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Staloryt Jamesa Hopwooda z rys. J. Kurowskiego 

Gniewa mię nieruchomość długa Faraonów, 
Wolę dzisiejsze czasy burzliwe, choć dla nas 
Król jest każdy jak dziwnie- rosnący ananas: 
Zerwiesz koronę, owoc odkąsisz - o wiośnie 
Z korony odkąszonej nom11 król odrośnie. 

Z Listu do Aleksandra Hołyńskiego 
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Z LISTÓW 

JULIUSZA SŁOW ACRIEGO 

Pa 'I" y ż, 10 września 1831 r . 

. „Ale wracam do Londynu. Wiele miałem w nim chwil zachwy
cających; [przyjem]ne miasto - wszedłszy na samą kulę wieży 
St. Pawła rzuciłem okiem [woko]ło i pomimo nieźmiernej wyso
kości wieży, z żadnej strony [koń]ca nie było widać - domy aż za 
horyzont się rozciągały - i pyszna Tam[iza] z ogromnymi mostami, 
i za ostatnim mostem las ogromny masztów, i nad brzegami Ta
mizy do obelisków podobne kominy machin parowych, z których 
wylatują kłęby czarnego dymu - wszystko to tworzy widok za
chwycający. Groby w Westminster zwiedzałem także, ale dla przy
gotowań koronacyjnych nie mogłem dobrze widzieć kąta poetów, 
który mnie najbardziej interessował. Dziwny ma pozor dziedziniec 
Westminsteru, brukowany grobowymi kamieniami - i widok tych 
ludzi, co sobie bez uwagi stąpają po napisach i czasem zastana
wiają się czytając je pod nogami. Takie groby mają ci, którym 
sława nie otworzyła drzwi kościoła, a którzy chcą jednak~e jak 
najblizej sławnych ludzi spoczywać. Pyszny także, choć jeszcze 
nie skończony most podziemny - ogromna enfilada filarów -
w każdym filarze lichtarz brązowy, z którego gaz się pali - ten rząd 
świateł i filarów niknący w oddaleniu, myśl wreście o ogromie 
przedsięwzięcia bardzo wielkie sprawia wrażenie. 

Przez jeden dzień w Londynie byłem szczególniej szczęśliwy. 

Zszedłszy z rana do salonu na herbatę, odebrałem uwiadomienie, 
żebym się udał do jednego z londyńskich bankierów, który odebrał 
adresowany do mnie list z Paryża. Tegóż samego rana spostrzegłem 
w gazecie, iż Kean, sławny aktor, występuje w najsławniejszej 
swojej roli, to jest w Ryszardzie III. Co za radość! - nie spodzie
wałem się widzieć Keana, bo przez lato wielkie teatra londyńskie· 
zamknięte, dopióro za dwa miesiące otworzyć się miały. Poszedłem 
do bankiera odebrać list i znalazłem list od kochanej Mamy - wy-



Michał Tarasiewicz 
(Kordian). Insc. Jó
zef Kotarbiński, scen. 
Jan Spitziar, Sta
nisław Jasieński i 
inni. Kraków, Teatr 

Miejski 1899 

Na prawo: Józef Ko
tarbiński (Car) 

chodzę na ulicę koło St. Pawła katedry i czytam list, potrącany od 
przechodzących - list tak miły i tak uspokajający moje su
mienie. 

Ge new a, 15 lipca 1833 r. 

... Patrząc co dnia na szczyt góry Mont-Blanc, przychodzi mi 
często na myśl Malczewski, który po śmierci jednym poematem 
tak urósł, że prawie głową przewyższa naszych poetów. Przebie
gając opisanie wejścia na górę Mont Blanc, znalazłem na ostatniej 
karcie między wyliczonymi bohaterami tego trudnego przedsię
wzięcia imię Malczewskiego, ale skaleczone tak, że gdybym skąd
inąd o jego wędrówce na górę nie wiedział, tobym się był o toż
samości osoby nie domyślił. Nie wiem dlaczego, ale myśl o Mal
czewskim została głęboko w moich dumaniach utkwiona. Zdaje 
mi się, że jest coś podobieństwa między nami, · ale burza jeszcze 
mnie nie złamała. Wiesz, Matko, że teraz jedyną modlitwą moją 
jest prośba, aby mi Bóg pięknie i szlachetnie dal umrzeć - bo 
kiedy pomyślę, ie wędrówka moja może być długa - że przyjdzie 

n~ mnie nęd_z~ - _że mnie duma moja zabije - to prawd~iwie, że 
mię okropnosc takiego losu przeraża. 

G e n e w a, d. 27 październ. 1833 r . 

... Nie możec~e . wys.ta.wić sobie, jaki wdzięk ma tutejsza jesień. 
Dotąd czas naJpiękmeJszy - słońce świecąc na wpół pożółkł eh 
~rzewach zdaje się być bardziej złociste i piękne, murawy nie ~ak 
Jak u nas spalone i bez życia ; murawy tu dotąd zachowały wio
se~ną szmar~g~ową barwę. Kilka dni temu o południu pływałem 
cz~łne~ po Jez10~ze. W~st~wcie sobie jezioro czyste i równe jak 
zwierciadło, tak rowne, ze kiedy po nim zdaleka przepłynął parowy 
stat~k , . w kwadrans potem widziałem zbliżający się fałd czarny 
rozbit~J ko~em .parnego statku wody. Fałd ten posuwał się zwolna, 
wsp~male, i _czołne~ moim le~ko zakołysał - przeszedł - popłynął 
daleJ :-- a c~ołno zno:" stało nieruchome na zwierciadle wody. Wy
sta'"".c1e sobie po dwoch stronach jeziora brzegi zielone - nad brze- . 
gami w oddaleniu topole, pożółkłym liściem okryte jak złote ko
lum?y - wiele drzew zielonych - wiele białych domków i pała
cykow - a za tym brzegiem Mont Blanc - biały; świeżym śniegiem 
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Picie Saski. Insc. Józef Kotarbiński, scen. Jan Spitziar, Stanisław Jasień · 

ski i inni. Kraków, Teatr Miejski 1899 

z przyległymi mu górami okryty, podobny do jakiegoś sybirskiego 
kraju, podobny do snycerskiego posągu sybirskiej krainy. Wśród 
t~kiej natury trzeba być smutnym - albo trzeba się kochać .. . Na 
mnie Bóg rzucił jakieś przekleństwu - na mojej drodze stawia mi 
lalki - zabawkę - serce moje żywię okruszynami uczuć.„ i w mo
ich uczuciach nic nie ma wielkiego - oprócz tej jakiejś nieskończo
nej niespokojności - bez rysów prawie - a którą jednak widzę 
wszystkimi zmysłami. 

Mamo, nie dziw się stylowi tego listu ani się lękaj o mnie; jest 
to prosto jesienne usposobienie duszy, jest to tylko skierowanie 
wszystkich władz do przemagającej we mnie teraz imaginacji. 
Żyjąc od dni kilkunastu tym chlebem nie mogę się nagle przemie
nić - nie mogę wam opisywać płaskich, codziennych wypadków -
powtarzać słów jakiej panienki, które mi przez jedno ucho weszły. 
a przez drugie wyleciały - opisywać rozmowy w gronie kilku nud
nych osób toczone itp. Gdybym był nawet z wami, widzielibyście 
mię myślącego i zachmurzonego - patrzcie więc tak na ten list 
pusty jak na myślącego Julka. Mamo, wystawiam sobie często, 

że chodzę po ciemnym pokoju, gdzie nad framugą wisi biały z kości 
słoniowej Chrystus na czarnym krzyżu. Wystawiam sobie. że ty 
leżysz, Mamo, na małej kanapce w drugim pokoju, oświecona pło-
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Piac Marsowy. Insc. Józef Kotarbiński, scen. Jan Spitziar. Stanisław Ja
sieński i inni. Kraków, Teatr Miejski 1899 

mieniem zapalonego pieca. Jak tam cicho smu[tno teraz] musi 
być w waszych pokojach„. 

[Genewa/ 30 listop. 1 H33 r. (S. B.) 

. „.Na drugi dzień rozczytałem się w liście i znalazłem jeszcze 
mne powody smutku„. Więc wiecie o Adamie ... oh! teraz dopióro 
powiem [wam], ile mię kosztowało przełamanie pierwszego. popę
du dumy„. Skorom przeczy[tał] ... chciałem się koniecznie strzelać 
z nim - i natychmiast posłałem [list.... do Mi]chała [Skibickiego]. 
przyjaciela mego niegdyś, aby mi pomocy swojej uży[czył]. Przy
szedł [„„.] Michał wieczorem - i różnymi radami odwiódł mię od 
zamiaru . Była to [jedna] z przyczyn, dla której do Genewy wy je
chałem„. i teraz nie uwierzycie, ile męki [„„] cierpię, ilekroć ludzie 
chcą zdanie moje o Adamie słyszeć. Nienawidzę go„. Wyjątek 
z mojej przedmowy on obciął i umieścił w pisemku, ale tak obciął, 
że mu dał zupełnie inne znaczenie, pozór jakiejś uszczypliwości -
a przemowa moja jest raczej moim usprawiedliwieniem - i wszys
cy, którzy ją całą przeczytają, przyznają, że Adam ze złą wiarą 
postąpił - on albowiem o dziełach literackich w pisemku pisał. -
Nic mi nie pozostaje, jak okryć ciebie. Matko moja. promieniami 



takiej sławy, aby cię inne ludzi pociski dojść nie mogły ... I muszę 
tego dokonać - Bóg mię sam natchnął - bo rozwinął w myśli mo
jej wielkie dzieło. Część pierwszą za kilka dni posyłam do druku 
i teraz przepisuję. - Wierz mi, Matko droga, że się nie zaślepiam -
żem te dzieło osądził po napisaniu obcego człowieka rozwagą ... 
I drukuję bezimiennie - będzie tak równiejsza walka z Adamem . 

... Imieniny twoje, Mamo, musiałem wczoraj obchodzić ze znajo
mymi. Chłopcy młode przyjechali po mnie o godzinie 10 z rana 
i powieźli z sobą na obiap. - na wieś, pod góry Genewskie. Było 
nas kilkunastu - kiedyśmy jechali, chmury czarne snuły się po 
niebie, sam tylko Mont Blanc biały świecił od słońca jak posąg 
Sybiru. Potem deszcz lunął rzęsisty, ale po deszczu najśliczniejsza 
tęcza rozwin~ła się nad nami. Wszystko to - poruszyło aż do głębi 
nasze serca. W tej tęczy widzieliśmy jakąś wróżkę. Zasiedliśmy do 
stołu - jeść niewiele znaleźć mogliśmy w wiejskiej oberży, ale 
szampan wszystko wynagrodził. Na prośbę kolegów pierwszy raz 
improwizowałem - i domyślicie się, że ta tęcza była treścią mojej 
ody. Koledzy klaskali w ręce, a potem ściskali mię ze łzami, a po
tem pili moje zdrowie - a kiedy im powiedziałem, iż ty, Mamo, 
nazywasz się Salomea, pili twoje zdrowie ... Najbardziej rozczula
jąca była chwila, kiedy po . różnych pieśniach zaintonowaliśmy 

wszyscy [pieśń]: Swięty Boże! Swięty mocny! o święty nieśmier
telny! zmiłuj się nad nami. 

... Cały ten miesiąc pracowałem nad nowym poematem i w dni 
20 napisałem 2200 wierszy. Czuję jakąś pociechę, myśląc, że moja 
młodość nie jest zupełnie stracona dla dobra ojczyzny mojej -
przynajmniej tak sobie powiadam - i słodzę tym wszystko. Spo
kojne teraz wiodę życie. Sam jestem w domu z Matką i córką 
Pattey. Kochają mię - jak syna i brata - podzielają wszystko ze 
rimą, słowem, że mię Bóg do ich domu przyprowadził. Kiedyś, 
wróciwszy do mojej k'r-ainy, nieraz będę tęsknił może za tym 
cichym teraźniejszym życiem ... Prawdziwie, że źle ulepione serce 
człowiek"a - przeszłość nie powinna się nam piękniejszą wydawać, 
niż była. 

Książki Kochanowskich odebrałem z taką radością, jak gdybym 
witał przyjaciół. Będę je zawsze chował, bo notatki ojca i twoje 
kilka wyrazów, Mamo, uświęciły je dla mnie. Czytam ciągle teraz 
oba dzieła na przemiany - i znajduję, że Treny są niezrównanej 
piękności. Uwagi ojca mego po większej części znajduję słuszne -
w niektórych tylko miejscach widzę, że go gust ówczasowy klas
syczny, a raczej francuski trochę obłąkał. W teraźniejszej poezji 
Brodziński najwięcej się do Kochanowskiego zbliża, ale jest od 
niego niższy o 3 wieki. Oprócz tych dziel nic więcej teraz nie czy-

Józef Węgrzyn (Kordian). 
Reż. Józef Sosnowski wg 
insc. J. Kotarbińskiego, 

.~cen. Karol Frycz. Warsza-
wa, Teatr Polski 1916 

• 

tar:1, bo po całych dniach przepisuję na gwałt mój nowy poemat, 
ktory .nazywa się Kordian. Dziwne to imię sam dla mego idealnego 
człowieka [zna]lazłem ... O! Mamo, czemuż nie jestem z tobą! 

Teofilu, Hersylko, dzięki wam za wasze słowa w liście - dzielę 
z wami całą boleść, bo uważam się jak wasz brat - i brata praw
dziwie mam do was przywiązanie. [Chcę] abyście spokojnie na wsi 
osiedli - i pozbyli się wszelkich trosk i nieprzyj[emności]. Niech 
się wam kłosy żółte do nóg kłaniają, niech w waszym ogrodzie 
[rośnie ..... ] a przyjdzie jeszcze z nieba między was jaki aniołek z błę
kitnymi oczyma - [i usiądzie] wam na kolana i uśmiechnie się do 
Was. A w domu waszym · wiejskim, [tak jakeście] mi przyrzekli, 
zbudujcie mały pokoik z oknami dwóma na wschód - i w ogrodzie 
za~dźcie aleję z kasztanów i jodeł na przemiany, aby mi przypo
minała aleję, po której teraz chodzę. O gdybyście mogli górę Mont 
Blanc z daleka w perspektywie postawić! 

Ge n e [w a] 1834, d. 3 styczr.ia n.s. 

... Dzień pierwszy Bożego N a rodzenia przepędziłem smutno. 
Wszyscy domowi wyjechali na wieczór - zostałem sam w domu -



Plac Saski. Reż. Józef Sosnowski u:9 insc. J. Kotarbińskiego, scen. Karol 
Frycz. Witold Kuncewicz (Car w środku), Jerzy Leszczyński (Nieznajomy 

trzeci od prawej). Warszawa, Teatr Polski 1916 

·ale nie. sam zupelnie, bo właśnie w tym dniu odebrałem do popra
wy 1. arkusz druku nowego poematu, który wydaję na świat. Na 
drugi dzień po Nowym Roku przysłano mi drugi arkusz; wkrótce 
spodziewam się, że wszystko mi wydrukują Wyjście na świat tego 
poematu będzie dla mnie bardzo ważną epoką ... Pracuję teraz 
ciągle - czytam bardzo wiele, rzuciłem się cały w filozofiją nie
miecką - pomimo wielu czczych marzeń idealizmu karmi ona moją 
imaginacją. O, gdybyście wiedzieli, jak mi się nasz kraj piękny~ 
teraz wydaje! szczególniej Litwa - do niej kiedyś świętą zrobię 
pielgrzymkę. 

Ge n [ew a]. 24 marca 1834 r.n.s. 

„.Czwarte dziecię moje wyszło na świat. Nie wiem jeszcze nic 

0 zdaniach _ ani go wam posłać mogę, a to dla wydarzeń, jakie tu 
zaszły, do których się nie mięszałem , a które zwracaj~ ~wagę na ~o, 
co z tej ziemi wyt:hodzi. O Mamo, wierz, że najszczęshwsza chwila 
dla mnie była ta, gdyś pierwsze moje książki otrzymała - teraz 

tylko rozwaga hamuje mię. 

Ge n [ew a/, 1834 r. 27 kwiet. 

„.Chciałem tej wiosny pojechać -do Clarens - i w miejscu, gdzie 
Heloiza żyła, przeżyć kilka miesięĆy - zwłaszcza że byłoby to do-

Zamek Królewskt. Rez. Józef Sosnowski wg in.~c. J . Kotarbiński0go, .:;cen. 

Karol Frycz. Józef Sosnowski (W. Ks . Konstanty), Witold Kuncewicz (Car). 

Warszawa, Teatr Polski 1916 

brze na moją kieszeń - w Clarens bowiem trzeba mieszkać u wieś
niaków, więc można mięszkać tanio. Nieszczęśliwe polityczne wy
padki, do których się bynajmniej nie mięszałem, nie pozwalają 
mi ani w prawo ani w lewo. Miejsce, gdzie teraz jestem, mogę 
w pewnym względzie za rozlegle uważać więzienie . Nie pojmiecie 
tego, jak nam źle , jak nigdzie przytułku nie ma. Spiewajmy - ja 
więc spiewam, mój spiew ostatni. jeżeli ni'e podobał się, to zadzi
wił. W jednym z pism po francusku wydawanych czytałem o nim 
zdanie i rozbiór pochlebne, o tyle, ile przeciwna partija ganić nie 
może - a ta przeciwna mi partija są nieszczęściem wszyscy poeci , 
na których czele Adam - od tego bowiem sam pierwszy stronić 
zacząłem . - Wielu jednakże w Paryżu przypisują pieśń moją Ada
mowi - oto wyjątek z listu do mnie pisanego: „Byłem przytomny. 
jak Ogiński attakował Adama i kiedy ten się wypif-'rał·, że nie jest 
autorem dzieła i że nie wie o niczym, Og[iński] rzekł : »To przynaj
mniej wiemy, że Pan chce to mieć tajemnicą «" . W drugim liście 

pisze mi jeden ze znajomych: „Z Memla, dokąd egzemplarze posła
łem , piszą mi o K[ordianie/ z wielkim uniesieniem i biorą to za 
pracę Adama". Z tych dwóch doniesień widać, że w wielu miejscach 
bezimiennie wydaną moją pracę przypisują innemu - znając uprze
dzenie naszych w tym względzie. nie jest mi niemiłą taka pomył
ka. Ach, kiedyż będę wiedział wasze zdanie! 



Plac Marsowy. Reż. Józef Sosnowski wg insc. J. Kotarbińskiego, scen. Ka
rol Frycz. Warszawa, Teatr Polski 1916 

G fe new a], d. 5 lutego 1835 r. 

... Mamo moja, ostrożnie obchódź się z moim czwartym dziecię
ciem, choć to dziecię nie nosi mego imienia. Ile razy nie mam od 
ciebie długo listu, to mi się zdaje, że to dziecko temu winne -
i stąd milczenie twoje jeszcze jest dla mnie okropniejsze ... Zaufa
nym tylko powierzam zdrowie jego doktorom ... Co do mnie, zdrów 
jestem i uśmiecham się do wiosennego słońca, bo już u nas błyskają 

czasem dni piękne. 

Ge n fe w a], d. 7 marca 1835 r: 

... Z różnych stron dochodzą mię wieści, że moje czwarte dziecię 
z wielkim zapale~ przyjęte zosta.ło w Krakowie. Jedna z tych 
wieści - i pierwsza - doszła mię właśnie w dzień, kiedy ze łzami 
patrzałem na stawienie poś~ Roussa. Okoliczność ta miłe mi zro

biła wrażenie. 

Kochany Eustaszku! 

w podz iemiach. ne;i:. 
Konstanty Tatarkie-
wicz, sce1i. Jó1.ef 
Wodzyński. Józef 
Węgrzyn (Kordia1i), 
Władysław Ryszkow
ski (Prezes). Warsza
wa, Teatr im. W. Bo-
gusławskiego 1922 

Florencja, d. 9 listopada 1838 r . 

Ponieważ mi przebaczyłeś i pomimo moich wyskoków mówisz, 
że mnie jeszcze kochasz trochę, udaję się znów do ciebie i proszę 
cię za ojca chrzesnego tym dzieciątkom, któ1·e tu przecięte na dwo
je - jakby z wyroku Salomona - posyłam .... Trzeba mi pracy i sła
wy trochę, abym się upił i zapomniał o rzeczach strasznych, bo tam 
podobno już Car w czerwonym płaszczu zabiera się około rodziny 
mojej; już wiem o uwięzieniu dwoch moich krewnych dalekich 
na Podolu, wiem pewnie, a o bliższych się lękam ·i nieprędko za
pewne otrzyrr.:tm list od nich, który pożądany mi jest, choćby naj
gorszą pewność zwiastował - ale dosyć o tym i zostawmy resztę 
Bogu[ ... ] 

A propos. Moja trzecia część Kordiana spalona - popełniliśmy 

wi[ęc głup]stwo w katalogu, które kiedyś na ciebie w [mojej] bio
grafii zrzucą. 



Z DZIEJÓW INSCENIZACJI 

»KORDIANA« 

KRAKÓW-TEATR MIEJSKI, 1899 R. 

W dziejach krakowskiego teatru pamiętną na zawsze będzie da
ta 25 listopada 1899 r., gdy po raz pierwszy na scenie polskiej 
został wystawiony Kordian Słowackiego z nadzwyczajnym, prze
chodzącym wszelkie nadzieje, powodzeniem. [ ... ) Krytyk Czasu 
zadał sobie przed premierą pytanie, czy Kordian jest sceniczny, 
i po przedstawieniu odpowiedział na to pytanie twierdząco. Dla
czego? Ponieważ, według mnie, poemat ten, podobnie jak wielkie 
tragedie Szekspira, opiera się na ujętej dramatycznie, stanowiącej 
mocny kościec dzieła, jednej osobistości. Bohater poematu jest sku
pieniem romantycznego . rewolucjonizmu marzyciela entuzjasty, 
który pada pod brzemieniem podjętego nad siły zadania. 

W ty1!1 duchu oparcia całości o główną postać opracowałem na 
scenę tekst poematu, który musiał ulec skrótom i redukcjom. 
W teatrze rozlewność i fantazja poematów romantycznych z ko
nieczności ulega okrojeniu, działając jednak silniej na tłumy ani
żeli w druku. W całości dzieła tego pokroju mogą być odtworzone 
tylko na nieznającym ograniczeń teatrze wyobraźni. Odpadło więc 
najprzód wstępne „Przygotowanie" fantastyczne, tworzone z myślą 
o całości dramatycznej trylogii, której drugiej i trzeciej części poe
ta nie napisal. Odpadł także „Prolog" do części pierwszej , widocz
nie wzorowany na wstępnych akordach Fausta Goethego. 

Dla spopularyzowania utworu ułożyłem go w 10 obrazach. na
dając każdemu osobny podtytuł na afiszu. W obrazie I, „W domu 
rodzinnym", połączyłem scenę 1 i 2 aktu I oryginału w jednej 
dekoracji, przedstawiającej ogród i ustawiony na lewo z boku 
dworek z werandą. Dla skrócenia wykreśliłem ładną, ale przydługą 
bajkę o Janku . którą mówi stary sługa Grzegorz, zostawiając jego 
barwne opowiadanie o mękach sybirskich. Z aktu II usunąłem cały 
ustęp londyński, jako mało dramatyczny. W obrazie 2, „We Wło-

Ogród. Rez. Bolesław :Szczurkiewicz wg insc. J. Kotarbińskiego, scen. W. 
Gosieniecki. Władysław Bracki (Kordian), Nuna Mlodziejowska-Szczurkie

wiczowa (Laura). Poznań, Teatr Polski 1918 

szech" , połączyłem sceny z Wiolettą oraz ostatnie pożegnanie 

z włoską kurtyzaną. Potem skreśliłem scenę w Watykanie, rażącą 
uczucia religijne katolickich słuchaczy. Obraz 3, „Na szczycie gó
ry", zawierał skrócony monolog Kordiana na „igle góry Mont 
Blanc". W obrazie 4. „Na placu Zamkowym", połączyłem scenę 
1 i 3 oryginału , usunąwszy sc;.enę przysięgi w kościele, zawartą 

w jednym wyrazie na tle dekoracji katedry, wypełnionej tłumem 
księży, dygnitarzy, wojska i publiczności. Uniknąłem przez to nad
miernych kosztów wystawy, zyskując jednolitość obrazu scenicz
nego w epizodzie pełnym akcji i ruchu tłumów. W obrazie 5, 
„Spisek koronacyjny", zmieściła się cała scena 4 aktu III oryginału 
z małymi skróceniami. W obrazie 6, scena 5 tegoż aktu z nieuda
nym zamachem na cara. Opuściłem potem scenę w szpitalu waria
tów jaskrawą, tamującą ruch dramatyczny. W obrazie 7, „Na 
Saskim placu", rozwinęła się na tle tłumów parada i epizod szalo
nego skoku Kordiana - za sceną ma się rozumieć. W obrazie 8, 
„Więzienie", zawarła się głęboko rzewna scena spowiedzi Kordia
na. W obrazie 9, „Spór mocarzy", kłótnia cara i wielkiego księcia. 
W obrazie 10, „Plac Marsowy", krótki epilog, przygotowanie do 
egzekucji bohatera. Z całości usunąłem przeszło 1150 wierszy. [ ... ] 

Pod względem wystawy musiałem się ograniczyć do rzeczy 
koniecznych, ale zyskała na tym duchowa treść przedstawienia, 
nie przytłaczana przez efekty zewnętrzne. Dwa pierwsze obrazy 



Tadeusz Białkowski 
(Kordian). 1-nsc. Teofil 
'trzciński, scen. W. 
Wierzchowski. Kraków, 
Teatr im. J. Słowackie-

go 1924 

nie przedstawiały ważniejszych trudności dekoracyjnych ani re
żyserskich. W obrazie „Na szczycie góry" z dekoracji skromnej 
wydobyty . został przez stosowne oświetlenie efekt przestrzeniowy, 
a postać bohatera w płaszczu na tle śnieżnego cypla wypadła ma
lowniczo. W pełnym ruchu obrazie „Na placu Zamkowym" nowa 
dekoracja, namalowana przez Spitziara, przedstawiała istotny widok 
warszawski, stosownie do perspektywy scenicznej zredukowany. 
Zbudowana na środku sceny estrada z amfiteatrem ławek two1·zyła 
barwny, pełen życia obraz z malowniczymi postaciami kobiet 
w stylowych strojach. Spisek koronacyjny odbywał się na tle de
koracji ze stropem opartym na jednym filarze, może nadto wyso
kiej, jak na podziemia katedry, ale obraz zyskał przez to na po
wadze i posępnym efekcie. 

W scenie zamachu na zamku królewskim postacie Imaginacji 
i Strachu, wyodrębnione antropomorficznie poza psychiką bohate
ra, majaczyły na tle mroku w szarawych szatach. W chwili, gdy 

. każda z nich mówiła, aktorzy oświecali odpowiednio scharaktery
zowane twarze za pomocą zielonawego światła lampek elektrycz
nych, umieszczonych w blaszanych puzderkach przy kostiumie. 
Po skończonej kwestii blaski się tłumiły. Efekt zamierzony osiąg-

• 
Szkic do projekt"u dekoracji - Akt II, obr·' z I James Park 



Szkic do projektu dekoracji - Akt III, obraz 2 Koronacja 
Szkile kostiumów - Diabły 



Szkice kostiumów - Kordian, Laura, Grzegorz 

Artur Socha (Kordian), 
Stanisława Mazarekówna 
(Laura). In.~c. Teofil Trz
ciński, scen. W. Wierzchow
ski. Kraków, Teatr im. J. 

Słowackiego 1924 

nięto - twarze ukazywały się i widmowo ginęły w cieniu. W scenie 
na Saskim placu tylną kurtynę namalował Spitziar według obrazu 
Juliana Rosena. Po raz pierwszy wtedy, niezależnie od dekoratora, 
zaprosiłem do współudziału w obmyśleniu plastycznej strony wi
dowiska malarza Włodzimierza Tetmajera, który dał wzory na 
kostiumy cywilne i wojskowe. Ponieważ głąb sceny zajmowała 
nieruchoma piechota, Tetmajer namalował kilka fermów, przedsta
wiających szeregi polskiego żołnierza w białych obcisłych spod
niach i mundurach z żółtymi wyłogami. Przed wojskiem malo
wanym umieściliśmy dwa pełne szeregi umundurowanych staty
stów, tak że liczba wojska robiła odpowiednie wrażenie, a żywe 
postacie zlewały się z szeregami tylnymi. 

Wrażenie poematu na premierze było od pierwszych scen silne, 
niezwykłe, fascynujące. Słuchano całości z uwagą wytężoną - ża

den obraz nie wypadł chłodno albo blado. Sceny spisku w podzie
miach, przeglądu na Saskim placu, kłótni mocarzy przyjęła pu
bliczność frenetyc 41111ymi oklaskami. Chociaż epilog dramatu zamy
kał się znakiem zapytania, nikogo nie raziło to zakończenie nie
wyraźne. nie mające charakteru tragicznej katastrofy. 



Koronacja. Insc. Teofil Trzciński, scen. W. Wierzchowski. Kraków, Teatr 
im. J. Słowackiego 1924 

W ubieralni artystów i za kulisami zjawili się profesorowie uni
wersytetu, malarze, literaci, recenzenci, winszując artystom, reży
serii i w ogóle teatrowi, który, jak mówiono, „zagrał na nową nu
tę". Zapanowała za kulisami atmosfera podniecenia. i radości, to
warzysząca wyjątkowym sukcesom. Rozjaśnione twarze, uściśnie
nia rąk, słowa serdeczne, nawet westchnienia i żal za minioną 
chwałą narodu. Sztuka i poezja wytworzyła jeden z tych przemi
jających, ale pięknych akordów, w których serca biją zgodnie, 
a myśli unoszą się ponad marną prozę życia. 

Józef Kot arb iński: Inscenizacja d.ramatów Słowackie
go w latach 1899-1905. W publikacji: Królowi Duchowi na dniu 
powrotu Teatr im. J. Slowackiego. Kraków. Czerwiec 1927 r. 

Rzecz jest wiadoma i widoczna, że poemat nie był pisany dla 
sceny. [„.] Naszym zdaniem Kordia.n nie dla sceny pisany, nie zy
skuje też na scenie. Jego słabe strony występują wyraźniej niż 
w czytaniu, piękności mniej wyraźnie, dlatego, że widz musi spiesz
nie zdążać za aktorem, a · nie może się zatrzymać i zastanowić nad 
tą lub ową myślą czy zwrotem. Ale to Słowacki tylko nie wyszedł 

Przed sypialni q cara. lnsc. Teofil Trzciński, scen. W. Wierzchowski. Ta
deusz Białkowski (Kordian), Stanisła 1v Kustowski (Stra.ch) lub Jerzy Cho
decki (Imaginacja). Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1924. Zdjęcie prawe: 

Włodzimierz Miarczyński (W. Ks. Konstanty) 

całkiem dobrze na tej próbie. Teatr. jego dyrekcja i jego artyści 
wyszli z niej nie tylko zwycięsko, ale świetnie. Przedstawienie 
Kordiana było jednym z najpiękniejszych, może zupełnie najpięk
niejszym, jakieśmy w Krakowie widzieli [ ... ] Akt pierwszy bardzo 
ładny w swoim rodzaju sentymentalnym wydaje się stanowczo 
źle . Nie z winy aktorów. Tym nie ma nic do powiedzenia prócz 
najszczerszych pochwał [„.] 

Z aktu drugiego wypuszczono - słusznie - Anglię, jeszcze słusz
niej gorszącą scenę u Papieża. Została scena z Włoszką. Bardzo 
dobrze ułożona i bardzo dobrze grana i nie tylko przez Kordiana 
samego, ale i przez Violettę (p. Przybyłkówna). Tylko tych, którzy 
chcą iść na przedstawienie z pannami, przestrzegamy, że lepiej się 
spóźnić i przyjść po drugim akcie. 

Monolog na Mont Blanc. Scena przed&tawia obłoki , podłoga śnie

gi i lodowce. Na ostrym szczycie, wysoko, rysuje się na obłokach 
czarna sylwetka Kordiana. Obraz śliczny [ ... ] 

Kiedy w podziemiach św. Jana ukazał się P rezes (p. Solski), moż
na było mieć złudzenie, że to Niemcewicz, tylko w masce. Żywy 
jego portret przez barona Gros [ ... ] Znowu doskonały układ sceny 
i ' doskonały, malowniczy efekt spiskowych, schodzących się po-



WiLla wlosk.a. Jnsc. Teofil Trzciński, scen. Mieczysław Różański. Bronisław 
Dąbrowski (Kordian), Jadwiga Żmijewska (Wioletta). Kraków, Teatr im. 

J. Słowackiego 1930 

mału, hasła , odzywającego się w głębi [.„] Kordian stał przed oł
tarzem jak rozkrzyżowany. W tekście mowa et krzyżu jest, to 
prawda. Ale o tym mowy nie ma, żeby Kordian miał udawać 
postawę Pana Jezusa na krzyżu i tego, zdaniem naszym, robić 

nie należało. 
[.„] Strach i Imaginacja były bardzo dobrze ubrane, w jakichś 

szarych draperiach, niewyraźnych jak mgła [„ .] W nawiasie uwa
ga, że elektryczne światełka, dobrze obmyślane, powinny być 
umieszczone nie przed twarzami, ale nad głowami, bo inaczej mo
gą szkodzić oczom p. Siemaszkowej i p. Węgrzyna, a byłoby szkoda. 

Scena na Saskim placu znowu urządzona doskonale [„.] Aktor, 
który się przez kwadrans wścieka, a właściwie nie mówi nic inne
go, tylko po sto razy powtarza słowa „Psie"!, ma zadanie nie do 
rozwiązania. Nieszczęśliwy Kordian, który tego musi słuchać , zry
wanie szlifów, bicie kułakiem, w czytaniu dobre - w przedsta
wieniu jest zbyt dręczące, nieznośne [„ .] 

P. Tarasiewicz nie tylko [„.] wszystkim trudnościom dał radę, 
ale [ „.] przeszedł wszystkie oczekiwania [„.] Był żywy Kordian 
i prawdziwy Kordian, ze wszystkim, co w tej naturze jest wyższego 
i słabszego [„.], Kordian poetyczny od pierwszej do ostatniej chwi

li [ .. . ] 

Pod Kolumnq 
Zy gmunta. Insc. 
Juliusz Osterwa, 
scen. Wincenty 
Drabik. Warszawa, 
Teatr Narodowy 

1930 

Koroną roli, to prawda, była scena w więzieniu. Bez żadnych 
efektów, dodatków, gestów, podnoszeń głosu , siedząc po prostu na 
łóżku, albo przy stoliku, z najdoskonalszą wstrzemięźliwością into
nacji, ruchów i wyrazów, ten człowiek tak żegnał się z życiem [„.] , 
tak grał twarzą, a tak przy tym unikał grania na nerwach widza, 
że tego widza poruszał do łez, a razem sprawiał mu prawdziwą 
artystyczną rozkosz. Ta rola to jedna z piękniejszych, z bardzo 
pięknych rzeczy, jakieśmy kiedy w polskim teatrze widzieli [„.] 
Temu Kordianowi oddać w ręce wielką rolę w tragedii, i owszem, 
można śmiało! 

S ta n is ł a w Ta r n o ws k i, Przegląd Polski, t. 134 s. 558-
562, Kraków r. 1899. 

LWÓW-TEATR MIEJSKI, 1909:R. 

[Adwentowicz w roli Kordiana] Jego Kordian był bardzo bliski 
tworowi poety: entuzjastą - ale nie charakterem, poetą życia -
ale nie bohaterem. Podłożem jego duszy. był smutek, melancholia, 
tragizm zawodu i miękkość se1·ca [„.] 



Koronacja. Jnsc. Juliusz Osterwa, scen . Wincenty Drabik. Alfred Socha 
(Car), Kazimierz Junosza-Stępowski (W. Ks. Konstanty). V/.arszawa, Teatr 

Narodowy 1930 

Jedyną słabość zamknę w sercu tajemniczem, 
Robak smutku mnie gryzie - tak, że mówiąc z wami 
Chciałbym przestać i usiąść i zalać się łzami. 

Słowa te stały się dla artysty dyrektywą w kompozycji drama
tycznej całej roli, co wywoływało niekiedy pewną jednostajność 
tonu zbyt sentymentalnego nawet tam, gdzie należało go nastroić 
na nutę potężniejszą, więcej męską i silną [ ... ] monolog na Mont 
Blanc i scena w podziemiach, zagrana z niesłychanym przejęciem 
się i siłą nerwową, przemówiły do widowni wspaniałym porywem 
duszy i talentu tego artysty. 

(a w) (A 1 fr e d Wysocki), Gazeta Lwowska nr 214, Lwów 

r. 1909. 

KRAKÓW - TEATR IM. J . SLOWACKIEGO, 1924 R. 

Ponieważ jestem tym, który pierwszy przełamał przestarzałą 
tradycję [inscenizacji Kotarbińskiego], a pisanie o sobie samym 
przychodzi mi bardzo trudno, postaram się na życzenie Redakcji 
Teatru w sposób możliwie zwięzły zreferować, jakie były założe-

Przed s11J)ialniq ca 
ra. Insc. Juliusz Os
terwa, scen. Wincen
ty Drabik. Artur So
cha (Car), Juliusz 
Osterwa (Kordian). 
Warszawa, Teatr Na- · 

rodowy 1930 

nia tej inscenizacji i jakie ich wykonanie, posługując się tu i ów-
dzie cudzymi cytatami. • 

I. Ideologicznie: Kordian jako Wesele doby emigranckiej [wedle 
trafnego określenia dra Swiątka]. A więc koniecznie wszystkie 
ogniwa łańcucha ewolucyjnego w I części, możliwie pełny tekst 
w całości. Wykreślenie tych dwóch całych scen: pożegnania z Wio
lettą i [z żalem] sceny z Dover, poza tym odważne skróty arabesek 
myślowych i ustępów poetyckich luźnie związanych z akcją, z pe
dantycznym utrzymaniem wszystkiego, co uwypukla ideę dzieła. 
Kordian pojęty jako mickiewiczowski Konrad „przeniesiony ze 
sfery słów w sferę działania". 

Il. Inscenizacyjnie: próba zastosowania kanonów estetyki teatral
nej Wyspiańskiego [zawartych w jego Hamlecie, w inscenizacji 
Dziadów i w przepisach inscenizacyjnych własnych utworów) do 
tego dzieła, tak pokrewnego w wielu punktach jego twórczości. 
A więc wszystko, co nadzmysłowe, irrealne, pokazane w kształcie 
plastycznym, racjonalistycznie. Scena warty na zamku nasuwała 
się . tu przede wszystkim. Zaczynała się w zupełnej ciemności. Na 
sc1anie z gazy niewidocznej coś się wyłania. „Sciana gadem się 
rusza". Nieuchwytne, potworne kształty pełzają, świecą i gasną 



Plac Saski. Insc. Juliusz Osterwa, scen. Wincenty Drabik. Warszawa, Teatr 
Narodowy 1930 

fosforyzujące oczy. Zielony zygzak węża sunie po podłodze. Ściana 
z gazy zniknęła niepostrzeżenie. W ciemności majaczeje iuk przejś
cia do drugiej komnaty z ludzkimi kariatydami. Na ich twarze pada 
poświata zielonawa. Otwierają oczy i mówią. To Strach i Imagi
nacja. Poza łukiem widmo snuje się po posadzce, doktor z fosfo
ryzującą twarzą wychodzi z sypialni. Przez dwa wielkie okna 
w głębi widać sunący rytmicznie korowód czarnych ludzkich syl
wet z krzyżami na barkach ... 
Cóż to wszystko jest? Jedynie wierne odtworzenie tego, co prze

pisuje poeta. „Sztuka reżyserii, to umiejętność odczytania egzem
plarza" - powiedział ktoś już dawno. 

Jest w poemacie drugi jeszcze moment, kiedy w grę wchodzą 
czynniki irrealne, ale to wiąże się z innym znowu problemem reży
serskim. Istnieją mianowicie w Kordianie dwa samotne słowa, 
z których każde wymaga nie tylko właściwego wygłoszenia, ale 
nadto bardzo rozwiniętego tła inscenizacyjnego. Te słowa to: „Po
lacy" - na końcu monologu na Mont Blanc i drugie: „Przysięgam" 
- cały tekst mówiony w scenie koronacji. O ile to drugie słowo 
padło ze sceny po raz pierwszy w r. 1924, pierwsze mówione było 
zawsze. Ale jakże bezsensownie! Po wezwaniu „ ... nieście mię, 

chmury, nieście, wiatry, nieście, ptacy!" - krótka pauza, po czym 
wołał Kordian patetycznie: „Polacy!" i zasłona spadała. [ ... ] 

Wi.ęzienie. Insc. Juliusz 
Osterwa, scen. Wincenty 
Drabik. Józef Zejdowski 
(Grzegorz), Juliusz Oster
wa (Kordian). Warszawa, 

Teatr Narodowy 1930 

W krakowskim wykonaniu przebieg sceny był znowu tylko wier
ny przepisom poety. Krótko o dekoracji: szczyt Mont Blanc symbo
lizował stożek lodowca, wzniesiony niewiele ponad trzy metry, 
otoczony zwałami śniegu; w głębi pasmo gór obniżających się per
spektywicznie zaznaczało proporcję wysokości szczytu. Już pod
czas ostatnich wierszy monologu, na jasnym dotąd niebie, zaczy
nały pędzić chmury, coraz ciemmeJsze, burzowe. Ku końcowi 
stawało się prawie ciemno, jaŚniała tylko głowa Kordiana. Pęd 
chmur i świst wichru popierała burzliwa muzyka. Po wezwaniu 
do chmur obraz niknął za zasłoną gazową i na niej kłębiły się teraz 
czarne zwały, gdyż z tyłu szybko zmieniano scenerię. Chmury ja
śnieją, muzyka przechodzi w rzewny słowiański motyw, gaza ;znika 
i Kordian stoi na niewielkim wzniesieniu, tyłem do widowni, z rę
kami wyciągniętymi w górę, wpatrzony w panoramę Warszawy, 
widniejącą w dali w promieniach wschodzącego słońca. Rozbrzmie
wa niewidzialny chór, fortissimo i unisono: „Oto Polska - działaj 

teraz!" Kordian pada na ziemię z radosnym szlochem: „Polacy ! ! !" 
- Kurtyna. [ ... ] 

Teraz scena koronacji. [ ... ] Słowacki stwarzając olśniewającą sce
nę dla jednego słowa dał dowód genialnego zmysłu dramaturgicz
nego: ukazał i spisek, i jego bezpośrednią przyczynę. Raczej więc 
można by rozgrzeszyć inscenizatora, wykreślającego oba obrazy 



Więzienie. Insc. Juliusz Osterwa, scen. Wincenty Drabik. Antoni Bednar
czyk (Ksiądz), Juliusz Osterwa (Kordian). Warszawa, Teatr Narodowy 1930 

na placu Zamkowym - chociaż brak pieśni Nieznajomego wy
rwałby ważne ogniwo z 'dialektyki akcji - niż tego, co opuszcza 
koronację. Powinna ona błyszczeć barbarzyńskim luksusem, ogro 

. mem przepychu, dla kontrastu z tym samotnikiem, który wybrał 
się zburzyć tę potęgę. W przedstawieniu z roku 1924 szły wszyst
kie trzy obrazy koronacyjne. 

Krótko już tylko o innych innowacjach roku 1924, jeżeli tak 
nazwać można pokorne odczytywanie woli autora z jego własnych 
słów. Z zarzutem i aluzją do Opowieści Hof.fmana spotkało się 

powierzenie ról: dozorcy w Jam es Parku. doktora i lekarza w szpi
talu wariatów jednemu aktorowi. Zarzut może o tyle niesłuszny, 

że wszystkie te postacie uosabiają odmienne odcienie sceptycyzmu 
i zwątpienia, wpływającego do duszy Kordiana. wolno więc nadać 
im jeden ton aktora, zmieniającego zreszt<i oblicze i całą zewnętrz
ność. 

Wiele dyskusji i sprzeciwów wywołało odtworzenie sceny u pa
pieża, którą na przedstawieniach szkolnych opuszczano. I ta spra
wa wymagała raz radykalnego zabiegu , gdy szło o podanie okale
czonego dotąd - z wiadomych przyczyn - Kordiana w autentycz
nym kształcie. 

Kazimierz Junosza-Stępowski (W. Ks. Konstanty), Artur Socha (Car). Insc. 
Juliusz Osterwa, scen. Wincenty Drabik. Warszawa, Teatr Narodowy 1930 

Wreszcie oddanie ostatniej sceny było odmienne niż zazwyczaj . 
Kordiana i plutonu egzekucyjnego nie było widać. Przebieg tego 
dramatycznego epizodu podano w refleksie na tłum, zgromadzony 
na jakimś wzniesieniu, oddzielonym parkanem od miejsca egze
kucji. Ten co stał na szczycie wzniesienia, wychylił głowę ponad 
parkan i podawał wiadomości stojącym poniżej, inni przylepieni 
z obu stron do parkanu, starali się coś zobaczyć przez szpary w des
kach. Tłum z głębokim wzruszeniem przyjmował usłyszane 

szczegóły. Gdy ten na górze dojrzał galopującego oficera i wrzas
nął: „Stój ! Adiutant jedzie!", tłum powtórzył okrzyk, a gdy padły 
słowa: „Oficer go nie widzi... rękę podniósł w górę", cały ten wir 
ludzki, wspinając się, jeden przez drugiego na parkan, ryczał roz
paczliwie: ,.Stój! Adiutant jedzie!" Zakończenie to porywało zaw
sze widzów do mocnego aplauzu. 

Kordian jest dziełem - jalt je nazwano - fantastycznie reali
stycznym. Po tej linii szła nasza interpretacja. [„ .] 

Te of i I Trzciński: Dwie inscenizacje »Kordiana «. Roz·· 
ważania dramaturgiczne. Teatr, 1949, nr 5. 



Plac Marsowy. Insc. Juliusz Osterwa, ~cen . Wincenty Drabik. Warszawa, 
Teatr Narodowy 1930 

Pod względem [ ... ] techniczno-inscenizacyjnym postawił sobie 
zadanie niemal nie do osiągnięcia przy środkach , jakimi rozporządza 
teatr miejski: „cały" Kordian jest nad siły i jego, i widzów. Trzeba 
przyznać, że dodanie np. takich obrazów jak scena u papieża i ko
ronacja jest dużą zasługą, jako niezbędnych dla dramatycznej ew(\ 
lucji psychiki Kordiana. Natomiast przegrodzenie całej improwiza
cji na Mont Blanc specjalnym obrazem z pieśniami, muzyką 
i świstem wichru od słowa „Polacy!" dla wierności tekstowi - jest 
artystycznym grzechem, rozrywającym całość wrażenia [ ... ] Całość 
przedstawienia była niewątpliwie dużym i szlachetnym wysiłkiem, 
który jednak częściowo rozbił się o nieuniknioną w tych warun
kach dwoistość inscenizacyjno-dekoracyjną : realistyczną i styli

zowaną. 

St. M (r 6 z], I.KC. nr 146, Kraków r. 1924 

WARSZAWA-TEATR NARODOWY, 1930 R. 

KRAKÓW-TEATR IM. J. SLOWACKIEG0,1933 R. 

Prapremiera Kotarbińskiego stała się swego czasu [wbrew prze
widywaniom] triumfem sztuki i triumfem naszego dramatu ro-

Janusz Strachocki (Kor
dian). Insc. Leon Schiller, 
scen. Stanisław Jarocki. 
Lwów, Teatr Wielki 1930 

mantycznego, uważanego wtedy za niesceniczny. Otwarła ona nowe 
perspektywy w teatrze, utorowała drogę Weselu i Wyzwoleniu, 
nad którego koncepcją autorską silnie zaciążyła. Dlaczego? Gdyż 
w ujęciu Tarasiewicza, który grał Kordiana, sztuka dostosowała się 
do nastrojów Młodej Polski i fin de sieclu, Kordian był słaby, po
zbawiony woli, niezdolny do czynu i dekadencki, „bezpłodny ma
rzyciel", jak go potem przez lat wiele nazywały podręczniki... I ten 
brak wiary w siebie, w świat i w człowieka, brak, który był pozą 

i nastrojem ówczesnej elitarnej widowni - spostrzeżono przede 
wszystkim. Poszły z tego „dymy" nie tylko po literaturze [Kazi
mierz Tetmajer] , ale po całym pokoleniu; przeciwstawił się temu 
ujęciu Wyspiański, na wpół świadomie w Wyzwoleniu, formując 
nową postać Konrada-Kordiana. Grał Osterwa Konrada, grał 

i Kordiana. Świadomie wydobywał podobieństwa, jego Konrad 
zwalczał po kordianowsku owego „robaka smutku" i liryzowanie 
„was i siebie" . Osterwa bowiem, tkwiąc głęboko w literaturze, 
ujmował jednocześnie wszystkie kreowane przez siebie postaci ja
ko zjawiska społeczne, jako wyraz nurtu społecznego. Ku tej ca
łości , jak do wspólnego mianownika, sprowadzał je w swojej eks
presji, nie bojąc się nawet pewnej monotonii. Innymi słowami mó
wiąc - Osterwa nie lubił odtwarzać postaci aspołecznych ; 



Przygotowariie (Prolog 1). lnsc. Leon Schiller, scen. Stcmislaw Jarocki. 
Lwów, Teatr Wielki 1930 

dekadentyzm Kordiana był mu obcy , przeprowadził więc nową 
analizę tej postaci i doszedł do innych rezultatów niż Tarasiewicz. 
Jakimi środkami je pokazał'? Przede wszystkim samym skrótem 
tekstu. Podczas gdy słynna inscenizacja Schillera daje tekst prawie 
pełny, Osterwa posunął się tak daleko, że w swym przedstawieniu 
warszawskim odrzucił nie tylko „Wstęp'' i „Przygotowanie" , ale 
i wszystkie sceny młodzieńcze i miłosne, sceny we Włoszech 
i w Szwajcarii, przywracając za to nie graną przez Kotarbińskiego 
scenę w szpitalu wariatów [bo była za „jaskrawą, tamującą ruch 
dramatyczny"] - wtedy to Boy, wychowany na młodopolskiej kon
cepcji Tarasiewicza, protestował z oburzeniem, stwierdzając , że 
sceny obcięte są właśnie dla Kordiana najbardziej charakterystycz
ne, że właściwie poza nimi nie ma Kordiana. I rzeczywiście - nie 
było go, ale w koncepcji Tarasiewicza. In~a rzecz, że Osterwa uznał 
potem drugi zarzut Boya, a mianowicie, że tego rodzaju skróty 
odbierają dramatowi podbudowę, że za mało znamy tego pana, 
który nagle organizuje spisek koronacyjny, że go wskutek tego 
niedobrze rozumiemy. W ostatecznej inscenizacji przywrócił więc 
sceny młodzieńcze i sceny na Mont Blanc. Sceny z papieżem nie 
uwzględnił; idąc za tradycją ; sceny tej, poza jednym wznowieniem 
Kordiana w reż. Trzcińskiego w Krakowie oraz inscenizacją Schil

lera, nie grywano w ogóle. 

Przygotowanie (Prolog 11). lnsc. Leon Schiller, scen. Stanisław Jarocki. 
Lwów, Teatr Wielki 1930 

Osterwa widział Kordiana jako człowieka pragnącego działać 

i mającego wyraźną wizję tego działania. Dramat jego polegał na 
braku poparcia w społeczeństwie. Nie może działać człowiek, który 
jest sam jeden. Samotność bohatera i wskutek tego niemożność 
[nigdy niezdolność] czynu, oto jak rozwijał dalej Osterwa dramat 
Kordiana. Kordian pada zemdlony na progu carskiej sypialni , poj
muje, że chciał zabić widmo, że ofiara nie zdałaby się na nic, skoro 
jego rewolucyjnego czynu społeczeństwo nie chce, nie rozumie. 
Tutaj sięgał Osterwa do nastrojów samego Słowackiego ; pojmowal 
Kordiana jako usprawiedliwianie się poety przed samym sobą : 

nie mógł czynu powstańczego dokonać, skoro społeczeństwo było 
do tego czynu niezdolne. Odwracał się Kordian razem ze Słowackim 
od swego pokolenia, potępiał je, na nie przerzucał odpowiedzialność 
za nieudane powstanie. [ ... ] 
Formę przedstawienia cechował, jak zwykle u Osterwy, dy

skretny i opanowany realizm, troskliwe unikanie romantycznej 
przesady, egzaltacji, patosu. Taką była przede wszystkim sama 
postać Kordiana, której Osterwa nadal akcenty głębokiej reflek
syjności. Naturalistycznie ujął natomiast scenę między carem 
a wielkim księciem, którego w ten właśnie - rozmyślnie jaskrawo 
kontrastujący - sposób odtwarzał Wł. Woźnik. Scena przed sy
pialnią cara potraktowana została również realistycznie, a miano-



Marian Wyrzykowski (Kor
clian). Zdjęcie prawe górne: 
Pod Kolumną Zygmunta. 
Zdjęcie prawe dolne : Szpi
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szawa, T eatr Narodoivy 

1935 

wicie w interpretacji widm, napastujących Kordiana, scena napeł
niła się tłumem owych arabesek i ściennych malowideł, o których 
Kordian majaczy . . Zastosowanie kurtyny z gazy oraz mu~yczne 
niemal operowanie głosami wywołały wrażenie owej niesamowi
tości, tak potrzebnej w tej scenie. Efekt był ogromny, gorzej, że 
przesłonił większości recenzentów prawdziwy sens tej premiery. 

Krysty n a Grzybowska: »Kordian« w teatrze Osterw y, 
Odrodzenie, 1949, nr 14. 

* 
Amputując Kordianowi dwa pierwsze akty, przyjął Osterwa -

zapewne słusznie - że wszyscy powinniśmy znać ten utwór. Mimo 
to taka jest wymowa teatru, że widz naprawdę przyjmuje do wia
domości jedynie to, co widzi na scenie. Dlatego brak pierwszych 
aktów niszczy stopniowanie wrażet1. Nie zna1'l.y tego wojskowego 
pana, który tyle gada w lochu św. Jana; nie znamy jego sprężyn 
i pobudek, nie wiemy, czemu później osoba jego wypełnia tyle 
miejsca. Cóż nam z tego, że dzięki temu okrojeniu dało się wpro
wadzić scenę w szpitalu wariatów, kiedy bohater jej jest dla nas 
hieroglifem [ ... ] Najwięcej abnegacji okazał Osterwa wobec samego 
siebie. Bo Kordian jako rola ·mieści się głównie w tych dwóch 
pierwszych aktach [ .. . ] Potem K0t·dian już jest tylko strzępem 



człowieka. Do tej więc sceny w lochu ograniczyła się cała rola 
Osterwy: olbrzymią tyradę wypowiedział we właściwy sobie spo
sób, traktując romantyczny wiersz realistycznie, charakterystycz
nie niemal, rwąc go z zaciekłą pasją na strzępy. Nie odpowiada to 
niewątpliwie pojęciom naszym o stylu romantycznej poezji, aie na 
swój sposób wypowiedziane było doskonale. Wyrzucał z siebie 
nerwowo słowa jak człowiek, który porywając drugich chce prze
de wszystkim porwać samego siebie, spalić za sobą mosty, jak gdy
by przeczuwając, że Strach i Imaginacja zastąpią mu drogę . Ileż 

jeszcze nie zyskałaby ta scena, gdybyśmy wciąż nie pytali samych 
siebie : kto to jest ten pan? 

Boy, Kurier Poranny nr 332, Warszawa r. 1930. 

LWÓW-TEATR WIELKI, 1930 R. 

Nowość i oryginalność schillerowskiej inscenizacji Kordjana po
lega na konsekwentnej realizacji trzech zasad, któremi się ten wy
borny artysta sztuki teatralnej w swej pracy kierował. Jak rezul
tat wykazał, szło mu o to, aby: 

1. dać poemat dramatyczny Słowackiego w całości , z obu prolo
gami i ze wszystkimi scenami, przy minimalnych tylko skrótach 
tekstu, polegających na opuszczeniu szczegółów nieistotnych [ ... ] 

2. zatrzeć w budowie sceny i w ogóle w konstrukcji obrazu sce
nicznego wszelkie ślady naturalizmu, który, jeśli występuje w sza
cie świetnej, skupia pasożytniczo na sobie uwagę widzów, odwra
cając ją od rzeczy istotnej , tj. od akcji dramatycznej , a zastąpić go 
jak najdalej posuniętą syntezą kształtu ·i symboliką w zaznaczaniu 
terenu, aby przy pomocy takiego stylu syntetyczno-symbolicznego 
umożliwić sobie danie całości, a zarazem uwspółcześnić formę te
atralną , stosując do niej prądy, panujące dzisiaj w sztukach pla- · 
stycznych; 

3. uzyskać w sumie oddziaływań estetycznych monumentalność, 
dla interpretacji dzieła wielkiej poezji jedynie właściwą, a zarazem 
tę czarującą świeżość wrażenia, jaką wywołuje ukazanie treści 
dawnej i ogólnie znanej w formie zupełnie nowej. 

W p. Stanisławie Jarockim znalazł Schiller niezwykle umiejęt
nego wykonawcę swych planów. Toteż w dalszym ciągu tych 
rozważań trudno byłoby mi oddzielić pracę jednego i drugiego. 
Można by to ocenić tylko wtedy, gdyby się było świadkiem · jej 
poczynania się i rozwoj~. 

Zaznaczone trzy cele osiągnięto przez nadanie architekturze sce
ny w jej zasadniczym kośćcu kształtu stałego i niezmiennego. Opar-

Plac Marsuwy . J1isc. Leon Schille r. scen . Stanisław Jarocki. Wa rszawa, 
Teatr Polski 1935 

to go na zasadzie trzech kondygnacji , tj. zwykłego poziomu scen~: 
piętra średniego i wreszcie najwyższego, przecinającego wysokosc 
sceny w jej połowie. Wszystkie te kondygnacje połączono ze sobą 
za pomocą schodów, które mają tu ważne znaczenie w emocjonal
nem formowaniu grup rzeźbiarskich i ich ruchów. Dwa otwory 
drzwiowe po obu stronach najniższego poziomu i otwór z wido
kiem na horyzont w centralnym punkcie uzupełniły system części 
stałych konstrukcji. Czynnikiem zmiennym, kształtującym . budow~ 
sceny w poszczególnych fazach dramatu, były kotary , ktore bądz 
to odsłaniały cały horyzont w scenach plenerowych, bądź też jedną 
z trzech jego części , bądź to wreszcie zasłaniały go zupełnie, sym
bolizując takie czy inne wnętrze. Do kotar jako dalsze elementy 
zmienne dołączyły się możliwie skąpo aplikowane fragmenty ar
chitektury, za pomocą których symbolicznie lokalizowano akcję na 
tym czy innym terenie . Gdzie indziej robiono to tylko przez odpo
wiednie ustawienie jednego, co najwyżej kilku mebli, albo tylko 
przy pomocy światła [prolog 1-szy], albo nawet przez sam ruch 
mas [scena koronacji lub egzekucji]. Sam stały szkielet budowy 
scenicznej miał neutralną barwę ciemnoszarej zieleni: rolę mala
rza, operującego farbami, pozostawiono reflektorom. Ten sam ton 
otrzymała kurtyna i podjum, którem przysłonięto dziurę orkie-



Przygotowanie. lnsc. Erwin Axer, scen. Władysław Daszewski. Warszawa, 
Teatr Narodowy 1956 

stralną, aby w ten sposób orkiestrę, przybliżyć scenę do widowni 
i zapobiec akustycznemu marnowaniu się słów aktora, pochłania
ny"ch dawniej przez ową próżnię. 

Jak zaznaczono w komunikacie z teatru, rozplanowanie akcji na 
trzech kondygnacjach było zgodne z „mickiewiczowską koncepcją 
teatru słowiańskiego, przejętą później przez Wyspiańskiego". 

Ma ta metoda jednakże także pewne swoje niebezpieczne strony. 
Jeśli się ekonomię symbolicznej syntetyki posunie za daleko, i to 
w sce~ach monologowych lub co najwyżej dialogowych, grozi to 
wywołaniem wrażenia pewnej czczości i monotonii. Tak było ze 
sceną w James Parku, zaznaczonym za pomocą konstruktywicznie 
uproszczoneJ 1 zdeformowanej bramy, ze sceną na skale Dover'u, 
zamarkowanej przez biało-żółte skrzynie i ze szczytem Mont 
Blancu, który oznaczały czarne skrzynie - wszędzie oczywiście 

z dodatkiem nieba. Tu zasada uproszczeń poszła za daleko, bo nie
mal aż do tabliczek z napisami w teatrze szekspirowskim. Myślę, 
że nie sprzeniewierzając się czystości stylu, można było charakte
rystykę materialnej struktury terenu bardziej sprecyzować [kredo
wa skała , śnieg i lód, drzewo; botanika nie jest bynajmniej dla 
konstruktywizmu problemem nierozwiązalnym: zob. liście u Le-

Przygotowanie. lnsc. Erwin Axer, scen. Władysław Daszewski. Warszawa, 
Teatr Narodowy 1956 · 

gera]. Podobnie za sucho wypadł kształt sceny z Violettą, gdzie 
był tylko jeden mebel, co prawda bardzo wymowny, bo otomana. 
[Taż Violetta powinna mieć na czole opaskę złotą, na którą wskazuje 
Kordjan, mówiąc, że kupił ją za cenę zamku swych pradziadów]. 

Natomiast tam, gdzie ekonomii kształtu nie posunięto za dale
ko, lub zastąpiono go dostatecznie światłem lub ruchem mas, efekt 
był doskonały. Tu należą dwie kolumny szlacheckiego dworku, ko
lumna Zygmunta, scena u papieża, scena Konstantego z carem 
i scena w więzieniu. Wśród scen operujących masami ludzkiemi 
najsilniejsze, potężne wrażenie zrobiła rytmizacja gestów w scenie 
spiskowej, symbolizująca wspaniale zapał rewolucyjny, rozbudzo
ny przez Kordjana. 
Największy triumf jednak odniesiono w trzech scenach: w pierw

szym prologu, w scenie zamachu na cara i w scenie szpitala wa
riatów. W pierwszej było trudnością nie lada zerwanie z roman
tyczno-bajkowym szablonem diabłów, Mefistofelów i aniołów. Roz
wiązano ją ogromnie prosto i ogromnie artystycznie: rzucono snop 
cynobrowoczerwonego światła na półnagie postacie diabłów, 
ugrupowanych rzeźbiarsko w sposób przypominający trochę Goyę, 
a trochę postacie z Bramy piekielnej Rodina i rzucono snop 



James Park. lnsc. Erwin Axer, scen. Władysław Daszewski. Tadeusz Lom
nicki (Kordian), Edmund Fidler (Dozorca). Warszawa, Teatr Narodowy 1956 

białego światła na stojące na naJwyższej kondygnacji białe postacie 
aniołów z przedziwnie misternemi złotemi skrzydłami, ujęte w sty
lu prerafaelitów angielskich Burne Jonesa, Wattsa, względnie 

Strudwicka. 

W scenie zamachu na cara świetny był kształt sceny z potężnemi 
oknami, świecącym demonicznie trójkątem sferycznym w wykroju 
sypialni cara, a przede wszystkiem z widziadlanym, niesłychanie 
sugestywnym pochodem trumien, które jednak powinny zniknąć 
momentalnie z chwilą zemdlenia Kordjana, bo są jego wizją. Ima
ginacja i Strach miały glosy zbyt nikłe i niewyraźne. Myślę, że 
lepiej zagraliby te role mężczyźni. [Natomiast świetnie po rzeź
biarsku wyglądały kobiety, symbolizujące chmury w scenie Mont 
Blancu]. 

Imponowały wreszcie trzy potężne, również po rzeźbiarsku uję
te, niezmiernie tragiczne grupy wariatów w scenie szpitalnej. To 
było także coś jakby z rodinowskiej Porte de l'enfer. 

Ze spraw reżyserskich podnieść jeszcze pragnę jako moment 
dodatni ukazanie na scenie egzekucji, kończącej dramat, o której 
u Słowackiego - bardzo zresztą pomysłowo i efektownie - infor
muje tylko rozmowa tłumu. Ze stanowiska plastyki scenicznej to 
było lepsze. Ale kurtyna powinna spaść natychmiast po słowach 

Kazimierz Opaliński 

(Papież). Insc. Erwin 
Axer, scen. Władysław 

Paszewski. Warszawa, 
Teatr Narodowy 1956 

„Oficer go nie widzi - rękę podniósł w górę'·, aby widz miał pew
ność, że Kordjan zginął istotnie. [ ... ] 

W grze aktorów uderzała ogromnie dodatnio przede wszystkiem 
świetna jej zespołowość, w której zaaranżowaniu Schiller - jak 
od dawna wiadomo - specjalnie jest mistrzem. Rola Kordjana -
to ogrom, jako opanowanie pamięciowe, jako wysiłek artystyczny 
i trud fizyczny. Wywiązał się z niej p. Strachocki w sposób godny 
wysokiej pochwały. Oczywiście w pierwszym akcie iluzji, że jest 
piętnastoletnim chłopcem. dać nie mógł. Dla ludzi, pamiętających 
w tej roli Tarasiewicza, który czarował melodją swego głosu, i Ad
wentowicza, który podbijał swym wewnętrznym żarem, Kordjan 
p. Strachockiego był za mało porywający. Ale miał ogień, szlachet
ność, gest: wzruszał. Kapitalnym, zwłaszcza w masce i gestyce był 
szatan p. Wierci11skiego. 

W ł a d y s ł a w Ko z i c k i, Slowo Polskie nr 332, Lwów 

r. 1930. 

WARSZAW A - TEATR POLSKI. 1935 R. 

... Koniec pomyślany jest genialnie. Ciemny zarys postaci Kordia
na. gdy wysoko. na piętrowej kondygnacji staje przed lufami od-



W podziemiach, Insf . 
Erwin Axer, scen. Wła
dys~aw Daszewski. Wła 

dysław BracKJ (Prezes). 
Warszawa, Teatr Naro-

dowy 1956 

działu egzekucyjnego, ma niesamowitą sugestię obrazu Goi. Nim 
padnie komenda, nim dobiegnie goniec z ułaskawieniem, drży 

w nas wszystko jakby wobec jakichś ostatecznych rozstrzygnięć. 
W tę zamarłą ciszę wzruszenia padają słowa motta z Lambra prze
niesione tu z frontu poematu i mówione przez postać symbolizu
jącą Słowackiego: „Więc będę śpiewał i dążył do kresu, ożywię 
ogień, jeśli jest w iskierce" . Po nich spływają na scenę z dwu stron 
sztandary, barwy narodu i owijają cały obraz skrzydłami apo
teozy. 
· [ ... ) Wyrzykowski był prawdziwym młodym, romantycznym 
Kordianem. Marzycielski i narcyzowy z początku, rozrastał się 

w szarpiącej burzy dramatu, aż uciszył się skupioną, męską powagą. 
Przy skromnym zasobie jego gestu i głosowej intonacji dał postać 
szczerą i gorącą, bez żadnych fałszów i przesady. Wiersz mówił 
bardzo dobrze [„.] Szczególnie udatnie zagrał Szatana Werciński. 
Znalazł dla niego niezwykłą maskę, a jako Doktór dodał mu jesz
cze niesamowitą, upiorną gestykulację. Pięknie brzmiały słowa 

Nieznajomego, rzucone z siłą przez Węgrzyna. Swietnie wyszło 
przewidzenie Stracha, co jest zasługą deklamacyjnej ekspresji An
dryczówny. 

K a z i m ie r z W ie r z y ń s k i, Gazeta Polska nr 309, War
szawa r. 1935. 

Przed. s11piatnią cara. 
Insc. Erwin Axer, scen. 
Władysław Daszewski. 
Danuta Szaflarska -
(Strach), Tadeusz Łom
nicki (Kordian), Janina 
Niczewska (Imaginacja). 
Warszawa, Teatr Naro-

dowy 1956 

WARSZAWA-TEATR NARODOWY, 1956 R. 

Nowoczesność przedstawienia Kordia.na nie jest jakąś nowoczes
nością programową, eksperymentalną czy ekstrawagancką [„.] Axer 
ma coś od siebie do powiedzenia. Bardzo charakterystyczną dla 
swej indywidualności, bardzo intelektualną, bardzo dokładnie 
przemyślaną koncepcję inscenizacyjną Kordiana przeprowadza 
w przedstawieniu z żelazną konsekwencją. Czystość i jednolitość 
myśli inscenizacyjnej jest uderzająca [.„] 

Zacznijmy od oprawy scenograficznej. Jest ona niezmiernie 
oszczędna, a przy tym bardzo sugestywna. Władysław Daszewski 
operuje nowoczesnym skrótem i aluzją, która pozostawia szer~kie 
pole dla wyobraźni widza. Wielkie półkole horyzontu - błękitne 
na wolnych przestrzeniach, ciemne w scenach zamkniętych - i na 
tym tle jakiś jeden plastyczny akcent: skrzydła aniołów przypomi
nające zbroję husarską, okaleczałe drzewo w alei ogrodowej, przy
strzyżone drzewa w parku londyńskim, zwisająca zasłona w poko
ju Laury, purpura i szkarłat w Watykanie i gabinecie cara, czasem 
w ogóle nic, pusta przestrzeń - to wszystko gra znakomicie z ro.! 
mantycznym dramatem. Na sceni.e znajdują się wyłącznie tylko te 
elementy dekoracyjne, meble czy rekwizyty. które są niezbędne, bo 

mówi o nich tekst dramatu. 



Tadeusz Łomnicki (Kor
dian). Insc. Erwin Axer, 
scen. Władysław Da
szewski. Warszawa, Te-

atr Narodowy 1956 

[.„] znakomita muzyka Zbigniewa Turskiego [ ... ] swymi ostrymi, 
przenikliwymi dźwiękami, w których dużą rolę grają instrumenty 
perkusyjne, robi wstrząsające wrażenie. 

[„.] W inscenizacji tej dramat romantyczny został zracjonalizo
wany [„.] Axer rezygnuje z efektów widowiskowych nawet w tak 
szlachetnym wydaniu, jakie miał kiedyś Kordian inscenizowany 
przez Leona Schillera. Na scenie są tylko ci, którym poeta kazał 
mówić. Nikogo więcej. Dlatego tłum składa się jedynie z ośmiu 
osób, a chór zmienia się w jedną osobę. Obrazy są statyczne. To 
co się dzieje, dzieje się właściwie za sceną. Widz ma to ujrzeć 
„oczyma duszy" ze słów, które ze sceny słyszy. Aktorzy stoją nie
mal nieruchomo, prawie bez gestu i mimiki. Tylko mówią tekst. 
I mówią go unikając wszelkiego wzruszenia. Starają się wydobyć 
poezję nie przez patos i przeżycie, ale przez spokojną i wyrozumo
waną dyscyplinę środków aktorskich. Mówią w rytmie szybkim, 
bez przeciągania zdań i nastrojów, a przy szybkości tej nie gubią 
się słowa i myśli [„.] 
J·ednakże z tak intelektualnie spreparowanego przedstawienia 

wieje chłód. Jest ono niewątpliwie zimne. Poszczególne jego frag
menty można smakować z przyjemnością i zainteresowaniem, ale 
nie czujemy się głęboko wzruszeni [„.] 

Jan Kurnakowicz (W . 

Ks. Konstanty), Tadeusz 
Łomnicki (Kordian). 
lnsc. Erwin Axer, scen. 
Władysław Daszewski. 
Warszawa, Teatr Naro~ 

dowy 1956 

Niewątpliwie są w tym przedstawieniu sceny znakomite, któ
rych ujęcie będzie chyba zapisane w dziejach naszych inscenizacji 
dramatu romantycznego. To są te części Kordiana, w których prze
de wszystkim myśl dochodzi do głosu. A więc „Przygotowanie''. '. 
mające charakter pamfletowy; dalej spiskowa scena dyskus11 
w podziemiach z doskonale skonstruowaną kompozycją i silnie 
podkreślonymi punktami napięcia; interesująco rozwiązana świa
tłem scena nocnego błądzenia Kordian_a po zamkowych salach 
i jego dyskurs z Imaginacją, Srachem i Widmen:i [„.] i p~zede 
wszystkim scena w szpitalu wariatów [„ .] Tu gorz~1 , poetycki. sar
kazm wydobyty został w sposób kapitalny bez tamego demonizmu 
doktora-szatana i makabry wariatów w klatkach. Tych kilka scen 
wystarczy, aby inscenizację przedstawienia Kordiana postawić 
wysoko. 

[.„] Jan Kurnakowicz w roli księcia Konstantego. Jest to kreacja 
aktorska z rzędu tych, które chciałoby się nazwać genialnymi. Ten 
książę ma w sobie coś z dzikiego zwierzaka, kąsającego i szczutego. 
Tępa głupota i brutalne okrucieństwo, dziecinne zak~~~ie, w. ~o
niach i ludziach, którzy na tych koniach dobrze umie]ą 1e~dz1c. -
wszystkie te cechy księcia Konstantego pokazuje K~rnakowi.cz _nie
słychanie skondensowanymi i wyrazistymi środkami aktorskimi [„ .] 



. ~ord~ana ~ra Tad~usz Łomnicki [ ... ] Jego rozterki wewnętrzne 
i historie m~łosne me ~udzą wiary [ ... ] Dopiero w monologu na 
~ont-~lanc Jego ładny i czysty głos zabrzmi mocno. Potem w sce
nie spisku będzie miał a~centy porywające, a w scenie więziennej 
c~downym strofom: „Nie będę z nimi..." nada bardzo subtelne 
ciepło wewnętrznej czystości i wzruszenia. Tymi trzema scenami 
Łomnicki wbija .się mocno w pamięć słuchacza. 

A u gust Gr od z icki, Życie Warszawy nr 102, Warszawa 
r. 1956. 

P~ac Sas~i. lnsc. Erwin Axer, scen. Władysław Daszewski. Tadeusz Lomnic
ki (Kordian), Jan Kurnakowicz (W. Ks. Konstanty). Warszawa, Teatr Na

rodowy 1956 

»KORDIAN« 
RALF.ND A HZ PRZEDSTAWIEŃ 

Z5 XI 1899 KRAKÓW, Teatr Miejski. Dyr. J. Kotarbiński. lnsc. 
J. Kotarbiński; reż. L. Solski; dekor. obr. 2 - S. Jasień
ski, obr. 3, 4 i 7 - J . Spitziar: kostiumy wg projektu 
W. T~tmajera, wyk. L. Rozwadowicz. 

10 obrazów : I. W domu rodzinnym 2. We Włoszech. 3. 
Na szczycie góry 4. Na placu Zamkowym w Warszawie 
5. Spisek 6. W zaniktL królewskim 7. Na placu Saskim 
8. Wi.ęzienie 9. Spór mocarzy 10. Plac Marsowy. Grano 
19 razy. W sezonach 1900/01, 1901/02, 1902/03 - po 4 razy, 
w sezonie 1904/05 - 3 razy. 

Kordian - M. Tarasiewicz (J. Sosnowski, S. Stanisław
ski), Car - J. Kotarbiński, W. Ks. Konstanty - W. Ro
man, (S. Knake-Zawadzki, A. Zelwerowicz), Prezes - L. 
Solski (Sobiesław), Grzegorz - L. Stępowski, Laura -
K. Bednarzewska (G. Morska, B. Jeremi, W. Ordon), 
Violetta - M. Przybyłko (Filippi, H. Sulima, H. Arka
win), Imaginacja - W. Siemaszkowa (F. Węgrzynowa 

i in.) 

19111900 LWÓW, Teah hr. Skarbka. Dyr. L. Hciłc-r . Insc. J. Kotar
biński; reż. A. Walewski; dekor. obr. 1-4 li 7 Z. Balk. 
Grano 9 razy. 

Kordian - J. Sosnowski (W. Woleński), dar - S. Hie
rowski, W. Ks. Konstanty - S. Knake-Zawadzki, Prezes 
- W. Kwiatkiewicz, Grzegorz - J. Chmieliński, Laura -
F. Stachowicz, Violetta - W.Ordon, Imaginacja - G. Za
polska (19 II, 2111 i 31 VIII 1900). 
31 XII 1900 tylko scena ósma, Kordian - M. Tarasiewicz. 

ok. 20 Vll 1905 SZCZAWNICA. Aktorzy Teatru Miejskiego w Krakowie, 
pod kier. J. Popławskiego. 

31 VIII 1905 KRAKÓW, Teatr Miejski. Dyr. L. Solski. Insc. J. Kotar
biński. Reż. S. Stanisławski. Wznowienie. Grano 7 razy, 
w sezonie 1906/07 - 3 razy, w sezonie 1907/08 - 4 razy, 
w sezonie 1908/09 - 4 razy, w sezonie 1909/10 - 5 razy, 
w sezonie 1910/11 - 4 razy, w sezonie 1911112 - 5 razy, 
w sezonie 1912/13 - 2 razy. 



Przygotowanie. Insc. Bronisław Dąbrowski, scen. Andrzej Pronaszko. Kra
ków, Teatr im. J. Słowackiego 1956 

Kordian - S. Stanisławski (M. Tarasiewicz gość. 6 IX 
1909), Car - M. Jednowski, W. Ks. Konstanty - A. Zel
werowicz (J. Sosnowski, W. Miarczyński), Prezes 
M. Andruszewski (Sobiesław, L. Bończa), Grzegorz -
L. Stępowski (A. Siemaszko). Laura - W. Ordon (Orwi
dowa, Borodzicz, L. Barwińska, R. Sowińska), 'Violetta -
H. Sulima (B. Jeremi, H. Górska). 

19 VII 1906 KRAKÓW, Teatr Ludowy. Dyr. F. Frączkowski. lnsc. 
J. Kotarbiński - obrazy 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dnia 31X1909 
poprzedzone odczytem B. Limanowskiego, uroczystość 

urządzona przez partię socjaldemokratyczną. 
Kordian - F. Frączkowski, Car - W. Konarski, 

W. Ks. Konstanty - Radosław, Prezes - S. Modzelewski, 
Grzegorz - L. Dolił1ski. ' 

1'7IX1909 LWÓW, Teatr Miejski. Dyr. L. Heller. lnsc. J. Kotarbiń
ski, 9 obrazów (bez 4). Dekor. F.· Wygrzywalski. Grano 11 
razy. 14 XI 1909 tylko 5 i 9 obraz, uroczysty poranek dla 
robotników staraniem komitetu obwodowego PPS. 

KOTdian - K. Adwentowicz, Car - S. Hierowski, 
W. Ks. Konstanty - R. Żelazowski, Prezes - W. Kwiat
kiewicz, Grzeqorz - J. Chmieliński, Laura - W. Sie„ 
maszkowa, Violetta - I. Trapszo. 

Przygotowanie. Insc. Bronisław Dąbrowski, scen. Andrzej Pronaszko. Kra
ków, Teatr im. J . Słowackiego 1956 

• 
2'7 VIII 1913 KRAKÓW, Teatr im. J. Słowackiego. Dyr. T. Pawlikow-

ski. Insc. J. Kotarbiński, reż. S. Stanisławski. Grano 3 
razy, w sezonie 1914/15 - 1 raz. 

Kordian - S. Stanisławski, Car - M. Jednowski, 
W. Ks. Konstanty - W. Miarczyński, Prezes - L. Boń
cza, Grzegorz - A. Siemaszko (Trzywdar), Laura - Re
giczówna (J. Turowiczówna). 

16 VIII 1915 WIEDEŃ, Teatr Polski. Dyr. S. Dąbrowski i K. Benda. 
Reż. K. Benda. Obrazy 3, 5 i 8. Dekor. S. Dąbrowski. Gra
no 2 razy. 

Kordian - K. Benda, Prezes - S. Ordon, Grzegorz -
I. Berski, Ksiądz - S. Dąbrowski. 

ok. 2011916 SOSNOWIEC, Teatr Narodowy . . Reż. Galicki. 
Kordian - K. Vorbrodt. 

2011916 WARSZAWA, Teatr Polski. Zrzeszenie. lnsc. J . Kotar
biński, reż. J. Sosnowski, dekor. K. Frycz. Grano 34 razy, 
w sez. 1916/17 - 3 razy. 

Kordian J. Węgrzyn (S. Stanisławski), Car 
W. Kuncewicz, W. Ks. Konstanty - J. Sosnowski (A. Zel
werowicz), Prezes - G. Buszyński, Grzegorz - M. Szo-



Ogród. lnsc. Broni
sław Dąbrowski. 

scen. Andrzej Pro
naszko. Tadeusz Szy
bowski (Kordian). 
Kraków, Teatr im. 
J. Słowackiego 1956 

bert, Laura - L. Dunin (L. Tatarkiewicz), Violetta -
I. Kozłowska (A. Rotter). 

12 VI 1916 DĄBROWA GÓRNICZA. Zespół aktorów pod kierow
nictwem K. Adwentowicza. 

Kordian - K. Adwentowicz. 

1V1917 MOSKWA, Nowy Teatr Polski w sali Korsza. Dyr. B. Skąp
ski, reż. J. Zieliński. Grano 9 razy. 

Kordian - W. Brydziński, Car - S. Czapelski, 
W. Ks. Kon.ętanty - J . Szymański. 

6 X 1917 KIJÓW, Teatr Polski. Dyr. R. Rychłowski. Reż. J. Szy
mański. 10 obrazów wg inscenizacji J. Kotarbińskiego, 

oprac. t~kstu W. Giinther." Dekor. W. Drabik. Grano 8 
razy. 

Kordian - J. Osterwa, Car B. Bolesławski, 

W. Ks. Konstanty - J. Szymański, Prezes - Z. Kuła
kowski, Grzegorz - S. Lochman, Laura - C. Rostkow
ska, Violetta - B. Kojałłowicz. Ksiądz w podziemiach -
J. Poremba, Strach - E. Chaberski. 

29 XI 1917 KRAKÓW, Teatr przy ul. Rajskiej. Akt Ili - Spisek ko
rona.cy;ny. Reż. L. Czarnowski. 

Szkic do projektu dekoracji - Akt 111, obraz 3 Plac Zamkowy 



Szkice kostiumów - W. Książę, Generałowie 

Szkic do projektu dekoracji - Akt ITI, obraz 9 Pokój cara 



Szkice kostiumów - Car. Bi~k u pi 

James Park. Insc. Bronisław Dąbrowski, scen. Andrzej 
Szybowski (Kord.ian), • • • (Dozorca). Kraków, Teatr 

1956 

Kordian - K. Przystański, Car - H. Schmid, 
W. Ks. Konstanty - J. Kucharski, Prezes - K. Korecki, 
Grzegorz - I. Berski, Doktór - L. Czarnowski. 
·~ · 

Zł VIII 1918 LWÓW, Teatr Miejski, Dyr. R. Żelazowski. Reż. K. Okor-
nicki, scenogr. Z. Balk i K. Polityński. 10 obrazów. 

Kordian - H. Barwiński, Car - R. Boehlke, 
W . Ks. Konstanty - R. Żelazowski, Prezes - J. Rygier, 
Grzegorz - J. Chmieliński, Doktór - L. Fritsche. 

I X 1918 POZNAŃ, Teatr Polski. Dyr. B. SzczurkieWicz. 9 obra
zów, insc. J . Kotarbińskiego (bez siódmego). Reż. B. Szczur- . 
kiewicz, scenogr. W. Gosieniecki. Grano 17 razy. 

Kordian - W. Bracki i M. Tarasiewicz (gościnnie 

9 X - 3 XI 1918), W. Ks. Konstanty - E. Topolski, Car -
W. Stoma, Prezes - W. Konarski, Grzegorz - T. Lechow
ski, Laura - N. Młodziejowska-Szczurkiewiczowa, Vio
letta - P. Relewiczówna. 

H VII 1919 INOWROCLA W. Fragmenty w wyk. K. Bendy. 

Z9XI1919 WILNO, Polski Teatr Dramatyczny. Kier. H. Cepnik. 
Reż. K. Tatarkiewicz. 9 obrazó'!Y.. 



24 XII 1919 

27 XI 1920 

7 11 1921 

27 VIII 1921 

U Papieża. lnsc. Bro
nisław Dąbrowski, 

~cen. Andrzej Pro
naszko. Wiesław Ma
cherski (Papież), Ta-
deusz Szybowski 
(Kordian). Kraków, 
Teatr im. J. Słowac-

kiego 1956 

Kordian - M. Pe liński, Car - T. Orłowski, W. Ks. Kon-
- . e rzyc 1, rezes - - M. Srokowski, Grze-S'tant·y M P t k" p 

gorz - Z. Kułakowski, Laura - M. Strońska, Violetta -
Struszkiewiczówna. 

INOWROCLA W. Fragmenty w wyk. aktorów i a~atorów. 

WARSZAWA. Teatr Praski. Reż K. Tatarkiewicz .~cenogr . 

S. Kamiński. ' · 
Kordian E. Dobrowolski, Car J . Staszewski 

W. Ks. Konstanty - J . Machalski, Grzegorz - s. Ja~ 
nowski, Laura - M. Wodzińska, Violetta - J . Owczarska. 

BYDGOSZCZ, Teatr Miejski. Dyr. W. Siemaszkowa. 
Reż. J . Karbowski. 

Kordian - T . Roland (?) gw., Car -- T. Orłowski· 
w r · · · . · ' s_- _honstanty -- S. Zborow,;ki. Grzegorz - A. Czy-
zewsk1 1 M. Lc nk. 

TORUN, Teatr Narodowy. Dyr. M. Szpakiewicz. Reż. 

K. Grek-Korecki. clekor. F. Krassowski. Grano IO razy. 
Kordia11 M Szpakiewicz Car p H · · . , . ryniew1cz, 

W .. Ks. Konstanty -- S. Zborowski, Grzegorz - S. Skal
ski, Laura ·- M. Wno:-owska i .J . Now>tkowska. 

Pod Kolumną Zyg
munta. Insc. Broni
sław Dąbrowski, 
scen. Andrzej Pro-
naszko. Mieczysław 
Voit (Nieznajomy). 
Kraków, Teatr im . 
• T. Słowackiego 1956 

29XI1921 

<t IV 1922 

29 XI 1923 

30 XI 1923 

WILNO, Teatr Powszechny. Dyr. F . Rychłowski. Obrazy 
1, 3, 5, 6, 7, B i 9 wg inscenizacji J. Kotarbińskiego. Reż. 
H. Cepnik. Grano 14 razy. 

Kordian - .J. Mazanek, Car - ·K. Vorbrodt, W. Ks. Kon-
stanty - S. Purzycki, Prezes - - Wolski, Grzegorz -

J . Sawicki, Laura - M. Grabowska. 

WARSZAWA, Teatr im . W. Bogusławskiego. Dyr. B. Gor
czyński. Reż. K. Tatarkiewicz, scenogr. J. Wodyński. 10 

obrazów. 
Kordian - J . Węgrzyn i E. Dobrowolski. Car - K. Przy-

stański. W. Ks. Konstanty --· J . Staszewski, Prezes -
W. Ryszkowski, Grzegorz - S. J a nowski. Laura - M.Wo

dzińska, Violetta · - W. Chądzyńska 

LUBLIN, Teatr Miejski. Dyr. J . Grodnicki. Reż. R. Wasi

lewski, dekor. Gerlach. Grano 11 razy. 
Kordian R. Wroński, Car R. Wasilewski, 

W. Ks. Konstanty - L. Ł~towski, Prezes - L . Łusz
czewski, Grzegorz ·- F . Dominiak, Laura - H . Lubicz, 

Violetta - J. Turowicz. 

KATOWICE. Teatr Pol~ki. Dyr. M. Sobański. Grano 

8 razy . 



W podziemiach. lnsc. Brnnisław Dąbrowski, scen. Andrzej Pronaszko. Kra
ków, Teatr im. J. Sło_wackiego 1956. Zdjęcie prawe: Przed s11pialniq cara. 

Ryszard Pietruski (Kordian) 

'1 Xll 1923 LÓDŻ, Teatr Miejski. Dyr. K. Wroczyński. Reż. T. Lesz
czyc. Dekor. Wodyński i B. Kudewicz. Grano 10 razy. 

Kordian - W. Krasnowiecki, Car - T. Leszczyc, 
W . Ks. Konstanty - J. Bonecki, Grzegorz - R. Urbański. 

3011924 

3V 1924 

24V1924 

WARSZAWA, Teatr Rozmaitości. Dyr. J. Osterwa. Reż. 
W. Ryszkowski, dekor. J. Wodyński. Wznowienie insce
n izacji z Teatru im. Bogusławskiego (4 IV 1922) na jubi
leusz M. Turczyńskiego. 

Kordian - J. Węgrzyn, Car - K. Przystański, 
W. Ks. Konstanty - J. Szymański, Prezes - J. Kotarbiń
ski, Grzegorz - J . Chmieliński, Laura - W. Jarszewska, 
Violetta - M. Mirska. 

GRUDZIĄDZ, Teatr Miejski. Dyr. J . Lange i P. Hry.1ie
wicz. Obrazy 1, 4, 5, 6, 8, 9, inscenizacja J. Kotarbińskiego. 
Reż. W. Konarski i E. Strycki, dekoracje Bożuchowski. 
Grano 6 razy. 

Kordian - M. Łoziński, Car - S. Dąbrowski, 
W. Ks. Konstant11 - W. Konarski, Prezes - T. Oldero
wicz, Grzegorz - M. Lenk, Laura - S. Turońska. 

KRAKÓW, Teatr im. J. Słowackiego. Dyr. T. Trzciński. 
Insc. i reż. T. Trzciński, dekoracje W. W.ierzchowski; 
ilustr. muz. K. Meyerhold. Grano 19 razy. 

%8XI19%4 

29XL1924 · 

%0X 1925 

Kordian - T. Białkowski I A. Socha, Car - M. Jed-

k. w Ks Konstant11 - W. Miarczyński, Prezes -nows •, . . 
s. Kawczyński, Grzegorz - S. Kustowski'. L_aura - S. Ma
z~rekówna, Violetta - A. Klońska, Papiez - W. Szym
borski, Doktór - A. Piekarski. 

GRUDZIĄDZ, Teatr Miejski. Dyr. K. Benda. Obraz trzeci. 

Kordian - K. Benda. 

TORUŃ, Teatr Mif'jski. Dyr. M. Szpa~iewicz. Obrazy l, 
6, 8 inscenizacji J. Kotarbińskiego. Rez. K . Benda. Grano 

2ra~ . 
Kordian _ K. Benda, Car - S. Dąbrowski, Grzegorz -.. 

M. Lenk. 

POZNAŃ, Teatr Polski. Dyr. B. Sztzurkiewicz. Imc. i reż. 
N. Młodziejowska-Szczurkiewiczowa. 

10 obrazów: 1. Na Wlfi, 2. Mont Blanc, 3. Pod Kolumną 
z11gmunta, 4. Spisek, 5. Sypialnia car~, 6. Szpital waria
tów, 7. Plac Saski, 8. Więzienie, 9. Spor mocarzy, 10. Plac 
Marsowy. Dekor. S . Jarocki. Grano 26 razy. . 

Kordian _ M. Szp;>.kiewicz, Car - J. Nowacki, 
w. Ks. Konstant11 - S. Bryliński, Prezes - M. Bogu
sławski, Grzegorz , - F. Ryll, L4ura - Z. Grabowska, 
Doktór - R. Gantkowski. 



17111926 LUCK, Teatr im. J . Słowackiego. Insc. i reż. G. Trzyw
dar-Rakowski. 7 obrazów. 

Kordian - G. Trzywdar-Rakowski, Car - W. Szarski, 
W. Ks. Konstanty - L. Lętowski, Prezes - T. Warcha
łowski, Grzegorz - Kopdrat. 

·3 V 1927 TORUŃ', Teatr Miejski. Dyr. J . Bojanowski, kier. dra
matu S . Dąbrowski. lnsc. J. Kotarbińskiego w 10 obrazach. 
Reż. K. Benda, dekor . B. Rysiewski. Grano 4 razy. 

Kordian - K. Benda, Car - S. Dąbrowski, W. Ks. Kon
stanty - J. Rygier, Prezes - S. Zborowski, Grzegorz -
J. Orlicz, Laura - S . Wiesławska , Violetta - S . Turoń
ska. 

27 VI 1927 WARSZAWA, Teatr Polski. Dyr. A. Szyfman. Insc. i reż. 
L. Schiller: dekor. K. Frycz. Scena w podziemiach ka
tedry. Grano 2 razy na Rynku Starego Miasta w czasie 
uroczystości sprowadzenia zwłok Słowackiego. 
· Kordian -- W. Nowako~ski, Prezes - G. Buszyński. 

29 XI 1928 WILNO, Reduta. lnsc. i reż . J. Osterwa. Grano 11 razy 
oraz I raz w Nowogródku. 

30 VIII 1930 

28 XI 1930 

29XI1930 

Kordian - J . Osterwa (W. Ścibor-Rylski}, Car - J. Lu
bicz-Lisowski, W . Ks. Konstanty - Z. Chmielewski, V io
letta - J . Kossocka. Prezes - J . Karbowski (?), Grze
gorz - K. Pągowski , Laura - I. Kunicka, H. Gallowa. 

KRAKÓW, Teatr im. J. Słowackiego. Dyr. T. Trzciński. 
Insc. i reż. T. Trzciński, dekor. M. Różański, ilustr. muz. 
K. Meyerhold. Grano 9 razy. Pominięta scena u Papieża. 

Kordi an B. Dąbrowski, Car M. Jednowski, 
W. Ks. Konstanty - W. Miarczyński, Prezes - W. No
wakowski, Grzegorz - Z. Kułakowski, Laura - Z. Ja
roszewska, V i oletta - J . Żmijewska. Doktór - K . Fa
bisiak. 

WARSZAWA, Teatr Narodowy. Dyr. E . Chaberski. Insc. 
i reż. J . Osterwa, dekor. W. Drabik, ilustr . muz. A. Doł
życki. Grano prolog i akt III - pod tytułem Spisek ko
ronacyjny. 

Kordian - J . Osterwa, Car - A. Socha, W . Ks. Kon
stanty - K. Junosza-Stępowski, Prezes - S. Orlik, Dok
tór - W. Brydziński. 

LWÓW, Teatr Wielki. Dyr. S. Czapelski i Z. Zaleski. 
Insc. i reż. L. Schiller, dekor. S. Jarocki, ilustr. muz. 
T. Majerski. Grano 13 razy. 

Kordian J. Strachocki, Car - W:· Krasnowiecki, 
W. Ks . Konstanty - Z. Chmielewski, Prezes - F. Frącz
kowski, Grzegorz - J. Machalski, Laura - M. Malano
wicz, Violetta - Z. Życzkowska, Papież - F. Palański 

Doktór - E. Wierciński. 

1932 

25XI1933 

19111 193-1 

2 ~, 1935 

I
, . rd Pietruski (Kordian). lnsc. Bronisław Dąbrowski, 
' .ysza t · J Słowac

scen. Andrzej Pronaszko. Kraków, Tea r im. . 
skiego 1956 

GRODNO. 

KRAKÓW Teatr im. J . Słowackiego. Dyr. J . Osterwa. 
l . reż ' J Osterwa dekor. K. Frycz, ilustr. muz. A. żu-
nsc. I . b. 6 • 1'ak i·nsc Kotarbińskiego oraz: 
liński. 11 o raz w - . · 
w szpitalu. Grano 10 razy. k k ' 

. Car w Nowa ows 1, 
Kordian - J. Osterwa, - . 

Ź ' k p ezes _ z Kułakow-
W Ks Konstanty - · W. Wo m • r · 

. . K Pągowski Laura - Z. Jaroszewska, 
ski Grzegorz - · · • . 
Vi~letta - J. Wernicz, Doktór - E. Solarski. 

WARSZAWA. Teatr Polski , dyr. A. Szyfman. Pr_zygot?-

montażu Pieśń o czynie ku czci J. P1ł
wanie i prolog w 
sudskiego. Grano 5 razy. 

. A s· fm· n Jnsc . i 1· eż. 
W ARSZAWA Teatr Polsk1. Dyr. · zy " . 

• . -1 ·t muz R Palester. 
L. Schiller, dekor . S. Jarocki, i us r. . . 

Grano 43 razy. Car A. Socha, 
Kordian M. Wyrzykowski, 

S b kl. Prezes ~ G. Buszyń
W. Ks. Konstanty - -- B. am ors • 



Pod Kolumną Zygmunta. Insc. Jerzy Kaliszewski, scen. Wiesław Lange. Ka
towiee, Teatr im. S. Wyspiańskiego 1959 

ski, GrzegOTz - J. Maliszewski, Laura - I. Borowska, 
Violetta - J. Piaskowska, Papież - K. Opaliński, Dok
tór - E. Wierciński, III osoba prologu - J. Kreczmar, 
Nieznajomy - J. Węgrzyn, Strach - N. Andryczówna. 

20 I 1939 LODZ, Teatr Miejski: Dyr. K. Wroczyński, H. Moryeiń
ski. lnsc. i reż. L. Schiller, scenogr. K. Mackiewicz. Gra
no 15 razy. 

Kordian - B. Dąbrowski, Car - W. Krasnowiecki, 
W. K s. Konstanty - J. Winawer. Prezes - W. Arnoldt, 
GrzegOTZ - W. Matuszkiewicz, Laura - H. Skrzydłow
ska, Violetta """7 W. żeromska, Papież - M. Zoner. 

II 1946 OPOLE, Teatr Wiejski. Dyr. S. Staśko. Insc. i reż. S. Staś
ko i T. Zakiej, scenogr. M. Lańcucki. 

Stanisław Niwiński (Koriłian). Inse. 
Jerzy Kaliszewski, scen. Wiesław 

Lange. Katowice, Teatr im. S. Wy-
spiańskiego 1959 

Kordian - T. Żakit>j (urzędnik "j!ydz. Kultury w Ka
towicach). 

I 1947 SOSNOWIEC, Teatr Miejski. Dyr. J . Pelszyk. Reż. R. Wa
silewski, scen.opr. W. Makojnik. 

23 I 194i CZĘSTOCHOWA, Teatr Wielki. Reż. R. Wasilewski. 
Kordian - W. Ścibor. E. Dobrowolski. 

20 IV 1956 WARSZAWA, Teatr Narodowy. Dyr. E. Axer. Insc. i reż. 
E. Axer z wspólpracq J. Kreczmara, scenogr. W. Daszew
ski ilustr. muz. z. Turski w wyk. orkiestry i chóru Fil
ha;monii Narodowej pod dyr. B. Wodiczki. Grano 141 

r azy. 
Kordian - T. Łomnicki , Car - I. Śmiałowski, 

W. Ks. Konstanty - J . Kurnakowicz, Prezes - W. Brac
ki, GrzegOTz - H. Borowski, Laura - Z. Mrozows~a. 
V i oletta - A. śląska, Papież -- J. Woszczerow1cz. 
i K. Opaliński, Doktór - J. Jaroń, Astaroth. - K. Rudz
ki, Archaniol - H. Skarżanka, I osoba prologu - T. Bia
łoszczyński, Nieznajomy - W. Krasnowiecki, Starzec -
w. Grabowski, Strach. - D. Szaflarska i J . Skowrońska. 

19 VI 1956 PARYŻ, Teatr S. Bernhardt, III Międzynarodowy Festi
wal SztUki Dramatycznej, występ Teatru Narodowego 
z Warszawy, j.w. 

6 V 1956 KRAKÓW, Teatr im. J. Słowackiego. Dyr. B. Dąbrowski. 
Insc. i re ż. B. Dąbrowski, oprac. dram. K. Wyka. 



Przygotowanie. lnsc . • Jan Perz, scen. Krzysztof Pankiewicz. Poznail, Teatr 
Polski 1961 

insc. piast A. Pronaszko, i.lustr. muz. S. Kisielewski. Gra
no 100 razy. 

J(ordian - R. Pietruski i T. Szybowski, Car - S. Za
czyk, W. Ks. Konstanty - H. Bąk, Prezes - E. Fulde, 
Grzegorz - W. Woźnik, Laura - L. Castori, Violetta -
R. Fiałkowska, Papież - W. Macherski, Doktór 
R. Stankiewicz. 

211111959 GDANSK, Teatr Wielki. Dyr. Z. Hi.ibner. Rez. T. żukow
ska, dekor. J . Kosiński, kostiumy M. Kołodziej, ilustr. 
·muz. A. Bloch. Grano 30 razy. 

Kordian - M. Gamski i T. Rosiński, Car - z. Sukna
rowski, W . Ks. Konstanty - P. Baldy i z. Bogdailski, 
Prezes - K. Talarczyk, Grzegorz - G. Trzywda-Rakow
ski (4 IV 1959 w tej roli jubileusz 50 lat pracy na scenie), 
Laura - B. Czosnowska, Violetta - K. Lubieńska, Pa
pież -- A. Fuzakowski, Doktór - E. Fetting. 

3 X 1959 BYDGOSZCZ, Teatr Polski. Dyr. H. Moryciński. Oprac. 
tekstu A. Grzymała-Siedlecki, reż. H. Moryciński, 
scenogr. S. Bąkowski, i lustr. muz. z. Turski. Grano 62 
razy i raz w Toruniu. 

Kordian - Z. Jóźwiak i J. Zdrojowski, Car - J. Sliwa, 

Andrzej Nowakowski (Kordian). Insc. Jan Perz, scen. Krzysztof Pankie
wicz. Poznań, Teatr Polski 1961 

13 xn 1959 

%5VI1960 

w. Ks. Konstanty - S. Misiurewicz, Prezes - H. Ko
nieczka Grzegorz -- A. Makowiecki, Laura - D. Balic~a 
i H. Sł~jewska, Violetta - K. Froelich, Papież - M. W1e
licz i B. Bombor, Doktór - J . Marzec. 

KATOWICE, Teatr im. S. Wyspiańskiego. Dyr. J. K~li
szewski. Reż. J. Kaliszewski, wspótpraca literac~a Z. H1e
rowski; scenogr. w. Lange, llustr. muz. J. Krenz. Grano 

58 razy. . 
Kordian - s. Niwiński, Car Z. Jankowiak, 

w. Ks. Konstanty - W. Kwaskowski, Prezes - R. Hie
rowski, Grzegorz - M. Leśniak, Laura - ·- J. Hanisz, ~fio
letta _ A. Ciepielewska, Papież - M. Jasiecki, Doktor -

T. Kalinowski. 

LÓDŻ, Teatr im. Jaracza. Dyr. K. Borowski. lnsc. i reż. 
J. Rakowiecki, scenogr. J . Rachwalski i I. Zaborowska, 
ilustr. muz. A. Bloch. Grano 58 razy. 

Kordian - J. Walczak, Car - R. Bacciarelli, W . Ks. 
Konstanty - s. Łapiński i W. Kwaskowski, Prezes -
A Żukowski Grzegorz - Z. Nowicki, Laura I L. Legut, 
vtoletta - M. Modrzyńska i M. Nowakowska, Papież -
,J. Mazanek, Doktór - I. Machowski i J . Zbiróg. 



~ro9a do sypialni cara. lnsc. Jan Maciejowski, scen. Ma
ri.an Bogusz . . Janusz Marzec (Car), Józef Skwark (Kor-
dian). Koszalin, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Sło-

291V 1961 

1611962 

H 111962 

wackiego J963 

POZNAN, Teatr Polski. Dyr. J . Perz. Reż. J. Perz wspól
..pTac~ J. Ziomek, scenogr. K. Pankiewicz, ilus;r. muz. 
B. Kiercz. Grano 71 razy. 

Kordian - A. Nowakowski, Car - L. Pietraszek W 
Ks. Konstanty - H Ol k " p ' · · szews i, rezes - K. Przystański 
G~zegorz - S. Sliwiński, Laura - M. Lombardo' 
Viole_tta. - K. Nogajówna i A. Koncewicz, Papież - w'. 
Głąbik i B. Zatoński, Doktór - B. Zieliński i E. Skarga. 

SZCZECIN, Teatr Współczesny. Dyr. A. Rodziewicz Reż 
R. Sobolewski, scenogr. J. Warpechowski ilustr m~ · 
Gardo. Grano 61 razy. ' · · R. 

Kordian - A Ko · · k" c . p1czyns 1, ar - R. Sobolewski, W. 
Ks. Konstanty - J. Sobieraj Prezes - J D k" G • . aszews 1, 
rzeg~·rz - M. Godzisz i W. Wesołowski, Laura - L. Le-

gut, Violetta - H Kazimierska Papież · A Rod · · 
D kt • · • - . z1ew1cz, 

o or - L. Mazurkiewicz i K. Myczkowski. 

<?PO~E, T~atr 13 Rz~dów. Dyr. J . Grotowski. Scena
riusz ~ reah~acja - J. Grotowski, architektu,ra - J. Gu
rawsk1, kostiumy i rekwizyty - L. Minticz i J Sk · · 
k" G 25 · arzyn-

s 1. rano razy oraz 20 razy w objeździe. 

SzpitaL wariatów. lnsc. Jan Macie jowski, scen. Marian Bogusz. Wiesław 
Zwoliński (I Wariat), Aleksander Gawroński (II Wariat). Koszalin, Bałtyc

ki Teatr Dramatyczny im. J . Słowackiego 1963 

2 V 1963 

7X 1963 

Kordian - Z. Cynkutis: Doktor, Szatan, Dozorca ogro
du, Papież, Car, Niezna;om11 - Z. Molik, Dozorca, Pre
zes - A. Jahołkowski. Czarownica, Laura - R. Mirecka, 
11 Czarownica, Violetta - M. Komorowska i E. Lubo
wiecka, Mefistofel, Grzegorz, Ksiądz, Imaginacja - R. 
Cieślak, Starzec, Strach - A. Bielski. 

KOSZALIN, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowac
kiego. Dyr. J. Maciejowski. Reż. J. Maciejowski, scenogr. 
M. Bogusz. Przedstawienie wzięło udział w III Spotka
niach Teatralnych w Kaliszu. 

10 obrazów: 1. Prz11gotowanie, 2. Na placu Zamkowym, 
3. Scena w podziemiach, 4. Droga do sypialni cara, 5. 
Szpital wariatów, 6. Na placu Saski1J1., 7. W celi, 8. Gabi
net cara, 9. Plac Marso·wy. 

Kordian - J. Skwark, Car - J. Marzec, W. Ks. Kon
stant11" - K. Sala, Grzegorz - M. Nosek, Laura - E. Ko
łogórska, Violetta - M. Chróścielówna, Imaginacja -
H. Jędrzejewska. 

WARSZAWA, Teatr Telewizji. Reż. Antczak, reż. TV J. 
Wiśniewska, scenogr. J. Masłowski, oprac. muz. A. Fron
czak. 

Kordian - I. Gogolewski, Car - S. Zaczyk, W. Ks. 
Konstant11 - I. Machowski. 



16111964 BIAŁYSTOK, Teatr im. A. Węgierki. Dyr. J. Zegalski. 
Reż. J. Zegalski, scenogr. R. Kuzyszyn, ilustr. muz. Z. 
Turski. Grano 34 razy i 6 razy w objeździe. 

Kordian - K. Ziembiński, Car - M. Maszyński, W. Ks. 
Konstanty - Z. Nawrocki, Prezes - M. Szul, Grzegorz 
- J. Czerniawski, Laura - J. Sulińska, Viole.tta - K. 
Waśkiewicz, Papież - B. Surmiak, Szatan - J. Brick. 

Inscenizacje amatorskie 

Fragmenty z Kordiana były wielokrotnie grywane przez 
amatorów. · Najliczniejsze były inscenizacje w r. 1909, 
w stulecie urodzin Słowackiego. Ze znanych 80 przedsta
wień amatorskkh _wymieniamy kilka ciekawszych. 

12 IV 1891 LWÓW, Teatr hr. Skarbka. Scena Spisku w wykonaniu 
słuchaczy wyższej szkoły dublańskiej. 

26XI1899 LWÓW, fragmenty, stowarzyszenie robotników „Jedność". 

151111909 WIEDEŃ, sala hotelu Savoy. Sceny: Na szczycie góry, 
Spisek, W zamku, Więzienie, Spór mocarzy - w wyko
naniu polskiego stowarzyszenia akademickiego „Ognisko". 

28 III 1909 KRAKÓW PODGÓRZE, sala Domu Robotniczego. Scena 
Spisku w wykonaniu stowarzyszeń robotniczych. 

25IV1909 MILWAUKEE, U.S.A. Hala Kościuszki. Scena Spór moca
rzy. 

VI 1909 MOSK\Y A, sala Biblioteki Polskiej. Fragmenty w wy
konaniu polskiej młodzieży akademickiej. 

9 X 1909 CHICAGO, U.S.A. Sala Walsha. Dziesięć obrazów, stara
niem Towarzyst~a Nowe Życie. 

16X1909 KRAKÓW, szkoła wydziałowa męska im. Kazimierza 
Wielkiego. Prolog i scena Na szczycie góry, w wykona
niu uczniów. 

Kordian - Leopold Infeld. 

23 X 1909 WIEDEŃ, Arbeitsheim. Prolog i sceny: Spisek, W zamku, 
Więzienie, Spór mocarzy, w wykonaniu stowarzyszenia 
robotników polskich ,.Siła" i kasy samopomocy polskiej 
emigracji. 

13D1910 KRZESZOWICE, teatr włościański, akt III. 

19 IX 1920 BYTOM, sala Ul, amatorzy 

1939/40 OBÓZ JEŃCÓW WOJENNYCH W PRENZLAU. Grano 
kilka razy, konspiracyjnie. 

Kordian - S . Wolicki, Prezes -- K. Rusinek. 

19U 

1941 

Szkoła Rolnicza przy ul. Hożej. . Scen.~ 
WARSZAW A, · t1 
Spisku w wykonaniu uczniów. jako „praca św1e ICO\\'.a 

TEL-AVIV, Polski Teatr Szkolny 
studia średnie. Scena Spisku. 

Kordian _ s. ~erzykowski. 

żołnierzy kończących 

Opracował 

JERZY GOT 



Zamieszczone w prog ramie zdjęcia pochodzą ze zbio rów : 
St. W. BalłckieJ?o, J . Gota , J. Strat'hocklego, M. Wyrzyko w
skiego oraz Muze um T eatralnego w Warszawie. Oddziału T e
atraJnego Mu7.eum Historycznego w Krakowie, Państwowego 
lnstytutu Sztuki, Rt"dak<'j l .. Tt•aLru'" l T eatru Narod o w ego , 

* Fotograrie z przedstawień Kordiana wykonali : Age ncja Fo to 
graficzna „Swietowicl", St. Brzozows ki. Oorys, Folo- Le na , Ma
lankJ l Tawre ll, E. Hartwig. F. Mysz kows ki , R. Staplńskl, 
G. Wyszomirska, n . Za w11d zki. 
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Aktorowic J. K. Mći 

KOMEDYOW POLSKICH 
będą Reprefentowali 2bLHł:opada 

NATRĘTOW 
KOMEDIA W TRZECH AKTACH 

Z DWIEIMA BALLETAMI 
Początek będzie o 6. godzmic 

y ~dzie fi~ pł~cić. 

1. Billet do Cirkułu -
L Billct do,pierwfzego pięrra 
L Billtt do loł.y w Parterze 

tynf. 9· 
9· 

w Cirkulu Nro. Jl. 9· 
1• Bil1et do drugiego pi~rra 4· 
J. Billct do ł.oł.y w Parterze 6. 
1• Billet do Parteru fzoflakow 1· 
J. Billct do tnecicgo piłtra fzofłakow S· 

Billety od południa . b~dt przcdawane w opcnlnyi 

Afisz komedii .J. Bielawskiego Natręty , in a u gurujące j 19 listopada 1765 r. 
Scen l! N<1 rodową 



• 


