
Klasa II TGTF – 3 kwietnia 

Temat: Podróż szukaniem egzystencji – „Kordian”. 

 

Zapoznaj się z notatką poniżej: 
 

1. Podróże Kordiana 

W II akcie Kordian rozpoczyna wędrówkę po Europie, a efektem tych podróży są 

kolejne rozczarowania młodzieńca. 

Pierwszym etapem jego podróży jest Londyn. Anglia znana mu była dotąd tylko z 

literatury, przede wszystkim z dzieł Szekspira. Rzeczywistość, którą ma teraz okazję 

obserwować jest zupełnie inna. Prawo można oszukać, kryjąc się przed dłużnikami, zaszczyty 

i uznanie natomiast można kupić.  

W angielskim nadmorskim Dover, Kordian zasiadł na skale, zaczytując się w Królu 

Learze Szekspira. Bohater zachwyca się twórczością wielkiego arcymistrza dramatu: 

Szekspirze! Duchu! Zbudowałeś górę, / Większą od góry, którą Bóg postawił.  

Jednak gdy oderwał oczy od książki, wstał i rozejrzał się wokół siebie dostrzegł, że  

pomiędzy rzeczywistością, a pięknem poezji istnieje wyraźny rozdźwięk: Prawdziwie 

jam podobny do tego człowieka, / Co zbiera chwast po skałach życia. – Ciężka praca!  

Świat realny jest brutalny, pozbawiony wspaniałości, która obecna jest tylko w świecie 

poezji. 

Kolejne rozczarowanie przeżywa Kordian we Włoszech. Zmienia się jego stosunek do 

miłości jako uczucia. Zachowanie Wioletty powoduje, że Kordian przestaje wierzyć w miłość 

romantyczną, wyidealizowaną. Okazuje się bowiem, że uczucie kobiety również można kupić 

( Wioletta chce natychmiast go opuścić, kiedy wyznaje jej, że jest bankrutem, za chwilę zaś 

przyrzeka dozgonną miłość, gdy Kordian oznajmia, że ukrył złoto przed wierzycielami w 

podkowach konia).  

We Włoszech także spotyka się Kordian z papieżem, prosząc go o poświęcenie 

szczątków zabitych rycerzy. Jednak katolicki papież odmawia błogosławieństwa, opowiadając 

się za carem. W pałacu papieskim w Watykanie Kordian starał się o błogosławieństwo stolicy 

apostolskiej dla Polski i Polaków. Papież jednak okazał się sprzymierzeńcem cara, z którym 

najwyraźniej łączyły go niejasne interesy. Zasugerował on Kordianowi, by Polacy uznali 

zwierzchnictwo Rosji i pogodzili się z nią, ponieważ tylko ona zgodne z prawem jest 

suwerennym państwem. Papież posunął się nawet krok dalej i zagroził Polakom, że jeśli 

zbuntują się przeciwko carowi, to rzuci na nich klątwę. Ojciec święty opowiadał się w tym 

konflikcie po stronie prawosławnej Rosji, zamiast poprzeć katolicką Polskę, świadczyło to o 

jego fałszywości i zakłamaniu.   

Akt II kończy się monologiem Kordiana na szczycie Mont Blanc. Odnajduje on 

wreszcie cel i sens życia. Podobnie jak szwajcarski bohater Winkelried, chce poświęcić życie 

dla ojczyzny. 

 



2. Monolog na szczycie Mont Blanc 

Piąta scena drugiego aktu, czyli monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc jest  

punktem kulminacyjnym całego dramatu. Słowacki zawarł w niej polemikę ideową z Adamem 

Mickiewiczem, a także skonstruował alternatywną wobec znanej z III części Dziadów 

koncepcję odzyskania niepodległości przez naród polski. 

 

Mont Blanc to najwyższa góra Europy, więc gdzie lepiej niż na jej szczycie odczuć 

można bliskość Boga? To właśnie tam Kordian przeszedł wielką przemianę. W obliczu Stwórcy 

natchnęła go wielka idea oswobodzenia narodu. Zrozumiał, że celem jego życia od tej pory 

będzie walka o niepodległość, choćby za cenę własnego życia. Zamierzał natchnąć do walki 

lud, wykorzystując przy tym swoje nadprzyrodzone zdolności dane mu przez Boga. Czyniąc to 

chciał wzorować się na szwajcarskim bohaterze narodowym:  

Winkelried dzidy wrogów zebrał i w pierś włożył, Ludy!  

Wienkelried ożył! Polska Wienkelriedem narodów! /  

Poświęci się, choć padnie jak dawniej! jak nieraz!. 

 

Słowacki, który pisał Kordiana w Genewie, odwołał się do Arnolda Wienkelrieda, 

walczącego o wolność narodu szwajcarskiego przeciwko uciskającym go wojskom 

austriackim. W 1386 roku podczas decydującej o losach wojny bitwy pod Sempach przyjął na 

swoją pierś ciosy włóczni austriackich powodując przerwę w szeregach wojsk nieprzyjaciele. 

Wienkelried zginął, ale jego śmierć umożliwiła Szwajcarom przełamanie szyku Austriaków i 

ostateczne ich pobicie. Według Kordiana Polska niczym skazany na klęskę bohater powinna 

była zaatakować Rosję wywołując wielki bunt. Powodując jej gniew cara zostałaby z 

pewnością całkowicie unicestwiona, ale umożliwiłaby pozostałym państwom europejskim 

pokonanie Rosji. 

 

Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc jest jedną z najznakomitszych i 

najpopularniejszych scen w polskiej literaturze. Fragment ten określany jest Improwizacją, 

przypomina on bowiem Wielką Improwizację znaną z III części Dziadów Mickiewicza. 

Monolog można postrzegać również jako osobne dzieło liryczne. 

 

 

Praca domowa: 

1. Porównaj monolog Kordiana i wielką improwizację Konrada. Wskaż różnice  

i podobieństwa w postawach bohaterów ( obowiązkowo w zeszycie – do 6 kwietnia). 

2. Uzupełnij kartę pracy ( praca dla chętnych). 

Rozpocznij lekturę „Lali” B. Prusa. Po świętach wielkanocnych będziemy ją omawiać😊 
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