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Klasa II TGTF  30.03.2020 

 

Temat: Kim jest Kordian, tytułowy bohater dramatu J.Słowackiego? 
 

Jesteś po lekturze „Kordiana”. Zapoznaj się z notatką poniżej. 

Sporządź w zeszycie własną dotyczącą najważniejszych punktów. 

Uzupełnij kartę pracy  i wklej do zeszytu. 

 

1. Tytuł i motto 

Dokładny tytuł brzmi: Kordian. Część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny. Zwraca on 

uwagę na fakt, że dramat, który mamy przed sobą miał być pierwszą częścią trylogii. Część 

druga nie powstała, a część trzecia (zapowiedziana w katalogu księgarni Januszkiewicza) 

została najprawdopodobniej zniszczona przez autora. Przyjęło się użycie dla części pierwszej 

tytułu całej trylogii. 

2. Geneza 

Kordian w zamyśle Słowackiego miał być repliką III części Dziadów Mickiewicza. 

Słowacki osiadł w 1832 roku w Paryżu. Wydane tam dwa tomiki Poezji nie zrobiły wrażenia 

na czytelnikach. Potem w Paryżu pojawił się Mickiewicz, ukazała się III część Dziadów i 

Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego. Paryż okazał się dla dwóch wieszczów za mały, 

poetycki wzorzec Mickiewiczowski narzucił się odbiorcom jako obowiązujący i Słowacki nie 

miał już czego szukać w Paryżu – tam królował Mickiewicz. Poza tym Mickiewicz obraził 

Słowackiego, umieszczając w III części Dziadów pod imieniem Doktora męża matki 

Słowackiego, Augusta Bécu. Doktor przedstawiony został w dramacie jako nikczemnik i sługa 

Nowosilcowa. Słowacki wyjechał więc do Genewy i tam napisał Kordiana. 

 

3. Znaczenie imienia głównego bohatera 

Imię “Kordian” zostało wymyślone przez Słowackiego, o czym sam poeta pisze w swoich 

listach. Jest to imię znaczące, czyli takie, które swoim brzmieniem i pokrewieństwami 

znaczeniowymi nasuwa skojarzenia z pewnymi ideami czy pojęciami. Znaczenia tego imienia 

można szukać w trzech źródłach: 

1.Łacinie. Łac. cor, cordis oznacza serce. Zgodnie z tym znaczeniem imienia główny bohater 

byłby człowiekiem o wrażliwym sercu, kierującym się sercem. 

2.Słownictwie XIX-wiecznym. Słowniki Lindego (1807-1814) i Orgelbranda (1861) 

odnotowują między innymi takie słowa zawierające rdzeń kor-: 

Kordiaczny – swarliwy, śmiały, czupurny, który cierpli ckliwość na sercu, 

     Kordiak, kordiała – śmiałek, 

     Kordiana – niemoc, “kiedy człowiek cierpi wielkie ciążenie na sercu”, “serca ckliwość”,  

     Kordialny – wzmacniający serce, serdeczny. 
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Widać więc, że imię “Kordian” nasuwa skojarzenia z jednej strony z buntowniczą 

naturą, aktywizmem, śmiałością, a z drugiej strony z wrażliwością serca. 

3.Dziadach części III. Jeśli przyjąć, że Kordian był pisany z myślą o tym dramacie, można 

przypuszczać, że powstanie tego imienia miało związek z brzmieniem imienia Konrada, 

bohatera Mickiewicza. 

 

 

4. Budowa i podział Kordiana 

Kordian składa się trzech aktów, poprzedzonych Przygotowaniem i Prologiem.  

Przygotowanie ma charakter fantastyczny. Słowacki przedstawił w nim swoją wizję 

interwencji sił piekielnych w upadek powstania listopadowego. W diabelskim kotle powstali 

wówczas kolejni przywódcy zrywu niepodległościowego, których złe duchy obarczyły wadami 

uniemożliwiającymi zwycięstwo. Przygotowanie ma miejsce w nocy 31 grudnia 1799 roku, 

przy chacie Twardowskiego w Górach Karpackich. 

Na miejscu zlatują się czarownice i diabły – sam Szatan, Mefistofeles, Astarot i inni. Szatan 

mówi, że nadchodzi wielka chwila dla pewnego narodu (chodzi tu o Polaków). Mefistofeles 

radzi, aby stworzyć temu narodowi przywódców. Na scenie pojawia się kocioł, z którego 

wyłaniają się po kolei stwarzani przez Szatana przywódcy powstania listopadowego. Nagle na 

scenie pojawiają się aniołowie, którzy przepędzają zgromadzenie czarownic i diabłów.  

Prolog to zestawieni trzech koncepcji poezji, jej roli w kwestii odzyskania 

niepodległości i zagrzewania narodu do boju. Słowacki obok swojego przedstawił stanowisko 

Adama Mickiewicza (poeta-mesjasz) i opozycyjne wobec niego, nawołujące do walki cały 

naród. Występują w nim trzy osoby, które prezentują różne koncepcje literatury narodowej. 

Pierwsza - poezję mesjanistyczną niosącą sen i pociechę (program mający odpowiednik w 

twórczoci poetów emigracyjnych skupionych wokół Mickiewicza), druga - krytykuje ją 

(zgodnie z zasadami realizmu politycznego głoszonego po ukazaniu się Mickiewiczowskich 

"Ksiąg pielgrzymstwa.."), trzecia - przepędza zwaśnionych i zapowiada poezję, która 

"uśpionych" porwie do działania. 

Akt I 

Składa się z trzech scen. Opowiada on historię młodego, piętnastoletniego, Kordiana i 

jego nieszczęśliwego uczucia wobec pięknej Laury. Tytułowy bohater bardzo przypomina na 

tym etapie swojego życia Wertera znanego z dzieła Goethego. Podobnie też jak on postanawia 

on popełnić samobójstwo. 

Akt II 

Zatytułowany Rok 1828. Wędrowiec, składa się z pięciu scen. Akcja każdej z nich toczy 

się w innym miejscu w Europie (scena I – Londyn, scena II – Dover, scena III – Włochy, scena 

IV – Watykan, scena V – Mont Blanc), co jest świadectwem wędrówki głównego bohatera. 

Akt III 
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Zatytułowany Spisek konspiracyjny, składa się dziesięciu scen i jest najdłuższy. Jego akcja 

rozgrywa się wokół planowanego zamachu na życie cara w Warszawie. Pod koniec wydarzenia 

przenoszą się do domu wariatów, dokąd trafia Kordian, oraz na Plac Marsowy, gdzie stanął on 

naprzeciw plutonu egzekucyjnego. 

 

 

5. Kim jest Kordian? 

Tytułowy bohater dramatu Juliusza Słowackiego był przez polskich pisarzy romantycznych 

stawiany za wzorzec idealnej postaci. Kordian to typ człowieka przechodzącego proces zmian, 

dojrzewającego, dynamicznego. Towarzyszymy mu od piętnastego roku życia do momentu, 

gdy władze carskie wydają na niego wyrok śmierci. Przez cały ten czas możemy obserwować 

jego zachowania i zmieniający się światopogląd. 

W pierwszym akcie, gdy ma piętnaście lat, Kordian jawi się jako nadwrażliwy poeta i 

marzyciel. Ma dość swojego ciężkiego życia, przepełnionego smutkiem i żalem 

spowodowanym nieszczęśliwą miłością. Podobnie jak bohaterowie romantyzmu 

europejskiego, Kordian odczuwa przemożną nudę egzystencjalną. Nic nie sprawia mu 

przyjemności, wszystko go nuży, jest pozbawione sensu. Bohater ma dość świata, ale nie potrafi 

go zmienić, jest bierny. Marzy mu się dokonanie bohaterskiego czynu, który uczyniłby 

wszystko lepszym, nadał sens istnieniu, lecz nie wiedział jak to zrobić. Odczuwał powszechną 

wówczas przypadłość zwaną chorobą wieku (Weltschmerz), na którą cierpiał również Werter 

Goethego. Podobnie jak najsłynniejszy bohater romantyczny, Kordian nieszczęśliwie 

zakochany (w starszej od siebie Laurze) postanowił targnąć się na własne życie strzelając sobie 

z pistoletu w pierś. 

W akcie drugim Kordian jest już zdrowy, ma dwadzieścia lat i podróżuje po Europie. Wciąż 

jest wielkim pesymistą, a jego poglądy polityczne i światopoglądowe ulegają weryfikacji w 

zderzeniu z rzeczywistością. Co krok przeżywa kolejne rozczarowania, a jego chłopięce ideały, 

w które wierzył, ulatują w niepamięć. W Londynie przekonuje się, że pieniądze są w stanie 

zapewnić zaszczyty i schronienie przed prawem. W Anglii dowiaduje się również, że poetyckie 

uniesienia najczęściej są pozą, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. We Włoszech 

stwierdził, że miłość romantyczna to ułuda, fałsz, że można ją kupić. W Watykanie przekonał 

się, iż papiestwo potępia dążenia Polski do niepodległości i zaleca posłuszeństwo wobec cara. 

Kordian uświadomił sobie, że to pieniądz, a nie miłość rządzi światem. Wszystkie te 

doświadczenia spowodowały przełom w życiu głównego bohatera. 

Nastąpił on dokładnie na szycie Mont Blanc. Odnalazł wówczas sens i cel swojego życia – 

przewodzić Polsce w drodze do wolności. Przeszedł mentalną przemianę z romantycznego 

pesymisty w wielkiego wojownika o wolność narodu. Sformułował również wtedy swoje hasło 

Polska Winkelriedem narodów (Arnold Winkelried to narodowy bohater Szwajcarii, który 

poświęcił własne życie, umożliwił rodakom zwycięstwo w bitwie pod Sempach w 1386 roku. 

Kordian postanowił wówczas zabić cara i ponieść tego srogie konsekwencje, ale przez to 

oswobodzić Polskę z niewoli. 

W trzecim akcie bohater ponownie się rozczarował. Ponieważ nikt nie zamierzał pomóc mu 

w realizacji zamachu na cara, postanowił działać sam. Jednak, gdy miał doskonałą okazję 
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zgładzić władcę Rosji nie zrobił tego. Nie pozwoliły mu na to jego własne ograniczenia. Okazał 

się zbyt słaby psychicznie i zbyt silny moralnie, by zabić drugiego człowieka. Schwytany i 

osadzony w domu wariatów doczekał się tam wyroku śmierci. 

Bohater Słowackiego jest pozornie silny, dojrzały i dobrze zorganizowany, lecz to tylko 

pozory. Kordian dowodzi, że w pojedynkę nie można oswobodzić ojczyzny, zmienić świata. 

Postać ta jest dowodem na to, że owszem są potrzebne do tego celu jednostki wybitne, ale 

muszą mieć one pełne wsparcie narodu. 
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