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Słowackiego: „Kordjan“ — Ibsena: „Peer Gynt“.

Fragment niniejszy nie łączy się ze studjami z dziedziny 
„wpływów i zależności“; niema tu oczywiście mowy o jakich
kolwiek „reminiscencjach“ J). W artykule tym idzie o to, by do 
wieńca myśli gigantycznych wieszcza, dorzucić jedną jeszcze 
myśl jego; by wykazać, że problematy ogólno-ludzkie, zaprzą
tające serca i umysły najwybitniejszych poetów Europy, w du
szy Słowackiego miały już siedlisko o dziesiątki lat wcześniej.

Już Matuszewski zauważył („Słowacki a Nowa Sztuka“), że 
modernizm wyłonił się z ducha Walmikiego, Waysy, Dantego,Wa
gnera i Słowackiego, że Słowacki „przeczuł i przepowiedział na
dejście muzycznej fazy w poezji“. Lecz Słowacki nie tylko fazę 
tę przeczuł i przepowiedział, on uprzedził nawet sztukę Wagnera, 
zespoliwszy poetyckie, malarskie i muzyczne pierwiastki — 
w największej tragedji romantyzmu europejskiego — w „Lilii 
Wenedzie“. (Kleiner.) Sięgnął tedy Słowacki w ocean uczuć 
niezgłębionych, które objawia muzyka, żyjąca całą potęgą 
przyrody, poczynająca się tam, gdzie się już kończy słowo. 
Dopiero stulecie następne kontynuuje dzieło wieszcza; na pod
łożu sztuki Słowackiego i Wagnera, powstał teatr Wyspiań
skiego. Słowacki stał się w ten sposób prekursorem prądów 
znacznie późniejszych.

Indywidualność bezinteresowna, która w miłości i wolności 
ofiarowuje się i służy innym, jednakże bez rezygnowania ze 
swego „suum esse“, ponieważ w piersiach swych nosi tchnie
nie boskie — oto zadanie najwyższe i cel ostateczny ludzkości 
w dogmatach „nowego chrześcijaństwa“ Ibsena. Poczyna się 
ono „Peer Gyntem“ — a tkwi w „Kordjanie“.

Brak wartości (samej w sobie) łączy się z dążnością zy
skania wartości skądinąd; człowiek, który nie może posiąść 
wartości z siebie i wobec siebie, stara się o zyskanie jej od 
innego i wobec innego.

„Kordjan“ i „Peer Gynt“ są „dramatami poszukiwania 
wartości“. Peer niema wartości w sobie, brak mu Schopen- 
hauerowskiego „punktu ciężkości“. Kieruje się on wobec tego 
zasadą trollów, głoszącą poprzestanie na sobie, wbrew „pro
gressus eticus“ Kanta. Peera Ja jest sobkostwem, a takie Ja 
jest niczem; dlatego niesłychanie silna fantazja musi go do
prowadzić ku kłamliwości i marzycielstwu.

Zaznacza to Ibsen już na wstępie, rozpoczynając swój 
„poemat dramatyczny“ słowami Aazy: „Peer, kłamiesz!“ Peer 
kłamie, lecz marzy też o czynie i to o czynie wielkim :

„Tylko czekaj, niech spełnię 
coś tak istotnie w ielkiego“ —

’) „Kordjan“ w r. 1833, — „Peer Gynt“ w r. 1867.
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A Kordjan? Poznajemy go już w scenie pierwszej aktu 
pierwszego — jako młodzieńca bez poczucia wartości własnej. 
Woła podobnie jak Peer:

,,...Nier,h grom we mnie wali
niech w tłumie myśli jaką myśl wielką zapali“ —.

Kordjan ma świadomość niepełności swej jaźni skoro prosi 
•Boga :

„...daj życiu d u s z ę  i cfel duszy wyprorokuj“.

Więc o duszę Kordjan prosi, a czemżeż jest tragedja Peer 
Gynta, jeśli nie „tragedją człowieka, szukającego swej duszy“. 
Postulat naczelny twórczości Ibsena — to wszak walka z bez
dusznością tego świata.

Kordjan jest bezsilny wobec tajemnic świata, on wie 
tylko, że —

„...świat się nie rozszerzył
ale zyskał na głębi... wierchem człowiek płynie...“

Pragnąłby tedy zstąpić ku głębiom życia, lecz na to

„...nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba...“

Obraz twórczości poetyckiej nie byłby pełny, gdyby w nim 
nie brakło odbicia stosunku twórcy do kobiety. Peer zjawia 
się poraź pierwszy przed Solweigą ’), jako pogardą otoczony, 
brudny obdartus. Lecz Solweig wie, ona odczuwa, że Peer 
mógłby być innym, dlatego mówi:

„...Ty tak nie wyglądasz“.

Inną jest Laura; ona nie może być Solweigą Kordjana, to 
jest jego „wyzwoleniem“; dla niej —

„Kordjan, co w przyszłości szuka
powinien spać jak ptaki...“

Czuje to Kordjan, mówi bowiem o głosie Laury:

„Ten głos rozwiewa złote zapału świtanie.
Zamknięty jestem w kole czarów tajemniczem,
Nie wyjdę z niego... m o g ł e m  b y ć  c z e m ś . . będę n i c z e m . . . “

„Wyzwolenie“ Kordjana spłynie zatem skądinąd; nie bę
dzie niem Ibsenowska Caritas. Przejdzie ono z potężnych, bo
skich sił przyrody, objawi się Kordjanowi na szczycie Mont 
Blanc.

*) Warto może zaznaczyć, że w imieniu Sol-weig tkwi ten sam pier
wiastek, co w ulubionem imieniu Słowackiego Heli (stąd później Anhelli). 
Oba oznaczają słońce.
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Kordjan nie chce być niczem, lęka się też tego Peer; 
chętnie oddałby się „Chudemu“, byle nie być niczem, byle na 
grobie jego nie wyryto napisu:

„Tu spoczywa nikt“.
Kordjan — wobec trawiącego go poczucia niepełności 

i braku wartości w sobie, woli śmierć. Lecz w obliczu śmierci 
lęka się znowu nicości, nicości śmierci. „Więc będę zwyciężony 
niczem?“ — „Lecz wybierać trudno — gdzie nie można zro
zumieć“ — a Kordjan rozumiał tylko niekompletność swej du
szy, „zamkniętej w ciasnem kole“ nie czarów — lecz egoizmu. 
Dopiero gdy koło to rozrosło się niepomiernie, gdy wobec po
tęgi przyrody boskiej poznał Boga, znalazł też własną duszę.

Pierwszy akt „Kordjana“ mieści więc „in nuce“ cały pro
blemat „gyntyzmu“. Dalsze dzieje Kordjana są też jednym, 
długim szlakiem, wiodącym ku zyskaniu (i utracie) wartości. 
Lecz idzie tam już o wartości inne, zewnętrzne, które utrwa
lają i potęgują życie.

Jednakże pewna scena aktu II, porusza też problemat 
bezduszności, czetn zbliża się znowu do istoty „Peer Gynta“. 
Jest to scena z Wiolettą, pierwszą u nas „damą kameljową“. 
(Ujejski.) Analogja między sceną tą w „Kordjanie“ — a sceną 
aktu czwartego w „Peer Gyncie“, wprost się narzuca. Anitra, 
której imię jest symbolem (Anitra znaczy po arabsku — gęś), 
jest tancerką i niewolnicą „proroka“ Peera. Peer Gynt — jako 
„prorok“, pragnie ją obdarzyć skarbem największym, duszą. 
Lecz Anitra:

„Mnie nie zależy tak bardzo na duszy 
Więc daj mi raczej:..“

Peer Gynt: — „Co?“
Anitra: — „Ten piękny opal —

Małoduszna Wioletta godną jest stanąć obok Anitry, gdy 
na słowa Kordjana:

„Bogactwo w miłości znikomą jest marą,
Dałem ci brylanty, dziś sercem się dzielę“ —.

odpowiada:

„Ach brylanty., gdzie klucze?“

Ibsen — mimo pozory, świadczące przeciw zdaniu temu, 
jest poetą „per excellence“ religijnym 1). Jak głęboko chrze
ścijańskie jest podłoże „Peer Gynta“, świadczą przedewszystkiem

') W tej kwestji informuje najlepiej: a) I. Collin: „Ibsen als religiöser 
Dichter“ w osobnej odbitce — i w wyczerpującej monografji: Henrik Ibsen. 
Sein Werk, seine Weltanschauung“. Heidelberg, 1910. b) Otto Weininger: 
„Peer Gynt und Ibsen“, w książce „Über die letzten Dinge“. Wien, Leipzig 
1918. Ogólnie W. Feldman: „Henryk Ibsen“. Lwów, 1922.
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dwie sceny charakterystyczne aktu drugiego ; zakończenie sceny 
u trollów i następująca po tej — scena z „Krzywym“.

Trolle— mrowisko demonów złych — opadają Peer Gynta, 
chcąc go zgnębić zupełnie; wtem z oddali płynąć poczyna gra
nie dzwonów kościelnych. Moc dźwięku tego powoduje zniknię
cie trollów. Peer pada omdlały, lecz uratowały go dzwony. 
W scenie następnej spotyka Peer „Krzywego“, wroga boskości 
ludzkiego ducha. I byłby znowu uległ, na ziemię bowiem upadł 
bez czucia — lecz znowu grają dzwony kościelne i z oddali 
brzmi śpiew nabożny. Wobec tej mocy, siła złego ducha do
znaje klęski sromotnej, staje się niczem. Obie sceny pojęte są 
jako wizje senne.

A w Kordjanie?
Pominąwszy „Przygotowanie“ (od wiersza 276), w którem 

„głos w powietrzu“ rozprasza zgromadzenie szatańskie słowami: 
„W imię Boga — precz stąd — precz !“ — wielkie podobieństwo 
z przytoczonemi wyżej scenami „Peer Gynta“ wykazuje scena V, 
aktu III.

Kordjan idzie zabijać; na drodze jego staje „Imaginacja“, 
przemawiająca słowy straszliwemi, i „Strach“, mówiący biciem 
jego serca. Z piersi Kordjana wyrywa się okrzyk: „Jezus Marja!!“ — 
przeciera oczy i stwierdza, że „sen znikł...“. Po chwili znów 
pojawiają się wizje straszliwe, do obu władz przybywa nadto 
Djabeł; po raz wtóry okrzyk Kordjana: „Jezus! Marja!“ Gdy 
Kordjan chce pójść dalej — „mimo djabłów głosy, abym się 
we krwi ochłodził“ — s ł y c h a ć  d z w o n  na jutrznię. Po raz 
trzeci z piersi Kordjana wyrywa się okrzyk: „Jezus! Maryja!“ — 
pada omdlały, czynu zabójczego nie spełnił.

Z kolei rozpatrzyć należy stosunek Słowackiego i Ibsena 
do fantazji. Wiadomo — jak wybitną rolę odgrywała fantazja 
w romantyzmie, oba porównywane tu utwory wyrosły na jej 
podłożu. Bo i „Peer Gynt“ jest utworem romantycznym, choć 
przeciw romantyzmowi norweskiemu skierowany. Stanowisko 
obu poetów wobec nadmiaru fantazji jest tu negatywne. „Kor
djan“ jest utworem, odzwierciedlającym samokrytycyzm autora. 
(Ujejski). To krytyczne nastawienie wobec całości problemów 
w „Kordjanie“ odbije się zwłaszcza w stosunku poety do 
fantazji.

Słowacki odczuwał silnie, że nadmiernie wybujała fan
tazja wiedzie ku zapoznawaniu jaźni, jej mocy i zdolności. 
Wszak tragiczne załamanie się Kordjana spowodowała cho
robliwa „Imaginacja“, w której poeta uznał władzę destruktywną 
psychiki bohatera. Zapał Kordjana miał siedzibę tylko w fan
tazji — „starczącej na to, by wybuchnąć falą słów i obrazów“, 
lecz nie starczącej do spełnienia czynu.

Ibsen zwalcza w „Peer Gyncie“ nadmiar fantazji, w którym 
upatrywał cechę narodową, norweską. Problemat to pozornie
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tylko narodowy, w istocie zaś metafizyczny. Peer Gynt, obda
rzony fantazją nieprzemożoną, jest jednak pozbawiony własnej 
osobowości ; brak ten wiedzie wprost do marzycielstwa i kłam
stwa. Stąd płynie zasadniczy ton i zabarwienie całego utworu, 
który tworzy ironja i groteskowość ; w ich świetle spada Peer 
Gynt z piedestału tragizmu, bo tragizm przenosi się na duszę 
poety.

Inaczej Kordjan; jest on bohaterem wskroś tragicznym. 
A jednak jest w „Kordjanie“ pewien moment groteskowy, zbli
żający go do „Peer Gynta“.

Z Mont Blanc spływa Kordjan na ziemię polską... na 
obłoku. „Spytać należałoby, czy niema w tem świadomego za
miaru poety, czy nie jest to' wyraz krytyki, wyraz ironji, czy 
nie jest odrazu uśmiech bolesny nad przyszłością Kordjana, 
uśmiech, mówiący : „Jakże na ziemi działać będzie spadły z obło
ków marzyciel“. (Kleiner) Nie ulega wątpliwości, że w zesta
wieniu z „Peer Gyntem“ pytanie to zyskać musi odpowiedź 
pozytywną.

W obu porównywanych utworach mieszczą się ustępy, 
skierowane przeciwko panującym naonczas kierunkom filozo
ficznym. W „Kordjanie“ są one wymierzone przeciw filozofji 
francuskiej Wiktora Cousina, jakoteż przeciwko romantycznej 
spekulacji historjozoficznej, — w „Peer Gyncie“ godzą w egoi- 
styczno-materjalistyczne pojęcie życia filozofji Hegla.

Co jednakże charakteryzuje obie tę wycieczki ironizujące, 
użyczając im rysów wspólnych, formalnych i ideowych, to:

1-o akcja odbywa się w obu utworach w domu warjatów;
2-0 w „Kordjanie“ Doktor (szatan), w „Peer Gyncie"“ 

Dr. Begriffenfeld — obaj mają pod ręką egzemplarze ludzkie, 
stwierdzające ścisłość ich tezy i rozumowania;

3-0 w obu utworach zagadnienie dotyczy rozumu ludz
kiego.

[Analogja scen tych wymagałaby szerszego omówienia, 
co odpaść musi, ze względu na szczupłe ramy artykułu].

Po ucieczce Anitry szuka Peer Gynt nowyph wartości 
życia :

„Gdyby myśl nowa powstała w mej głowie, 
idea wielka — a przytem korzystna!“ —

postanawia zwrócić się ku... przeszłości.

„Rzucam arenę życia — dla przeszłości —
Ludzie i czyny antyczne, wy ku mnie!
Czasy obecne nie warte szeląga,
Ludzie bez siły, wiary i zapału,
Czyny zwiotczałe, umysły ich chrome“.
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Kordjan, zawiedziony tylekroć w swych nadziejach naj
szczytniejszych, stwierdza nakoniec, że miejsce jego nie tutaj, 
pośród pokolenia karłów, dla których odczuwa tylko głęboką 
pogardę.

„...Niechaj tłum ów drobny
jak mrówki drobny, ludem siebie wyzna!
Nie będę z nim i!“...

Kordjan zwraca się tedy ku przeszłości, nie antycznej — 
lecz polskiej:

„O zmarli Polacy!
Ja idę do w as!“,..

Jakaż głęboka różnica zachodzi między zwrotem ku prze
szłości u Peera — a u  Kordjana! Nie jest to gyntowska „idea 
wielka, a przytem korzystna“, zwrot ten znamionuje u Kordjana 
dojście do głębokiego związku duchowego z pięknem przeszłości 
narodowej, ukochanie tego — co wzniosłe i szlachetne, pozna
nie Boga w sobie i w świecie.

Indywidualność bezinteresowna, która w miłości i wolności 
ofiarowuje się i służy innym, jednakże bez rezygnowania ze 
swego „suum esse“', ponieważ w piersiach swych nosi tchnie
nie boskie, oto zadanie najwyższe i cel ostateczny ludzkości.

Tak brzmi zasada „nowego chrześcijaństwa“ Ibsena, któ
rego wykład poczyna się w „Peer Gyncie“. [Collin op. cit. 
str. 616].

A jednak blizko pół wieku wcześniej doszedł do tych 
samych rezultatów i do świetnej realizacji tych dogmatów Sło
wacki w „Kordjanie“. Kordjan uznaje prawowitość imperatywu 
kategorycznego, nie może jednak wyrzec się swego — ja, nie 
może zaprzeć się swej indywidualności.

Świat ducha Słowackiego obejmował myśli najwybitniej
szych przewodników kulturalnych nowożytnej Europy. W świecie 
Słowackiego żyją idee Goethego, Shakespeare’a, Grillparcera, 
Berlioza, Wagnera, Ibsena, dz'więczy nawet nuta paradoksalna 
Wilde’a („Horsztyński“).

Ostatnie nazwiska unaoczniają wyraziście, jak bardzo Sło
wacki czas swój wyprzedził, w którym żył niby ów „stary 
i ślepy harfiarz z wyspy Scio“, śpiewający „pustemu morza 
brzegowi“.

Nazwiska te przyczyniają się też do wytłumaczenia, dla
czego Słowacki mógł z tak genjalną intuicją powiedzieć o sobie:

„Przyszłość moja — i moje będzie za grobem zw ycięstwo!“

Uwa g i .  O analogji między „Peer Gyntem“, a „Weselem“
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Wyspiańskiegu — wspomniał W. Feldman w swej monografji 
o Ibsenie.

O podobieństwie matki Balladyny do Aazy wspomina 
H. Życzyński w „Teorji dramatu“.

Według Brzozowskiego „Powrót Odysa“ Wyspiańskiego 
przypomina Ibsena „Gdy my zmarli zmartwychwstaniem“.

Oskar Peist.


