
TEATR im. Juliusza Słowackjego w Krakowie 



Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, 

Z prochu lud wskrzeszę, stawiam na mogił koturnie, 

I mam aktorów wyższych o cale mogily. 

Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgnily, 

Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, 

Wszystkich oświecę duszy promieniem, i świtem 

Urodzonych nadziei - aż przejdą przed wami, 

Pozdrowieni uśmiechem, pożegnani łzami. 

Kordian - PROLOG 



Juliusz Słowacki -
niektóre fakty z życia poety 

Euzebiusz Slowacki Salomea Slowacka-Becu 

4 wvzd1'Via 1809 
- rodzi się w Krzemiericu na Wołyniu jako syn Euzebiu
sza Słowackiego i Salomei z Januszewskich 

1813 
- pierwsze symptomy choroby płucnej 

ozet,WLec 1822 
- Słowacki jest świadkiem polemiki między Janem Śnia
deckim a Adamem Mickiewiczem w salonie prowadzo
nym przez jego matkę . Ten i kolejny incydent (drwiny 
ojczyma z Dziadów Mickiewicza) wywołują oburzenie 

i płacz Słowackiego 

ft.tity 1825 . . 
- Słowacki zaczyna gromadzić swe pierwsze wrersze 

w notatniku 

21 ozawca, 1828 

- kończy studia na Uniwersy
tecie Wileńskim ze stopniem 
kandydata obojga praw, na 
ten czas przypada pie1wsza 
miłość Słowackiego do star
szej od niego o siedem lat 
Ludwiki Śniadeckiej 

Głowa starca - mlodzieńczy 

rysunek Słowackiego 

fu,'1}. 18 2 9 
- opuszcza Krzemieniec i wyjeżdża do Warszawy; 
26 marca - składa podanie o przyjęcie do pracy w Ko
misji Rządowej Przychodów i Skarbu; wchodzi w życie 
towarzyskie miasta poprzez salon literacki Teresy Kic
kiej, śledzi batalię o romantyzm i jest świadkiem uro
czystości związanych z koronacją cara Mikołaja I 

pooz~ 1na,,tca, 1831 
- w czasie powstania listopadowego wyjeżdża z kraju, 
przebywa we Wrocławiu i Dreźnie; wkrótce otrzymu
je od Rządu Narodowego w Warszawie misję dyplo
matyczną, która polega na przewiezieniu listów Rządu 
Narodowego do przedstawicieli Polski w Paryżu i Lon
dynie 

15 wvzdl'lli,a, 18 31 
- w Paryżu dociera cło niego wieść o kapitulacji War
szawy i upadku powstania 

1 2 li,wi,ebf\lta, 18 3 2 
- ukazują się dwa tomy Poezji 

7 óWvpf\!Ut 1832 
- podczas uczty ku czci generała Dwernickiego Mic
kiewicz wyraził się o jego poezjach, że jest to „gmach 
piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kośc ió ł - ale 
w kośc ie le Boga nie ma ... " 

Juliusz Slowacki 



9'uwziefl, 1832 
- po przeczytaniu Dziadów częśc i III (gdzie ojczym po
ety okazuje s ię zausznikiem Nowosilcowa) decyduje s ię 

na wyjazd z Pa1yża 

ftt;~ 1834 
- Kordian ukazuje się drukiem w Paryżu - dramat wy
wołuje wśród emigracji sporo nieprzychylnych komen
tarzy, natomiast w kraju zostaje przyjęty z entuzjazmem 

fa,ła, 1834-39 
- pisze m. in. Mazepę, Balladynę, Anhellego, Lillę 

Wenedę 

1840 
- gwahowne ataki krytyki emigracyjnej na twórczość 
poety; jedynie Zygmunt Kras iński okazał s ię jej wnikli
wym interpretatorem i popula1yzatorem 

z4/ z5 ~w..ua 1840 
- z okazji inauguracji wykładów Mickiewicza w College 
cle France, odbywa s ię uczta u Januszkiewicza, podczas 
której dochodzi do pojedynku na improwizacje mię
dzy Mickiewiczem a Słowackim; pisano potem: „Adam 
oświadczył, że Juliusz nie jest poetą, oto, że nie ma wia
ty i miłości " 

Maciej Gaszyński 

- Słowacki na piramidach ( 1845) 

15 nulja, 1841 
- drukiem wychodzi pierwsze pięć pieśni Beniowskiego 

- urażony strofami Beniowskiego ktytyk literacki Stani
s ław Ropelewski wyzywa poetę na pojedynek, lecz po
tem tchórzy i nie stawia się na placu boju 

·fc.vt<.L 1841-45 
- pisze utwo1y, któr pozostają pod pewnym wpły
wem mistycyzmu, m. in. Fantazego, Księdza Marka, Sen 
srebrny Salomei, Księcia Niezłomnego (wedle Caldero
na), Genezis z Ducha, Samuela Zborowskiego 

11-oc z zo/ z1 ·flwiebt'tlia 1845 
- przeżywa „wizję ognistą ", którą opisa ł matce w liście 

z 19 lipca tegoż roku: „„.jam był uderzony światłami 
niebieskimi („.) a z taką potęgą, że chyba po śmierc i 
coś podobnego uczu ję„ . bo w ciele więcej bym nie wy
trzymał" 

~1849 
- sif ne k1wotoki płucne, poeta decyduje się na sporzą
dzenie testamentu 

U11ueui 
3 ftwiebl1,i,a, 1849 toftu,. 

Pogrzeb odbył s ię dwa dni 
poźniej . „Na pogrzebie 30 
było ziomków, nikt głosu 
nie zabrał, nikt nie uczcił 
choćby słowem jednym 
pamięci największego mi
strza rymów polskich" - pi
sa ł Zygmunt Krasiński 
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Akt zgonu Juliusza Slowackiego 



„ ... nec plus ultra głupstwo ... " 
Różnie o Kordianie w chwili 
jego narodzin 

Początek pracy Słowackiego nad Kordianem przypada 
prawdopodobnie na marzec, może na !uty 1833 roku. 
W liście do matki z 15 marca poeta pisał, że „po ca~ch 
rankach" pracuje „nad („.) nową produkcją literacką" -
uważa się obecnie, że jest to pierwsza wiadomość, która 
odnosi się do Kordiana. Byłoby to więc pierwsze dzie
ło poety napisane w pensjonacie pani Pattey w Paquis 
pod Genewą. Praca nad Kordianem szła Słowackiemu 
chyba dość opornie, a w każdym razie niełatwo - po 
ośmiu miesiącach, w liście z 27 października, donosił 
on bowiem matce, że pisze „wielkie dzieło" (słowa te 
mówią raczej o objętości dramatu niż o jego wartości) 
i napisał z niego już „1300 wierszy", ale to, co napisał, 
„jest jeszcze niczym w porównaniu do całej budowy". 
Jeśli uznamy, że Kordian został zaczęty gdzieś na po
czątku marca czy może trochę wcześniej, poeta pisałby 
mniej więcej (średnio) 160 wersów na mies iąc. W tym 
akurat nie byłoby nic dziwnego - ale mamy tu jakąś 
niejasność, którą trudno wytłumaczyć. Niejasność wy
nika z tego, że całość dzieła była gotowa (jak mówi list 
do mark i z 30 listopada, następny po tym październiko
wym) ju ż miesiąc później, właśnie poci koniec listopada : 
„częś'ć pierwszą - czytamy w tym li ście - za kilka dni 
posyłam do druku i teraz przepisuję" . Cały Kordian (ten, 
któ1y jest nam znany - czyli właśnie jego część pierw
sza) liczy nieca łe 2400 wersów, a zatem, po napisaniu 
1300 wersów w ciągu ośmiu miesięcy, poeta napisa łby 

jeszcze około 1100 wersów 
- w ciągu jednego miesiąca . 

Wydaje się to trochę mało 

prawdopodobne. Co więcej, 
w tymże liście z 30 listopa
da, tylko trochę dalej, mamy 
jeszcze wiadomo ć, że w li
stopadzie poeta napisał nie 
1100, lecz znacznie więcej, 
bo aż 2200 wersów. 

Medialion Wladysława Oleszczyńskiego 
z podobizną Słowackiego 

„Ca~ ten miesiąc pracowałem nad nowym po
ematem i w dni 20 napisałem 2200 wierszy". 
Wyjaśnieniem, w jaki sposób poeta mógł napisać nie
mal całego Kordiana w ciągu dwudziestu dni, pisząc go 
uprzednio przez ponad osiem miesięcy , zajmowało się 

kilka pokoleń badaczy - ze skutkiem, jak dotąd, dość 
mizernym. Najczęściej łączono tę kwestię z podtytułem 
dzieła, któ1y mówi, że jest to tylko „część pie1wsza try
logii" , i domyślano się, że między marcem a listopadem 
poeta napisał jeszcze coś więcej - coś takiego, co miało 
stanowić trylogii ciąg dalszy, może nawet jej drugą czy 
trzecią część, i co zostało, czy to wówczas, czy później, 
zniszczone. To, że Słowacki napisał nie tylko pierwszą 
część Kordiana, lecz jeszcze coś więcej, wydaje się nie
mal pewne - mówi o tym list poety do Eustachego Ja
nuszkiewicza z roku 1838, gdzie mamy zdanie: „moja 
trzecia część Kordiana spalona". Nie znaczy to jednak 
wcale, że ta spalona trzecia część powstała w roku 1833 
- i oczywiście w ogóle nie tłumaczy sprawy 2200 wer
sów, czyli niemal całego Kordiana, niemal całej jego 
pierwszej części napisanej w Paquis w ciągu jednego 
miesiąca. Trzeba tu jeszcze dodać, że w liście z 27 paź
dziernika znajduje się bardzo ciekawe zdanie, w którym 
Słowacki, w związku z 1300 wersami napisanymi w cią
gu ośmiu miesięcy, informował matkę, w jaki sposób 
pracuje: „ca~ dzień jestem roztargniony - w nocy pi
szę a do 10 godziny rano śpię głęboko''. Przepisawszy 
Kordiana w ostatnich dniach listopada, Słowacki, jak 
zapowiada! to w liście do matki, wysłał go niebawem 
wydawcy, a pod koniec grudnia tegoż 1833 roku (jak 
wynika z następnego listu), dostał z Paryża pierwsz::1 
korektę dzieła: „odebrałem do poprawy 1. arkusz dru
ku nowego poematu [„.] wkrótce spodziewam się, że 
wszystko mi wydrukują". Kordian, wydrukowany jak 
i poprzednie książki poety w drukarni Pinardów (koszty 
druku nie są w tym przypadku znane), ukazał się na 
rynku księgarskim w ostatnich dniach lutego 1834 roku . 
Sprzedawany był w księgarni Hectora Bossange'a przy 
quai Voltaire pod numerem 11, a w latach następnych 
w Księgarni Polskiej Aleksandra Jełowickiego i Eusta
chego Januszkiewcza przy rue des Marais Saint-Ger
main pod numerem 17 bis za 3 franki i 50 centymów. 



Jak wynika z anonsów Księgarni Polskiej , cena ta , przy
najmniej do końca lat trzydziestych, nie uległa zmianie. 
Za identyczną cenę u Jełowieckiego i Januszkiewicza 
można było też nabyć Dziady i drugie wydanie Nie-Bo
skiej Komedii. Wydając Kordiana, Słowacki nie zdecy
dował się na ujawnienie swojego nazwiska i na okładce 
książki była tylko wiadomość, że ukazuje się ona nakła
dem niewymienionego „autora". Pozostawało to oczy
wiście w jakimś związku ze sposobem, w jaki w tym 
dziele przedstawieni zostali car Mikołaj oraz jego brat 
- poeta mógł słusznie obawiać się, że władze rosyjskie 
będą z tego powodu represjonować jego matkę. Nieba
wem po ukazaniu się książki pojawił się więc problem 
autorstwa Kordiana. W liście z 27 kwietnia 1834 roku 
Słowacki poinformował matkę, że jego dramat jest uwa
żany w Paryżu (i nie tylko w Paryżu) za dzieło Mickie
wicza: „Wielu jednakże w Pa1yżu przypisuje pieśń moją 
Adamowi". (.„) Kordian, nawet jeśli uważany był za 
dzieło Mickiewicza, został przyjęty przez swoich pie1w
szych czytelników raczej wstrzemięiliwie - o żadnych 
zachwytach czy (jak chciał Słowacki) wielkich uniesie
niach nie było mowy. Byli natomiast wśród pie1wszych 
czytelników i tacy, którzy uważali, że coś tak niepraw
dopodobnie głupiego mógł napisać tylko jakiś idiota 
albo grafoman. Do tej pierwszej opinii - że autor jest 
idiotą - skłaniał się Bohdan Zaleski, wedle którego (jak 
dowiadujemy się z jego listu do Ludwika Nabielaka na
pisanego w lutym 1834 roku) Kordian to było „nec plus 
ultra głupstwo". Grafomana podejrzewał zaś w utwo
rze zacny Julian Ursyn Niemcewicz, który obejrzawszy 
w teatrze Les vespres siciliennes [Nieszpory sycylijskie] 
Casimira Delavigne'a doszedł do wniosku, że ktoś, kto 
niepotrzebnie napisał Kordiana, lepiej by zrobił, gdyby 
- zamiast pisać swoje głupoty - przeznaczył ten czas na 
przekład francuskiego dzieła: „Ileż w tej tragedyi Ka
zimierza Delavigne uczuć i rymów właściwych naszej 
niedoli. ( „ .) Czemuż wielu wierszogryzmołów naszych 
zamiast pisania Kor~ianów i innych dubów nie wzięło 
się do przełożenia tej sztuki?". Wierszogryzmoła Słowac
ki nie poznał tych opinii, co pozwoliło mu z całkowitym 
spokojem (i z całkowitą słusznością) uznać Kordiana za 
najważniejsze ze swoich młodzieńczych dzieł. 

Jarosław Marek Rymkiewicz: Słowacki. Encyklopedia. Wydawnictwo 
Sic!, Warszawa 2004, s. 222-225. 

Estetyczny heroizm Kordiana, 
czyli czy Kordian ma jeszcze dzisiaj czym 
fascynować? 

Istnieją na to trzy odpowiedzi, z których najważniejsza 
musi wskazać na aktualny kryzys indywidualistycznego 
modelu osobowości. Współczesny człowiek jest rozbity 
na role i głosy prawie że autonomiczne, narzucone mu 
przez społeczeństwo - nad którymi absolutnie nie panu
je. Levi-Strauss lubił mówić o majsterkowaniu, można by 
użyć obrazu klocków lego, z których każdy usiłuje coś 
skonstruować ... Ważne jest, że we współczesnym świecie 
impuls do konstruowania osobowości nie przychodzi od 
wewnątrz, z naszych pragnień i aspiracji, a z zewnątrz, 
z narzucanych przez społeczeństwo mechanizmów. 
I że te zewnętrzne elementy nie są łatwo ani automa
tycznie personalizowane w pełnym sensie tego słowa. 

Michał Tarasiewicz jako Kordian w polskiej prapremierze 
w !899 r. 



Wchodzimy w ten sposób w problematykę współcze
snej alienacji człowieka w świecie, za który jest on sam 
odpowiedzialny. Postać Kordiana poza narodową tre
ścią jego poszukiwań , dotyczy w zasadniczy sposób tej 
właśnie problematyki psychologicznej i egzystencjalnej, 
ciągle nie rozwiązanej i stale fundamentalnej dla naszej 
cywilizacji. Problematyki sensu, indywidualnej i zbioro
wej tożsamości - osobistego, indywidualnego przezwy
ciężania współczesnego relatywizmu wartości. Kordian 
przynosi na to odpowiedź polską, 01yginalny model 
przezwyciężania k1yzysu cywilizacji. 
Drugim powodem zainteresowania tym dziełem dzisiaj 
jest delikatna !--'Westia „patriotyzmu-nacjonalizmu", ina
czej mówiąc kulturowej tożsamośc i zbiorowej, bez której 
żadna więź wspólnotowa nie jest możliwa. Patriotyzm 
taki często prowadzi do fanatyzmów, do terroryzmu , 
toteż łatwo się go dzisiaj odrzuca z historycznych i ide
ologicznych powodów. Kordian ukazuje obraz ewolucji 
patriotycznych uczuć, które pozwalają zrozumieć pro
blem we wszystkich jego wymiarach pozytywnych i po
tencjalnie negatywnych. Przenosi się go na plan godno
ści i tożsamośc i, bez którego nie ma świadomej siebie 
ludzkości. Problem polega wiec na tym, jakiego typu 
„nacjonalizm" czy „patriotyzm się wybiera". 
Trzecie odpowiedz dotyczy estetyki. Kordian, ten świet
nie napisany romantyczny dramat, realizuje w sposób 
może najpełniejszy mat1ycę wielkiego, popularnego 
spektaklu teatralnego, stworzonego we Francji, ale któ-
1y nie zrodził tam literackich arcydzieł. Obie literackie 
i kulturalne tradycje spotykają się tu i dopełniają. W isto
cie wątek heroiczny postaci Kordiana (. .. ) jest w dużej 
mierze zapisany w tekście pobocznym dramatu: w insce
nizacji i oświetleniu, w ruchu scenicznym i w koncepcji 
ról, emocjach i typie zaangażowania w akcje bohate
rów - choć również poprzez symbole zawarte w tekście 
głównym. Sens poszczególnych efektów autorskiej wi~ 
zji teatralnej możemy dzisiaj badać dzięki inspirowanei 
przez Leona Schillera książce Marie-Antoinette Allevy
-Viala, a także dzięki odk1yciom Zbigniewa Raszewskie
go i ustaleniom Jarosława Maciejewskiego. W studium 
tego ostatniego odnajdziemy definicję estetyki teatralnej, 
z którą związany jest Kordian: 
Kordian napisany został jako monumentalne widowisko przeznaczo
ne na wielką scenę, wyposażoną w najnowocześniejsze naówczas 
zdobycze techniki teatralnej. (.„) 

Kordian związany jest z .,obrazami" Cyrku [Ol impijskiego] ta k że i wy
borem tematu , opanego o aktualne 'i\'tedy problemy pol ityczne, o nie
cbwn<J hi storię. Powiąza ny jest również ujęciem tego tematu poprzez 
wprowadzenie autentycznych postaci, dokbdnie okrdlonych miejsc 
akcji i od twarzanie konkretnych, oznaczonych czasów wydarzeń. 
Wreszcie związany jest typem kompozycji , opartej na jednym wyeks
ponowanym bohaterze, któ1y ""Ystępuje na tle serii zmieniaj ~1cych s ię 

często obrazów. 

Są to bardzo istotne dla interpre tacji wnioski, należy 
jednak wskazać również inne źród ła poetyki utworu . 
Maciejewski pragnął wykazać, że Kordian zosta ł napi
sany z myślą o scenie i że efekty teatralne nie stawiały 
problemów technicznych dla wielkich scen, takich jak 
Cyrk Olimpijski w Pa1yżu. Ale nawet jeś li typ „epicki" 
widowiska jest w Kordianie dominujący, nie jest jedy
nym teatralnym odniesieniem. Można tu odk1yć również 

wpływ tragedii romantycznej, ope1y, baletu ... Czerpiąc 
inspirację z rozmaitych źródeł, Słowacki skonstruował 
01yginalny styl, gdzie efekty rozmaitych estetyk, w tym 
bardzo popularnych, zostały uszlachetnione. Ideologicz
nie i artystycznie Kordian znacznie przewyższa „mimo
dramy" w stylu Les Polonais, potraktowane jako „wielkie 
głupstwo" przez samego poetę . 

I 

Cyrk Olimpijski Franconich w Paiyżu 



(. .. ) Bardzo popularny w opinii ludów Zachodu temat 
powstania listopadowego był dwukrotnie eksploatowa
ny w Londynie i w Paryżu. Słowacki, pośrednio wprowa
dzając go do dramatu, chciał w pewnym sensie ukazać 
wersję tego tematu na wysokim, literackim poziomie, nie 
rezygnując ze specyficznej 1ytualności popularnego wi
dowiska a grand spectacle. Należał do niej powszechny 
entuzjazm i jedność publiczności utożsamiającej się ze 
swoim bohaterem. ( ... ) bohater popularnych widowisk 
epickich nie mógł zostać ukazany w pełni krytycznie ani 
całkowicie ośm ieszony. Sylwetka jego mogła zawierać 
pewne negatywne cechy i mógł zna leić się w sytuacji 
przegranej, ale po to tylko, by wzbudz ić tym większą 
sympatię i podziw sprzyjający identyfikacji. 

Bohater był wcieleniem ideologii publiczności. 

W Kordianie (. . .) sprawa jest o wiele bardziej skom
plikowana i spotkanie między bohaterem-indywdualistą 
i ludem ma miejsce dopiero pod koniec utworu. Nie
mniej należy przypuszczać, że typ kreacji heroicznej nie 
może tu obalić praw gatunku. Kordian więc, który miał 
być krytyczną analizą roku 1830, stawał się jednocześnie 
jego apoteozą. Dzięki teatralnej formie aspekt heroiczny 
przeważał nad pamfletowym. Śledząc logikę form moż
na by więc stwierdzić, że o ile Mickiewicza do ide i hero
izmu doprowadziła mistyka, to Słowackiego - estetyka . 

Michał Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru mmantyF
nego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 118-122. 

Konrad Grob - Winkelried pod Sempach, 1894 (fragment) 



„ ... była to burza zwarta w kilkunastu 
ognistych głowach ... " 
Maurycy Mochnacki świadczy 

W rzeczy samej potrzeba było kogoś nareszcie ktoby 
w Polszcze zaelektryzowanej przyłożył rękę do podpa
łu, potrzeba było ludzi , którzyby się odważyli dać hasło 
przez wzięcie się do broni. Tacy ludzie zaraz się znaleź
li. (. .. ) Piotr Wysocki, przykomenderowany do instruk
cyi szkoły podchorążych piechoty, zrobił związek w tej 
szkole dnia 15 grudnia 1828. Charakterystyka męża, któ
rego los przeznaczał na twórcę 29 listopada, jest taka : 
nauki żadnej prawie, chociaż wiele pism wojskowych 
i histo1ycznych czytał; naturalnej bystrości dowcipu 
mało, a tego co ludzie zowią geniuszem, mocnem i roz
ległem pojęciem rzeczy, nic a nic. Lecz za to, co daleko 
więcej znaczy w podobnych przedsięwzięciach, miał 

ten człowiek wielki geniusz we własnem sercu; myślał 
czując; rozumem jego była miłość ojczyzny, cokolwiek 
także miłości sławy, i łatwość dobycia pałasza w każdej 
chwili. 

••• 

Na zgromadzeniu tych podchorążych dnia 16 grudnia 
1828 Karol Karsznicki stanowczo zdecydował wszyst
kich do zobowiązania się pod przysięgą, że wielkie 
dzieło oswobodzenia kraju do skutku doprowadzo
ne zostanie. Rady wojskowych są prędkie, a przysięga 
w obliczu karabinów nie dla samej tylko formalności. 
Poprzednie związki, choć dosyć żywo się rozwijały , 

wyznaczały jednak prawie zawsze zbyt odlegle i nie
pewne termina samym sobie do rozpoczęcia dzieła. (. .. ) 
zaś podchorążowie (. .. ) z większym pospiechem chcieli 
przystąpić do rzeczy, i przez samo jej zaczęcie cały naród 
wciągnąć w swe działanie. Szkoła podchorążych miała 
większą część znajomych i przyjaciół między oficera
mi w pulkach, którzy ze szkoły awansowali, z któremi 
zachowywała naturalne stosunki dawnego koleżeństwa; 
łatwo tedy mogła młodsze oficerstwo, naprzód garnizo
nu stolicy, a następnie całej armii w porze corocznych 
obozów pod Warszawą wciągnąć(. .. ) . 

Juliusz SŁOWACKI 

KORDIAN 
( 

I 

yka 

AN OWSKI 

reo grafia 

OŁOWSKI 



Obsada: 

PROLOG US Mariusz WOJCIECHOWSKI EGZORCYSTA Wojciech SKIBIŃSKI 

PREZf.S - SUMIENIE Krzysztof JĘDRYSEK 

KORDIAN Grzegorz MIELCZAREK 

CAR Krzysztof ZAWADZKI STARY WIARUS Marian CEBULSKI 

W1ELKJ KslĄŻĘ Marcin KUŹMIŃSKI CIEŃ STAREGO WIARUSA Andrzej KRUClYŃSKI 

LAURA Anna CIEŚIAK PO!XHORAŻOWIE: 

WIOLETTA Natalia STRZELECKA Maciej JACKOWSKI 

Andrzej MlYNARC2YK 
~ 

SZATAN Feliks SZĄJNERT • Grzegorz LUKA WSKI ' 
SroSTRA ŚM I ERĆ Jerzy ŚWIAilOŃ Lesław ŻUREK 

P.oruil: ~: 

SIOSTRZYCZKA Urszula POPIEL Katarzyna BĄK- CHUCHACZ 

WDOWA Marta KONARSKA Marek CHUDZIŃSKI 

M!LOS!ERNA Małgorzata ZĄBKOWSKA-KOŁODZIEJ Wiktor CZAJKOWSKI 

NASZE POKUSZENIE Ewa WORYTKIEWICZ Krzysztof DROZDOWSKI 

Michał DUDZIŃSKI 
WARIAT „TAK BYLO" Rafał DZIWISZ Eliasz GROT 

WARIAT „TAK OĘDZ!E" Tadeusz ZIĘBA 
Michał KOW ALC2YK 

Bartłomiej MYCA 
LEKARZ W OJSKOWY Tomasz MIĘDZIK 

Marek NĘDZA 
FELCZER Sławomir ROKITA 

Jarosław PAClYŃSKI 

) Mateusz SALA 
DaMY: 

PRZECUDNA Bożena ADAMEK 
Grzegorz SUDER 

NrEZWYKLA Dorota GODZIC 
Maciej SZATKOWSKI 

lukasz SlYMANEK 
01.SN!EWAJĄCA Anna SOKOŁOWSKA 

EN VOGUE Hanna BIELUSZKO 
ANGIELKA Magdalena SIEKACZ/Monika GĘGA 

REZOLlJJl'IA Marta W ALDERA 

SLODKA Joanna MASTALERZ 
LAURA W EPILOGU Halina GRYGLASZEWSKA 

ORAZ INNE DUCHY 



Asystentka reżysera 
nna WACHOWIAK 

nspicjent 
Iwona CIEŚLIK 

Realizacja świla 
Janusz ZIELONKA, Mich~ł BYST 

Realizacja 
Krzysztof ADAMEK, Pi 

W spektaklu wykorzystano fragmenty inn1 ch 
Juliusza Słowackiego (wersje 
Układ tekstu: Janus 

Wychowana w rygorze klasztornym pod okiem carewi
cza, który ją na przemiany głaskał i draźnił, zapraszał do 
siebie na herbatę , i nielitościwie karał podług humoru, 
wyćwiczona doskonale w obrotach wojskowych, - bo 
każdy z podchorążych musiał dowodzić pułkiem, bry
gadą i dywizyą w obecności carewicza, - tchnąca du
chem patryotyzmu, nienawidząca Moskwy, zapalona bo 
młoda: nie była w rozumieniu Wysockiego ziem narzę
dziem do zrządzenia wielkiego rewolucyjnego wstrzą
śnienia w Polszcze. Na parę lat przed utworzeniem tego 
związku pracowano w szkole około podniesienia du
cha, oświecenia umysłów, i ukrzepienia ich w przeko
naniu o potrzebie politycznej zmiany. 

Marcin Zaleski - Wzięcie Arsenah1 



••• 
Nie był to ani klub rozlazłych niemieckich burszów, 
któ1ych ducha początkowo żywił w sobie uniwersytet 
warszawski, ani też tak romansowe stowarzyszenie jak 
np. Promienistych w Wilnie: ale była to burza zwarta 
w kilkunastu ognistych głowach, przechodem swoim jak 
gwałtowny uragan mogąca w niwecz obrócić wszystko 
co by jej na drodze zawadzało . Od słowa do szabli tak 
tu nagle ręka sięgała, że wiele razy zdarzyło mi się być 
w szkole podchorążych, tyle razy mniemałem, że ten 
dzień którego ją odwiedzałem będzie ostatnim dniem 
w Polszcze dla Moskwy. 

Maurycy Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831. 
Tom 1. W Paryżu.W Drukarni P. Baudouin przy ulicy Mignon N. 2. 

1834. 

Wielki Książę Konstantin Pawłowicz Romanow 

Detronizacja Mikołaja -
Maurycy Mochnacki wzywa 

Francuzi, Anglicy, Niemcy oddadzą cześć należną nie
fortunnemu narodowi, któ1y umie czuć godność swoją. 
Dziękować nam będą w obliczu całej oświeconej Europy, 
żeśmy powstali dla odzyskania bytu politycznego. Gabi
net petersburski zrozumie na koniec, że ma teraz sprawę 
z całym narodem, a nie z garstką wichrzycieli publicznego 
porządku; że nie bunt, ale powszechne powstanie ukrócić 
i stłumić będzie musiał dla utrzymania się na tym stopniu 
potęgi i wziętości , na któ1ym dotąd zostawał. Wielka jest 
moc, wielka dzielność uchwal reprezentantów ludu w ta
kiej chwili! 

Car Mikołaj I Romanow 



(. .. ) Od dnia dzisie jszego, od uznania przez izby sejmowe 
tronu polskiego za wakuj<Jcy, rewolucja nasza postępować 
będz ie szeroką drogą prowacl Z<JG) cło zwycięstw i chwa ~y . 
Europa uzna nasze niepodleglość i ca lość, sko ro postrze
że, że my sa rni s ię w tej niepod leg lośc i i w nie rozdzielnym 
jestestwie ca łego narod u uznajemy. Dz ięk i warn, dostojni 
reprezentanci' lrniona wasze od dnia dzis iejszego s~nąć 
będą w dziejach! Tą drogą dalej postępujc i e, coraz śmie l 
sze uchwalajcie postanowie nia i wznośc ie s ię do coraz 
wyższej godnośc i przez odrzucenie wszystkich względów 

bojaźliwej , mędrkującej poli tyki , przez impozycją, przez 
dumę, przez oste ntacją rewolucyjną . 

Namże to ca r moskiewski śmie groz ić z dala? Na m, naj
starszym synom europejskiej wolnośc i? Nam, najokrzesań

szernu ludowi s law ia ńskiemu' Nam, którzyśrny wczoraj 
święc ili pogrobową uroczystości <! pamiątkę Bestużewa 
i Rylejewa? Nam, którzyśrny ga rstką bezbronnej młodz ieży 

wypłoszyli najstarszego brata ca rów północy? 

Noc 29 listopada, uznanie rewolucji za na rodową, odsą

dzenie Mikolaja od tronu po lskiego, obchód uroczysty ku 
czci tych ludzi, któ rzy pierwsi publiczną w Pete rsburgu 
zdz ia ła li rewolucją, wreszcie instytucja Towarzystwa Pa
triotycznego, gdzie śmia ło mówić i rozumować godzi s ię, 

ochocza mlodzież, waleczne wojsko - otóż panorama 
rewolucyjna po lskiego narodu , który obecnie zwrócił na 
siebie uwagę całej Europy. 

\\ -..,t..-.1, 1l1tQ·•·,1_,.,1 Hl„ I N.._ 

Afisz p rapremie1y Kordiana w Teatrze Miejsk im w Krakowie, 1899 

O polskiej prapremierze Kordiana 
- w naszym Teatrze, 107 lat temu ... 

Kordian Juliusz S łowacki , 25. 11 .1899, [o pracowanie tek
stu i reżyseria Józef Kota rbiński - tej in formacji nie było 

na afiszu] 
OBSADA: Miko łaj I - Józef Kota rbiński , Wie lki Ks iążę -
Władys ław Roman, Kordian - Micha ł Tarasiewicz, Prezes 
spiskowych - Ludwik Solski , Grzegorz - Leon Stępow

ski , Ks iądz - Antoni Siemaszko, Wete ran - Juliusz Jejde, 
Nieznajomy - Andrzej Mie lewski , Spowiednik - Micha ł 

Przybyłowicz, Kuruta - Ferdynand Sa rnowski , Pierwszy 
z ludu - Bolesław Zawie rski , Drugi z ludu - Marian Jed
nowski , Trzeci z ludu - Mieczysław Skalski , Szewc - Bo
l esław Puchalski , Szlachcic - Hipo lit Wójcicki , Szyldwach 
- Rudo lf Segeny, I Młodzieniec - Franciszek Frączkow

ski , II Młodz ieniec - Grzegorz Senowski , Graba rz - Julian 
Strycharski , Garbaty Elegant - Mo ris, Laura - Konstancja 
Bednarzewska, Vio letta - Maria Przybyłka, Matka - Lu
dwika Senowska, Strach - Maksymilian Węgrzyn , Imagi
nacja - Wanda Sie maszkowa, Diabe ł - Boles ław Puchal
ski , Widmo - Fra nciszek Frączkowski .„ 
Stanis ław Tarnowski tak zanotował swoje myśli po kra
kowskiej prapremie rze w 1899 r. : 

Więc można tak n ic nie robić, wa łęsać s ię, używać, me
lancholizować, sobą s ię jedynie zajmować, a pote m bez 
opłacenia takiego życia , bez przygotowania, bez p racy 
zostać wie lkim człowiekiem i bo hate re m? Można niestety! 
Można mieć zachcenie tego wszystkiego, ale naprawdę 
być tym nie można, a ca la nasza porozbio rowa histo ria, 
w Kordianów aż nadto obfita , dowodzi, że takie Ko rdia
ny spraw nie wygrywają . Tego Słowacki nie rozumia ł , jak 
nie rozumia ł większość współczesnych , i dlatego Kord ian 
jako pomnik histo ryczny, jako typ niepowołanego aspi
ranta na bohatera bardzo prawdziwy i wie rny, nie tylko 
bohatere m moralnym ani patriotycznym nie jest, ale poję

ty jako taki jest kreacją n iemora lną i niepatriotyczną. 

Sta nis ław Tarnowski , Historia literatury polskie;; Kraków 1912 



REżySERIA I INSCENIZACJA: 
JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Reżyser, scenograf. Absolwent Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego 0974) i Wydziału Reżyserii 
PWST w Warszawie 0978). W 1979 r. rozpoczął współ

pracę z Teatrem Nowym w Poznaniu, którego obecnie 
jest Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym. Zadebiuto
wał Balladyną Słowackiego (reżyseria i scenografia). 
W 1981 r. przygotował w Operze Wrocławskiej insceni
zację i scenografię ope1y kameralnej Zbigniewa Rudziń
skiego Manekiny. Rok później spektakl ten miał premierę 
na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego w Warszawie 
i był wielokrotnie prezentowany na scenach teatrów 
niemieckich (Drezno, Essen) i francuskich (Pa1yż, Reims). 
W 1982 r. przygotował w Teatrze Nowym w Poznaniu 
pie1wszy spektakl autorski Panopticum a la Madame Tus
saud (tekst, reżyseria, scenografia). Rok później odbyła 
się premiera kolejnego spektaklu autorsk iego - Końca 

Europy został on nagrodzony Grand Prix i Nagrodą Kry
tyki na festiwalu BITEF w Belgradzie i był prezentowany 
gościnnie w teatrach austriackich, duńskich i niemieckich. 
W 1983 r. został laureatem Nagrody im. Konrada Swi
narskiego. W 1984 r. w Teatrze Współczesnym w War
szawie odbyła się premiera spektaklu Walka karnawału 
z postem, zaś w 1987 r. w Teatrze Nmvym w Poznaniu 
- spektaklu autorskiego Modlitwa chorego przed nocą. 
W 1988 r. przygotował w Staatstheater w Kassel spektakl 
Czamy pociąg, któ1y uznano za najlepsze przedstawienie 
teatralne we wschodniej części Niemczech. W 1989 r. 

w Warszawie odbyła się premiera spektaklu Olśnienie 
przygotowanego przez grupę teatralną Janusza Wi
śniewskiego, spektakl prezentowany był w Niemczech 
i Kanadzie, a w 1990 r. na Festiwalu w Edynburgu otrzy
mał I nagrodę. Dwa lata później miała miejsce kolejna 
premiera jego grupy teatralnej - Życie jest cudem (tekst, 
reżyseria, scenografia). W 1994 r. przygotował dla Teatru 
Telewizji inscenizację Balladyny Słowackiego - spektakl 
uznano za najlepszą produkcję Teatru Telewizji w tym 
roku . W 1995 r. przygotował dla Ope1y Wrocławskiej 
inscenizację Czarodziejskiego fletu Mozarta (scenografia 
i reżyseria) . W 1996 r. w Schauspielhaus w DŁ1sseldorfie 
odbyła się premiera spektaklu Dybuk, do którego Janusz 
Wiśniewski przygotował reżyserię i scenografię . 

Rok później w tym samym teatrze miała miejsce premiera 
Fausta Goethego w jego inscenizacji - przedstawienie to 
prezentowane było na Festiwalu Teatralnym w Istambu
le. W 1999 r. przygotował Doktora Faustusa Marlowe' a 
w Staatstheater w Mainz i autorski spektakl Ecce Homo 
w Das Meininger Theater. W tym samym roku wystawił 
w warszawskim Teatrze Narodowym spektakl Wybrałem 
dziś zaduszne święto wg Samuela Zborowskiego Słowac
kiego. W 2001 r. w Teatrze Nowym w Poznaniu odbyła 
się premiera Wesela Wyspiańskiego w jego inscenizacji 
i reżyserii. W listopadzie 2001 przygotował na Scenie Ka
meralnej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej autorską 
inscenizację Siedmiu grzechów głównych Brechta i Weilla. 
W prowadzonym już przez siebie poznańskim Teatrze 
Nowym wyreżyserował Króla Ryszarda III Szekspira 
(2003; Grand Prix dla Witolda Dębickiego - Ryszard III 
i Nagroda za rolę drugoplanową dla Mirosława Kropiel
nickiego - Buckingham na XLIV Kaliskich Spotkaniach 
Teatra lnych, Złoty Yorick VIII Międzynarodowego Festi
walu Szekspirowskiego w Gdańsku , pokazy w Niemczech 
- 2006), autorską Operę Kozła (2004; pokazy w Niem
czech - 2005, tournee po Hiszpanii - 2006), Fausta wg 
Goethego (2005; Herald Angel Award na Festiwalach 
w Edynburgu - 2005, tournee po Włoszech i Hiszpanii 
- 2006) i Romea ijulię Szekspira (2005). 

MU,ZYKA: 

JERZY SATANOWSKI 

Kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, dyrygent, reży
ser. Absolwent filologii polskiej UAM w Poznaniu 0972). 
Muzyką zajął się za sprawą swego przyjaciela - poety 
Edwarda Stachury- komponując piosenki z jego tekstami. 
W latach 70. ubiegłego wieku związał się z poznańskim 
Teatrem Nowym kierowanym przez Izabellę Cywińską, 

gdzie przygotował m.in. spektakl oparty na poezji Stachu
ry Miłość, czyli życie„ . Potem nawiązał współpracę z Ma
ciejem Prusem (Operetka Gombrowicza w warszawskim 
Teatrze Dramatycznym,1976 r. ) i Januszem Wiśniewskim 
(Balladyna, Panopticum a la Madame Tussaud, Koniec 
Europy, Walka karnawału z postem, Modlitwa chorego 
przed nocq., Olśnienie, Życie jest cudem, Faust). Wyreży
serował spektakle: Decadance0987) i Nie żałuję według 
Agnieszki Osieckiej 0997). 



Skomponował ogromną ilość piosenek śpiewanych m.in. 
przez Edytę Geppert, Ewę Błaszczyk, Stanis ławę Celińską 

i Krystynę Jandę. Skomponował muzykę do wielu filmów, 
m. in. Ba1yton (reż. j. Zaorski, 1984), Dom wariatów 
(reż. M. Koterski, 1984), Kobieta w kapeluszu ( reż. St. 
Różewicz, 1984),Jezioro bodeń.skie (reż. j. Zaorski, 1985), 
Siekierezada (reż. W. Leszczyński, 1985), Magnat (reż . F. 
Bajon, 1986), Wszystko co najważniejsze(reż. R. G liński, 
1992), Dzie1i świra (reż. M. Koterski, 2002), Kochanko
wie z Marony ( reż . I. Cywińska, 2005), Wszyscy jesteśmy 
Chrystusami (reż. M. Koterski, 2005). Laureat nagród za 
muzykę na FPFF w Gdańsku - za Schodami w dół, scho
dami w górę (reż. A. Domalik, 1988) i Wrzeciono czasu 
(reż. A. Kondratiuk, 1995) oraz spektakli Teatru Telewizji, 
m. in. Kordian ( reż . G. Holoubek, 1980), Ferdydurke 
(reż. M. Wojtyszko, 1985), Hamlet (reż. j. Englert, 1985), 
Wiśniowy sad (reż. A. Domalik, 1994), Dziady (reż . j. 
Englert, 1997), Dybuk (reż. A. Holland, 1999), Woyzeck 
(reż . L. Adamik, 1999). 

CHOREOGRAFIA: 
EMIL WESOŁOWSKI: 

Tancerz, choreograf, pedagog. Dyrektor Baletu Teatru 
Wielkiego - Ope1y Narodowej. Ukończył Państwową 
Szkołę Baletową w Poznaniu. W 1966 r. zaangażował 

się do Ope1y Poznańskiej. W 1973 r . opuścił operę wraz 
z innymi tancerzami Conrada Drzewieckiego i został 

solistą, a w 1976 r. pierwszym solistą Polskiego Teatru 
Tańca. Stworzył tam szereg kreacji w choreografii Conrada 
Drzewieckiego, był też pierwszym wykonawcą roli Jazona 
w balecie Medea Teresy Kujawy. W 1979 r. kierował ba
letem Opery Wrocławskiej, a następnie Teatru Wielkiego 
w Poznaniu. W połowie 1982 r. przyjął funkcję kierownika 
baletu w warszawskim Teatrze Wielkim, gdzie wykonywał 
znaczące role charakte1ystyczne: Złą Wróżkę Carabosse 
w Śpiącej królewnie Gusiewa, Wdowę Simone w Córce 
źle strzeżonej Ashtona i Przełożoną w Balu kadetów 
Lichine'a . Przygotował choreografię do wielu insceni
zacji operowych: Madame Butteifly Pucciniego, Króla 
Rogera Szymanowskiego, Strasznego dworu Moniuszki, 
Otella Verdiego, Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego, 
Don Giovanniego Mozarta. Aidy Verdiego. Najważ
niejsze realizacje choreograficzne: Quattro movimenti 

(muz. B.Schaeffer, Opera Wrocławska, 1980), Ballada 
(muz. F.Chopin, VII Łódzkie Spotkania Baletowe, 1983), 
Trytony (muz. Z.Rudzi1'iski, Teatr Wielki w Warszawie, 
1985), Gry (muz. C.Debussy, Teatr Wielki w Warszawie, 
1989; Mozartiana (muz. P.Czajkowski, Polski Teatr Tań
ca, 1990), Dies irae (muz. R.Maciejewski, Teatr Wielki 
w Warszawie, 1991), Legenda o Józefie (muz. R.Strauss, 
Teatr Wielki w Łodzi , 1991 i Teatr Wielki w Warszawie, 
1992), Święto wiosny (muz. I. Strawiński, Teatr Wielki 
w Warszawie, 1993), Romeo ijulia (muz. S.Prokofiew, 
Teatr Wielki w Warszawie, 1996), Tryptyk: Powracające 
fale, Harnasie, Krzesany (muz. Mieczysław Karłowicz, 
Karol Szymanowski, Wojciech Kilar, Teatr Wielki w War
szawie, 1997), Cudowny Mandaryn (muz. Bela Bartók, 
Teatr Wielki w Warszawie, 1999). Pracował z wieloma 
wybitnymi reżyseram i - szczególnie inte resująca okaza ła 

się współpraca choreograficzna z Januszem Wiśniewskim 
przy jego kolejnych przedstawieniach autorskich . We 
wrześniu 1992 r. otrzymał tytuł głównego choreografa, 
zaś w 1995 r. zosta ł dyrektorem Baletu Teatru Wielkiego 
- Ope1y arodowej w Warszawie. Przygotował chore
ografię do dwóch słynnych produkcji operowych reżyse
rowanych przez Mariusza Trelińskiego - Damy Pikowej 
Czajkowskiego w berlińskiej Staatsoper Unter Den Linden 
(2003) i w Operze arodowej w Warszawie (2004) oraz 
do Andrei Chenier Giordano w Teatrze Wielkim w Po
znaniu (2004) i w Operze Waszyngtońskiej (2004). 

Edmund Witlig - Popiersie Juliusza Slowackiego 



KOSTIUMY: 
MAGDALENA TESLA WSKA 

Kostiumolog filmowy i telewizyjny, projektantka mody. 
Absolwentka Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Łodzi Cl 969). atychmiast po studiach rozpoczęła 
współpracę z filmem. Projektowała kostiumy do produkcji 
filmowych takich reżyserów, jak: Andrzej Barar'iski, Ry
szard Ber, Paweł Komorowski, Andrzej Krauz , Wojciech 
J. Has, Jerzy Hoffman (Potop, Ogniem i mieczem) , Juliusz 
Machulski (Szwadron), Jan Rybkowski (Gniazdo), Jerzy 
Wójcik i Andrzej Żuławski (Na Srebrnym Globie, Borys 
Godunow, Błękitna nuta, Szamanka). Była także autorką 
kostiumów do filmów dla dzieci: Pierścień księżnej Anny 
(reż. Maria Kaniewska) i Dzieje mistrza Twardowskiego 
(reż. Krzysztof Gradowski) i innych. Uczestniczyła w re
alizacji kostiumów do hollywoodzkiej produkcji Ostatni 
smok. Pracowała dla teatrów dramatycznych i Teatru 
Telewizji. Zaprojektowała kostiumy cło przedstawień: 

Kłamczucha (Teatr TV, reż. Paweł Trzaska), Wesele (Teatr 
Powszechny, reż . Krzysztof Nazar), Tristan i Izolda (Teatr 
TV, reż. Krystyna Janda), Cezar i Pompejusz (Teatr TV, 
reż. Jerzy Antczak), Ksiądz Marek(Teatr TV, reż. Krzysztof 
Nazar), Ryszard III (Teatr Adekwatny, reż . Henryk Bo
ukołowski) i innych. W Teatrze Wielkim w Warszawie 
wraz z Pawiem Grabarczykiem przygotowywała w 1998 r. 
kostiumy cło Strasznego dworu Moniuszki w reżyserii 

Andrzeja Żuławskiego, w 1999 r. kostiumy do Madame 
Butterjly Pucciniego, a w roku 2001 cło Otella Verdiego 
w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Jej wielką pasją jest 
projektowanie mody. Otrzymała nagrodę tygodnika 
„Przekrój", a za film Medea (reż. Jerzy Wójcik) - medal 
za realizację roku okręgu łódzkiego ZPAP-u. Przygoto
wała kostiumy cło dwóch słynnych produkcji operowych, 
reżyserowanych przez Mariusza Trelińskiego - Damy Pi
kowej Czajkowsk iego w berlińskiej Staatsoper Unter Den 
Linden (2003) i w Operze Narodowej w Warszawie (2004) 
oraz do Andrei Chenier Giordano w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu (2004), w Operze Waszyngtońskiej (2004) 
i w warszawskiej Operze Narodowej (2005). W 2005 r. 
przygotowała kostiumy do Madame Butterfly Pucciniego 
dla Teatru Maryjskiego w Sankt Petersburgu. 
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Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 
instytucja kultury Województwa Małopolskiego 

Dyrekcja Teatru dziękuje 
Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa 

za pomoc w finansowaniu prac konserwatorskich 

Spektakl powstał dzięki pomocy finansowej Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego 

.Promocja twórczości ". 

Priorytet 1 „Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce" 
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Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
KRZVSZTOF ORZECHOWSKI 

Zastępca Dyrektora 

EWA SZAFRAN 

Asystent Dyrektora 

Ewa Ziencikiewicz 

Sekretarz literacki 

Jacek Ziemek 

Kierownik muzyczny 
Halina Jarczyk 

Asystent scenografa 
Zofia Przyboś-Olewicz 

Kierownik Koordynacji Pracy Artystycznej 

Lucyna Marchewczyk 

Kierownik Archiwum Artystycznego 
Diana Poskuta-Włodek 

Kierownik Dzialu Marketingu 

Krzysztof Dubiel 
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Naczelny Inżynier 

Jacek Lipowski 

Kierownik dzialu technicznego ds. eksploatacji 

Ryszard Starobrański 

Kierownik dzialu technicznego ds. produkcji 

Zdzisław Jarosik 

Glówny brygadier sceny 

Bogusław Wójcik 

Rekwizytor 

Jerzy Gabryel 

Kierownik pracowni elektrycznej 

Janusz Zielonka 

Kierownik pracowni akustycznej 

Andrzej Czop 

Kierownik pracowni perukarskiej 

Bożena Rybak 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 

Maria Szczypczyk 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 

Zofia Czarnik 
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