


DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

GRZEGORZ MRÓWCZYKłSKI 

• 
ZASTĘPCA DYREKTORA 

ROMUALD PRZEPERSKI 

• 
KIEROWNICTWO LITERACKIE 

JANUSZ KRYSZAK 
JERZY NIESIOBĘDZKI 

• 
KIEROWNIK MUZYCZNY 

GRZEGORZ KARDAS 

• 

Z okazji t70 rocznicy urodzin poety , I 

JULIUSZ SŁOWACK f 

P R EM I E RA - MAJ 1 9 7 9 R. 



„Kordian" świadczy, żem jest rycerzem 
tej nadpowietrznej walki, 
która s ię o narodowość naszQ toczy" 

JULIU SZ SŁOWAC K I 

TOMASZ ŁUBIEŃSKI 

Drogo Belwederska 

29 listopada - w rocznicę powstania narodu pol skie
go, której nie trzeba przywoływać drukiem, kamerq, 
wstęgq, nożyczkam i, przespacerujemy się Drogq Bel
wederskq w Łazien kach . Wielki ksiqżę Konstanty -
bra t ostatniego koro nowanego króla Polski, Mikołaja I, 
z l e cił był wytyczyć ten kilkusetmetrowy szla k dla 
szybszego połqczenia swojej rezydencji z kosza rami 
przy Agry koli. Tędy właśnie od pom nika Jana Ili, zbo
czem skarpy łazienkowskiej spieszyli do Belwederu 
spiskowcy blisko 150 lat t e mu . 
Długość owej drogi i jej kqt nachylenia, które dziś 

przyjmujemy ja ko idealne dla spacerów, wtedy okaza
ły się dla dziejów narodowych najważniejsze . To zn a
czy jeszcze dzisiaj dla każdego z nas istotne. Ponie
waż - inacze j ni ż d la Francji czy Anglii, gdzie jakaś 
poraż ka milita rna , dyplomatyczna, kontreda ns ga
bi netowy a lbo napi ęcie s połeczne nie wywoła prze
c i eż dyskusj i nad pra wem i sense m obecności tych 
krajów na map ie Eu ropy - wszystko właściwie, 
każde pu bliczn e zd arze nie na przestrze ni ost a t ni ch 
dw ustu bli sko la t istni en ia naszej zbiorowośc i, ozna
czało jej byt albo nie byt . Sprawa egzystencji na rodo
wej, t a k dra styczn ie kwest ionowana, dotyka oczy
wiśc i e losu jednostki do t a ki ej zbiorowości nal eżqcej, 
dotyczy codzienności obyczajowej i mater ia lnej , skrze
czy za drzwia mi i oknam i, sięga łóżka, spiżarni, obec
na jest przy kołysce , nad grobem , idzie przez krew 
i mle ko po kol eń . Grozi nałog owym histo ryz mem -
w myśleniu i o dczuwan iu. 
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A więc długość i kqt spad ku 
Drog i Belweders kiej. Zast a nów
my się nad nimi. .. O bok nie
równej fo r my f izycznej spisko
wców, w liczbie 14 cywi lów, 6 
a lbo 7 podchorqżych czy nnych 
i 3 dy misjo nowanych - prócz 
wpływajqcego równ ież na owq 
formę rozma itego przecież sto
pn ia ich przekonan ia o słuszno
ści tego, co czyniq, wyostrzone
go jeszcze świadomościq zag ro
żenia, na ja kie s i ę na rażaj q w 

dwadz i eśc ia parę osób - obok wag i i poręczności 
regula minowych karabinów z bagnetami, a ta'kże cię
żaru i fasonu nawilgłych listopa dowq mgłq płaszczy 
i kubraków - obo k st opnia zużycia podeszew ka
maszowych i trzewikowych , co nie pozostało bez 
wpływu na ich przyczepność do żwirowanej wówczas 
nawierzchni tej drogi, której stan dodatkowo o kre
ślał jakiś niepowtarzalny d la tamtego, jak zresztq 
dla każdego innego wieczoru , zespół warunków a t 
mosferycznych - oprócz zatem tych wszystkich e le
mentów i jeszcze tysiqca in nych - jak na p rzykład , 
co tego dnia spiskowcy zjedli na obiad oraz jak się 
ostatnio kształtowało ich życie miłosne - właś n ie 
owa długość i pochyłość Drog i Belwederskiej - ja ko 
matematycznie obiektywne, niezmienne wskaźniki, 
jedyne, z którymi mamy jeszcze dziś do czynie nia -
zdecydowały o połowicznym sukcesie marszo bieg u 
sprzysiężonych, w przeciwieństwie do śmiertel nego, 
ale zwycięskiego wyczynu greckiego maratończyka . 
Spiskowcy zdqżyli do pałacu, zanim wojska kró le
wskie czy cesarskie mogły zareagować zgodnie z przy
sięgq. Sprawili, iż członek rodziny panujqcej , wielki 
ksiqżę , ukrywał się i uciekał w sukniach kobiecych , 
zszokowali go tak mocno, że głównie dlatego nie 
uczynił nic dla stłum i enia bun
tu, a przecież mógł próbować 
nawet polskimi rękami. W po
śpiechu swojej panicznej determi
nacji nie zdqżyli jednak sprzysię
żeni stworzyć faktu dokonanego, 
już niczym nieodwracalnego, 
który by zrównał rewolucyjnie 
cały naród , narzucił wszystkim 
zbiorowq odpowiedzialność 
nie zabili wielkiego księcia . 

Arcydz1elo, czyli dluQ 
zoc1(;gn1Ęty w mlodości 

( ... ) Było t o pokolenie, któ re poznało s ię na so bie. 
Zrozumiało, ja k bardzo jest ut a lentowane, i pojęło 
m i sję, ja ka na nim c i qży . Fe no me n romantyczny jest 
w istocie feno mene m samośw iadomości. Nigdy przed
te m i nigdy pote m narody nie wiedziały równie jasno , 
czego chcq i do czego dqżq. „ Narody " - powia da my, 
majqc na myś l i ich po lityczne i inte lektualne el ity. 
Powiadamy o el it ach „na rody" , bow iem określone 

wtedy cele , za pisa ne mitologie i do ko na ne czyny uogó l
n iły się z czasem i stały s i ę rzeczyw i ście sa mowiedzq 
narodów. Pozost a jq niq do dziś d nia. Do dz i ś każda ro
mantyczna biog rafi a ma wartość sym bolu i s iłę mitu, 
choćby przez to, że powtarza się po wielekroć i o rga
nizuje regularnie, jakby niq rzqdziła a rbitra ln ie narzu
cona poetyka. ( ... ) 

Każdy z dwudziestolatków biorqcy wówczas pió ro 
do ręki lub przystępujqcy do patriotycznego sprzysię
żenia czuł, że w jed nej lub drug iej sferze, w twórczości 
lub w działaniu , zaczyna g rę o najwyższq stawkę, to 
znaczy o nieśmiertelność. Histor ia pokazała, że nie 
były to czcze uro jen ia. 

Nie wyobrażajmy sobie jednak, że byli wybrańcami 
losu , że histor ia ujawniła im swe zamiary, poda jqc go
towe formy wyrazu artystycznego i sposoby działania 
politycznego; nie wyobrażajmy sobie, że uniknęli o ni 
uwikłania w sprzeczności ideowe, w rozterki , po kusy 
życia łatwego i że wokół sieb ie mie li atmosferę na t yle 
czystq, na t yle jasnq i na tyle niedw uzna cznq, i ż wy
bór parti i życiowej nie nastręczał im żadnych tru
dności . ( ... ) Pokolenie romantyczne żyło na p rzełęczy 
wieków, kroczyło po moście między nowymi a da
wnymi laty. N ie wyobrażajmy sobie jednak, że prze
szłość i przyszłość oglqdane z t a kiej przełęczy sq p ię

kne i wzn iosłe . Nie. O dwrotn ie : pokolenie roma n-
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tyczne miało szczęsc1e i nieszczęsc1e oglądać dawną 

tradycję w karykat urze, a przyszłość w kształtach 

tak dziecinnych, niedojrzałych, do jakich stworzenia 
samo było zdolne. 

Dawna Polska ukazywała mu się w karykaturze, 
ponieważ była stara, starcza. Królestwo Kongre
sowe było widownią niebywałych upadków moralnych. 
Generał Zajączek, .bohater legionów Dąbrowskiego, 
był cesarskim namiestnikiem, płaszczył się przed wiel
kim księciem Konstantym. kierował ściganiem zwią
zków patriotycznych. przykładał się do wysokich wyro
ków, utwierdzał reżim tajnej policji i cenz ury. Dyre
ktorem policji był generał Rożni ec ki , jeden z najlep
szych oficerów Ks ięstwa Warszawskiego; w czasach 
Królestwa Kongresowego ustanowił w Warszawie 
system donosicielstwa i szpiegostwa, wsławił si ę br u
dnym i aferami szantażowymi w stosunku do kupców 
i rzemieślników, których terroryzował przy pomocy 
zaufanych agentów werbowanych ze sfer przestęp

czych . Naczelnikiem cenzu ry, urzędu wszechwładnego 
w dziedzinie publikacji, widowisk a nawet wykładów 
uniwersyteckich, był Józef Kalasanty Szaniawski, były 
jakobin z czasów Sejmu Czterole tntego. Królestwo 
było państwem szal e nie zbiurokratyzowanym . W sto
licy trwała zaci ęta walka o urzędy, a polegała ona 
oczywiście na prześciganiu się w służalstwie. Im kto 
wspanialszą miał przeszłość za sobą, im kto był bar
dziej skompromitowany polityczni e przez sprzyjanie 
Napoleonow i lub przez u dział w wojnie przeciw Rosji 
czy w insurekcji , tym gorliwiej teraz dowodził swej 
wierności dla dynastii Romanowów i dla zasad, na 
których wspierała si ę władza cesarza Rosji, a króla 
Polski. (.„) 

Młodzieńcy, kt órzy dojrzewali w tej atmosferze, 
musieli raz po raz zadawać sobie pytanie: czy Polska 
umarła bezpowrotnie , czy też teraz dopiero żyć zaczy
na? ( ... ) 

W mglisty wieczór 29 listopada 1830 roku blada łu
na rozjaśn i ła na chwilę ciemności zgęstniałe nad War
szawą. Z mostku pod pomnikiem króla Sobieskiego 



ruszyła gromadka chłopców, z których żaden jeszcze 
nie przekroczył trzydziestki. Kryjqc pod fałdami pła
szczy karab iny, pałasze, pistolety i sztylety, biegli 
w górę przez Park Łazienkowski ku Belwederowi, 
gdzie spał pijany brat cara Wszechrosji. W kasynach 
i resursach lało się wino i trzaskały karty do gry. Mie
szczanie zamykali sklepy i warsztaty, zabierali się do 
sutych kolacji i do snu . W pałacowych gabinetach snu
ły się intrygi, zawiqzywały się kliki, spółki i mariaże. 
Nikt tu nie myślał o wolności, bo j uż jej inst ynkt zamie
rał w narodzie podbitym i oszukanym . Spiskowcy nie 
byli wojskowymi. Wojsko odmówiło udziału w zabój
stwie członka rodziny królewskiej. Poczucie prawa 
i przywiqzanie do idei monarchicznej mocniejsze było 
od godności narodowej . W ten wieczór listopadowy 
w Warszawie trwał jeszcze wiek osiemnasty. W kilku 
punktach miasta czekano na wieści spod Belwederu. 
Jeśli ta garstka poetów, krytyków literackich, dzienni
karzy odważy się przelać krew cesarskq, ruszy za nimi 
wojsko, porwie lud, zmusi do działania arystokrację 
i mieszczaństwo. Odważyli się : z okrzykiem „śmierć 
tyranom!" wpadli na dziedziniec pałacowy ... W War
szawie zaczqł się wiek dziewiętnasty. Polacy przyłq
czyli się do stuletniej wojny narodów, z której wyłoniła 
się nowoczesna Europa. 



( ... ) W biedzie, w strachu, wśród głupstwa i łaj

dactwa rodziła się ( ... ) największa polska poezja. 
Powstawała w hotelach i „pokojach umeblowanych " 
Francji. Włoch, Szwajcarii. Bez mecenasów ani czytel
ników, bo ich nie znajdowała ani wśród emigracji 
zadręczonej i zajętej walkq o chleb, ani w kraju, do 
którego nie wpuszczał jej cenzor. A zresztq łatwo sobie 
wyobrazić usposobienie społeczeństwa w kraju po 
klęsce, która tutaj wydawała s ię znacznie bardziej 
ostateczna, niż to z emigracji można było zobaczyć! 
Na emigracji była bieda, były swary i kłopoty meldun
kowe, w kraju zaś działała policja jawna i tajna, krqży
li szpicle, szantażyści, lizusy. oportuniści. Strach tu 
rzqdził - strach przed aresztowaniem, deportacjq, 
konfiskatq mien ia, wygnaniem z domu, przed wyrzu
ceniem dziecka ze szkoły ... 

Skqd więc właściwie wziqł s ię materiał na arcydz i eła? 

Czy tylko z wielkiego wstrzqsu, jakim było powst anie? 
Oczywiście, wstrzqs ten odegrał zbawczq rolę; ponad to 
pamiętać należy o literackim przygotowaniu na po
dobnq literaturę, jakie młodzi wówczas pisarze ode
brali przez lektury swych wielkich poprzedników i ró
wieśników : Goet hego i Schillera, Byrona i Chateau
brianda. Ale to wszystko nie jest jednak rozstrzyga
jqce. Nieraz już bywało tak przedtem i potem, że 
wielkie wyda rzenia wstrzqsały życiem narodowym, 
że wielka literatura ogarniała inne kraje, a u nas ro
dziły się albo spóźn ione, albo słabe · prowincjonalne 
reakcje. Tak było np. po pierwszej wojnie światowej 
i po odzyskaniu niepodległości. 

Pokolenie romantyczne inny m i ało atut w rękach: 

aktywną, intensywnq mł:>dość. ( ... ) Lektura pism f i lo
mackich ukazuje niewiarygodnq wprost aktywność 

tych chłopców, którzy mieli po dwadzieścia lat w cza
sie procesu, a po siedemnaście i osiemnaście lat, gdy 
zakładali swe stowarzyszenia, gdy pisali ustawy, gdy 
opracowywali naukowe, filozoficzne i moralistyczne 
referaty na zebrania. 

Alina Witkowska podkreśla słusznie, że podstawą 

czy kierunkiem zasadniczym ich działania była utopia. 



I 

„ O rg anizacja społecznośc i fi lo mackiej pos iada wiele 
cech cha ra kt e ryst ycznych d la utop ii s połecznych„_. Filo
maci p rzejęl i z tradycji wzó r społeczeń stwa zamknię

t ego i pró bowa li przystosować go do no rm a lnych ry
go rów życ i a społecznego i jego mate ria lnej ob udowy ... 
W yzn aj qc poglqd, że „w spodlony m świecie " nie 
możn a l iczyć na pomoc an i zrozum ien ie, ot oczyli ta
je mnicq swo jq działalność , izo lujqc s ię w t e n sposó b 
przed infi lt racj q„ . Stworzone przez sieb ie Towa
rzystwo nazywa li chętn ie „ republikq młodzi e ńczq", 

szukaj qc w ni m reko mpe nsaty za podwójne zło świ ata : 

brak rzeczywi stej o jczyz ny i brak społeczeństwa , któ re 
by młodośc i podawało s krzydła ." Wokół planu utopi i, 
wokół owej ideal nej rep ub liki , w kt órej rzqdz ić m i ały 

brat erstwo, m i łoś ć , cnota, rozwi j ała s i ę olbrzymia 
dz i ałalność o rg a ni za cyjna, ust a wodawcza, pisarska 
i krasomówcza chłopców w wi e ku, który byś my dzisi a j 
licea lnym nazwali! ( ... ) 

W ch ęc i odg rodze ni a s i ę od „profa nów " wyraża 
się ko nfl ikt po kole ń , z którego zrodzi ły się towarzy
stwa. Un iwersyt et Wile ń.ski prowadzony był wówczas 
przez ludz i zupełn ie zapóźnio nych , ni e rozumiejqcych 
dqżeń i nast rojów młodz i eży. Zostaw my na boku 
konfli kt „Oświece n i e-Roma ntyzm " czy spór klasy
ków z roma ntykami, o któ rych mów i się, gdy tylko 
młodzi eż w i le ńskq przeciwst a wi a si ę jej profesoro m, 
takim ja k Śni ad eccy czy rekt or Malewski. In na sprawa 
jest podłożem t ego konflikt u, który dop rowadził 



młodzież wileńskq do ukonstytuowania się w tajne 
zwiqzki. Otóż starzy wierzyli jeszcze w liberalizm cara 
Aleksandra, w jego dobrq wolę i przyjazne uczucia 
dla Polski, oraz w obietnice, które składał wobec sejmu 
Królestwa Polskiego, że odbuduje mianowicie Polskę 
w granicach 1772 roku i zapewni jej konstytucję de
mokratycznq, na 3-majowej opartq. Starzy wierzyli 
w tę Konstytucję Królestwa Polskiego, w dynastii 
gottorpskiej widzieli jedyny dom panujqcy, w którym 
szukać należało Polakom opieki i gwarancji bezpiecz
nego bytu. Zwiqzek z Rosjq był dla starszego pokole
n~a logicznym następstwem historycznym, optymalnym 
r6zwiqzaniem dramatu rozbiorowego, był dla nich 
konieczny, przeto słuszny. Bezpieczeństwo, spokój, 
możność kontynuowania pozytywnych prac dla nauki 
i gospodarki przekładano ponad wszelkie inne cele. 
Starsze pokolenie wyrzekło się aktywności politycznej, 
sqdzqc, że w ten sposób zabezpiecza byt narodowy. 
Otóż te wszystkie dogmaty podważali młodzi; widzieli 
jasno, że liberalizm cara obliczony był tylko na jedno 
pokolenie, że stanowił tylko alibi wobec sojuszników 
z koalicji antynapoleońskiej, tylko zastaw złożony na 
kongresie wiedeńskim w zamian za odstqpienie Rosji 
gestii w polskiej sprawie. „Starzy" korzystali jeszcze 
z okresu łask, z okresu pozorów: brali urzędy, ordery 
i beneficja z rqk polskiego króla panujqcego w Peters
burgu. Młodzi już na własnej skórze czuli za ciskajqcy 
się system policyjnej biurokracji; widzieli, jak lojalizm 
zmienia się w serwilizm, jak cnoty obywatelskie stajq 
się urzędniczymi, jak czynowniczy duch ogarnia całe 
społeczeństwo, jak się ludzkie osobowości zatracajq 
w powolnych, leniwych obrotach machiny państwowej, 
jak osobowość narodowa traci oblicze, jak przepadajq, 
dewaluujq się wartości, jak gaśnie energia zbiorowa, 
jak niknie wszelki zapał i ochota do pracy, życia, twór
czości, jak umierajq przyjaźń i miłość. 

Jeżeli się kryli ze swoim programem, to dlatego, że 
się obawiali destrukcyjnego działania ludzi już zepsu
tych, już zdeprawowanych, już straconych. („.) 

Nie ma wtedy chyba na terenie całej Polski jednego 

ucznia gimnazjum czy uniwersytetu, który by nie 
otarł się w taki czy też inny sposób o tajne zwiqzki. 
One były szkołq myślenia, ponieważ cały system wy
chowania był przestarzały; one były szkołq współżycia 
społecznego i działania organizacyjnego; one sprawiły, 
że młodzież dojrzewała wtedy tak szybko i że na wielkq 
p::>tem żyła skalę, tworzqc świetne, bogate, drama
tyczne biografie. To na ich miarę powstawała potem 
literatura. Z tęsknoty za wspaniałq młodościq i z po
czucia wierności dla towarzyszy dawnych powstawała 
wielka poezja romantyczna; jak wielkie musiało być 
poczucie zwiqzku z przyjaciółmi młodości i jak wielka 
dla nich wdzięczność u arcypoety naszego, skoro odwa
żył się na to, co w literaturze nieczęsto się zdarza -
a może jest nawet unikalnym wyjqtkiem: ułożył prze
ciE'Ż dramat, którego bohaterami byli oni właśnie, owi 
chłopcy, w czasie powstawania „Dziadów" części 

trzeciej dopiero ledwo trzydziestoletni: Frejend, Zan, 
Suzin, Jan Sobolewski, Kółakowski„. 

Arcydzieło nie powstaje nagle. Składa się na nie 
praca pokolenia całego; nie pisarzy „prekursorów", 
nie krytyków umiejqcych przewidywać kolejne litera
tury, lecz praca społeczeństwa rozbudzonego, uzna
jqcego, że przyszedł dlań moment decydujqcy. 
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cz yli dług zaciągn ięty w młodości" 

DZIAŁ 
TECHNICZNY 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

SZCZEPAN SLEDZIŃSKI 

BRYGADIER SCENY: 

STANISŁAW SZWARC 

KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ 
MODESTA WRÓBLEWSKA 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ 

WŁADYSŁAW KLIMASZEWSKI 

MALARSKIEJ 

MACIEJ GNATOWSKI 

STOLARSKIEJ 
ANTONI TROJANOWSKI 

FRYZJERSKIEJ 

IRENA TOMCZAK 

GŁÓWNY ELEKTRYK 

ALOJZY SWIERKOWSKI 

AKUSTYK 
ZDZISŁAW SENTKOWSKI 

REKWIZYTOR 

FELIKS HEINRICH 

SZEWC 
FERDYNAND ROGUSZKA 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

JADWIGA STURLIS 

DZIAŁ LITERACKI: 
DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z MŁODZIEŻĄ 
ANNA BLASZCZAK 

DOKUMENTACJA PRZEDSTAWIEŃ 
ZOFIA MRÓWCZYŃSKA 

SEKRETARZ LITERACKI 
EWA ADAMUS-SZYMBORSKA 

• ' 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO PROGRAMU 

JANUSZ KRYSZAK • JERZY NIESIOBĘDZKI 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

MARIAN IWANOWICZ 

OPRACOWANIE TECHNICZNE 

PAWEŁ MERASZYŃSKI 





INSCENIZACJA I REŻYSERIA: 

GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 

• 
SCENOGRAFIA: 

WŁADYSŁAW WIGURA 

• 
MUZYKA: 

JAN A. P. KACZMAREK 

• 
RUCH SCENICZNY: 

LESZEK CZARNOTA 

• 
PRZYGOTOWANIE CHÓRU: 

ANTONI RYBKA 

• 
ASYSTENCI REŻYSERA: 

ROMAN METZLER 
TOMISŁAW RYCZKO 

• 
INSPICJENT: 

MARIAN GUZEK 

• 
SUFLER: 

GRAŻYNA JUSZCZYK 

• 
ZAPIS PRZEDSTAWIENIA: 

MARIAN CHŁOPEK 
(student Ili r. filologii polskiej UJ) 



CZĘŚĆ I 

PROLOG I 

Archanioł - JANUSZ KUJAWSKI 
Chór Aniołów - STANISŁAW BARON, MIECZYSŁAWA 
CHRUSZCZYŃSKA, JERZY DOLIŃSKI, HANNA 
EROT, KRZYSZTOF HARMACIŃSKI, ZDZISŁAW 
JEŻAK, HENRYK KIEŁPIŃSKI, ZOFIA KORYBAL- -
SKA, HANNA PRZYBYLSKA, DANUTA SŁOWIŃ
SKA, GABRIELA STRZELECKA, ZBIGNIEW TO
MASZCZUK 

AKT I 

Kordian- MARIUSZ PUCHALSKI 
Grzegorz - MIECZYSŁAW WIELICZ 
Laura - MARIA QUOOS 

PROLOG li 

Szatan - WIESŁAW CELLARI 
Diabli - STANISŁAW BARON, JERZY DOLIŃSKI, 

KRZYSZTOF HARMACIŃSKI, ZDZISŁAW JEŻAK, 
HENRYK KIEŁPIŃSKI, ZBIGNIEW TOMASZCZUK 

AKT li 

Kordian - MARIUSZ PUCHALSKI 
Dozorca - BOHDAN CZECHAK 
Wioletta - BEATA LEWANDOWSKA 
Szwajcar - Papuga - TOMISŁAW RYCZKO 
Papież - HIERONIM KONIECZKA 

CZĘŚĆ li 

AKT Ili 

See n a f, 2, 3 

1 z ludu - TERESA WĄDZIŃSKA 
li z ludu - JACEK PIĄTKOWSKI 
Żołnierz - RYSZARD PAŁCZYŃSKI 
Szlachcic - ANTONI SŁOCIŃSKI 
Szewc - BOHDAN CZECHAK 
StojQcy na kolumnie - TOMISŁAW RYCZKO 
Garbaty elegant - * * • 
Matka z dzieckiem - WANDA RUCIŃSKA 
Kobieta - EWA STUDENCKA-KŁOSOWICZ 
Mężczyzna - HIERONIM KONIECZKA 
Cesarz - GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 
Prymas - MIECZYSŁAW WIELICZ 
Nieznajomy - WOJCIECH SIEDLECKI 
Kordian - MARIUSZ PUCHALSKI 

Scena 4 . 
Prezes - ROMAN METZLER 
Szyldwach - RYSZARD PAŁCZYŃSKI 
KsiQdz - KAZIMIERZ KUREK 
Spiskowi -WOJCIECH SIEDLECKI, TOMISŁAW RYCZ-

KO, JACEK PIĄTKOWSKI, HIERONIM KONIECZKA 
Podchorqży-Kordian - MARIUSZ PUCHALSKI 
Starzec - ANTONI SŁOCIŃSKI 
Szpicel - BOHDAN CZECHAK 

Scena 5 

Kordian - MARIUSZ PUCHALSKI • 
Imaginacja - EWA STUDENCKA-KŁOSOWICZ 
Strach - ANTONI SŁOCIŃSKI 
Widma - ANDRZEJ JUSZCZYK, JACEK PIĄTKOWSKI, 

HIERONIM KONIECZKA, ROMAN METZLER 
Szatan - WIESŁAW CELLARI 
Car - GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 



CZĘŚĆ Ili 

AKT Ili 

Scena 6 

Dozorca - HIERONIM KONIECZKA 
Doktor - WIESŁAW CELLARI 
Oficer - JACEK PIĄTKOWSKI 
I wariat - WOJCIECH SIEDLECKI 
li wariat - TOMISŁAW RYCZKO 
Wielki ksiQżę - ANDRZEJ JUSZCZYK 

Scena 7 

Oficer - JACEK PIĄTKOWSKI 
Wielki ksiQżę - ANDRZEJ JUSZCZYK 
Car - GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 
Kuruta - KAZIMIERZ MIRANOWICZ 
Lud - BOHDAN CZECHAK, ELŻBIETA GOLIŃSKA, 

HIERONIM KONIECZKA, KAZIMIERZ KUREK, 
MAŁGORZATA OZIMEK, WANDA RUCIŃSKA, 
TOMISŁAW RYCZKO, WOJCIECH SIEDLECKI, AN
TONI SŁOCIŃSKI, IRENA SMURAWSKA, EWA 
STUDENCKA-KŁOSOWICZ, TERESA WĄDZIŃSKA 

Scena 8 

Grzegorz - MIECZYSŁAW WIELICZ 
Kordian - MARIUSZ PUCHALSKI 
KsiQdz - KAZIMIERZ KUREK 
Oficer - JACEK PIĄTKOWSKI 

Scena 9 

Car - GRZEGORZ· MRÓWCZYŃSKI 
Szambelan - RYSZARD PAŁCZYŃSKI 
Lokaj - BOHDAN CZECHAK 
Oficer - JACEK PIĄTKOWSKI 
Wielki ksiQże - ANDRZEJ JUSZCZYK 

Scena ostatnia - finał 

Cały zespół 

WSiP - B-8 


