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JULIUSZ SŁOWACKI 
Urodził się w Krzemieńcu na Wołyniu , wzrastał i studiował w Wilnie. Na początku 1829 roku 
wyjechał do Warszawy, gdzie pracował jako aplikant w Komisji Rządowej Przychodów i Ska
rbu. Jako jedyny z wielkich poetów romantycznych był przez pewien czas obserwatorem 
powstania listopadowego. W czasie jego trwania wyjechał z misją dyplomatyczną do Londy
nu. Po jej wypełnieniu osiedlił się w Paryżu . Tutaj, w 1832 roku , wydał dwutomowy zbiór 
młodzieńczych utworów z okresu warszawskiego (Poezje). Potem wyjeżdża do Genewy. 
W czasie pobytu w Szwajcarii pisze poeta wielkie dramaty romantyczne , w których dominują 
refleksje nad historią oraz aktualną sytuacją polityczną. Należy do nich przede wszystkim 
Kordian (1834) jako próba zrozumienia własnej generacji oraz przyczyn upadku powstania . 
Piękno alpejskiej przyrody (wycieczka w Alpy Berneńskie , dłuższy pobyt nad Lemanem) , 
rodzące się uczucie miłości do Mari i Wodzińskiej , panny z arystokratycznego domu, stają się 
i nspiracją wielu liryków tego okresu. Poezją, prozą poetycką i literacko kształtowaną 
epistolografią owocuje też podróż na Wschód . Jest to podróż nie tylko w przestrzeni 
egzotycznej dla poety natury, ale także wyprawa w czasie: ku bohaterom walczącej o wol 
ność Grecji (Grób Agamemnona), ku dawnym władcom Egiptu (Rozmowa z piramidami) , 
w stronę Chrystusa i Nowego Testamentu (Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu). Za utwór 
graniczny uznać należy pisany oktawą poemat dygresyjny Beniowski (1841 ), który stanowi 
szczyt, a zarazem kres romantycznego indywidual izmu - przezwyciężenie bohatera, 
zafascynowanego własną samotnością. Poeta umiera w Paryżu , w 1849 roku na gruźlicę 
i zostaje pochowany na cmentarzu Montmartre. W 1927 roku jego prochy przewieziono do 
kraju i złożono obok Mickiewicza w krypcie na Wawelu . 

ANNA DĄBROWSKA: Co tojestindywidualizm? 
Po pierwsze: afirmacja, akceptacja, asercja. 
Jestem wspaniała , mądra , piękna i niezwykła - i mogę robić w życiu , co zechcę . Tego uczą 
mnie od dziecka, tego chcę nauczyć swoje dzieci , to wmawiam sobie codziennie, by czuć się 

szczęśliwą. A czasem tylko po to, by jakoś wstać z łóżka , jakoś iść do pracy, jakoś nie myśleć , 
że nic mi się w życiu nie udaje. Chociaż nawet wtedy, gdy coś idzie nie tak jak powinno i nie da 
się na dłuższą metę udawać, że jeszcze kiedyś zostanę Einsteinem albo Gretą Garbo, 
zawsze jeszcze można sobie powiedzieć - i tak jestem świetna , i tak jestem coś warta, i tak nie 
jestem gorsza niż ona czy ty. „Lękam się spojrzeć w przepaść ciemną" - tak lepiej nie mówić . 

Lepiej krzyczeć : „Jestem panem świata! " - choćby tylko w myślach , po cichu , prywatnie. 
A właściwie nie - lepiej jest robić to z pełnym entuzjazmem, wszem i wobec i z absolutnym 
przekonaniem. Choćby wydawało mi się , że to na pokaz, zbyt ostentacyjnie i publicznie . 
Po drugie: jestem inna. 
Działam po swojemu, zawsze kieruję się własnym zdaniem, nie oglądam się na resztę . To 
przecież oczywiste, że jako jedyna i niepowtarzalna osoba muszę wyróżniać się z całego 
tego tłumu . Utrata korzeni , zanikanie naturalnej moralności , zerwanie z tradycją? Kogo to 
obchodzi? Samotność? Bzdura! Teraz ważne jest, bym była kimś - nie rybką w ławicy czy 
punkcikiem na mapie, ale kimś zupełnie wyjątkowym . Nic, absolutnie nic nie może mi w tym 
przeszkodzić , pokonam każdą trudność , zrob ię wszystko, co trzeba, aby tak się stało . I ża
dnego „nudzę się" , żadnego „wstyd mi". Trzeba działać! Rusz się , nic nie ma za darmo! 
Po trzecie: być sobą. 

Bądź sobą. Jasne! Bądź sobą, wybierz to, co wszyscy. Bezwzględnie wiadomo! Żeby być 
kimś , do czegoś dojść , być przy tym sobą i nie dać się skolonizować , muszę wpisać się jakoś 
w ten świat , urządzić się i wygrać . Bywać , znać , nosić , jeść, myśleć , lubić , dawać , brać - to 
musi być zawsze na czasie, zawsze jak trzeba, zawsze do przodu. Najlepiej jest osiągnąć już 
moment, kiedy to ja będę mogła mówić innym, co mają wybrać i co mają zrobić , by należeć do 
tego lepszego świata . Kasty i klasy to nie przeżytek - absolutnie! I wiadomo, ze każdy chce 
być w tej najwyższej . Bo tylko to daje prawdziwą gwarancję bycia sobą i demonstrowania 
swojego indywidualizmu. 
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KORDIAN 
Imię „Kordian" nie występuje w dziewiętnastowiecznych słownikach . Jak wskazuje 
jeden z listów Słowackiego do matki, imię to zostało wymyślone przez poetę : „po całych 
dniach przepisuję na gwałt mój nowy poemat, który nazywa się Kordian . Dziwne to imię 
sam dla mego idealnego człowieka znalazłem". 

Po dzień dzisiejszy trwają wśród uczonych spory co do znaczenia tego imienia. 
Najczęściej wskazuje się na jego łaciński źródłosłów. Po łacinie car oznacza „serce" . 
XIX-wieczne słowniki języka polskiego zawierają opisy następujących słów zawierają
cych rdzeń „kor-": kordiaczny- 1. który cierpi ckliwość na sercu; 2. zuchowaty, zwad I iwy, 
swarliwy; kardiak-śmiałek , prędki do bójki , zuch , zapalczywy. 
To pozwala snuć przypuszczenia co do znaczenia imienia „Kordian". Nasuwa ono 
skojarzenia odwagi , tęsknoty oraz nieco chorobliwego niezrównoważenia duchowego. 
Takie są cechy głównego bohatera dramatu. I to zapewne miał na uwadze autor, 
nadając wykreowanej przez siebie postaci to dziwne imię . Byłoby to więc imię znaczące 
-już samo jego brzmienie stanowi charakterystykę bohatera. 

BOŻENA SUCHOCKA- reżyser 
Skończyła Wydział Aktorski w Warszawie dyplomami : „Złe wychowanie" w reżyserii 
Andrzeja Strzeleckiego i „Dżung la miast" Bertolda Brechta w reżyserii Piotra Cieślaka . 

W 1990 roku wyreżyserowała i zagrała w „Którzy upadają" Samuela Becketta w Teatrze 
Ateneum w Warszawie. Dyplom reżyserski otrzymała w 1995 roku - „Bracia i siostry i ... " 
Gertrudy Stein (Teatr Dramatyczny w Warszawie). Potem odbyła kilkuletni staż 
reżyserski w Teatrze Studio w Warszawie i uczyła w Akademii Teatralnej na Wydziale 
Aktorskim w Warszawie. Wyreżyserowała : „Farrago" Lidii Amejko w Teatrze Dramaty
cznym w Warszawie, „Dog" Azja Łamtiugina w Teatrze Rozmaitości w Warszawie oraz 
dwa przedstawienia dyplomowe Wydziału Aktorskiego w Akademii Teatra lnej w War
szawie: „Antygonę" Helmuta Kajzara i „Żegnaj, Judaszu" Ireneusza Iredyńskiego . Od 
2002 roku jest dziekanem na Wydziale Aktorskim w Warszawskiej Akademii Teatralnej . 

MARIA KANIGOWSKA - scenograf 
W 2003 roku skończyła scenografię na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie . Dyplom 
przygotowała w Teatrze Miejskim w Gdyni przedstawieniem „Tryptyk romantyczny" - „Ja 
Orfeusz" w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego. Odbyła staż przy „Biesach" Fiedora 
Dostojewskiego w Akademii Teatralnej w Warszawie. W 2003 roku w Mazowieckim 
Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie zaprojektowała scenografię do „Moskwa
Pietuszki" Jerofiejewa w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego. Uczestniczyła w konkursie 
scenograficznym w ramach Festiwalu „Zdarzenia" w Tczewie w 2003 roku projektem do 
„Ryszarda Ili" Szekspira. 

MACIEJ MAKOWSKI - kompozytor 
W 2000 roku skończył Konserwatorium Muzyczne Jana Raczyńskiego w Warszawie 
w klasie Jana Zakrzewskiego. Potem uczył się kompozycji u Sabolca Esztny'ego. Jest 
również aktorem. W 2003 roku skończył Wydział Aktorski w Akademii Teatralnej w War
szawie. Przygotował muzykę do dwóch spektakli : „Wynajmę pokój" Igora Gorzkowskie
go w reżyserii autora (2001) i „Pamiętnik" Witolda Gombrowicza reżyseria zbiorowa pod 
opieką Piotra Cieplaka w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (2003) . Jest również 
autorem piosenek do tekstów Juliana Tuwima i Jerzego Lieberta . 
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