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O Juliuszu Słowackim 

Ten największy obok Adama Mickiewicza poeta i dramaturg polskiego romantyzmu 
urodził się 4 września 1809 roku. Po studiach prawniczych na Uniwersytecie w Wilnie 
był w latach 1829-30 aplikantem w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w 
Warszawie. Po wybuchu powstania listopadowego pracował w biurze 
dyplomatycznym. W marcu 1831 roku wyjechał jako kurier dyplomatyczny Rządu 
Narodowego do Paryża i Londynu. Po klęsce powstania pozostał na emigracji, głównie 
w Paryż u . W latach 1833-36 przebywał w Genewie, w 1837 - 38 we Florencji. W 
latach 1836-37 odbył też podróż po Włoszech, Grecji, Egipcie i krajach Bliskiego 
Wschodu. W 1848 przebywał we Wrocławiu i w Poznaniu, gdzie uczestniczył w 
wydarzeniach powstania wielkopolskiego. 

We wczesnej twórczości , w większości ogłoszonej dopiero na emigracji (wydania 
"Poezji" tom 1-3 w latach 1832-33) nawiązywał do utworów G. Byrona (w powieściach 
poetyckich "Arab", "Jan Bielecki", "Lambro", W. Szekspira (tragedia historyczna "Maria 
Stuart") i Mickiewicza. 

W dobie powstania listopadowego należał do czołowych poetów generacji 
romantycznej i powstańczej ,wyrazicielem jej rozczarowań i rozrachunków z życiem 
i historią. Dramaty "Kordian" (1834, wystawiony 1899), "Balladyna" (1835, wydane 
1839, wystawione 1863), Lill a Weneda (1840, wystawiony 1863), należą do arcydzieł 
polskiej dramaturgii. Motywy jednostkowego tragizmu są w nich uwikłane w problemy 
narodowej historiozofii i historii. 

Z kolei, mistrzostwo w splataniu tragiczności i komizmu, fantazji i realności, 
ujawnione w "Balladynie", doszło najpełniej do głosu w poemacie dygresyjnym 
"Beniowski" ( pieśń 1-4 1841) - arcydziele romantycznego subiektywizmu i polemiki 
literackiej z opinią emigracji i Mickiewicza. 

Mesjanistyczne idee ofiary i wybawienia znalazły oryginalny kształt w poemacie 
prozą "Anhelli " (1838), a zwłaszcza w tzw. twórczości mistycznej, stając się w niej 
źródłem koncepcji "rewolucji z ducha", jako zasady zmiany bytu, przyrody i historii 
(traktat "Genez is z Ducha" 1844, wydanie 1866, także dziejów Polski (poemat "Król -
Duch" wydanie pełne 1924, dramat "Sen srebrny Salomei" 1844, wystawiony 1900, 
"Samuel Zborowski" 1845, wystawiony 1911) oraz uzasadnienie konieczności rewolucji 
społecznej (m.in. "Odpowiedź na Psalmy przyszłości " Z. Krasińskiego 1848) W 
dramatach okresu mistycznego wzór szekspirowski ustępuje wzorowi realistyczna -
metafizycznemu dramatów Calderona de la Barca (m.in. parafraza "Księcia 
niezłomnego" 1844, wystawionego 1874). 

Ponadto Słowacki napisał autobiograficzne poematy "Godzina myśli" (1832) i 
"W Szwajcarii" (1839), liryki refleksyjne i filozoficzne "Grób Agamemnona" (1840), 
poemat dygresyjny "Podróż do ziemi świętej z Neapolu" (1840, wydany 1866), 
dramaty historyczne "Horsztyński" (1835, wydanie 1866), "Mazepa" (1848, 
wystawiony 1851) i inne, np. ironiczną komedię romantyczną "Fantazy" (1841, 
wydany 1866, wystawiony 1867). 

Słowacki zmarł 3 kwietnia 1849 roku. Jego twórczość nie doceniana przez 
współczesnych, wywarła ogromny wpływ na rozwój literatury polskiej (za swego 
patrona i prekursora uzna ła go Młoda Polska) . Również współcześnie jest żywym 
źródłem inspiracji ideowej i artystycznej. 



O 11 Kordianie11 

"Kordian" należy do najbardziej znanych i najczęściej granych 
dramatów Juliusza Słowackiego . Zaczęty w marcu 1833 roku, 
wydrukowany w marcu 1834 roku - dramat ten odtwarzał obraz 
świadomości narodowej w dobie przełomu światopoglądowego i w 
obliczu historycznej klęski ojczyzny. I w tym sensie stanowił istotny 
głos w wielkiej, dramatycznej dyskusji em igracyjnej nad losem Polski, 
rozpoczętej przez "Dziadów" część Ili i podjętej w "Nie-Boskiej komedii". 

Ten znany, czytywany i po wielokroć inscenizowany utwór jak każde 
wielkie dzieło tworzy partyturę dla nieskończonej liczby czytelniczych 
sensów. W takiej sytuacji poznawczej każda próba wpisania dramatu 
w ramy określonej interpretacji staje się uproszczeniem. 

Podobnie jak we wspomnianych dramatach Mickiewicza i 
Krasińskiego również w "Kordianie" fabu larna płaszczyzna dyskusji 
nad losem narodu została umieszczona w okresie nie związanym 
chronologicznie z datami powstańczego zrywu. Punktem wyjścia stały 
się dla poety wypadki poprzedzające rok 1830, a mianowicie relacje 
o przygotowaniach do zamachu na życie Mikołaja I, który w maju 
1829 roku przybył do Warszawy i koronował się na króla Polski. W 
Warszawie rozpoczęły się przygotowania do zamachu stanu 
połączonego z zabójstwem cara oraz jego rodziny. Autorami dwóch 
niezależnych od siebie projektów zamachu byli: student Uniwersytetu 
Warszawskiego Wincenty Smaglowski i grupa podchorążych. Zamach 
nie doszedł do skutku . Zapal młodzieży został stłumiony przez 
przestrogi sta rszych działaczy politycznych. 

Słowacki znal relacje o spisku podchorążych. Podkreślano w nich 
szczególnie sprzeczność między twórczym entuzjazmem młodych, a 
destrukcyjną rozwagą starszych. Bogatszy o doświadczenie powstania, 
tę właśnie sprzeczność uwypuklił poeta w dramacie. 

O bohaterze romantycznym. 

" Zabił się miody„.". Słowa otwierające monolog tytułowego bohatera 
symbolizują przeżycia g łębokiego psychicznego wstrząsu. U źródeł 
przeżycia leży lektura czy nawet osobista obserwacja. Tak czy inaczej 
samobójcza śmierć Ni eznanego decyduje o psychicznych i 
światopoglądowym przełomie w świadomości Kordiana. Dostrzega on 
mianowicie wielką rozbieżność między tragedią, która z rod zi ła ów czyn, 
a surowością, z jaką został on potępiony przez opinię . Owa rozbi eżność 
zmusza do refleksji nad sensem życia i śmierci. 

Kordian jawi się nam od początku jako postać złożona. Głęboko 
przeżywa tragedię innych ludzi, śmierć bliskich czy niewolę ojczyzny, 
a jednocześnie jest ogarnięty pesymizmem paraliżującym wolę. W 
rezultacie bohater przeistacza się w "chłopca-starca", w człowieka 
przedwcześnie dojrzałego. 

Kordian jako postać pytająca i walcząca o miejsce na ziemi 
reprezentuje podstawową ideę romantycznej literatury, a zarazem istotny 
element każdego wielkiego dramatu. Reprezentuje pierwiastek ludzkiej 
wolności. Jak w każdym wielkim dramacie romantycznym i w "Kordianie" 
owej wolności przeciwstawiona jest konieczność. Wyraża się ona w 
określonych ideach i postawach ludzkich . Między tymi ideami różnymi, 
często wręcz przeciwstawnymi, wahać się będzie myśl bohatera. 

Stawiany przez pisarza na rozdrożach młody chłopiec, kochanek, 
filozof, podróżnik i spiskowiec, jednym słowem: Kordian, zdobywa się 
sam na sformułowanie własnej idei: "Polska Winkelriedem narodów! 
Poświęci się, choć padnie jak dawniej!, jak nieraz!" Ale jest to hasło 
"dwuznaczne". Hasło zachęcające do walki, ale jednocześnie wieszczące 
klęskę. Klęską bowiem kończy się czyn bohatera. Kierowany ideą walki 
i zemsty przemierza komnaty carskie, aby na progu zwycięstwa ulec 
ideom przeciwnym, nakazującym szacunek dla panujących jako gości i 
królów narodu. Takie przeciwstawienie losów Kordiana było wyrazem 
hołdu złożonego prawdzie historycznej. Zgodnie z przekonaniem wielu 
ówczesnych publicystów, podzielanym następnie przez badaczy histori i, 
istotną przyczyną upadku powstania listopadowego stal się fakt, że twórcy 
rewolucji , ludzie młodzi, ulegli autorytetowi osób o poglądach 
konserwatywnych. 

O problemie Boga i Szatana w historii. 

Jak pogodzić współistnienie wszechmocnego i spraw iedliwego 
Stwórcy i wrogiej człowiekowi historii? Ten dylemat postawionym.in. w 
części Ili "Dziadów" został przez Słowackiego podjęty i oświetlony w 



· skrajnie odmienny sposób. W miejsce Mickiewiczowskiej harmonii 
człowieka, Boga i świata, autor "Kordiana" przedstawi wizję totalnej 
dysharmonii między boskim planem świata a jego realizacją. Bóg 
okaże się orędownikiem historycznie konserwatywnej idei, a 
przeciwnikiem rewolucyjnej idei zemsty na wrogu. Bieg historii oddaje 
ludzkość pod panowanie Szatana. 

Szatańskie przekonanie o skuteczności oddziaływania na naród 
polski oparte jest na przekonaniu, iż tradycja narodowa nakazuje 
słuchać starców. Ale w narodowej tradycji są jeszcze inne elementy. 
Ich wykorzystanie może również zwiększyć szansę szatańskiej 
interwencji, której celem jest klęska narodu w historii i 
kompromitacja w oczach Boga. Narodową tradycję symbolizuje 
szlachecka szabla - symbol anarchii, która zgubiła Polskę. Ale stan 
upadku rodzi pragnienie odzyskania utraconej wolności. Rodzi 
pragnienie zemsty na wrogu. Zemsta jest uczuciem szatańskim, 
potępionym przez chrześcijańskiego Boga. Naród skazany jest 
zatem na walkę w imię idei, które mogą doprowadzić do konfliktu 
narodu z Bogiem. 

Szatan pamięta, że symbolem zła stał się nie tylko przez swój 
bunt, ale także przez klęskę. Ma nadzieję, że najpierw zajadłość 
walki, a następnie stan upadku i klęski, a raczej rozpaczy po klęsce, 
odda mu władzę nad narodem. Stąd kuszenie Polaków do walki w 
imię idei zemsty, a jednocześnie przygotowywanie przegranej przez 
stworzenie nieudolnych przywódców. 

Z dialogu między Doktorem-Szatanem a Kordianem wyłania 
się obraz świata pozbawionego sensu, świata oddanego na pastwę 
złu i przemocy. Scena ta odsłania bezradność ludzkich wysiłków 
w przywróceniu harmonii miedzy bytem a jednostką. Obnaża 
nielogiczność ludzkiej myśli usiłującej odnaleić miejsce człowieka 
w tak wyglądającym świecie. 

Zdaniem Kordiana końcowi historii może zapobiec ludzkie 
działanie: walka o wolność. Szatan podejmuje rękawicę i wygłasza 
rzecz o wolności obracającej garncarskie koło, koło kręcące się po 
"nowym torze"'. A następnie przedstawia bohaterowi - w postaci 
dwóch wariatów - portrety dwóch daremnie poświęcających się 
bojowników o wolność. 

W zakończeniu sceny 6 Kordian daremnie wzywa Boga. Ale 
Bóg - sędzia przemawia w "Przygotowaniu" głosem sfinksa, a w 
tekście głównym jest tragicznie niezrozumiały; nie czyni nic, aby 
pomóc człowiekowi w uporaniu się z sensem własnej historii, aby 
wytłumaczyć klęskę narodu i triumf zaborcy. Nie wskazuje 
historycznie sensownego wariantu narodowej tradycji. 

Obraz pokonanej Polski miał symbolizować również tragizm 
świata stworzonego przez Boga i przez Boga rzuconego w nurt 
historii, ale jednocześnie dojrzewającego w postaci ujawniającej 

bezsens boskiego tworzenia. Samotność Kordiana w scenie 6 urasta 
do symbolu samotności człowieka w świecie pozbawionym idei i 
zmierzającym do tragicznego kresu . 

O przestrzeni i czasie 

Zgodnie z poetyką dramatu romantycznego, podobnie jak w 
średniowiecznym moralitecie, akcja "Kordiana" rozgrywa się na trzech 
płaszczyznach: w niebie, na ziemi i ... w piekle, o ile uznać scenę 6 
jako ten ostatni przybytek. Tym samym obok przestrzeni autentycznej 
- ukształtowanej zgodnie z realiami określonego historycznie czasu i 
z realiami geograficznymi - mamy przestrzeń nadrealną kształtowaną 
według wyobrażeń "Biblii''. 

"Kordian" jako typowy dramat romantyczny nie jest "skrępowany 
w swej formie regularnym następstwem wydarzeń, lecz nagina się do 
swobodnego toku myśli. Czytelnik niewiele zajmuje się przebiegiem 
akcji, byle tylko myśl została wystarczająco rozwinięta" 

[G. Sand, Szkic o dramacie fantastycznym, 
w: Eseje, Warszawa 1958, s.100]. 

Czas dramatu można najogólniej podzielić na czas "biblijny" (boski, 
szatański) i czas historyczny (ludzki). Współistnienie obu porządków 
chronologicznych rzutuje na sposób prezentacji głównego bohatera. 
Kordian żyje jednocześnie w przyszłości i teraźniejszości. Jego 
aktualnym czynom towarzyszą prorocze wizje wyprzedzające realny 
czas akcji. Taki właśnie proroczy charakter ma np. hasło "Polska 
Winkelriedem narodów". 

Tak pomyślany i rozumiany czas staje się jednocześnie bohaterem 
dramatu, a ściślej - przedmiotem filozoficznej refleksji. 

Uwagi końcowe. 

Słowacki przeciwstawił się radykalnie Mickiewiczowskiej wizji 
narodu, Boga, świata. Krytycznie nastawiony w swojej twórczości do 
cech narodowych Polaków nie chciał postulować łatwych rozwiązań. 
Uważał, że historyczna klęska winna wstrząsnąć świadomością 
narodową i zmusić do głębokiej refleksji nad miejscem Polski w historii 
i w świecie. 



Porządek scen: 

Z ulicy do ... 

I. Parku w Warszawie 

11. James Parku w Londyn ie 

111. Skał Dower 

IV. Watykanu 

V. Szczytu Mont Blanc 

VI. Podziemi Katedry 

VII. Belwederu 

VIII. Szpitala wariatów 

... z powrotem na ulicę. 

Wrocław, ul. Swidni cka, przy której mieszkał Slowdcki 
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O Tadeuszu Łomnickim w roli Kordiana 

W kwietniu 1956 odbyła się premiera "Kordiana" w reżyserii 
Erwina Axera. Odtwórcę tytułowej roli Tadeusza Łomnickiego 
zaproszono na uroczystość do Belwederu. 

Wtedy to wygłaszając monolog Kordiana mógł się przekonać , o 
wpływie tekstu Słowackiego na łysinę komunistycznego premiera 
Cyrankiewicza. Naturalny kolor skóry na głowie premiera zmienił się 
w purpurowy i przeszedł do fioletu po słowach Kordiana: "A dziś -
zapytaj mewy lecącej z Sybiru, Ilu w kopalniach jęczy? A ilu wyrżnięto? 
A ilu przedzierżgniono w zdrajców i skalano? A wszystkich nas 
łańcuchem z trupem powiązano, Bo ta ziemia jest trupem." 

Zupełnie inaczej odebrały ten monolog kobiety, które "po 
· kilkunastoletniej tułaczce w obozach pracy w tajgach Sybiru" wróciły 

do Warszawy i poszły do teatru, na "Kordiana". Były wstrząśnięte i 
zachwycone. W liście do Łomnickiego pisały : " My, ludzie oderwani 
tyle lat od ziemi ojczystej, starzy żołnierze AK, bardzo dużośmy 
widzieli i znamy dużo Kordianów naszej epoki." 

W czerwcu 1956 roku, w Paryżu, na widowni Teatru Narodów 
zasiadła polska emigracja, z generałem Andersem na czele. Słuchała 
Łomnickiego - aktora z komunistycznej Polski, który w uniesieniu 
wolał "Nieście mię, chmury! Nieście, wiatry! Nieście, ptacy!" 
Łomnicki nagle zrobił półobrót i w ułamku sekundy z romantycznego 
bohatera przemienił się w zwyczajnego człowieka, który podchodzi 
do rampy z pytaniem, stwierdzeniem, odkryciem -"Polacy?" Po tym 
jednym słowie "Polacy", zespól Teatru Narodowego nie mógł dalej 
grać, bo widownia oszalała. Rzucano na scenę kwiaty, śpiewano 
"Rotę", płakano . 

Maria Bojarska, Król Lear nie żyje, Warszawa 1994. 

Zmienił się kontekst polityczny i obecnie takich namiętności 
dramat Słowackiego już chyba nie wywoła. Warto jednak 
przypomnieć młodszym widzom, że dramaty romantyczne były dla 
Polaków nie tylko źródłem przeżyć estetycznych. Stanowiły rodzaj 
sądu nad najnowszą historią. Wpływały też na losy narodu, jak na 
przykład "Dziady" Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza 
Dejmka, który to spektakl z marca 1968 roku zapoczątkował rewoltę 
studencką . 

Realizacje "Kordiana" w Teatrze Polskim 
w Poznaniu 

17 i 24 marca 1909 rok 
Pokaz dwóch fragmentów z aktu Ili: sceny 4 i 8 w czasie jubileuszowych 

uroczystości Roku Słowackiego (za "łaskawą" zgodą cenzury). 

Sezon 1918/19 

Premiera: 3 października 1918 rok 
Dyrektor: Bolesław Szczurkiewicz 
Reżyseria: Bolesław Szczurkiewicz 
Scenografia: W. Gosienicki 
W roli Kordiana: Władysław Bracki 

Sezon 1925/26 

Premiera: 21 października 1925 
Dyrektor: Bolesław Szczurkiewicz 
Reżyseria: Nuna Młodziejewska 
Dekoracje i inscenizacja: 
Stanisław Jarocki 
W roli Kordiana: 
Mieczysław Szpakiewicz 



Premiera: 29 kwietnia 1961 rok 

Dyrektor: Jan Perz 
Reżyseria: Jan Perz 
Scenografia: Krzysztof Pankiewicz 
W ro li Kordiana: Andrzej Nowakowski 
W roli Cara: Leona rd Piet raszak 

Andrzej Nowakowski, Leonard Pietraszak 

Premiera: 11 marca 1971 rok 

Dyrektor: Andrzej Ziębiński 
Reżyse ri a: Roman Kordzińsk i 

Scenografia: Hen ryk Regimowicz 
W ro li Kordiana: Jacek Po laczek 

Premiera: 18 września 1978 rok 

Dyrektor: Roman Kordziński 
Reżyseria: Roman Kordziński 
Scenografia: Henryk Regimowicz 
W roli Kordiana: Piot r Binder, Bogusław Czarnul 

Kronika Teatru Polskiego 

2 listopada - na scenie Teatru Polskiego spektakl wg części li Dziadów Adama 
Mickiewicza w wykonaniu uczniów Technikum Kolejowego w 
Ostrowie Wielkopolskim pod opieką artystyczną p. Teresy Jańczak. 
Przedstawienie jest efektem wymiany w ramach Narodowego Teatru 
Wielkopolski i zostało włączone w program Urzędu Miasta Poznan ia 
"Familijny Poznań" . Młodych artystów i młodą widownię wypełniającą 
Teatr powitał autor tego programu prezydent Andrzej Grzybowski. 
Na spotkaniu po spektaklu dyrektor li Liceum Ogólnokształcącego 
w Poznaniu p. Helena Barbara Materny zadeklarowała podjęcie 
programu "Familijnego Poznania" przez swoich uczniów, którzy w 
dniu 20 grudnia przedstawią pastorałkę "Tej nocy anioł. .. " 

4 listopada - na zaproszenie dyrektora Gimnazjum w Obrze p. Krystyny Mala
nowskiej wizytę złożył dyrektor Teatru oraz jego współpracownicy
przyjęto ustalenia dotyczące prowadzenia przez aktoró warsztatów 
teatralnych z uczniami gimnazjum. 

5 listopada - w Pałacu Działyńsk i ch spotkanie Dyrektora z prezesem Pozyty
wistów Wielkopolskich prof. Jerzym Wisłockim i dyrektorem 
Andrzejem Kraśnickim, dotyczące włączenia idei Narodowego 
Teatru Wielkopolski w działania Pozytywistów. 

1 O listopada - przedstawienie "Ślubów panieńskich" w reżyserii Jana Buchwalda 
w ramach Narodowego Teatru Wielkopolski w Słupcy. Towarzyszy 
mu Galeria Inscenizacji Teatru Polskiego. Jak każdy wyjazdowy 
spektakl, również ten ma dla miasta charakter święta . 

12 listopada - kolejna podróż w ramach Narodowego Teatru Wielkopolski - tym 
razem prezentacja "Wieczoru Trzech Króli" W. Shakespeare'a w 

Jarocinie. 

15 listopada - małżeństwu teatralnemu: Agnieszce Brzezińskiej i Grzegorzowi 
Emanuelowi urodz i ł się syn: Filip, Ignacy. 

17 listopada - Teatr gościł uczniów Gimnazjum z Obry. Goście zwiedzali teatr 
od kuchni. Spotkali się z dyrekcją oraz z aktorami: Arnoldem 
Pujszą i Kubą Ulewiczem, którzy od 22. 11 . 1999 r. rozpoczną 
warsztaty teatralne w ich gimnazjum. 

19 listopada - trwają intensywne przygotowania do spektaklu Studium o 
"Kordianie" wg J. Słowackiego. Jednej z prób przygląda l i się 

cz łonkowie śremskiego Fan-Clubu Teatru Polsk iego, którzy mogli 
poznać ku lisy pracy reżysera, aktora i obsług i technicznej. 



Mieczysław Franaszek Paweł Ławrynowicz 

Zdjęcia z prób STUDIUM O „ KORDIANIE" - listopad 1999 

Cr Leg or L trnanuel, Paweł Ław ry 11uw1u 

22 listopada - w związku ze zbliżającym się Jubileuszem 125-lecia Teatru 
Polskiego kurtyna z lat trzydziestych XX wieku przekazana 
została do oczyszczenia i konserwacji w warszawskiej Pracowni 
Konserwacji Zabytków. 

22 listopada - powstał komitet organizacyjny pośmiertnej sesji i wystawy prac 
scenograficznych Zbigniewa Bednarowicza. W skład komitetu 
weszli: pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej i Klasycznej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: kustosz Maria 
Marchlewicz i dr Krzysztof Kurek, były dyrektor Teatru Roman 
Kordziński , dyrektor Waldemar Matuszewski oraz szef pracowni 
plastycznej Teatru Antoni Pawlak. 

24 listopada - odnaleziono zdjęcie Stanisława Stulo Hebanowskiego autorstwa 
Marii Wołyńskiej 

) IJ111 sldw Stu Io Hebanowsk1 25.0 I . 1922 - 18.01 . l 98J 

25 li stopada - Pierwsza próba "Wi śniowego sad u" A. Czechowa w reżyse rii 

W. M atuszewsk iego. Gościnnie wys tąp i ą, jako Raniewska -
Joanna Bogacka, j ako Gajew - Leonard Pietraszak 

28 li stopada - Narodowy Teatr Wielkopolski zaw it a ł tym razem do Raszkowa. 
W mi ejscowym Domu Kultury zaprezentowa no przedwojenne i 
powojenne szlagiery opatrzone wspó lnym tytułem "Nasza jest noc". 
Publiczność śp i ewa ł a nawet piosenki wspóln ie z ak torami. 



TEATR POLSKI w Poznaniu 

Dyrektor naczelny i artystyczny 

Waldemar Matuszewski 

Sekretarz literacki 
Sławomir Animucki 

Zespół artystyczny 
w sezonie 1999/2000 

Agnieszka Brzezińska 

Gizela_)3orte l 

Magda lena Dąbrowska 
Irena Grzonka 

Karo l ina Jóźw i ak 

Iwona Kotzur 

He lena Krauze 

Lid ia Michałuszek 

Małgo rzata Neumann 

Małgorzata Peczyńska 

Maria Skowrońska-Fe rl ak 

Katarzyna Węglicka 

Lucyna Winkel 

Monika Za lewska 

Sebastian Grek 

Grzegorz Emanuel 

Mieczysław Franaszek 

M i eczysław H ryniewicz 

Józef Jachowicz 

Janusz Ku I i k 

Paweł Ławrynowicz 

Artu r Pie rściński 

Marian Pogasz 

Arnold Pujsza 

Wojciech Sied lecki 

Andrzej Szczytko 

W itold Szu lc 

Kuba Ulewicz 

Edward Warzecha 

Sy lwester Woron iecki 

Piotr Wypart 

Maciej Zabielski 

Akompaniator 

Andrzej Borowski 

Wykorzystano Przewodnik po lekturze Mieczysława Inglota, 
w: Juliusz Słowacki, Kordian, Wrocław 1999. 

S. Makowski Juliusz Słowacki, Warszawa 1987 
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 5, Warszawa 1986 

projekt i druk Irmina Felińska 
nalwietlanie Studio Pre-Press iłl!lli!'J 

Koordynator pracy artystycznej 
Małgorzata Misztal 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Mariola Michalak 

Główny księgowy 

Krystyna Hałuszczak 

Sekretariat 
Renata Stolarska 

Kierownik techniczny 
Andrzej Biskup 

Elektrycy 
Janusz Dratwa 
Adam Łukasiewicz 

Akustycy 
Wiesław Janicki, 
Barbara Olsztyn 

Brygadier sceny 
Marek Jaworski 

Garderoby 
Izabela Witek 
Aleksandra Nowicka, 
Ewa Sambor, 
Elżbieta Rochowiak 

Pracownia krawiecka damska 
Marzena Adamska 
Beata Rembowska 

Pracownia krawiecka męska 
Wojciech Januchowski 

Stolarnia 
Marian Kowal 

Pracownia obuwnicza 
Henryk lein 

Charakteryzatornia 
Małgorzata Stawicka 

Modystka 
Aleksandra Turguła 

Pracownia plastyczna 
Antoni Pawlak 

Pracownia dekoracyjno-tapicerska 
Eugeniusz Marszał 

Pracownia ślusarska 
Antoni Michalak 

Rekwizytornia 
Czesław Wasi ńs ki 

Klub ZASP-u „U Stula" 
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TEATR POLSKI w Poznaniu 
61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 8/10 

tel. centrala 0-61/852 56 27, fax 0-61 852-64-95 

Biuro Obsługi Widzów tel 852 05 41 

adres internetowy: http:/ /www.quest.pl/teatr_polski/ 
teatr. polski@quest.pl 

Kasa biletowa teatru Ćzynna od wtorku do soboty 

w godz. 13.00 - 19.00, w niedzielę w godz. 16.00- 19.00 


