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Juliusz Słowacki „ Kordian" 

Z NOTATNIKA REŻYSERA„. 

KORDIAN - POEMAT ZAPAŁU I SZALEŃSTWA 

Kordian - poeta (a skoro poeta, to 
w niezgodzie z zastaną rzeczywisto
ścią) jest wyższy ponad otaczających 
go ludzi, którzy mu nie dotrzymali 
kroku. Ginie przytłoczony nie swoją 
słabością (nie jest 
nigdy SŁABY) , 

ale tchórzostwem 
i oportunizmem 
innych. Nienawi
dzi ich RACJI 
SUMIENIA, któ
re są zwykłym 
strachem przed 
odpowiedzialno
ścią i ryzykiem 
czynu.( ... ) 

Kordian - wy
raża swoje stany, 
swoje myśli, swój 
protest Z PASJĄ I 
ZE WZGARDĄ. 

Kordian - sta
wia sobie pro
gram maksimum, ale dla układu spo
łecznego (wodzowie narodu, lud) 
TEN PROGRAM JEST NIEMOŻLI
WY DO ZREALIZOWANIA. 

Tych łudzi nie obchodzi, 'E, uczest
niczą w czymś, co jest HAŃBĄ PO
LITYCZNĄ I SPOŁECZNĄ. Dla 
nich ważniejsze jest dowcipkowanie 
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z „garbusa" lub udana sentymental
na litość. Epizod pod Kolumną Zyg
munta trzeba grać ostro i wyraziście. 
Postawa oportunistyczna tłumu musi 
być jednoznacznie czytelna. 

To przeciw ta
kiemu społeczeń
stwu zwraca się 
Kordian. 

Monolog na 
'v1ont Blanc to 
punkt zwrotny 
dramatu. Umarł 
Kordian - kocha
nek, wędrowiec. 
Wrócił do Polski 
spiskowiec i dzia
łacz rewolucyjny. 

( ... ) Powrót 
Kordiana rozpo
czyna właściwą 
akcję. Pierwsza 
część Kordiana 
jest monologowa, 

epicka, romantyczna; druga część 
jest dramatyczna i polityczna. ( ... ) 

Kordian to diamat współczesnej 
psychologii i moralności.( ... ) 

Dziś gardzę głupią ostrożnością 

gminu - to wezwanie Kordian rzuca 
płaskiej, powszedniej miłości, bez
dusznej wierze, tchórzliwemu opor-
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tunizmowi. Bez tego nie ma zrozu
mienia wielkiego i tragicznego Ro
mantyzmu. 

Kordian ginie (?) nie dlatego, że 
oderwał się od mas narodu. Ginie, 
bo naród jest tchórzliwy, spolegliwy, 
służalczy, zimny, wykalkulowany; 
naród jest głupi i prymitywny. Kor
dian jest samotny, 
bo jest ponad, jest 
gorący 1 zarazem 
wzniosły, gardzi 
motłochem, ma 
serce, jest pozba
wi o ny strachu, 
jest oddany MI
ŁOŚCI. Chce ko
chać. Ale odrzu
ca miłość kobiet, 
pustą i bez warto
ści. Wyjątkiem 

jest tu MATKA 
Lokuje swoj{ 
wielkie UCZU
CIE w miłości do 
Matki - Polski. 
GODNOŚĆ 

I HONOR Narodu jest najważniejsza. 
Nazwanie Polaków tchórzami przez 
Wielkiego Księcia Konstantego skła
nia Kordiana do CZYNU (bezsen
sownego - na pokaz) - czynu, który 
może mu przynieść śmierć. Ale robi 
to. Wykonuje SKOK ŚMIERCI. 
Skok udany - ale życia mu to nie ra-

3 

tuje. Car nakazuje egzekucję. Kordian 
zostaje oszukany - to kara za upoko
rzenie Cara i Konstantego, ponieważ 
to w jego obecności odkryli oni swe 
najbrudniejsze tajemnice. 

Nie udało się Kordianowi. Nie 
udał się spisek, ani ryzykowny skok. 
Ponosi klęskę. Ale. przegrywa z pod

niesionym czo
łem, z honorem. 
Sumienie ma czy
ste - poświęcił się 
i zgasł. 

Czy taka po
stawa jest współ
cześnie zrozu
miała? Pewnie 
nie - ale pokazu
jemy człowieka, 
który chciał żyć 
pełnią- bez zaha
mowań - bez za
kłamania - brać 

z życia wszystko, 
co godne, szla
chetne i dążyć do 
wyznaczonego 

sobie cel. Pomimo wszystko. ( ... ) 
Kordian nie jest historią walki 

narodowej (a przynajmniej nie tyl
ko). Kordian nie podejmuje kryty
ki szlacheckiego rewolucjonisty. 
Kordian nie jest dekadenckim, baj
ronicznym poetą, smutnym i melan
cholijnym. 
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Kordian to DRAMAT EPOKI. 
Dramat różnych postaw wobec rze
czywistości. ( ... ) Kordian nie jest 
historia osamotnionego rewolucjo-
nisty. Jest( ... ) TRAGEDIĄ POKO-
LENIA.( ... ) 

Chłodna rzeczywistość niszczy 
sny o wielkości, czystej miłości, 
o prawdzie, o świecie idealnym. Po
stawa „anioła" wobec świata nie jest 
możliwa. Nie po stronie aniołów 
jest ostateczne zwycięstwo. Ale 
-Kordian nie rezygnuje. ( ... ) Jego 
czyn, dążenie do WIELKOŚCI, 
CZŁOWIECZEŃSTWO - musi 
mieć motywację społeczną. Kor
dianją znajduje, ale tylko po to, aby 
upaść z jeszcze bardziej potrzaska
nymi Marzeniami. To najtragicz
niejsza klęska Kordiana. 

Kordian przeżywa ten bolesny 
epizod ( ... ) wśród swoich, wśród 
Polaków. 

Jego przeciwnicy są bardzo pla
styczni, realni i szaleńczo ekspre
syjni. Ale to nie oni stanęli w po
przekjego drogi do carskiej sypial
ni. Scena Spisku Koronacyjnego to 
najdramatyczniejszy moment 
przedstawienia. W jednym błysku 
rozżarza się cała tragedia i cała 
prawda romantycznego bohatera. 

( ... ) naprzeciw reprezentantów 
narodu przeżartych cynizmem, 
oportunizmem i tchórzostwem sta-
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nął Kordian - sam. Tu skazano go 
na klęskę. Zderzył się z zimną bez
względnością, tępą lojalnością. 

Tchórzostwo zostało nazwane gło
sem sum1ema. 

Czyn - walka - został nazwany 
zbrodnią. A przecież zabójstwo 
Cara( ... ) i dalsze tysiące zabójstw 
- pomimo wszystko - są sprawie
dliwsze niż powolne umieranie 
całego narodu. Na takie wyznanie 
mógł się zdobyć tylko poeta ro
mantyczny. 

Ofiara Kordiana nie poszła na 
marne. Jeśli nawet kule plutonu eg
zekucyjnego zabiły ciało, to zstę
pujące z wysokości ANIOŁY unio
sły jego ducha. Mit Kordiana czę
sto odradzał się w naszej historii. 
Dramat romantyczny jest ciągle 
nadzwyczajnie aktualny, trzeba mu 
tylko odebrać fałszywy patos 
i pseudoromantyczne koturny. 
Trzeba mu dać gorące uczucie in
terpretacji i prawdę. Tekst trzeba 
poddać ostrej analizie intelektual
nej i przystosować (choćby obję
tością) do możliwości percepcyj
nych współczesnego widza. Trze
ba szukać w Kordianie prawdy 
wypowiedzi scenicznej poprzez 
Aktora, który musi wyposażyć 
swojego bohatera w cechy i emo
cje, które sam posiada - dzisiejsze. 
Co trapi współczesnego młodego 
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człowieka? Jaka jest jego walka 
i jego samotność? Jakie sąjego ma
rzenia i czy ma szanse na działa
nie, na czyn. Dlaczego tak często 
trafia na zimny, obojętny, choć 
ludzki mur niezrozumienia - bra
ku akceptacji? 

Andrzej Rozhin 

Andrzej Rozhin 
- mgr filologii 
polskiej, aktor, 
reżyser, scena
rzysta, dyrekto1 
teatrów i festiwa
li teatralnych. 
Ukończył PWST 
w Krakowie 
i Uniwersytet im. 
M. Skłodow

ski ej-Curie 
w Lublinie. Zało
życiel i dyrektor 
Akademickiego 
Teatru GONG-2, 
jednego znajcie
kawszych te
atrów studenckich lat 60. i począt
ku 70. Zrealizował tam 33 przed
stawienia. W latach 1974 - 1993 dy
rektor teatrów profesjonalnych 
w Gorzowie Wlkp., Olsztynie, Ko
szalinie, Szczecinie i Lublinie. 
W jego teatrach debiutowali m. in.: 
Agnieszka Holland, Feliks Falk, 
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Laco Adamik, Michał Bajor i Bo
gusław Linda. Jako reżyser zadebiu
tował Kartoteką T. Różewicza 
w gdańskim Teatrze Wybrzeże 
( 1970). Od tego czasu ma na kon
cie ponad 160 realizacji teatralnych 
w Polsce i za granicą. Uprawia róż
ne gatunki dramatyczne. Doskona-

le czuje zarówno 
tzw. wielki reper
tuar, jak i musi
cale. Swoje 
przedstawienia 
tworzył z naj
większymi pol
skimi aktorami, 
m. in. z: Tade
uszem Łomnic
kim, Janem Świ
derskim, Ireną 
Kwiatkowską, 

Marianem Koci
niakiem, An
drzejem Kopi
czyńskim, Kry
styną Jandą, 

Małgorzatą Fo
remniak, Krzysztofem Globiszem, 
Wojciechem Pokorą. Zdobywał 
liczne nagrody na festiwalach pol
skich i zagranicznych. Za swoją 
działalność otrzymał wiele odzna
czeń państwowych. Ostatnio (maj 
2002) - Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. Działacz ZASP. 
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DRAMAT ROMANTYCZNY 
GRA SPRZECZNYCH ELEMENTÓW 

( ... )to, co w naszym teatrze naj
ważniejsze, najbardziej twórcze, jest 
podjęciem wyzwania romantyczne
go.( ... ) Tak się osobliwie złożyło, że 
nasz dramat romantyczny, pisany 
bez szans urzeczywistnienia na sce
nie, wbrew woli poetów skazany na 
luksus teatralnego marzycielstwa, 
mniej ulegał ciążeniu scenicznej ru
tyny i rzemieślniczych reguł ( ... ) -
i bujając w swobodną poetycka wi
zję, stał się mgławicą teatralnych ob
jawień dla przyszłości.( ... ) 

Szkolne wyobrażenia o romanty
zmie ciążą ku patosowi i sztywnej 
wzniosłości, tymczasem ironia, 
drwina, sarkazm, wywracanie świa
ta na nice są od romantyzmu nieod
łączne, stanowiądrugi,jakby diabel
ski biegun napięć wewnętrznych ro
mantycznej świadomości. Nie po
winno więc nikogo zdumiewać, że 
bluźniercy, heretycy i szydercy bar
dzo często okazują się czystej krwi 
romantykami ... ( ... ) Wszelkie dążno
ści reformatorskie w naszym teatrze, 
a zaryzykowałbym twierdzenie, że 
i awangardy najbardziej antyroman
tyczne, i antymłodopolskie, podszyte 
są u nas romantyzmem. ( ... ) 

To jest jedyny w swoim rodzaju 
paradoks · - narodowy romantyzm 
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jako nieustający inspirator arty
stycznych rewolt. Bo przecież on, 
gniewny i niepogodzony, stał się 
szacowna tradycją. Heretykowi 
z ducha wzniesiono ołtarze. Stał się 
panteonem świętości, zbiorowym 
tabu. Zgrzeczniał, zsolidniał. 

I w statystycznie przeważającej 
wrażliwości teatralnej służy za osto
ję tradycjonalizmu. Bo czym jest ro
mantyzm w oczach przeciętnego te
atrala? Czymś tak wielkim i czci
godnym, że zajmować się tym moż
na jedynie od święta. Nudne to 
bywa, ale wzniosłe. Romantyzm to 
przede wszystkim słowo poety,( ... ), 
to szeroki powiewający płaszcz 
i wykładany kołnierz białej koszu
li, to szerokie kroczenie od kulisy 
do kulisy, dumnie wypięta pierś 
i oczy wzniesione ku górze, albo, 
przeciwnie, zwiędnięta pozycja zła
manego rozpaczą bohatera( ... ). Sło
wem, wszystko, co się w teatrze 
zwykło nazywać poezją, czyli wy
próbowany zespół gestów uwznio
ślających.( ... ) Na takim tle pojawia
ją się nowocześni i oświeceni, któ
rzy utrzymują, że całe romantycz
ne dziedzictwo jest dziś martwą re
kwizytornią. ( ... ) Ale istnieją też 
inni ( ... ). Ci nie odrzucają tradycji 
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romantycznej - przeciwnie, za punkt 
honoru mają sobie jej kultywowa
nie. Słowo poety - tak, ono jest wiel
kie i doniosłe. Ale te mistyczne 
bzdury, te wzloty i szały - coś z tym 
trzeba zrobić. Romantycy są mętni, 
irracjonalni - należy ich ucywilizo
wać, intelektualnie oświecić. Tego 
rozchełstanego dziwotwora musi się 
ufryzować, a z jego bełkotu i krzyku 
wydobyć jasne, precyzyjne znacze
nie. Niech wreszcie mówi do rzeczy! 
Niech będzie powściągliwy, jak 
przystało na nowoczesnego człowie
ka. Jego patos niech będzie prosty 
i skromny, mowa przerywana zna
czącymi pauzami intelektualisty, 
a oczy myślące. Niech przy tym 
mówi wprost do widowni: proszę, 
jacy wieszczowie żywi! I tak przy po
mocy procederu światłego oczyszcza
nia wydobywa się z mętniactwa tzw. 
racjonalne jądro. Z romantyków robi 
się teatr dyskursywny na różne aktu
alne tematy.( ... ) Aby się dziś uwznio
ślić, dobrze jest być intelektualnie 
przenikliwym, a powściągliwym pod 
względem uczuć.( ... ) 

Ani tradycjonaliści, ani miłośni
cy oświecenia nie są - moim zda
niem - dziedzicami romantyzmu 
z prawego łoża. Są tylko jego mniej 
lub bardziej inteligentnymi czytel
nikami( ... ). Tymczasem romantyzm 
zmartwychwstaje wciąż w nowych, 
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żywych wcieleniach, a nie jako ze
włok z wymalowanymi rumieńca
mi. ( ... ) Teatr romantyczny to nie 
jest celebrowanie obrzędu, który ma 
nas utwierdzić w prawdzie ustalo
nej, ale wyzwanie, które gwałtow
nie wytrąca nas z pewności naszych 
wyobrażeń o świecie. Nie dyskurs 
wierszem, albo poetycką prozą, ilu
strowany żywymi obrazami, ale dy
sonans, ostra gra elementów 
sprzecznych, pole napięć między 
przeciwieństwami. Nie bierny pie
tyzm dla wartości, ale poddanie ich 
testowi świętokradztwa, tak by 
ukazywały swe paradoksalne po
krewieństwa i zaskakujące filiacje 
Nie coś, co ma przemówić do umy
słu, owinięte w folię patosu czy po
etycka mgiełkę, ale coś, co wywra
cając na nice naszą świadomość, 
wprawia w wibrację całą nasza 
istotę. Nie komunikowanie praw
dy, przekonywanie o prawdzie, ale 
wrzucenie nas w złożony proces, 
w którym poddawani próbom, 
prawdy doświadczamy .. · .. Rzekł
bym, że przedstawienie roman
tyczne to inicjacjł\. przez wstrząs. 
Wstrząs tragiczny - ale bywa, że 
i swoiście humorystyczny. 

Zbigniew Osiński Światopogląd, 
Grotowskiego i Laboratorium, 
Warszawa 1980 
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Juliusz Słowacki 
KORDIAN 

reżyseria i inscenizacja -
dekoracje i kostiumy -

muzyka 
ruch sceniczny -

filmy video 

Andrzej Rozhin 
Jan Banucha 
Adam Opatowicz 
Tomasz Gołębiowski 

Krzysztof Buczyński, 
Andrzej Rozhin 

asystent reżysera - Lidia Jeziorska 
przygotowanie wokalne Anna Reńska 

światło - Sławomir Naruszewicz 
projekcja - Jan Adamowicz 
dźwięk - Marek Laskowski 

inspicjent - Krzysztof Stankiewicz 

sufler - Marta Modrzewska 

. 11 . , 2002 premiera - wrzes1en 
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Osoby dramatu: 

Kordian - Mariusz Ostrowski 
Car - Michał Janicki 

Wielki Książę Konstanty } 
Doktor Adam Zych 

Laura - Katarzyna Sadowska 
Grzegorz - Aleksander Gierczak 

Papież } 
Prezes Krzysztof Bień 

Prymas - Jacek Piotrowski 
Ksiądz Leszek Zalewski 

Archanioł - Sławomir Kołakowski 

Anioły - Olga Adamska, Dorota Chrułska, 
Bożena Ftrrezyk, Katarzyna Sadowska 

Podchorąży I - Sławomir Kołakowski 

Podchorąży II - Mateusz Kostrzyński 
Podchorąży III - * * * 
Podchorąży IV - *** 
Generał Kuruta - Mirosław Kupiec 

Ruski sołdat I - *** 
Ruski sołdat II - *** 

Wariat z Krzyżem - Władysław Żydlik 
Wariat z Kulą Ziemską - Piotr Emanuel Kraus 

Dozorca - Zbigniew Filary 
Pielęgniarz - Adam Dzieciniak 

Zakonnica I - Bożena Furczyk 
Zakonnica II - Olga Adamska 

Zakonnica III - Katarzyna Sadowska 
Zakonnica IV - Dorota Chrułska 

Szpital wariatów 
oraz 

Lud warszawski 
Olga Adamska, Katarzyna Bieschke, Dorota Chrulska, Małgorzata Chryc-Filary, 

Danuta Chudzianka, Bożena Furczyk, Lidia Jeziorska, Katarzyna Sadowska, 
Sławomir Kołakowski, Mateusz Kostrzyński, 

Piotr Emanuel Kraus, Wiesław Łągiewka, Leszek Zalewski , Władysław Żydlik 
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KORDIAN - TRZEŹWY SZALENIEC 

Kordian nie jest wariatem. Ale 
jednak Słowacki świadomie rozbu
dowuje wokół niego klimat szaleń
stwa. Mimo że w tej sytuacji pobyt 
w szpitalu powinien raczej mieć 
marginalne znaczenie w życiu bo
hatera jako opar
ty na omyłce epi
zod( ... ), tam wła
śnie rozgrywa się 
jedna z kluczo
wych scen dra
matu, przełomo
wa dyskusja Kor
diana z Szata
nem. Bo jednak 
„badanie" lekar
skie stanu umysłu 
Kordiana się od· 
było. Ale na in
nym poziomie. 
Na poziomie dys
kusji o celowości 
działania. Szatań

ska pokusa ro
zumnego cynizmu jest( ... ) sądowa
niem poczytalności, a być może( ... ) 
także zamaskowanym dochodze
niem.( ... ) 

Kordian( ... ) wedle żadnych ów
czesnych miar z pewnością waria
tem nie był.( ... ) ale przecież różnił 
się od ludzi normalnych( ... ). Bo, po 
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pierwsze, wybiegał ponad przecięt
ność. Był wyjątkowo wrażliwy i eg
zaltowany, okazywał znamienne 
rysy przeżywania „choroby wieku". 
Nietypowej zresztą - dziwnie z nią 
koliduje niezwykle energiczna dzia

łalność i pasja 
wewnętrzna( ... ). 
Po drugie zaś, 
Kordian jest po 
prostu inny niż 
ludzie normalni. 
( ... ) nie zadawa
ła się życiem na 
zwykłą miarę, 

( ... ) łamie kon
wenanse, nie 
ulega presji tra
dycji, deklara
tywnie odrzuca 
świat. W każdej 
( ... ) sytuacji za
chowuje się ina
czej niż ( ... ) 
można by ocze

kiwać. Przeciwstawia się światu -
i to właśnie, a nie jego intelektualna 
wyższość czy większa wrażliwość 
emocjonalna, stanowi głównąprzy
czynę jego wyobcowania. ( ... ) 

Brak mu punktu oparcia. Zbyt 
wiele w nim możliwości, by któ
rakolwiek zrealizować się mogła. 

Juliusz Słowacki „ Kordian" 

Zamiast pędu życiowego - czuje 
w sobie ( ... ) chaos śmierci ( ... ). 
Jego psychika nie może się zdo
być na skupienie. Z bolesną świa
domością oddał Słowacki ton du
chowy człowieka, którego treścią 
(jest) bezkierunkowy, bezzasadny, 
a jednak tysiącem źródeł uzasad
niony niepokój . 

(Jednak) nie
zależnie od kon
statacji, czy jest 
czy nie jest wa
riatem, w kon
frontacji z ludź
mi racjonalnie 
myślącymi (Kor
dian) wyda się 
szalony, gdyż 

jego reakcje 
i przeżycia we
wnętrzne są 

z gruntu odmien
ne od myśli 

i aspiracji życio
wych osób nor
malnych. Iskra 
wzajemnego zrozumienia może 
błysnąć tylko wtedy, gdy ktoś pod
da się szaleństwu Kordiana, gdy( ... ) 
zapomni o rozsądku. 

Klimat szaleństwa wyrasta 
w utworze nie tylko z faktu wpro
wadzenia postaci obłąkanych, ani 
z usytuowania jednej ze scen 

w „szpitalu waryjatów"; szaleń
stwo zalega między bohaterem a 
światem. Wobec ludzi rozsądnych 
i dobrze dopasowanych do swych 
ról społecznych( .. . ) Kordian jawi 
się jako osobnik szalony, bo gwał
townie naruszający ustalony porzą
dek. (.„) (Dla Kordiana) liczy się 
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tylko misja ( ... ) 
wobec historii. 
Gdy zaś historia 
jawi się( ... ) jako 
tajemnicza i irra
cjonalna machi
na, sterowana 
boską lub szatań
ską myślą, (wte
dy) tradycyjne 
przeświadczenia 

o tym, co dobre, 
a co złe, co zdro
we, a co szalone, 
tracą zwyczajo
wy sens. 

W obłąkaniu 
Kordiana ( ... ) 
nie sam feno

men anormalności bohatera staje 
się najważniejszy, lecz wyłaniają
ca się spoza niego, poprzez sza
leństwo, problematyka( ... ) patrio
tyczna. 

Alina Kowalczykowa Roman
tyczni szaleńcy, Warszawa 1977 
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KORDIAN ŚNIĄCY 

(Słowacki stworzył w Kordianie) 
psychologiczny model snu. Bohate
ra dramatu nie znajdujemy („.) pogrą
żonego we śnie w ścisłym tego sło
wa znaczeniu, jednakże jego halucy
nacje, gdy zamierza zabić cara, przy
pominają sen do tego stopnia, że na
leży z uwagą im się przyjrzeć. Obra
zy i dźwięki, które widzi i słyszy 
Kordian, nie mieszczą się w ramach 
doświadczeń w pełni uświadomio
nych. Można by je nazwać majaka
mi, czy („.) mękami chorej wyobraź
ni. ( ... ) sen przed sypialnią cara od
słania wnętrze bohatera, ukazuje mo
tywy działania oraz przeszkody, któ
re wliemożliwiły Kordianowi doko
nanie czynu. 

O treści wizji Kordiana dowiadu
jemy się w sposób pośredni. Bohater 
( ... )mówi niewiele,( ... ) tylko w chwi
lach ocknienia Głos dominujący na
leży do wyłaniających się z jego pod
świadomości sił Imaginacji i Strachu. 
Władają one Kordianem w czasie snu, 
narzucając omamy wizyjne i słucho
we. 

W pierwszych obrazach snu Kor
diana pojawia się wąż. Drugim ( ... ) 
obrazem jest postać dziewicy.( ... ) Pod
stawową kwestią dla Kordiana jest 
sprawa Polski i cara. ( ... ) Symbolika 
biblijna kojarzy węża ze Złem, z Sza-
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tanem. Dla Kordiana Zło jednoznacz
ne było z carem, z Rosją Dziewica
pasterka o twarzy anioła przywodzi 
natomiast na myśl wyidealizowaną 
Polskę („.). Sen Kordiana przedsta
wiałby zatem symbolicznie „Szatana" 
historii i ,,Anioła" historii. ( ... ) 

Przechodząc ( ... ) w sferę dominu
jącego na jawie dążenia bohater za
pomina o przeczuciach snu, które su
gerują„apokaliptyczny" wymiar pla
nowanego czynu: zabić cara, „roz
gnieść węża'', to zniszczyć Zło, zgła
dzić Szatana. Czy taki czyn ( ... ) może 
być dokonany przez człowieka? Pod
świadomie Kordian w to wątpi, od
czuwa lęk, którego jeszcze nie czuł 
parę godzin przed objęciem warty na 
zamku, gdy przekonywał spiskow
ców o konieczności uśmiercenia cara. 
( ... ) 

W drugiej fazie snu Strach i Ima
ginacja podsuwają Kordianowi obra
zy zbrodni sugerujące, że czyn, któ
rego bohater chce dokonać, jest zły. 
Symbolem zła staje się Diabeł. ( ... ) 
Kordian nie dostrzega najawie praw
dziwych motywów swego działania. 
Dopiero sen przypomina mu, że jego 
czyn jest grzeszny, ale ta prawda nie 
dociera do zdeterminowanego mło
dzieńca. Mimo to racja snu okaże się 
silniejsza. Wyparta treść świadomo-

Juliusz Słowacki „ Kord i an" 

ści decyduje o działaniu bohatera na 
jawie. To, co przemawia ustami Stra
chu i Imaginacji, powstrzymuje Kor
diana od czynu. ( „.) 

Imaginacja chce przerazić boha
tera obrazem trupa, który zagląda 
przez zamkowe okna (.„) stojąc na 
stosie trumien. 

( ... ) trup z< 
oknem to by< 
może symbol te 
cząstki osobowo 
ści Kordiana 
która łączy się 2 

czysto negatyw
nym działaniem . 

( ... )Ale z drugiej 
strony samego 
Kordiana można 

uznać za niedo· 
szłego i poten· 
cjalnego trupa: 
wymknął się 

przecież samo
bójczej śmierci 
i nosi jej piętno 
na czole, zaryzy· 
kuje przecież śniierć skokiem przez 
bagnety, będzie czekał na rozstrze
lanie, które nie wiadomo czy doszło 
do skutku. Kordian wciąż obcuje ze 
śmiercią za życia („ .). 

( ... ) Kordian wkracza w trzecią 
fazę snu. Znikają Strach i Imagina
cja, nie mówiąjuż za bohatera o jego 
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wizjach; Kordian przemawia wła
snym głosem i mobilizuje się na 
nowo do zamachu na życie cara. 
Tym razem rządzi bohaterem już na
wet nie chęć zemsty, lecz żądza krwi. 
(„.) 

Sen w Kordianie nie jest ( ... ) zja-
wiskiem metafi ~ycznym; sprawy 

dziejące się w em
pirycznej rzeczy
wistości są jego 
źródłem, a nie 
Bóg. Psychologia 
tego snu wykra
czałaby jednak 
poza psychikę 

jednostkową . 

Analiza podświa
domości byłaby 

tu nie tylko odsła
nianiem moty
wów postępowa-

. nia Kordiana. 
Symbolika jego 
snu mówiłaby 

ogólnie o dylema
tach belweder

czyków („.), a moż~-też ukazywała
by psychologię części społeczeństwa 
polskiego uwikłanego w mityczną 
czy też „apokaliptyczną" polsko-ro
syjską sytuację ( ... ). 

Maria Piasecka Mistrzowie snu. 
Mickiewicz - Słowacki - Krasiński, 

Wrocław 1992 
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KORDIAN MONOLOGIZUJĄCY 

W powszechnej świadomości 
sytuacja monologu bohatera w Kor
dianie kojarzona jest zazwyczaj ze 
słynnym monologiem na Mont 
Blanc. Tymczasem nie ma w pol
skiej dramaturgii romantycznej dzie
ła, w którym autor 
z równą co tutaj 
Słowacki często

tliwościąposługi

wałby się formą 

monologu. Mo
nolog (w ścisłym 
znaczeniu tego 
słowa) stanowi 
bowiem w Kor
dianie zasadniczą 
formę wypowie
dzi bohatera. Jeśli 
zaś uwzględnimy 

także przemowy 
Kordiana (w pod
ziemiach katedry 
św. Jana), dialogi 
wykazujące ozna
ki monologizacji (np. z Laurą i spo
wiednikiem) oraz stojące na pogra
niczu monologu wewnętrznego i dia
logu sceny przed sypialnia cara 
i w szpitalu wariatów, to (będzie 
można powiedzieć), że Kordian( ... ) 
to jeden wielki, tu i ówdzie zatarty 
monolog. 
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Fakt zdominowania dramatu 
przez monologowe formy wypo
wiedzi nie jest u Słowackiego za
biegiem o znaczeniu dającym się 
rozpatrywać w kategoriach jedynie 
techniki dramatopisarskiej. We 

wcześniejszych 

dramatach poety 
( ... )sposób korzy
stania z monolo
gu nie odbiega od 
reguł zawartych 
w oświecenio

wych poetykach. 
Dopiero w Kor
dianie Słowacki 
porzuca te zasady 
I sięga po mono
log, który przesta
je współtworzyć 
sferę zdarzenio
wości w dziele, 
staje się zaś pod
stawową formą 

autoprezentacji 
i ekspresji bohatera, nie dającą się ni
czym zastąpić, gdyż Kordian jako 
postać dramatyczna poza różnymi 
formami monologu właściwie nie ist
nieje. ( ... ) 

W Kordianie ówczesna antropo
logia Słowackiego znajduje od
zwierciedlenie w kreacji bohatera 

Juliusz Słowacki „ Kordian " 

jako „Ja" samotnego lub świadomie 
izolującego się od świata, egotycz
nie skupionego na sobie, podejmu
jącego wciąż na nowo trud intro
spekcji i jednocześnie skłonnego do 
zwierzeń, co powoduje, że jako od
biorcy mamy ciągły wgląd we wnę
trze bohatera. To charakterystyczne 
dla Kordiana nie-
ustanne ponawia
nie w monolo
gach wysiłku ar
tykulacji pod
miotowości wy
pływa z ( ... ) od
czucia siebie jako 
jednostki pozba
wionej centrum, 
gruntu, tożsamo
ści. ( ... ) 

Każdy kolej
ny etap życia 

Kordiana znaczo
ny jest wypowie
dzią monologo
wą, ale monologi 
te (poza monolo
giem na Mont Blanc) nie są punkta
mi przełomowymi w płaszczyźnie 
dramatycznych zdarzeń. Są raczej 
werbalizacją reakcji „Ja" na świat 
jako taki. Każdy z nich zawiera 
analizę doświadczenia wewnętrz

nego bohatera, stanowi wyraz 
podjętej przezeń próby budowania 
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siebie, przekształcania własnej 
osobowości. ( ... ) 

A zatem w centrum swego dzia
ła Słowacki stawia monologizują
cego bohatera, jego świadomość 
czyni pryzmatem, przez który po
znajemy świat przedstawiony. 
W istocie jaźń bohatera wyznacza tu 

granice świata 

( ... ). Monologi 
działają w Kor
dianie jak reflek
tor oświetlający 
zdarzenia. Dopie
ro z perspektywy 
komentarza i au
torefleksji boha
tera nabierają one 
znaczenia, by nie 
powiedzieć ist
nienia. ( ... )jego 
pozycja jest tak 
mocno uprzywi
lejowana, iż 

w strukturze po
znawczej dzieła 
stanowi on ogni

wo pośredniczące między planem 
zdarzeń a odbiorcą. 

W Kordianie forma monologu 
niekoniecznie odpowiada sile 
i charakterowi przeżycia. Słowac
ki nie dąży ( ... ) do jej poetyckiej 
indywidualizacji( ... ). Poeta najczę
ściej ( ... ) moduluje ton wypowie-
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dzi wprowadzaniem, obok 13-
zgłoskowca dialogów, lirycznie na
cechowanego wiersza 11-zgłosko
wego. Jedynie w monologu na 
Mont Blanc autor odwołuje się do 
( ... ) formy wewnętrznie zróżnico
wanej i zmiennej, najbardziej po
datnej, dzięki wierszowi nieregu
larnemu, na kształtowanie stosow
ne do typu przeżycia bohatera. 

Dominacja konwencji naznacza 
monologi Kordiana pewną teatral
nością, skłania, by rozpatrywać je 
w kategoriach świadomej drama
tyzacji przeżycia, deklamacji, roli. 
( ... )Teatralność monologów zakła
da obecność wewnątrztekstowego 
widza lub słuchacza. Bohater Sło:
wackiego niejednokrotnie zdaje się 
wygłaszać monolog wobec nie
skonkretyzowanego scenicznie, 
lecz istniejącego w jego świado
mości audytorium. ( ... ) 

Teatralizacja monologu, odsło
nięcie jego struktury ( ... ) narusza 
zasadę iluzji ( ... ) i ( ... ) eksponuje 
obecność nadrzędnego podmiotu 
dzieła - autora( ... ). 

Aktywność podmiotu autorskie
go szczególnie nasila się w scenie 
monologu na Mont Blanc. ( ... ) w 
dziejach bohatera monolog ten 
jako refleksyjno-decyzyjny ma 
znaczenie przełomowe. Bohater 
odkrywa w jego trakcie upragnio-
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ny cel życia i dokonuje wewnętrz
nej przemiany. Nie da się jednak 
właściwie zrozumieć monologu 
Kordiana, jeśli usytuujemy go tyl
ko w obrębie logiki świata przed
stawionego dramatu.( ... ) 

Liczne aluzje literackie poja
wiające się w omawianej scenie 
można traktować jako element 
świadomości bohatera i jednocze
śnie środek charakterystyki jego 
osoby. Jednak ich wyjątkowe na
gromadzenie można również ( ... ) 
łączyć ze stylizacyjnym działa
niem podmiotu autorskiego i pro
wadzoną przezeń po le miką li terac
ką i ideową. ( ... ) 

( ... )dystans (autora) do mono
logizującego Kordiana prowadzi 
do „ubezwłasnowolnienia" bohate
ra jako postaci dramatycznej. ( ... ) 
w scenie na Mont Blanc nie istnie
je (on) samoistnie, poza autorskim 
punktem widzenia. ( ... ) Dopiero 
(w końcowym monologu w więzie
niu) aktywność podmiotu autor
skiego staje się niezauważalna. Bez 
jego pośrednictwa Kordian zwra
ca się w wprost do odbiorców. 

Agnieszka Ziołowicz Dramat 
i romantyczne „ Ja". Studium 
podmiotowości w dramaturgii 
polskiej doby romantyzmu, 
Kraków 2002 
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