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collage r mantyczny 
wielkość historyczna to był dla słowackiego ustawiczny wysiłek twórczego ducha przemieniającego zastałe formy historyczne tak, by nowe 

wcielały najwyższe aspiracje społeczeństwa, by zmuszały go do rozwoju, do czynu, do ofiary z siebie - aktu najważniejszego w życiu 

ludzkim. do poświęcenia za innych, za zbiorowość, za rozwój - w gruncie rzeczy etyczny, nie chodziło jednak o martwy kodeks, lecz 

o etykę przemieniania świata. najgorsza, prawdziwie diabelska była jedynie regresja, zastój, „za leniwienie ducha". ( ... )dotyczy to również 

ciała zbiorowego - narodu, który tak samo jak jednostka ma za zadanie metafizyczne stały rozwój swych form, stałe kontestowanie przes

tarzałych, stałe zaangażowanie w rozwój świata - a więc i innych. 

all 

michał masłowski „zwierciadła kordiana. rola i maska bohatera w dramatach słowackiego" 

„świat literacki" 2001 

mo an zyn w przeszłość patrzę ciemną i widzę cień kobiety w żałobie - kto ona? patrzę w przyszłość - i widzę tysiąc gwiazd przede mną, a cień przeszłości 
ku nim wyciąga ramiona; te gwiazdy to sztylety ... 
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mądrość rządców na starym zaszczepiła drzewie kraj miody, oba kwitły na jednej łodydze, jako dwie róże barwą różne w jednym krzewie jak dwaj równi rycerze w jednakowej zbroi chodzili pierś przy piersi z wrogiem staczać bitwy ... jako dwie w łonie Boga tonące modlitwy jedną natchnięte myślą 
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mit: kordian 
(collage romantyczny) 

na podstawie .kordiana" juliusza słowackiego 

opracowanie tekstu i reżyseria - maclej soboclńskl 

scenografia i kostiumy - magdalena musiał 

muzyka - bolesław rawski 

światło - andrzej musiał 

zdjęcia filmowe - mathlas kuklelskl 

asystent reżysera - tomasz lulek 

asystent scenografa - mlchal gallnskl 

inspicjent - ewa wilk 

sufler - magdalena kabata 

premiera na duiej scenie 29 stycznia 2005 r. 

kordian - wojclech mecwaldowskl 

kord ia n -OO - woJtek przywara 

mefisto/papuga/doktor i inni - wojclech ziemiański 

grzegorz - zygmunt bielawski 

!aura - anna Ilczuk 

violetta - monlka szalaty 

car - zblgnlew lesleń 

książę - paweł okońskl 

papież - ••. 

prezes - Jerzy schejbal 

ksiądz - andrzeJ wllk 

imaginacja/ strach - krzeslsława dublelówna 

szatan - tomasz lulek 

diabli/spiskowcy i inni - Jan biecki, marian czerski, 

Igor kujawski, andrzej mrozek 

archanioł/przewodnik chóru - edwln petrykat 

anioły/chór - monlka bolly, agata skowrońska, 

katarzyna strączek, aldona struzlk 



wierzcie mi! wierzcie, ludzie! jam jest wielki, mocny. jedną słabość zamknę w sercu tajemniczym, robak smutku mię gryzie„. tak ie mówiąc z wami, chciałbym przestać„. i usiąść, i zalać się łzam i. a wszystkich nas łańcuchem z trupem powiązano, bo ta ziemia jest trupem 
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nie przyszedłem was błąkać jak ciemne anioły, ani się waham myślą przecięty na dwoje, jestem cały i jeden ... a gdy kraj ocalę, nie zasiądę na tronie, 
przy tronie, pod tronem, ja się w chwili ofiarnej jak kadzidło spalę! 

teatr polski we wrocławiu, ul. zapolskiej 3, 50-032 wrocław, www.teatrpolski.wroc.pl 

dyrektor naczelny i artystyczny 

bogdan tosza 

obsługa spektaklu 

kierownik techniczny: henryk lidtke, budowa dekoracji: jadwiga ziemińska. adam sadura, 

brygadier scen teatru polskiego: adam buraczek, kierownicy pracowni - krawieckiej 

damskiej: maria stupak, krawieckiej męskiej: grzegorz ragan, perukarskiej: krystyna 

zbroszczyk, szewskiej: jerzy porzyczek, modelatorskiej: andrzej gemborys, stolarskiej: józef 

gromadzki , malarskiej: marian kmieciak, tapicerskiej: włodzimierz pomorski, ślusarskiej: 

leszek nowak, elektroakustycznej: tomasz zaborski, elektrotechnicznej: dariusz bartołd. 

realizacja dzwlęku: jacek fali, tomasz zaborski 

realizacja światła: dariusz bartołd, marek matysiak, jacek purzycki, marek stupka 

rekwizytor: marek iwanaszko 

w spektaklu wykorzystano prejekty bilbordów grupy artystycznej .twożywo " 

muzykę nagrał zespół w składzie: jacek królik - gitara klasyczna I elektryczna, 

józef michalik - kontrabas, gitara basowa, sławomir berny - Instrumenty perkusyjne, 

bolesław rawski - instrumenty elektroniczne. reżyser nagrania - aleksander wilk. 

nagranie - studio polskiego radia w krakowie. 

serdecznie dziękujemy osobom, które wzięły udział w sondzie .kim jest kordian· 

i tvp wrocław za pomoc w realizacji 

organizatorem teatru polskiego jest samorząd województwa dolnośląskiego 

spektakl zrealizowano przy pomocy finansowej ministerstwa kultury 

teatr polski we wrocławiu jest członkiem unii polskich teatrów 

informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: 

dział marketingu i impresariatu, tel. (071) 316 07 78, 316 07 79, 

e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl 

kasy biletowe czynne od wtorku do soboty w godzinach: 11:00 - 14:00 i 15:00 - 19:00. 

w niedziele i święta dyżury kasowe na 2 godziny przed spektaklem. 

kasa biletowa duża scena, ul . g. zapolskiej 3, tel. (071) 316 07 80. 

kasa biletowa scena kameralna, ul. świdnicka 28, tel. (071) 316 07 52. 

projekt plakatu i programu micha! galinski 

cytaty w programie pochodzą z Ili aktu .kordiana• juliusza słowackiego 

sponsorzy 

patronat medialny 
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