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NIE ODEJSC BEZ ODPOWIEDZI 

Gdy dramat Juliusza Slow;ickiego Kordia11. Czrść pierwsza t1ylogii. Spisek koro11a
ryj11y ukaz;ił się w Pa1p7.u 11' ost;itnich dniach lu tego I 8 3+, ni c wywołał ani wielkie
go entuzjazmu, ;ini skandalu, :111i nawet poruszenia. Jedn;i chlodn;i i do dz i ś anoni
mowa recenzja w dz ienniku Les Polo11ais , powtarzane z satysfakcją przez auro r;i, ale 
chyba niezbyt rozpowszechnione plotki , Że wydane ;rno nimowo dz ieło napisał 
Mickiewicz i kilka z łoś li wrch uwag zapisanyc h w prywa tnej korespondencji lub 
dziennikach - ro wszystko. Polacy nic poczuli się ani wstrz;1śnięci, ani oburzen i, 
an i zac hwyceni. 'vVszystkic swoje uniesienia i wstrząsy naj\\'yraźniej zuży li już na 
wydane wcześniej Dziady, rozpoznane natyc hmi;ist jako d z ieło wieszcza i proroka , 
jako niemal Biblia narodowa (choć Biblia co się zowie heretycka) . Po raz kolejny 
okazało się, Że na S łowackiego w sercach współczcsnrch nic 111 ;1 przy Micki ewiczu 
miejsc1, wi ęc nieszczęsny .,d rugi wieszcz'' (nieszczęs ny, bo drugi i nieszczęsny, bo 
wieszcz) mu siał sam ukuć odpowiednią formulę, by potomni mogli odnaleźć dla 
siebie Kordia11a. Stwo rzyl ją pięć lar po opub likowan iu dramatu , gdy w gniewnej 
polemice ze Stan i sławem Ropcłcwskim napi sal. Że „Kordia11 świadczy, Żcm jest ry
cerzem tej napowietrznej wa lki , która się o narodowość naszą roczy". 

Formula rzeczywiście s ię przydała. Kilkadziesiąt lat po Ś lJ1i erci Słowackiego 

na świec i e pojawiło się pokolenie jego gorących miłośników, którzy - często ku 
zgorszeniu gencr:icji swych ojców - odkrywali 11· nim nic tylko duszę bratni:), :ile 
ukże mistrza , przywódcę i mi sragoga wprowadzającego w ezoteryczne r;1jemnice 
świata i dziejów. To oczywiście pokolenie modernistów, które w znacznej mierze 
odpowiada za uczyni en ie z autora Kordiana drugiego wieszcza , czego ostatnim 
akre m było wydobyc ie jego doczesnych szczątków z wygnańczego grobu, ceremo
nialne przewiezienie ich do Polski i z łożen ie na Wawelu 28 VI I 928. \Vie lkie 
zasługi dla dopełnienia tego aktu miał Marszalck Józef Piłsudski, od lar wielbiciel 
poezji Słowackiego, przez swoich współczesnych uważany wprawdzie za wcielenie 
Mickiewiczowskiego „Czterdz ie śc i i cztery", ale sam chyba mocniej zw i ąza n y z 
Kordianową bezkompromisowością. To właśnie jego gener;icja i jego środowisko , 

zbunrowane przeciw polskiemu es tablishmenrowi coraz bardziej oswojonemu z 
niewolą, uczyni ło Kordiana „księgą zbójecką" polskiego patriotyzmu ofiarniczego, 
rzucającego szaleńcze wyzwan ia rozsądnym kompromisom i tym samym kompro
mitującego je. W pokoleniach na stępnych taka żywa lektura, lektura bunrownicza, 
odzywała się jeszcze niekiedy, ale stopniowo była wyciszana dzięki zastosowa niu 

niezawodnego mechanizmu przekształcenia dzieła sztuki w szkolną lekturę obo
wiązkową, narzucaną wbrew woli i komentowaną zgodnie z odgórnie przyjętymi 
założeniami. Kolejne pokolenia Polaków czytały więc Kordiana, bo musiały, dowia
dując się przy okazji, Że jest to typowy bohater romantyczny: nadwrażliwy młodzie
niec o dobrym serduszku, ale słabej głowie, który zamiast pracować i walczyć za 
ojczyznę, postanowił bezsensownie dla niej zginąć. 'vV efekcie Cqśf pierwsza trylogii 
stawała się dziełem coraz bardz iej historycznym, coraz mniej zrozumiałym, aż 

wreszcie po 1989 odesłana została do lamusa wraz z „paradygmatem romantycz
nym" i całą „problematyką narodowo-wyzwoleńczą''. Wykreślono ją nawet ze spisu 
szkolnych lektur. 

N ie jest to znowu rzecz taka najgorsza - lepiej trafić do lamusa, niż tkwić za 
zakurzonym szkłem w muzealnej gablocie. Zawsze mieć można nadzieję , Że do 
tego lamusa zajrzy jakiś poszukiwacz przygód i przeczyta Kordiana na nowo, by ze 
zdumieniem odkryć, jak bardzo skandaliczne i nieproste jest to rzekomo pomni
kowe dzieło. Zamiast portretu pokoleniowego zapaleńca znajdzie tam wyrwane z 
własnego bólu dzieje człowieka, który rozpaczliwie szuka swego miejsca i choć 
bardzo chce wreszcie je znaleźć, tkwi w nim coś, co propozycjom składanym mu 
przez świat każe mówić „nie". Kordian kolejno - czasem z obrzydzeniem i ulgą, 
ale częściej z bólem - odrzuca: dom rodzinny i rodzimą tradycję, stateczną miłość 
i przyszłe małżeństwo , pieniądze, poezję, seks, religię, polit y kę i wreszcie - walkę 

i zbrodnię popełnianą w imię ojczyzny. Tak ro trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć 
stojących w jednym szeregu i umieszczonych obok siebie dziwkę Violettę i Papi eża, 
ostrożnego Prezesa i krwawego Cara, by zrozumieć, jak bardzo daleki od szkolnych 
uładzeń jest ten dramat , napisany przez dwudziestoczterolatka. I trzeba jeszcze 
zobaczyć, Że za wszystkimi tymi osobami sroi największy i najgroźniejszy Prze
ciwnik, który odwiedza Kordiana jako Doktor. Odwiedza , by go uleczyć ze szkodli
wych uniesień , by mu zaa plikować tę samą lekcję, którą świat próbuje (zazwyczaj 
z powodzeniem! ) zaaplikować każdemu z nas - l ekcję codziennego teatru , kom-

. . . 
prom1su 1 przysrosowama. 

Rzekomo nadwrażliwy słabeusz także jemu mówi „nie". Wyszedłszy zwy
cięsko ze starcia z najgroźniejszym przeciwnikiem (a przypomnijmy, Że podobną 
walkę przegrał Bohater Polaków - Konrad) , podsumowuje swoją drogę dotyc hcza
sową buntowniczym i gniewnym monologiem, w którym powtarza liberum veto 
„dawnych Polaków": 

Niech się rojami podli lud zie plenią 
( ... ) 
Nie będę z niemi. 



la ro'/Por q111? Rycina Francisco Goi z cyklu Okropności wojny. 

Brzmi to być może pysznie i straceńczo, ale skontrastowane z rozpaczliwymi mo

nologami umierania brzmiącymi tuż przed i tuż po, jawi się raczej jako wyraz 

postawy heroicznej, wyraz przekonania, Że „ja", które jest przed zbrukaniem 

ocalane przez śmierć warte jest jej poniesienia. Kiedyś wysunąłem przypuszczenie, 

Że to „ własne przekonanie", ta „dusza duszy" Kordiana wiąże się z jakąś jego ta

jemniczą misją , której nie zna jeszcze nawet on sam, Że - innymi słowy - Kordian 

jest zbawicielem zagubionym w opanowanym przez S z~uana świecie, gnostyckim 

Księciem w Egipcie. Nie trzeba jednak wcale odwoływać się do rak odległych sko

jarzeń, by jego postawę zrozumieć, ro znaczy zobaczyć ją jako żywą i współczesną. 

Więcej nawet - bohater Słowackiego staje się nam bliższy, gdy o misji i „gnosty

ckim świetle" z;i pomnimy i zgodzimy się, Że jeśli Kordi;in jest wybrany i cenny, to 

tylko (aż') w takim samym stopniu jak każdy z nas. Jeśli uznajemy (a przecież 

uznajemy), Że świat, na którym żyjemy, jest nie do życia, to co jest dziwnego i nie

z rozumiałego w geście jego radykalnego odrzucenia, w walce o obronę własnej 

niepodległości? W czasach, gdy Słowacki przeżyw;i ł swoją młodość, niepodległość 

wbsną niemal odruchowo łączono z niepodległością ojczyzny, marząc, Że zmar

twychwstała Polska będzie krajem wolnych ludzi i duchów. Wyleczeni z tego ma

rzenia przez Polskę niepodległą, z dnia na dzień jesteśmy świadomi coraz bardz iej , 

Że niepodległość własna wymaga trudu i bez kompromisowej obrony w nadziei 

znalezienia tego, ku czemu jesteśmy. Taką właśnie walkę prowadz i Kordian - sza

leniec mówiący „nie" w imię nieznanego, które wciąż jest przed nim. 

Ostatecznie tymi, którzy decydują , czy „ piętnasrolerni młodzieniec''. jest 

rozpoetyzowanym naiwniakiem czy egzystencjalnym herosem jesteśmy my. To 

nasze reakcje i wybory, wzruszenie serca lub ramion , dają odpowiedź na pytanie , 

które zadaje, którym jest bohater stojący przed plutonem egzekucyjnym. Otwarte 

zakończenie Kordiana to zastawiona na nas pułapka, z której nie można uciec bez 

udzielenia odpowiedzi. 

Stój! Adiutant jedzie ! 

Oficer go nie widzi ... rękę podniósł w górę. 

Oblęi:enic Saragossy w ! 808 r. Rycina XIX-wieczna. 



Z PAMIĘTNIKA JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

Paryż, 20 lipca 1832 roku 

Poczqtek roku był dla mnie nadzwyczaj smutny, ale nareszcie przywykłem do życia 
prostego i pozbawionego wypadków serca„. 

Okropny w ty m czasie zdarzył sir wypadek - Ludwik Szpitznagel* przyjechał do 
Wilna z Petersburga, (. .. )znów odnowiła sir nasza przyjaź1i .. Przyjecha ł do Snowia, 
gdzie sir kochał zapamirtale w 12-letniej dziewczynie ... kilka dni przy tem dziecku przcpr
dzi l .. . na koniec przyszedł dzie11 odjazdu, zaszły konie pocztowe. Ludwik pożegnał sir z ko

chankq, z ojcem kochanki, i Żartujqc niby rzeki do tego ostatniego: "Czy wiesz, że ja podług 
Galla mam 01;gan sa111obójSlwa". - Być może, odpowiedział Rdu!towski, ale si[ pewno nie 

zabijesz ... " Ludwik wyszedł z pokop1 1 w którym mieszkał ; po chwili usłyszano strzał z pis
toletu ; wpadłszy do pokoju , ludzie znaleźli go bez czucia, nieżywego; strzeli/ w serce. 

*Ludwik Spirznogcl - s:·n Ferdrn.>nd,1. p rofrsor.1 mcdrcvnr Un iwcrsycctu \\lilcńskicgo . rnlodz icniec 

\\' )'b itn ie zdolny i nietuz inkowo in teligentny. Stosunek poe t)' do niego zos r.il przedstawiony\\' Codzi11ic 
111y1i. (przyp. red. ) 

Pa1yż, 24 lipca 1832 roku 
Matka moja od dz1eci11stwa nigdy sir nie zajmowa ła żadnq kobiecq pracq „. 1 nau

czywszy sir po franrnsku, znalazła w ty m jrzyku mnóstwo dziel, które czytała ciqgle„. stqd 
·miała wiele wiadomości, w towarzystwie jej rozmowa była interesujqcq, lecz nie tchnrła 

sawanterjq, bo matka zapominała ksiqżki, które rzytala, me mogla wirc robić cytacyj, ale 
kolo1yt tych ksiqżek różnych, smutnych lub wesolyrh, przydawał ciqgle nowy wdzirk do jej 
rozmów„. Tworzyła nieznacznie sobie z tysiqca myśli przeczytanych i zapomnianych nowq 
myśl. Miała dar bawienia zebranego 11 siebie towarzystwa i postawienia każdej osoby w jak 
najkorzystnie1szen1 świetle, stqd każdy z naszego domu kontent z siebie wyrhodzil.„ Matka 

moja egzaltowana roiła sobie ciqgle, że skoro ja sko11rz[ nauki, to ze mnq na wojaż wyjedzie. 
Ta myśl jej by la dla mnie nie111ilq, bo jak 111ówilem już, kochajqc sir w Ludwisi, utworzy łem 

sobie charakter podobny do ciemnego charaktern bohaterów powieści Byrona, stqd myślqc o wo

jażu, myślałem o nim zawsze jako o poetyczne; pustyni, na którq sam jako poetyczna i ciem
na osoba rzuconym brdr ... Wszystka zaś poetyczność znikała, skorom pomyślał, że mam 

podróżować z matkq - byłbym wtenczas jak dobroduszna osoba, odprawiajqca świpq piel
grzymkr, nic nadspodziewa nego, nic dzikiego w moje111 życiu ... Matka wymagała ode mnie 
ciqgłej otwartości i zwierzania sir . .. to być nie mogło . .. 11)imagala tego ode mnie wtenczas, 
kiedy sir właśnie uczy łem wszystko w sobie zamykać i Izy pożerać w milczen iu, stqd ciqgłe 

jej skargi i nudzqry mnie płacz, i wychowany mi[dzy kobietami pragnqlem ;ak najprrdzej 
z rqk ich si[ wyrwać i być samotnym. 

Z LISTÓW JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

z listu do matki 

Paryż, listopad 1839 roku 
Zacznr wirr od tego, co mi w listku twoim do cichego uśmiechu by ło przyczynq, to jest 

do rady two;ej, droga, a raczej od zach[cenia, abym sir Żenił ... (. . .) 
Oto przyjmowany by lem dobrze w domu M{oszczeńskich J i przyjście moje każde spro

wadza Io rnmieniec na lica panny nieładn ej, ale dość kształtn ej i uczonej i bardzo popsutej; 
była albowiem paniq w domu i wola jej panowała nad ojcem i matkq .. . Nie zwracałem 

na to uwagi, pojqć nie mogqc, aby ja biedny chłopiec bez grosza, mógł sir pornwać tam, gdzie 
dwóch ładnych chłopców i bogatych otrzymało harbuzy; nie mys1alem wi[C o tern i wyjeżdżać 
miałem (. . .) Trzema dniami przed wyjazdem wpada Zydler do mnie z wiadomościq, iż 

przez trzeciq osob[ robiono mi propozycjq, aby m sit za trzymał i aspirował do owej Panny. 
Zdziwiłem si[ i, nie wierzqc wcale, żeby to być mogło prawdq, postanowiłem wszakże 
zatrzymać si[ abym kiedyś nie miał na sumieniu mojem, Żem si[ po szcqście, w ludzkiem 
rozu mieni~1 wielkie, nie schylił wtenczas, kiedy mi leża ło na drodze. (. . .) 

Zatrzyma Iem si[ wi[C (. . . ) a bywajqc cqsto w domu mo1ej belli , w domu egoizmu i 

zimnq napełniony atmosjerq złota, przechodziłem przez wszystkie niep ewności kokietowa

nego człowieka, tak Że wreszcie ud1Jczy ło mnie to, zwłaszcza, Że serce moje by ło zupełnie 

zimne i wszystkie wady widziało. 

(. .. ) poten1 wszystko ozi[blo, potem, dowiedziawszy sir o a111barasach twoich, mu
siałem wyjeżdżać, nie chcqc, aby sqdzono, że brdqc w biedzie, biedr mojr chq załatać ożeni e 

niem sir Pożegnanie moje było zimne, a cala ta awant~1ra zostawiła 111i ty lko gorycz w sercu 

1 niepewność, czy SI[ me urqgano ze mme ... 



HJnn;i Sranków n.1 ( Imaginacja) , Jan Fryu: ( Korcłi .m) , Jaros ław Gajewski (Srr;ich) . 
Teatr Polski w W.irszawic , 198 7. reż . J.m Englert. 

Ona 111ir teraz widzi z nieba, bo już nie żyje. Choroby, z której ttmarła, nie rozpoz
nali doktorowie, a ja by łby 111 nadto zarozumiały, gdybym jq 111enw zi11111e111u po str powaniu 
przypisywał. Może być Jednak, Że ta , która ty lu od111ówiła, czttla sir trochr dotk11ipa przez 
to, że 111 sir nie oświadczy ł . .. 

Przyz11a111 ri sir jednak, droga 111oja, iż kiedym sir o jej ś111ierci dowiedział, 

rierpiałe111 „. Bo choćby to było w niej ty lko 111yślq, aby 111nie wybrać z 1/1111111 i zrobić 
szczrśliwy 111, Io już jej Io nadało w orzach moich postać litośn ego anioła , a Śmierć jej 
dopełniła obrazu„. Lleż razy teraz, chodzqr po ciemnych alejach tutejszego ogrodu, zdaje mi 
sir, że 111i 011a drogr zachodzi („.) i pyta sit dlarzegoś mnie nie kochał? Śmierć jq upirknila 
w 111oich oczach. 

z listu do matki 

Paryż, 4 października 1832 roku 
Na wieczorze był Mickiewicz; nie możecie sobie wysta wić, jak po liderlichowsku 

wyglqda z pomi[lym od koszttli kołnierzem i we Jraktt zas111olonym .. . Zbliżywszy sir do 

mnie, powiedział: "Jeżeli teraz co porodzr, to brdzie coś zapewne o ok11 dziecircia, którego 
(sic) dziś widziałem - na oku te111 jest napis: Napolio11 E111perrnr i to oko ciągle tkwi w 
mojej pamirci"*. Zdziwiłe111sir11iezmiernie, że sir jego i111agi11acja tak Iem okiem, zapewne 
udanw1, a może szkla11e111, dla wyłudzenia pienirdzy wsadzone111, zapaliła. Wolałbym, żeby 

pisał o dziecku ze zlotem i zrba111i . - Strasz11ie mnie zaczynajq nttdzić 111oi ziomkowie. 

• O dziecku rym. pokaL)'\\'a nym \\'Ówc1:.1s w Pa ryżu , pis.ił Slo\\'acki w p•mi~rniku: „Idzicmr dalej . ai. 

11'1111ior, w krórym n.1 r.1blicy wisi n.1111.dowan)' afisz ob\\'ics1:CL.1j .1cy, i.c 11• n.11niocic Lna jduje si~ dziecko 

6- lcrn ic , mające na lalce ok.1 n.1pis.1nc exerg 11 e Napolco11 Emprrwr bi.dymi lircr.1111i ". 

S1:czcpien ie dz iecka przec iwko osp ie poll'odująccj ogrornn :i ś mi c rrcłn ość w poCL.1rk.1ch XIX wicku 

we Fr.mcji. Akw;iforra z I 80 I r. 



z listu do matki 

Genewa, 27 października 1833 roku 
Matko 1 List ten może otrzymasz w dzidi twoich imienin. Syn twój zda /eka rfce do ciebie 

wyciqga i prosi cif, Matko, abyś nrn przebaczyła, Że cif tak samq na świecie zostawił . .. bez żad

nych przy;emności życia, pomifdzy pomnażajqcemi sif co dnia grobami rodziny. (. .. ) Matko 
mo;a, uśmiechnij sif, niech ci przyjdq wesołe myśli - weso łe marzenia. vVi-óą kiedyś, a jeżeli 

nie - to znajdf sobie za gran icq ladnq, dobrq, nawet moze bogatq żonf ... Bfdf miał synów, 
córki i wybiorf ci najpifkniejszego z synów, aniołka, przyślf ci go, Mamo, wpełznie na twoje 
kolana, tylko, Matko, odp[dzaj go od ksiqżek, niech nad śmierciq Hektora nie płacze, niech 
sif nie uczy od Jowisza Iliady zmarszczeniem brwi świat wstrzqsaf. Daj nrn zimnq Eneidf, 

której Julek CZfSlem czytaniem nie podarł, niech ze spalonego miasta uczy sif Eneaszem 
unosić Boga, matkf, Żonf, dzieci, niech nic nie zostawia po sobie, czegoby mógł żałować. . . 

z li sru do marki 

Genewa, 6 czerwca 1834 roku 
Teraz po ostatnim Twoim liście, Ma1110 droga, ;uż od trzech dni jesten1 ponury. Ten 

list g1yzie mi sem i nikt sif ze mnq nie smuci, nikt mif o nic nie zapyta .. Nie mogf sobie 

wybić z g łowy tego pieska, który sif przy twoich nogach, Mamo moja, kładzie i t•ili sif do 
ciebie . .. On zabiera miejsce syna twego ... 

z li stu do m at ki 

Florencja, 2 kwietnia 1838 roku 
... Mówiq, Że sif Szopen z Ma 1jq Wodzińskq, a niegdyś mojq Mai;q, ożenił; może 

poszła za niego trochf z przyjaźni dla mnie , bo mówiq ludzie, Że Szopen do mnie jak dwie 
krople wody podobny. jak to sentymentalnie pójść za człowieka podobnego tenut , którego sif 

pierwszq miłościq kochało' Stałość i niestałość harmonizujq sif z sobq w lakiem zdarzeniu 
i, podług Swedenborga, ;uż w niebie nie z dwóch, ale z trzech dusz robi sif jeden Anioł po 
śm i erci. Ale w ty m przypadku niech Ma1ysia na mnie nie liczy; wolf sif do innej jakiejś 

światłe; istoty w niebie przylepić; dla niej dosyć 0 1jeusza. Skrzydła tego anioła bfdq z sied
miu pedałów, a z klawiszów zqbki. 

z listu do matki 

Florenc;a , 10 lipca 1838 roku 
Teraz wreszw naznaczy łem dzw1 wyjazdu i ;uż sam mbie nie zawiodr Bojf sif 

nareszcie tego dziwnego zakochania sif w prostej dziewczynce, które mif nareszcie mocy 
Józef Sosnows ki (Wielki Ks. Kon m nty) , )ózcF \V~grzyn ( Kordion ) . 

Tc;ltr Pol ski w \\l;irszawic , 1916, reż. )óze( Sosnowski. 



charakteru pozbawićby mogło i do ;akichś sza/distw przywieść, mnie, któ1y dotqd na uwirzi 
trzyma/em serce moje i czystsze życie wiodłem niż inni, znajdujqc w tem jakqś dumnq 

pociechr dla duszy. Widziałem, Że to dziwi/o Teofila, kiedyśmy byli w Rzymie, i że mnie 
miał za 01yginała nie do naśladowania. Natttra moja jest pełna błyskawic; najwircej dni 

ciemnych, lecz czasem wplatajq sir dnie ogniste różnego koloru, które 1ni potem świecq w pa
mirci. Z tych wszystkich świateł zrobif sobie kiedyś wianek na czoło i tak zostanr ... 

z listu do marki 
Florencja, 21 sierpnia 1838 roku 

Ale co dziwnego spostrzegam: oto, że od czasu, jak nie mam fortepianu, imaginacja 

moja wircej buja i wircej tworzy. Czy pewna CZfŚĆ tej władzy musiała wylewać sir przez 
ko11re palców na klawisze? Prawdziwie, jest to fenomen do obserwowania dla filozofów. -
Chciałbym, żeby nie tak było, bo wtenczas muzykf poświfq, jak wiele innych rzeczy 

pośwircilem, dla głodnego Wfża, co mir gryzie. 

z listu do Michała Wiszniewskiego 

Paiyż, 6 lutego 1839 roku 
- Blogoslawiona ta, która mnie jak małe dziecko dotqd utrzymuje i od nrdzy broni 

. . . a na grobie moim bfdt musiał położyć głupiego Szkota odpowiedź, która na kamieniu 
moim smutnq btdzie - to ;est ... że jestem synem mojej matki. I tak zaprawdr do końca 
brdzie. Do literatu1y francuskiej zawsze wstrrt miałem - nie myślcie wirc, żebym kiedy 

został renegatem ... ale że jeszcze kiedyś ksirgi jakiego kupca brdE utrzymywał albo przepisy
wał nuty, jak Russo albo kule do pistoletów kupował - to być może ... Ufam jednak, Że 
mnie Bóg nie opuści ... 

z listu do matki 
Paiyż, 24 czerwca 1839 roku 

Na wszystko cif zaklinam, droga, nie myśl ty, aby cokolwiek interesownego 111irszało 

sir do mojej miłości dla ciebie, a jeżeli tak myślisz . . . mtć wszystko . .. przyjedź do mnie, a zo

baczysz, Że pracq mojq btdt sit stara/ tttrzymać nas oboje ... Rozedrt serce moje, wypalr 
wszystko, co jest w mózgu moim, a brdE szcqśliwym, że ci dowiodt mojego czystego przy
wiqzania. Tj może powiesz z gorzkim uśmiechem, Że już za późno ... 0 1 nie mów tak i nie 
pogardzaj biednym, co z twojej laski ma życie i spokojność.. a pogardzasz mnq, mówiqc 
111i ciqgle: rób tak, jak ci do twego dobra potrzeba. ja chq, abyś ty nareszcie użyła kilk.1 chwil 

spokojnych ... abyś ty nareszcie zdobyła sir na cokolwiek egoizmu. Pomyśl także, Że mi cirżko 
na sercu, obarczonem coraz nowemi długarni dla ciebie ... że ja za to bfdf przed Bogiem od
powiada/. Niech to wszystko kieruje 111yślami twojemi na przyszłość. .. 

z listu do marki 
Podhorce, 16 lutego 1841 roku 

A teraz bez egzaltacji i prosto ci napisq, Że ty zajmujesz pierwsze 1niejsre w sercu 
mojem; gdybym umiera[, kazalbym spalić i odnieść ci serce 111oje, bo jego popiół do nikogo 
innego nie należy. Zawsze czegoś brakowało tym, którym je oddać rhcialem. Najpitkniejszej 

z córek moich dam i mir twoje chrzestne, i to i mir dlugo btdzie brzmiało owonione zapachem 
ko11walji

1 
która rośnie na Czerczy : to ;edno mogr dźwirk, głos, echo dać naszemu smutkowi. 

z listu do matki 
Florencja, 21 sierpnia 1838 roku 

(. .. ) Chciałbym kiedy o slo11ca zachodzie wjeżdżać z tobq , droga moja, przed dom ten 
żółty, drewniany, przed któ1y111 rośnie jarqbina, koralowemi gronami okryta, choćby tam 
już nikogo z dawnych nie było, to ja wszystko sobie wskrzeszr pamirciq, a ty do zamyślonego 

mówić brdziesz i odwracać sit od lez drżqca i żałować mnie brdziesz, że mi sit nie stało 
wszystko podług moich marzeń dziecinnych. Ale oto już wieczór, i ten, co na świecie, i ten co 
sir robi w czuciach i w myśli człowieka; nrnsq wite ciebie d/11żej nie snrncić tq szarq barwq 
wieczornych pamiqtek, ale poralowaf ciebie i zakończyć tw list milem jakiem pozdrowie

nie111; bo powracasz z podróży pamiqtek do pustego domku twego wdowiego w Krzemieńcu, 

i cóż w nim znajdziesz? Oby ten list był pierwszym z witajqcych ciebie, obyś go, tak jak 
zawsze, przyjfła jak dziecko dziecka szalonego i marnotrawnego, któremu szaleństwa już 

zt11nk11rly wrota powrotu. Między Czerrzq a Bazyl;anami stoi dla 111nie ta brama Dania, 
11a której jest napisano: Lasciate ogni speranza; ja też raz przeczytawszy napis, odwróciłem 



sir zalany łza111i i poszedłem dalej - i coraz dalej id[; wirc tak oddalajqremu sir blogoslaw 
ty, droga , i wejdź na gór[ 11ajwyższq i blogoslaw 111u, ażeby Bóg ciebie widział bliżej i 

blogoslawidistwo twoje, aby mi kiedy jaki aniol zły nie powiedział na wejściu do 
wieczności: „s111ut11a była żeś jq opuścił " ... 

Z: Juliu sL Slow.icki U1ywk1 z pa111irt11ika 1 wybó1· listów , 
N.ikł.ide111 Gebet hnera i Wolff.i. Kr;ików 1922 
(achow.ino pisowni~ i inrerpunkcj~ orygina lu ) 

, 
JEDYNY ZNANY DOTĄD LIST SALOMEI BECU OO SYNA 

5 maja 1839 1'. 

Nie poj111ujr, mój jedyny, dlaczegoś przerwa{ stosunki z naszym pośrednikiem i przez 

to naraziłeś siebie i mnie na tak drrczqcq niespokojność. My tak sobie potrzebni jesteśmy do 
egzystencji. Cóż sir z Tobq dzieje, mój drogi . jak Tj moźesz żyć bez wiadomości o mnie? 

(. . .) Nigdym nie była tak sama na świecie, jak teraz; wszystko to, com kochała , co sir 
mnq interesowalo, rozproszone zostało. 

(. .. ) 0 1 jak sama jestem wpośród smutnych wspomnie1i i z takq obawq o Ciebie. 
Nigdy tak jak teraz nie pragnrłam Twój los zabezpieczyć od wszelkich wpływów zmiennego 
losu ,(. .. ) abyś był spokojny o Twojq przyszloś~ bo mnie tylko o to chodzi jedynie i umarła

bym spokojnie, gdy teraz o śmierci z prze rażeniem myśl[, [bo J nie chciałabym Ciebie w ja
kiejś niepewności zostawiać. Nie chciała.1 

(. .. ) Nie pojmuj[, co sir z Tobq dzieje, mój najmilszy; nie zostawiaj mnie dh1go w te; 

niepewności, jedno słowo od Ciebie jakimże dobrem byłoby dla mnie. - Bqdź spokojll)' o mnie; 
wierzr, jak Opatrzność opiekuje sir 11111q zawsze i wierzr w to, źe Bóg zsylajqc rozmaite na 
mnie nieszczrścia i boleści, Ciebie mi zachowa na wynagrodzenie wszystkiego, bo ja w Tobie 
żyjf, w Ii..voim szczrściu moja cala pociecha, czuwaj wirc nad sobq, menażuj swoje zdrowie, 

bo to moje jedyne dobro na świecie, mój drogi, jedyny 1 

Z: Juliusz Słowacki Dzic/a. t. XIII , Wyd;iwnictwo 
Zakbdu N;irodowego im. Ossolińskich, Wrocbw 1952 

PO CO NAM ROMANTYZM? 

Paweł Passini: Chcę wierzyć i raki punkt widzenia jest dla mnie punktem wyjścia 

w pracy nad romantyzmem, Że niezależnie od tego, czy tego chcemy czy nie , te tek

sty i te postawy są w nas obecne - zakładam, Że istnieje jeszcze coś takiego, jak 

zbiorowa podświadomość. Pierwszy, a nierzadko ostatni raz, stykamy s i ę z dra

matem romantycznym w szkole - w momencie, kiedy trudno jest nam odnieść się 

do niego w całej jego złożoności i ostrości . Te fabuły, posracie, postawy zapadają 

w nas jak wspomnienia ze snów, wspomnienia z dzieciństwa. To co robię z roman

tyzmem w teatrze jest dla mnie swego rodzaju budzeniem demonów. Praca nad 

romantyzmem - nad Kordianem , a wcześniej nad Nie-Boskq komediq, jest próbą zmu

szenia siebie i widzów do świadomego określenia się wobec tej literatury i moż

liwości interpretacyjnych , jakie ona w sobie kryje. 

Tomek Borkowski, młody aktor grający Kordiana , mierzy się z tekstem 

Słowackiego, dokładnie tak samo jak każdy z nas - współczesnych czy telników, 

widzów. Wykorzystaliśmy to w pracy nad rolą. Tomek w każdym momencie mówie

nia tekstu kontroluje czy mówi prawdę, czy kłamie i kiedy tylko wyczuje fałsz, ma 

natychmiast sam siebie przedrzeźniać . To mu pozwala bronić się przed byciem 

„złapanym" w tekst romantyczny. On go przepuszcza przez siebie, ale ani przez 

moment nie wierzy swojemu bohaterowi bezgranic znie , on się z nim szamoce, 
' . . 

z maga , iesr przez niego szantazowany . .. 

Jak się czyta Kordiana ma się wrażenie, i w rym upatruję nowoczesności tego 

tekstu , Że bohater się autorowi jakby wyrywa. Słowacki i jego bohater prowadzą 

jakiegoś rodza ju grę - kolejne próby samobójcze Kordiana wydają się być sku

teczne, a za chwilę bohater pojawia się w kolejnej scenie, w innym miejscu, jakby 

wbrew intencji Słowackiego. Wykorzystałem to w naszej insce111zacji i posrać 

Słowackiego też pojawia się na scenie. 

Tomasz Gwinciński: W tym spektaklu jest tylko jedna żywa postać - właśnie Kor

dian . Reszta to postacie „makiety". Słowacki rak to napi sa ł. Wydaje się, Że stwo

rzył pozostałych bohaterów, żeby pokazać, uwydatnić dylematy i rozterki duchowe 

głównego bohatera. \V naszym spektaklu ta różnica między Kordianem a pozosta

ł y mi bohaterami dramatu polega na rym , Że jego jedynego obdarzyliśmy „współ

czesną" samoświadomością, on jest ru i teraz. Pozosta łym postaciom z preme

dytacją pozwalamy istnieć w konwencji teatru romantycznego, takiego jaki funk

cjonuje w powszechnej świadomości, jaki jest najbardz iej tradycyjny ... 



Paweł Passini: I rakim, jaki jesr najbardziej przerażający - bo największym de

monem z jakim się wszyscy zmagamy jesr ro nieszczęsne zadęcie, które w magiczny 

sposób od lar usuwa prawdziwe problemy romantyzmu robiąc z niego parrioryczną 

akademię. 

Tomasz Gwinciński: Kordian jesr dywersantem, króry nie przyjmuje żadnej z za

stanych w swoim świecie koncepcji politycznych, społecznych, życiowych. Bunruje 

się przeciwko nim. I chodziło nam o ro, żeby ren Kordian nie był narchnionym, 

recytującym w uniesieniu „zbunrowanym młodzieńcem" , ale cz łowiekiem, króry 

się słucha, nieustannie się kontroluje i sprawdza, czy ro ja mówię, czy ro przeze 

mnie mow1ą. asz Kordian jesr zbunrowany bo chce pozosrać wiemy sobie, o 

takim człowieku robimy ren spekrakl. A wydaje nam się, Że powstaje reż spektakl 

o rearrze, o rozum1en1u rearru. 

Paweł Passini : I rozumieniu romanryzmu. Bo my jednak bardziej funkcjonujemy w 

wersjach romantyzmu, wyobrażeniach o nim, niż w nim samym. 

Tomasz Gwinciński: Podobny był punkr wyjścia mojej pracy kompozyrorskiej. Bez 

wątpienia, jednym z acryburów romanryzmu jest fortepian. lnsrrumenr, króry był 

niemal w każdym domu, króry skupiał wokół życie rowarzyskie, przy nim gro

madzili s i ę przedstawiciele różnych środowisk, wspólnie śpiewali, recyrowali pa

rrioryczne wiersze ... wszyscy mamy rakie obrazki w pamięci. Fortepian, i ro gigan

rycznych rozmiarów, do świadomości Polaków, również współczesnych, na stałe 

wprowadził Fryderyk Chopin. 'W melodii wiersza Słowackiego pobrzmiewa nam 

nura muzycznych utworów roma nrycznych - a zwłaszcza utworów fortepiano

wych: mazurków, polonezów, nokturnów ... granych przez damy wychowywane w 

duchu patriotycznym, czekające na swo ich mężów, synów i braci, powracających do 

domów, czasami, o dziwo nie w trumnie, z pól bitewnych kolejnych powstań. Zdaje 

się więc, Że fortepian, w rozumieniu wielkiej , czarnej trumny, jest niezbędny w rej 

inscenizacji, podobnie jak literatura, która w rym czasie została napisana na ten 

fortepian . Urwory salonowe, rzewne, do głębi senrymenralne, kakofonia fortepia

nów, rowarzysz<!Ce jej dalekie echa wystrzałów, c i ał nabijanych na szable (vide 

Goya) ... wszystko to wydaje mi się być rym pogłosem zosrającym nam w św iado

mości z ramrego czasu i ramrej emocjonalności. 

Paweł Passini: W ogóle nie mamy już żywego kontakru z ramrą kulrurą - z~vłasz

cza .z lirerarurą. Z jakichś powodów nie pozwalamy rym reksrom przemawiać do 



Marian Wyrzykowski (Kordi:in ) . Teatr Polski w Warszawie, J 9 3 5, reż. Leon Schiller. 

nas ich własnym językiem, a czytamy je już przez szkolne, cz~sto zafa łszowane , 

wyobrażenie o nich. Romantyzm jawi nam się jako ckliwy i ł zawy. Spodziewamy się 
Kordiana cierpiącego, zmuszającego na żebyśmy się nad jego cierpieniem pochylali. 
Kordian żyj e w naszej świadomości jako postać słaba, a my postawiliśmy sobie 
zada nie stworzenia postaci mocnej, która potrafi przeciwstawić światu pewnego ro
dzaju wewnętrzną dyscyplin~ j odwagę stawienia czoła jej konsekwencjom, 
strasznym i przerażającym , takim jak podważenie istnienia Boga, podważenie sensu 
życ ia. Nagle okazuje się, Że ten chłopak do niczego nie pasuje, ;mi do ogródka, 
domku , Laury, ani do bezre fl eksyjnego świata zachodu , ani do z:iw ieruchy polity
cznej. I w tym jego niedopasowan iu , w tej jego niezgodz ie jest prawda o ius samyc h. 

Bad.inia n.id cksprcs j.) mimiCLn.1 - sk111'CLC mięśni pobudLonych irnpulsem c· lckrryCLnym. 
Eksperyment medyczny G. B. D11chcnnc'.1. I polowa XIX wick11. 
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Wielki Książę „„„.„„„„„ • . .. „„„ •... „ . . „ .. „ ... „ „.„„„„„„„.„ .. „ ... „.„„„„„.„ .... „ ADAM FERENCY 
Doktor .„„ . .. „„ . . „ ... . . „„„.„„.„„.„„ .. „„„„„.„„ ... „„„„.„.„„„.„ .... „„„„„.„.„ ... JACEK KAWALEC 
Dozorca szpita lu „„„ . . . „.„„„„.„„ •.. „ .. „ . „.„„„ • .• „.„„ . . . „„„„„.„.„„.„„ .. . • BOGDAN POTOCKI 

Pluton, Spiskowi: PIOTR BAJTLIK, ADAM BIEDRZYCKI, WOJCIECH CZERWIŃSKI, 
GRZEGORZ GADZIOMSKI, ARKADIUSZ GŁOGOWSKI, 
DOMJ IK ŁOŚ, MICHAŁ MACIEJEWSKI 

Wariaci: PIOTR BAJTLIK, WOJCIECH CZERWIŃSKI 
oraz 

SEBASTIAN MADEJSKI (śpiew) , MARCIN GUZ i PIOTR SKÓRKA (fortepian) 

Muzyka 
TOMASZ GWJNCJ , SKI 

Reżyseria 

PAWEŁ PASSINJ 

Choreografia 
JAROSŁAW STANIEK 

Scenografia 
ANITA BURDZIŃSKA 

Asystent reżysera - KAROLINA KOLENDOWICZ 

W kompozycji muzycznej wykorzystano fragmenty Nok111rnów g-mo!l i Fis-dur Fryderyka Chopina. 

W scenografii wykorzystano fotografie G.-B. Duchenne'a de Boulogne. 
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