic i sobie nawet nie powiem samemu, 
Że nic nie ma - i Boga nie zapytam, czemu 
Nic nie ma? Ha więc będę zwyciężony niczym? 
Analizując sen o sobie Słowacki odkrył na dnie duszy nihilizm. Jego cień 
pada na dwa pierwsze akty dramatu, na sceny w których mówi się o religii i 
o miłości. Akt trzeci wprowadza do sztuki wymiar społeczny i historyczny, 
jest próbą znalezienia sensu życia w historii . Czy ta próba też kończy się 
klęską? - Odpowiedź byłaby prosta gdyby poeta dokończył swą trylogię. 
To jednak co napisał pozwala na odpowiedź mniej prostą ale głębszą: 
klęska nie odbiera sensu życia, odbiera go brak działania. 

PRÓBA TRZECIA: HISTORIA 

Dygresja: historia igrająca z człowiekiem doświadczenie absurdu 
Doznanie bezsensu historii nie było dla Słowackiego owocem 
teoretycznych dociekań. To o sensie musiał przekonywać się teoretycznie, 
praktyka życiowa przekonywała go o bezsensie, o absurdalności. 
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Przypomnijmy: 
Wychowywany jako cudowne dziecko, malowany jako an1orek przez 
samego Jana Rustema - Słowacki rysował, uczył się paru języków 
(francuskiego, łaciny, greki rosyjskiego i niemieckiego, potem dorobi 
angielski), pisał wiersze. 
W szkole i podczas studiów Słowacki wyróżniany był jako uczeń celujący, 
Uniwersytet Wileński ukończył w wieku 19 lat (Wydział nauk Moralnych i 
Po"litycznych) otrzymując specjalne wyróżnienie. Jego działalność była 
jednak działalnością w świecie nadhistorycznym, w świecie kultury - tam 
odnosił sukcesy. 
W 1829 roku Słowacki przybył do Warszawy, gdzie został aplikantem w 
Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Oczywiście nad".1-1 pisał wiersze i 
po wybuchu Powstania Listopadowego zostałjego poetą numer 1. Pomógł 
mu zbieg okoliczności: Mickiewicz przebywał w Rzymie, Goszczyński 
nie pisał wierszy, lecz walczył. Słowacki siedząc w Warszawie napisał 
"Odę do wolności", "Hymn", "Kulig", "Pieśń legionu litewskiego" - i 
dzięki tym utworom został polskim Tyrteuszem. · Jego utwory były 

drukowane, przepisywane, deklamowane .. .I wtedy rzeczywistość zadała 
mu brutalny cios. 
Od 19 do 25 lutego trwały Bitwy Grochowskie. Stolica stała się nagle 
miastem frontowym, jedni wznosili barykady, inni zaczęli uciekać. Panika 
trwała kilka dni. I tego właśnie nie wytrzymał poeta - 8 marca wyjechał z 
Warszawy. Przez Niemcy dotarł do Paryża . 17 marca pisał do matki: 
Wyjechałem w nocy- smutno mi było-zdawało mi się, że uciekam (i teraz) 

jeszcze często kłócę się z moim sumieniem. Mamo moja kochana, śliczny 
kraj opuściłem . , i może już do niego nigdy nie będę mógł wrócić. 

Tymczasem 9 marca o świcie armie rosyjskie cofnęły się spod Warszawy. 
Wyjazd Juliusza okazał się absurdalną ucieczką, źródłem wyrzutów 
sumienia. O mamo rrtoja - pisał w jednym z następnych listów - nie gadaj 
teraz przed nikim o mnie - oby mnie teraz zapomniano - może potem znajdę 
sposób zyskania szacunku w mym kraju. 
Ten sam wątek wróci kilkanaście _lat później , w "Rozmowie z matką 
Makryną Mieczysławską ": 

... Godności nie mam, przed męką uciekłem. 
Poeta nie sprawdził się w działaniu praktycznym, przegrał ze strachem i 

imaginacją. Patrząc ze współczesnej perspektywy wiemy, że inaczej być 
nie mogło . O jego wyjeździe przesądziła ta sama wrażliwość , która 
przesądziła o twórczości ... 
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Człowiek igrający z historią sens postawy twórczej 
W wymiarze najbardziej intymnym "Kordian" jest zmistyfikowaną 
autobiografią, męczącym snem o sobie samym. o własnych klęskach, o 
zwątpieniu. Ale nawet wątpiąc we wszystko - Słowacki przecież nie wątpi 
w sens pisania. To znaczy, że nie wątpi w sens postawy twórczej - i od tego 
zaczyna się nadzieja. Postawa ta zostanie przeniesiona na całą historię. 
Spisek koronacyjny jak wiemy kończy się fiaskiem, próba samotnego 

zamachu - klęską bohatera. Nie brak krytyków dowodzących, że dramat 
kończy się śmiercią Kordiana - co ma dowodzić, iż wedle Słowackiego 
walka nie ma sensu, jak nie mają go miłość ani wiara. Czy rzeczywiście? 
Może dobrze byłoby, żeby wspomniani krytycy przeczytali choć kartę 
tytułową i Przygotowanie ... 
Pełny tytuł składał się z trzech części złożonych malejącymi czcionkami : 

Kordian 
CZĘŚĆ PIERWSZA TRYLOGII 

SPISEK KORONACYJNY 

CZĘŚĆ PIERWSZA, znany nam "Kordian" jest opowieścią o spisku, który 
został zawiązany i powstrzymany przez samych spiskowców w 1829 
roku, ale wstępne Przygotowanie wydrukowane przed tą częścią odnosi 
się do całej trylogii. Poeta krytykuje bohaterów zdarzeń, których potem 
nie zdąży opisać, krytykuje zwłaszcza przywódców Powstania 
Listopadowego za opieszałość, za brak wiary w siebie i w swoich 
żołnierzy. W fantastycznej formie Przygotowania kryje się ważne 

przesłanie. Jeśli bowiem Słowacki krytykował dowódców - czynił tak 
przecież dlatego, że widział szansę zwycięstwa, że dostrzegał, iż walka 
miała sens i że ów sens zniszczyli sami ludzie. "Kordian" jest snem o 
historii, która mogła potoczyć się inaczej. Oczywiście nie tylko o historii 
także snem o nieudanych miłościach, o nieudanej wierze, o nieudanym 
samotnictwie. Bohater pierwszych scen, Kordian, niszczył sens swego 
życia - przez to, iż zakładał, że nic od niego nie zależy, nawet miłość. 
Dlatego każda z jego prób życiowych kończy się klęską, kończy się 
śmiercią. To symbol, który każe wspomnieć o dramacie Mickiewicza. Bo 
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podobnie jak Mickiewiczowy Gustaw również Kordian symbolicznie 
umiera, nawet wielokrotnie, by odrodzić się jako człowiek czynu, 
człowiek który nie przegra z imaginacją. Bohater, który nie znalazł sensu 
w miłości ani w wierze w zaświaty - mógł znaleźć sens w walce. Dalsza 
część dramatu o Kordianie miała pokazać go w na polach bitew Powstania 
Listopadowego. Pełny sens zaangażowaniu bohatera dawało by oczy
wiście zwycięstwo - ale jak wiemy historia potoczyła się inaczej. Na 
napisanie historii alternatywnej Słowacki się nie zdobył, nie było to 
jednak konieczne. Przesłaniem dramatu nie jest tezą, iż należy się 
angażować tylko w walki zwycięskie. Należy angażować się w ogóle i 
wtedy któraś z walk może okazać się zwycięską. Brak takiego 
zaangażowania szansę na zwycięstwo wyklucza. Poeta nie mógł pokazać 
zwycięstwa Kordiana, ale przecież nie pokazał też klęski. Pozostawił 
sztukę nie dokończoną. 

Bohdan Urhankowski 

Paweł Gładyś - "Kordian". Zdjęcie z próby. 

9 



' ł 
·, ·LmasMarijusZaikauskas· 

Absolwent - Wydziału Reżyserii Teatru Muzycznego 
Państwowego Konserwatorium M. RimskiegoKorsakowa w 
St. Petersburgu. Jako reżyser debiutował "Piękną Heleną" 
Offenbacha w Kownie. Pracował w Państwowym 
Akademickim Teatrze Dramatycznym w Kownie, Teatrze 
Dramatycznym w Poniewieżu i Rosyjskim Teatrze 
Dramatycznym Litwy w Wilnie, którego w latach 1992-1998 
był dyrektorem. Wystawił tam m.in.: "Makbeta" Szekspira, 
"Medeę" Eurypidesa, "Za opłotkami świata" wg własnego 
sceneriajusza, opartego na spektaklu "Wielopole, Wielopole" 
Kantora, "Godzinę, w której nie wiedzieliśmy nic o sobie 
nawzajem" Handkego, "Wujaszka Wanię" i "Trzy siostry" 
Czechowa. W Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze reżyserował 
"Niedźwiedzia", "Oświadczyny" i "Wujaszka Wanię". W 
latach 1998-2001 był dyrektorem naczelnym i artystycznym 
Teatru Powszechnego im.Jana Kochanowskiego w Radomiu. 
. Z płockim Teatrem podejmuje współpracę po raz pierwszy. 
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Bożena Kostrzewska 
Absolwentka Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie. 
Rzeźbiarka i malarka. Autorka kilku wystaw, ostatnia "Dziś są 
moje imieniny" cykl mebli antropomorficznych, pokazywana 
była w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Pierwszą pracę 
scenograficzną wykonała do sztuk "Franciszek Żebrak", 
wystawionej przez WOKiSz Resursa w Radomiu. Kolejną był 
monodram "Słoń" E. Nakoniecznej w wykonaniu I. Brejtkop. 
W spólpracę z Linasem M. Zaikauskasem rozpoczęła od 
"Wujaszka Wani", wystawionego w Zielonej Górze, potem 
wspólnie zrealizowali "Trzy siostry" w Wilnie. 
Następne realizacje to: 
"Brzeg nieba" Witalija Asowskiego i Linasa Marijusa 
Zaikauskasa w Radomiu w reżyserii Linasa Zaikauskasa, W 
małym podwórku" w Radomiu, "Trzy siostry kilka lat później" 
na podstawie Czechowa w reżyserii Linasa Zaikauskasa, 
"Moralność Pani Dulskiej" w reżyserii Piotra Szczerskiego w 
Radomiu . 
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Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 
09-400 Płock, ul. Nowy Rynek 11 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Marek Mokrowiecki 
Kierownik Literacki: Bohdan U rbankowski 

Biuro Obsługi Widzów - tel. 024-262-48-40, 024-262-60-71 
- kierownik biura - Romualda Milewska 

www.teatrplock.pl e-mail: teatrplock@wp.pl 

Koordynator pracy artystycznej: Ewa Cichocka 
Specjalista ds programowo-reklamowych: Leszek Skierski 

Kierownik techniczny: Józef Muszyński 
Główny elektryk: Zbigniew Charzyński 

Światło: Aleksander Lewandowski, Piotr Tobota 
Główny akustyk: Krzysztof Wierzbicki 

Fotograf: Waldemar Lawendowski 
Brygadier sceny: Eugeniusz Kupniewski 

Garderobiane: Barbara Chrobocińska, Elżbieta Jóźwiak 
Rekwizytor: Krzysztof Popczuk 

Kierownicy pracowni: 
Fryzjersko-perukarskiej: Jadwiga Foryszewska 

Krawieckiej: Sławomir Krokwa 
Malarsko-modelatorskiej: Marek Szala 

Stolarskiej: Stefan Chłopkowiak 

ZE ZB IORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Opracowanie graficzne i s kład programu: Waldemar Lawendowski 
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Kwiaty na wszystkie premiery 
i uroczystości w teatrze, 

w tym na premierę "Kordiana" 
sponsoruje kwiaciarnia "CRIS" 

. Krzysztofa Borkowskiego 
Płock ulica Gierzyńskiego 17 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„,,,, 
._„ 
~ ' 

'j 
'"~.! . ..;."- ,, 

j . ·t ·' 




