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Alfred de Musset 

LORENZACCIO 

opracowanie sceniczne i reżyseria JACQYES LASSALLE 

współpraca reżyserska EDWARD WoJTASZEK 

scenografia i kostiumy Do ROTA KOŁODYŃSKA 
muzyka JACEK OSTASZEWSKI 

reżyseria światła MIROSŁAW PoZNAŃSKI 
choreografia EMIL WESOŁOWSKI 

układ szermierczy TOMASZ GROCHOCZYŃSKI 

PREMIERA 12 MARCA 20II 

sala Bogusławskiego 

Aleksander Medici, 

książę Florenrji .. „„.„.„ •.• „„„„.„. ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI 

Lorenzo Medici (Lorenzaccio), 

jego krewny ......................................................... MARCIN H YCNAR 

Kosma Medici,jego krewny ... ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI 

Kardynał Cibo .............................. ..... ......................... JANUSZ GAJOS 

Margrabia Cibo,jego brat .................... JACEK MIKOŁAJCZAK 
Messer Maurizio, 

kanclerz Rady Ośmiu .. ..... .......... MAREK BARBASIEWICZ 

Kardynał Baccio Valori, 

wysłannik Stolicy Apostolskiej ....................... JACEK R6żAŃSKI 
Guliano Salviati .................................................. KAROL PocHEĆ / 

ARKADIUSZ JANICZEK 
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Filip Strozzi .................................... WIESŁAW KoMASAgofcinnie 

Piotr Strozzi,jego syn ................... MATEUSZ RusIN gofcinnie 

Tomasz Strozzi, 

jego syn ........................... PRZEMYSŁAW WYsZYŃSKigofcinnie 
Leon Strozzi,jego syn, 

przeor z Kapui .................................. BARTŁOMIEJ BOBROWSKI 

Roberto Corsini, zarządca twierdzy ........ PAWEŁ TOŁWIŃSKI 
Alamanno Salviati, republikanin .................... JACEK R6ŻAŃSKI 
Franciszek Pazzi, republikanin ........... JACEK M1KOŁ4JCZAK 
Bindo Altoviti, waj Lorenza ......... ANDRZEJ BLUMENFELD 

Venturi, mieszczanin ..................... MIROSŁAW KoNAROWSKI 

Tebaldeo, malarz ...................................... PRZEMYSŁAW STIPPA 

Scoronconcolo, zbir .......................... WALDEMAR KowNACKI 

Rada Ośmiu ........................................... MAREK BARBASIEWICZ, 

ANDRZEJ BLuMENFELD, MIROSŁAW KoNAROWSKI, 

WALDEMAR KowNACKI, JACEK MIKOŁAJCZAK, 
JACEK R6ŻAŃSKI, PAWEŁ ToŁWIŃSKI, 

PIOTR BĄ_Kgofcinnie 

Giorno Węgierczyk, 

zaufany dworzanin księcia ..................... MoDEST RucIŃSKI / 
PAWEŁ PAPROCKI 

Maffio, mieszczanin ............................... PRZEMYSŁAW STIPPA 

Maria Soderini, matka Lorenza ............... Ew A WIŚNIEWSKA 
Katarzyna Ginori, ciotka Lorenza ................... KINGA ILGNER 

Margrabina Cibo ............................. .......... BEATA ŚcIBAKÓWNA 
Luiza Strozzi .......................... KATARZYNA DAŁEKgofcinnie / 

AGNIESZKA PAWEŁKIEWICZgofcinnie 

Dama dworu ..................... JoANNA KWIATKOWSKA-ZDuŃ 
Pierwsza dama ............................................... BożENA STACHURA 

Druga dama .......... .......................... MAGDALENA WARZECHA 
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Oficer niemiecki ............ SŁAWOMIR FEDEROWICZgofcinnie 

Złotnik ...................................................................... JERZY LAPIŃSKI 
Kupiec ....................................................................... HENRYK TALAR 

Pierwszy preceptor ....... SŁAWOMIR FEDEROWICZgofcinnie 

Drugi preceptor ................................ SZYMON N OWAKgofcinnie 

Ascanio (dziecko) .............................................................................. XXX 
Dziecko ................................................................................................ XXX 
PaiAgnolo „ .•. .•. ....•....•.•.•.......•.•. MARTA DYLEWSKAgofcinnie / 

AGNIESZKA PAWEŁKIEWICZgofcinnie 
Żołnierz niemiecki .......................................... PIOTR B4Kgofcinnie 

Żołnierze ........................................................ „y„ •••••••••••••••••• ••••.• .. ... gofcinnie: 

SŁAWOMIR FEDEROWICZ, KACPER MATULA, 

SZYMON N OWAK, 0TAR SARALIDZE 

Mnisi ................................................................................................. gofcinnie: 

SŁAWOMIR FEDEROWICZ, KACPER MATULA, 

SZYMON NowAK, 0TAR SARALIDZE, 

PRZEMYSŁAW WYSZYŃSKI 
Wygnańcy ........................................... „ . .. .•.• . .. . . PAWEŁ ToŁWIŃSKI, 

gofcinnie: PIOTR B4K, SŁAWOMIR FEDEROWICZ, 

KAcPER MATULA, SZYMON NowAK, 

0TAR SARALIDZE, PRZEMYSŁAW WYSZYŃSKI 
Mieszczanin .................................... MIROSŁAW KONAROWSKI 

Drugi Mieszczanin ......................................... PIOTR BĄ_Kgofcinnie 
Trzeci Mieszczanin ............................ .......... PAWEŁ ToŁWIŃSKI 
Żona mieszczanina ........ JoANNA KwIATKOWSKA-ZDuŃ 
Żona drugiego mieszczanina ........... WrnsŁA WA N IEMYSKA 

Pierwsza kobieta ....................... MARTA DYLEWSKAgofcinnie / 

AGNIESZKA PAWEŁKIEWICZgofcinnie 
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Druga kobieta ........................................ WIESŁAWA NIEMYSKA 

Gabriela ....................................... MARTA DYLEWSKAgofcinnie / 

AGNIESZKA PAWEŁKIEWICZgofcinnie 
Krzykacz miejski .............................................. PIOTR B4Kgofcinnie 

Mały Salviati ................................................................ ....................... XXX 
Mały Strozzi ....................................................................................... XXX 
Maski ............................................................ KATARZYNA DAŁEK/ 

AGNIESZKA PAWEŁKIEWICZ, MARTA DYLEWSKA, 

KINGA ILGNER, BożENA STACHURA, 

MAGDALENA WARZECHA, BARTŁOMIEJ BoBROWKI, 

SŁAWOMIR FEDOROWICZ, KAcPER MATULA, 

SZYMON NowAK, PRZEMYSŁAW WYSZYŃSKI 

asystent reżysera Philippe Chauvin 

asystenci scenografki Elwira Szyszka, Arkadiusz Chrustowski 

asystenci kostiumolożki Anita Trzaskowska 

realizatorzy światła Stefan Krzysztof, Zbigniew Szulim 

realizatorzy diwięku Rafał Barański, Mariusz Maszewski 

inspicjent Adam Borkowski 

suflerka Jolanta Szydłowska 

Prapremiera przekładu Joanny Guze 

odbyła się w Teatrze Narodowym w 1972 roku. 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 
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JACQYES LASSALLE 

Ten otóż Lorenzaccio 

Wszystko, co czynię, ma potr6jną zaletę: jest jednocześnie 

za długie, za kr6tkie i chaotyczne. 

Musset Nammouna 

Dzieło dramatyczne jest zagadką, kt6rą teatr musi roz

wiązywać. Niekiedy potrzebuje na to wiele czasu. 

Vitez Thlatre dn idles 

I. 

Inscenizować Lorenzaccia - to znaczy pogodzić się z ko

niecznością skr6t6w w tekście oryginalnym i zapropo

nować nową wersję sceniczną dzieła. Podobna sytuacja 

w teatrze nie zdarza się często. Ja znalazłem się w niej, 

reżyserując Płatonowa w Comedie-Fran\aise. ~ 

Może wydawać się zaskakujące, że tyle wsp6lnego mają 

ze sobą francuski Musset i rosyjski Czechow, pisząc -

pierwszy w roku 18n, a drugi w 1885' - swoje nie dające 

się sklasyfikować arcydzieła. Ten sam wiek (poniżej dwu

dziestu pięciu lat) i ten sam pośpiech: jakby przeczucie, że 

pozostało im niewiele lat (obaj,jak zresztą tylu im wsp6ł

czesnych - Puszkin, Lermontow czy Baudelaire - umrą 

przed pięćdziesiątką) . Ta sama długość sztuki (przekła

dająca się na około sześciogodzinne przedstawienie), ta 

sama spiralna konstrukcja, ta sama powieściowa obfitość, 
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ta sama złość na społeczeństwo, w kt6rym się urodzili i ta 

sama zadeklarowana nieznajomość teatru swoich czas6w. 

Podobieństwa można by dalej rozwijać, ale nie to jest 

naszym tematem. Ponadto zapomnielibyśmy zapewne 

o okolicznościach, w kt6rych obydwa dzieła powstawały. 

W przypadku Czechowa chodzi o pierwsząpr6bę. Wrzuci 

ją do szuflady i zapomni o niej, a jednak wszystkie kolejne 

jego sztuki czerpać będą z niej wiernie i uparcie tematy, 

środki wyrazu i wizję. Jeśli chodzi zaś o Musseta - w tym 

samym czasie co Lorenzaccia napisał i wydał pięć innych 

sztuk. Jednak to Lorenzaccio jako jedyny nie zostanie wy

stawiony za jego życia. ~ 

Czechow odrabia lekcje, Musset, upokorzony pierwszą 

porażką, ma rachunki do wyr6wnania. Ale przede wszyst

kim, w odr6żnieniu od Czechowa, Musset nie odnajdzie 

już nigdy więcej charakterystycznego dlaLorenzaccia na

tchnienia i rozmachu. Spędzi resztę życia, pr6bując uzy

skać przebaczenie za wizjonerskie zuchwalstwo oskarżeń 

wszelkiej władzy- moralnej, religijnej, ekonomicznej czy 

politycznej. 

2. 

Poza pracą ze studentami w Theatre National de Stras

burg, w 1984roku, nigdy nie reżyserowałemLorenzaccia; 

jak zresztą żadnej innej sztuki Musseta. Jestem przesycony 

jego postacią i dziełem; sąjak stare powracające marzenie. 

A oto powody: na początku lat sześćdziesiątych, młody 

aktor, kt6rym w marzeniach miałem się stać, przygoto

wywał się do egzarnin6w do Konserwatorium Teatralnego 

w Paryżu. Zainspirowany spektaklami Theatre National 
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Populaire, pracowałem przede wszystkim nad dwiema ro

lami, które stały się dla mnie objawieniem: rolą Cynny, 

w scenie z Augustem ze sztuki Corneille' a pod tym tytu

łem, i rolą Lorenzaccia - z Filipem Strozzim w słynnej 

scenie 1 aktu III. Poproszony o wystąpienie przed bez

litosną Madame Dussane, zaproponowałem obie role 

i usłyszałem w odpowiedzi: "Co do tragedii, nie warto 

żebyś wchodził na scenę. Wszystko jedno, czy to tragedia 

Corneille'a czy kogoś innego. Nadajesz się do niej, jak ja do 

grania Fedry" - trzeba tu zaznaczyć, że Madame Du ssane 

swoją długą i błyskotliwą karierę w Comedie-Fran~aise 

w okresie międzywojennym rozpoczęła w emploi sub

retki - "Tyle o Cynnie. A teraz Lorenzaccio. Słucham 

cię". Oburzony wszedłem na scenę, gdzie partnerował 

mi spanikowany dziewiętnastoletni starzec, i zacząłem: 

"Moja młodość była czysta jak złoto. Przez dwadzieścia lat 

milczenia piorun rósł w mojej piersi; doprawdy muszę ... " 

Nie zdołałem powiedzieć więcej, bo usłyszałem: "Mój 
gruby - w tym czasie byłem chudziutki jak pęd szpara

gu - zejdi natychmiast ze sceny i na jutro przygotuj mi 

Kaspra ze Zwad miłomych Moliere'a. To jest twoje emploi". 

Uważałem wówczas Kaspra za jednego z najbardziej pro

stackich i głupich służących w repertuarze. Przeszedłszy 

do porządku dziennego nad tak okrutnym werdyktem, 

uparty, z ukrytą złością, powtarzając "Kasper na wierzchu, 

ale Lorenzo na zawsze w środku", uległem i począłem 

zgłębiać moje emploi. Rok póiniej wkraczałem do Kon

serwatorium z Figarem Beaumarchais i Dubois Marivaux. 

Dwóch służących, faktycznie - ale bardziej roztropnych 

niż beznadziejny Kasper Pani Dussane. ~ 
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Jakieś dwadzieścia pięć lat póiniej, mój syn Christophe, 

którego straciliśmy, zdawał - bez uprzedzenia mnie - do 

tego samego Konserwatorium, w którym ja byłem w tym 

czasie pedagogiem, a tym samym egzaminatorem. Mimo 

spóinienia, nonsensownego kostiumu wypożyczonego 

z Księcia HomlJUrg;u i dość przypadkowego ustawienia sce

ny, został przr.jęty z wyróżnieniem komisji. W ten spo

sób syn pomścił ojca i podniósł rolę do rangi symbolicznej 

sztafety, w pewien sposób dynastycznej w naszej rodzinie. 

3· 
Jak dzisiaj, po wielu latach od pierwszego spotkania, od-

powiedzieć na wyzwanie Jana Englerta w Teatrze Naro

dowym, do którego z takim szczęściem powracam za każ

dym razem, gdy dana mi jest ku temu okazja? Oczywiście 

pytanie dotyczy już nie aktora, ale reżysera. Trudności 

są więc innego rodzaju, ale z pewnością ich nie brakaje: 

ponad osiemdziesiąt postaci, czterdziestu pięciu aktorów, 

trzydzieści osiem następających po sobie miejsc akcji, 

sześciogodzinne przedstawienie. Jak rozwiązać problem 

długości tekstu, wielości dekorarji, kosztów produkcji bez 

ingerencji w dzieło? ~ 

Mimo marzeń o zachowaniu tekstu w całości, czasa

mi należało go skondensować, niekiedy nawet przyciąć. 

Kilka scen trzeba było rozpisać inaczej: scena 5' aktu III 

(Margrabina Cibo sama przed lustrem); scena 2 aktu IV 

(wr.jście z więzienia Piotra i Tomasza Strozzich, częścio

wo wpisane w scenę 6 tego samego aktu); długa scena I 

aktu V (skondensowana w postaci anonsu Krzykacza Miej

skiego, który stał się prologiem tegoż aktu V); wreszcie 
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scena 2 aktu V (pierwsza scena w Wenecji pomiędzy 

Lorenzem a Filipem), która została częściowo wpisana 

w scenę 6 tego samego aktu, rozgrywającą się między tymi 

samymi postaciami. Chodzi tu o kilka cięć formalnych, 

które same w sobie nie dają obrazu tego, co musiałem 

i mogłem skrócić, usunąć, oczyścić, skondensować - jak 

niegdyś w Płatonowie Czechowa. s:.,.i 

Ku mojemu własnemu zdumieniu nie odczuwam z tego 

powodu żadnego poczucia winy. Gdybym miał czegoś ża

łować, to raczej tego, że nie mogłem przywrócić - przy

najmniej w części - scen, których sam Musset, prawdo

podobnie w obawie przed cenzurą, zdecydował się nie 

publikować. Są trzy takie sceny i dotyczą: usuniętej póiniej 

postaci Benwenuto Celliniego (Musset przeczytał jego 

pasjonujący i wywrotowy Dziennik), która czyni aluzję do 

homoseksualnej relacji Lorenza i Aleksandra; młodego 

malarza Fresco -początkowo postaci niezależnej od Te

baldea - którego Lorenzo uczy,jak utrzymywać się dzięki 

dobrze sytuowanym starszym paniom; wreszcie zbun

towanych studentów florenckich, których setka zginęła 

w zamieszkach po morderstwie Aleksandra. Zachowa

łem jednak dwie kwestie z zakoriczenia sceny + aktu IV 

pomiędzy Margrabiną Cibo i jej mężem, które Musset 

usunął z publikacji, a które odnaleziono w jego rękopisie. 

I wreszcie utrzymałem scenę r aktu V pomiędzy dzieć

mi Strozzich i Salviatich oraz ich preceptorami, chociaż 

w dzisiejszych realizacjach jest na ogół pomijana. s:.,.i 

Cięcia, kondensacje, inne aranżacje układu scenicznego, 

nie tylko nie wywoływały we mnie i bliskich mi współpra

cownikach poczucia winy, ale przeciwnie - dawały nam, 
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dzieri po dniu, świadomość pełniejszego wydobywania 

scenicznego charakteru dzieła, napisanego przecież w za

myśle jedynie dla czytelników. Po dotkliwej klęsce Nocy 

weneckit?J~ swojej pierwszej wystawionej w teatrze sztuki, 

Musset w zemście zdecydował się opublikować Lorenzaccia 

w zbiorze pod dwuznacznym tytułem Spektakl w fotelu. 

Stąd nadzwyczajna swoboda w sposobie pisania, w kompo

nowaniu scen i w wyrażaniu myśli. Stąd również reputacja 

dramatu jako sztuki niemożliwej, zarówno ze względu na 

jej rozmiar, jak i na jej skandaliczną treść. s:..i 
Zatem żadnego żalu. Jest bowiem co najmniej dwóch 

Mussetów. Ten, który sam siebie uważa przede wszyst

kim za poetę - płaczliwy romantyk, rozpływający się we 

łzach, wzdychający, narzekający na siebie i innych w No

cach; o którym Rimbaud w charakterystyczny dla siebie 

rozgorączkowany i definitywny sposób pisał, że "był 

czternastokrotnie obrzydliwy". I ten drugi - ironiczny, 

lekki, roztańczony, bezlitosny i czarający, eteryczny igłę

boki, czuły i kpiący, jasny i niewiarygodnie wieloznacz

ny. Pierwszy pisze w sposób skomplikowany, retoryczny, 

ciężki, uciekający się do przenośni; drugi wesoło, szybko, 

prosto, powściągliwie, bez nadmiaru i patosu. Pierwszy 

należy do pokolenia płaczliwych romantyków, pozerskich 

i skupionych na własnym ~a"; drugi do najgłębszej, naj

bardziej wyrazistej i niepokojącej nowoczesności. Wybór 

tego drugiego jest oczywisty. A kondensacja tyrad pierw

szego Musseta - po to by zachować wypowiedzi drugiego, 

ukazując szybkość i trafność jego słów, okazała się nie tak 

trudna. Uczyniliśmy to z przY.iemnościąi bez niepokoju. 

Podobnie jak współcześni specjaliści, tak i my skupiliśmy 
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się na wymiarze historycznym, społecznym i politycznym 
dzieła. W ciągłej grze kontrastów i odbić, sztuka poświęco
na "okupowanej" w IfF roku Florencji, napisana w "peł
nym rozczarowania" Paryżu 18n roku, z całym bagażem 
pamięci, stanie się w Warszawie roku 2011. 5-.,i 

Istnieje jeszcze inny wymiar tego dzieła, na który nie zwra
cano do tej pory szczególnej wagi, a który tymczasem jawi 
nam sięjako rozstrzygający. W obliczu roztrzaskanego 
lustra, w którym przegląda się i odsłania Lorenzo w swojej 
niezgłębionej mnogości, należy mieć na względzie drżącą 
dwoistość wszystkich pozostałych postaci, zgiełk pod po
zornym opanowaniem popędów, pożądań, zakazów, które 
Nathalie Sarraute zakwalifikowałaby jako przed-świado
me. Ten Musset głębokości, ten Musset czarnych dziur, 
na granicy świadomości jest jeszcze bardziej współczesny 
i przr.jazny niż przypuszczaliśmy. 

+ 
Po Tartuffie i Umowie, Lorenzaccio będzie moim trzecim 
przedstawieniem w Teatrze Narodowym. Z przr.jemno
ścią wracam do osób, z którymi współpracowałem przy 
poprzednich realizacjach: Edward Wojtaszek (wraz z asy
stentem Philippe' em Chauvin) - współpraca artystyczna 
i literacka, Dorota Kołodyriska - scenografia i kostiumy, 
Jacek Ostaszewski - muzyka i efekty diwiękowe, Mirosław 
Poznański - reżyseria światła. Jak poprzednio, tak i tym 
razem ukażemy niemal nagą scenę. Dzisiaj największym 
wyzwaniem jest zmontowanie trzydziestu ośmiu scen 
sztuki w sposób niemal filmowy, szybki, ciągły, lekki. Uży
jemy wielkich ruchomych zwierciadeł, które w zwinnym 

balecie, zrytmizowanym muzyką i światłem, spowodują 
pojawianie się i zanikanie szeregu obrazów bardziej su
gerowanych niż realnie przedstawionych, bardziej stłu
mionych i jednobarwnych niż bogatych w kolory. Akcja 
toczy się przecież we Florencji zimą, a wiemy dobrze, że 
istnieje również włoska zima. 5-.,i 

N a koniec dodam - jakże to ukryć - że z wielką radością 
powracam do aktorów, których poznałem w pracy nad 
Tartu.ffe'em i Umowq, i odkrywam innych, o których już 
wiem, jak wielki zaszczyt przynoszą zespołowi Teatru 
Narodowego. 

Jacques Lassalle 
Fragmenty tekstu Lorenzo tu, Lorenzo tam 

Warszawa, luty 2011 

przełożył Edward Wojtaszek 



Alfred de Musset 

MAREK BIEŃCZYK 

Lorenzaccio, czyli 
nie wiadomo kto 

J 
uż pierwsze sceny pierwszego aktu Lorenzaccia m6-

wią wiele o dziele Musseta. Trwa karnawał; to Mus

seta ulubiony żywioł. Zmierzch, noc, świ t, ciemne 

kolory, tajemnicze nastroje; wszystko niewyraziste, 

niepewne, sen to czy jawa, cienie czy kontury? Maski, 

maskarady, przebrania. Kto jest kim, kto podaje się za 

kogo, kto się za czym kryje, kt6ry wygląd jest prawdziwy, 

a kt6ry udawany? Ale karnawał jest ledwie okolicznościo

wym pretekstem. Gdziekolwiek się po Florencji ruszymy, 

kogokolwiek wysłuchamy, nie będziemy wiedzieli, czy 

dotykamy pozoru, ułudy czy też nagiej rzeczywistości . 

Cały teatr Musseta rozgrywa się pod znakiem niejasnym: 

ludzie to widma o wielu tożsamościach, zręczni żongle

rzy własnymi ego; konia z rzędem temu, kto przyłapie 

ich na gorącym uczynku prawdy, dojrzy autentyczną 

twarz. S:.., 

Dobrze; w literaturze romantycznej to w końcu żadna no

wość: maska jest przecież jednym z podstawowych rekwi

zyt6w romantycznej wyobraini, kt6ra chętnie teatralizuje 

własne rozdarcia i dwoistości . Tyle że u Musseta od tej 

wielości przybrań robi się aż gęsto i duszno, a samo słowo 

„maska" pada co rusz niczym codzienne przekleństwo; 

konfuzja qui pro quo rozgrzana jest ogniem prawdziwej 

obsesji, Lorenzaccio hartuje się w nim od pierwszego do 



ostatniego zdania.Jego główny bohater błąka się po swych 
różnych postaciach jak wilkołak po ciemnym lesie, nawet 

j ego imię nie ma jednego brzmienia. Lorenzo, Loren

zaccio, Lorenzino, Renzino, Renzinaccio, Lorenzatta, 
nie wiadomo kto. ~ 

Alfred de Musset, nie wiadomo kto. Baudelaire, sędzia 

poważny i surowy, o jedenaście lat od Musseta młodszy, 

oceniał go fatalnie i widowiskowo: "kobiecy i bez doktryny, 

mógłby istnieć w każdej epoce i w każdej wdzięczyłby się 

leniwie i lirycznie", „spotkamy go dziś tylko u dziewcząt, 

zalega gdzieś między szklanymi pieskami a porcelaną". 

Bez idei, dla pań, niczym nienacechowany, historycznie 

nienaznaczony, mógłby się urodzić równie dobrze za Lu

dwika XIII,jak za Napoleona ... W tym szybkim biczowa

niu Musseta mieści sięjego charakterystyka jako twórcy: 

nieostrość, miękkość, brak wyrazistych konturów, brak 

okres1enia. Co w sumie daje według Baudelaire' a i innych 

literaturę mało istotną. Podczas gdy pisarze z jego i na

stępnego pokolenia zajmają się tworzeniem "twardych" 

systemów filozoficznych, wypracowują wizje mistyczne, 

w których czasy pradawne wiążą się z przyszłymi, stają 

się prorokami narodów, gadają z duchami, snują mille

narne utopie, łączące politykę z religią, zajmują się, jak 
Baudelaire, wielkimi teoriami estetycznymi, on, bawi

damek, myszkuje po buduarach, kpi z ludzi, trochę się 

wdzięczy, albo ziewa leniwie, czasami uniesie się lirycznie 

i sam z tego się zaśmieje, a interesuje się przede wszystkim 

drobnymi gierkami psychologicznymi między rodzajem 

męskim a żeńskim. Musseta - tak za jego czasów,jak 

póiniej - raczej się nie poważa i nie szanuje nadmiernie, 

choć za jego życia publika chętnie go czyta; wypada go 

ewentualnie lubić, lecz nie podziwiać, przypisywać mu 

różne literackie zalety, lecz nie cenić zbyt wysoko. W krę

gu Wiktora Hugo powiedzą o nim nawet: „zdradził lite

raturę XIX wieku". ~ 
Musset żył dość krótko (1810- 1857) i napisał dużo, kilkana

ście sztuk (niekiedy króciutkich, zwanych „przysłowiami") 

dla teatru, poematy i wiersze i jedną dłuższą prozę, z której 

znany jest może najbardziej: Spowiedź dziecięcia wieku. 
Nie z samej zresztą książki, co z tytułu, który funkcjonuje 

samodzielnie jako szlagwort; Musset zaczął nią trwającą 

do dziś modę na literackie pokoleniowe konfesje. To, po

dobnie jak Lorenzaccio, utwór opowiadający przez parabolę 

o Francji po rewolucji lipcowej roku l8jo, ale szybko sta

czający się w opowieść o miłosnych perypetiach. Dlatego 

współcześni, ciekawsi bardziej zawartych w nich plotek 

i aluzji niż ewentualnej głębi myśli, przykleili mu skwapli

wie jedną gębę, z którąjako pisarz wkroczył do nieśmier

telności: romansik z George Sand, pierwszą lady fran

cuskiego romantyzmu, smacznie ozdobiony obecnością 

włoskiego bruneta. Kiedy podczas erotycznego wywczasu 

w Wenecji Alfred zapadł na zdrowiu, madame George ze

chciała ofiarować swą werwę wezwanemu do chorego dok

torowi Pagello, który w uśmierzaniu gorączki najwyrainiej 

nie miał sobie równych. Komentatorów dzieła Musseta nie 

dziwi zatem, że pierwsza opowiedziana w Spowiedzi scena, 

w której bohatera nawiedza pokoleniowa "choroba wieku", 

poświęcona jest zdradzie oraz naiwności i niewinności ba

nalnie i okrutnie ośmieszonych; dla wielu z nich wyraża 

ona najważniejszą dla Musseta kwestię: rozczarowania jako 



podstawowego odczucia wobec świata, oraz gry i farsy jako 

podstawowego społecznego zachowania, zasady stosunków 

międzyludzkich . Jes teśmy na „sutej wieczerzy po maska

radzie". Młody narrator siedzi naprzeciw swej kochanki . 

„Podczas gdy odwracałem się, aby wziąć talerz, spadł mi 

widelec. Schyliłem się i nie znajdując go zrazu, podniosłem 

nieco obrus, aby zobaczyć, gdzie się potoczył. Spostrze

głem wówczas stopę kochanki spoczywającą na stopie mło

dego człowieka obok; nogi ich krzyżowały się, zaplatając 

o siebie, od czasu do czasu zaś zaciskali je lekko". Póiniej 

będzie mówił,jak Lorenzaccio (który również wciąż się 

spowiada): „byłem czysty i niewinny, przejrzałem na oczy, 

wszystko zrozumiałem". Taki jest mit założycielski Mus

setowskiego bohatera, farsowego jak zdradzony kochanek, 

czy też tragicznego, jak Lorenzaccio. N a początku miała 

być czystość i niewinność, póiniej przyszła deziluzja; aby 

i stnieć wśród innych, trzeba s ięgnąć po maski i przebrania, 

uprawiać teatr życia codziennego. S:..., 

Plotkuję tu za innymi o słynnej kochance Musseta, lecz nie 

bez głębszej przyczyny. To w czasie gwałtownego związku 

z Sand, w latach r8n- H- pisany jest Lorenzaccio, i to pisany 

niejako na dwie ręce. George Sand jako pierwsza skleciła 

- w tekście niezbyt udanym, będącym nie tyle dramatem, 

co tak zwaną sceną historyczną, w tamtych czasach modną 

- własną interpretację florenckich wydarzeń z okolic Ifj7 

roku; Musset znał jej rękopis, gdy pisał swoją wersję,już 

w pełni dramatyczną. Oboje oparli s ię na Storia Fiorentina 
autorstwa Benedetto Varchiego (rro2- 1r62), świadka ów

czesnych zdarzeń, trzymającego przeciw Medyceuszom 

stronę rodu Strozzich i raczej sympatyzującego z ujarz-

mi oną republiką i z pragnącym ją wyzwolić tyranobójcą 

Lorenzacciem. S:..., 

Lorenzaccio jest dziełem młodzieńca. Dramat ukazał się 

drukiem w roku 18j4, gdy Musset miał ledwie dwadzieścia 

cztery lata. Rok wcześniej dwudziestodwuletni Krasiński 

wydawał Nie-Boskq komedię, swój jedyny w istocie wybitny 

utwór. Niech to zestawienie (a przykłady można by mno

życ"J mówi o dziwnym związku młodości i arcydzielności 

w literaturze romantycznej. Jeśli nawet oba te drama

ty nie są arcydziełami w sposób, by tak rzec, absolutny, 

niepodważalny, to zawarta w nich próba całościowego 

spojrzenia, obejmującego wszystkie wymiary egzystencji, 

intymnej i społecznej, emanuje nadzwyczajną siłą i ener

gią twórczą, które póiniej, w dalszej twórczości, często 

przygasają. S:..., 

U Krasińskiego przygasło mocno; już nigdy w jego pói

niejszym pisaniu nie wrócą w takim natężeniu i z taką głę

bią wyrazu, w tak niezwykłym dramatycznym i artystycz

nym spleceniu kwestie historiozoficzne i egzystencjalne, 

dotknięte w Nie-Boskiej komedii. Miłosz w tekście Odwrót 

Krasińskiego napisze, że cała dalsza twórczość Krasińskiego 

była po prostu „kamuflażem skierowanym przeciw sobie 

samemu", zasypywaniem otchłani, którą odkrył w Nie

-Boskiej. U Musseta rzeczy potoczą się niewiele lepiej. 

Poza poezją, o której trudno mieć bardzo dobre i bardzo 

złe mniemanie, napisze - w tym samym jeszcze młodym 

wieku, wręcz w tym samym roku co Lorenzaccia - kilka 

udanych sztuk teatralnych: Fantasio, Nie igra się z milościq, 

a nieco wcześniej Kaprysy Marianny; póiniej wyspecjalizu

je się ostatecznie w gorzkiej, zgrabnej komedii, atrakcyjnej 

( 25') 



i łatwej do wystawienia. Choć jednak dojrzalszy, bardziej 

sprawny, coraz lepiej rozumiejący prawidła i wymogi te

atru,już nigdy nie osiągnie efektu Lorenzaccia. On rów

nież, jak sądzę, dokonał odwrotu, zamknął drogę, którą 

otworzył sobie w swym pierwszym dramacie. Podobnie jak 

Krasiński zagrał tu całe swoje va banque; odsłonił otchłań 

(ileż razy zresztą to słowo pada w dramacie), doszedł do 

końca swych podejrzeń i wyobrażeń na temat społeczeń

stwa, historii, egzystencji. ~ 

Lorenzaccio był różnie oceniany przez ostatnich sto osiem -

dziesiąt lat, często,jak całe dzieło Musseta, krytycznie; im 

bliżej czasów dzisiejszych, tym jednak lepiej. Mnie bliska, 

na pohybel Baudelaire' owi i Hugo, jest opinia Philippe' a 

Soupault z 1957 roku, który stwierdził bez ogródek: „( ... ) 

jego najgenialniejszym dziełem, które go usprawiedliwia 

i pozwala nadal uznawać za wielkiego poetę mimo słabości 

i nierówności jego sztuk pozostaje Lorenzaccio, dramat 

bez cienia wątpliwości będący najpotężniejszym dziełem 

teatralnym w całej dziewiętnastowiecznej literaturze fran

cuskiej".~ 

Paradoks przy wyrażaniu podziwu dla Lorenzaccia po

lega na tym, że jest to właściwie sztuka mało teatralna, 

niewdzięczna do wystawienia, której sama głośna lektura 

zajmuje ponad siedem godzin. Długie tyrady, niekończące 

się dialogi, nawet w przypadku postaci trzecioplanowych, 

nadmiar osób przemawiających nieraz długimi, skompli

kowanymi zdaniami, w stylu to lirycznym, to brutalnym; 

sam Musset miał być świadom, że pisze dramat bardziej 

do czytania niż dla sceny. I istotnie, za jego życia z powo

dów teatralnych oraz cenzuralnych (żadna władza, nawet 



demokratyczna, nie przepada za opowieścią o pragnieniu 

zmiany władzy) Lorenzaccio nigdy nie został wystawiony. 

Pierwsze przedstawienie sceniczne, z Sarah Bernhardt 

w roli gł6wnej, powstało dopiero w 1896 roku i to na pod

stawie adaptacji, a nie tekstu oryginalnego, a pierwsza 

istotna inscenizacja, kt6ra tekst uszanowała, pochodzi 

z 195'2 roku. Reżyserował Jean Vilar, rolę Lorenzaccia 

grał Gerard Philippe. Ale ta szczeg6lna niesceniczność 

Lorenzaccia okazuje się zarazem atutem dramatu. Bo 

też nadmiar gwałtownych sł6w, namiętnych monolog6w, 

radykalnych stwierdzeń, skrajnych sytuacji wytwarza ro

dzaj werwy, uniesienia, kt6re spajają dramat, windują go 

w g6rę, utrzymują bohater6w (i widz6w, pod warunkiem, 

że spektakl jest odpowiednio gorący) w - jeśli wolno tak 

powiedzieć - lekkiej lewitacji. }-a.I 

Samotny bohater zderzający się z wrogim mu światem: 

nic bardziej typowego dla tamtego czasu, dla romantycz

nych dramat6w, lecz u Musseta ten świat, wobec kt6rego 

wykrzykuje się swoje bunty, zapowiada swoje czyny, nie 

jest,jak u wielu innych, mniej lub bardziej abstrakqjny. 

Ten świat to miasto, żywe, pulsujące miasto, Florencja, 

kt6rą zdaje się trawić ta sama co Lorenzaccia gorączka 

i niepok6j. Florencja wibruje,jej przestrzeń gęstnieje, mia

sto poci się, wierci, jakby samo szykowało się do jakiegoś 

przesilenia, do gwałtownej przemiany. Coś nadchodzi, coś 

ma się zdarzyć, coś się rozpętało - odnosimy wrażenie, że 

zapowiedziane zab6jstwo, wyśniony czyn Lorenzaccia, 

jego obłędne marzenie promieniuje zawczasu na wszyst

kich, wprawia ludzi w sekretne drżenie, potęguje uczucia 

i myśli, rozpala je do jaskrawości. Niemal każdy z bohate-

r6w dramatu, nie tylko Lorenzaccio, zderza się z kresem, 

z czymś dla siebie ostatecznym, co sprawia, że każdy jest 

w tym wymiarze podobny do drugiego, każdy - nie tylko 

Lorenzaccio, lecz i Filip,jego synowie Piotr i Tomasz 

i Katarzyna, ciotka Lorenzaccia Katarzyna i margrabi

na Cibo i wreszcie sam Aleksander - uczestniczy w grze 

o najwyższą stawkę. Każdy z bohater6w ma własną sprawę 

do rozegrania, własny egzystencjalny interes do załatwie

nia, lecz, choć tak r6żne, łączą się one w jednym skrajnym 

porywie namiętności. }-a.i 

Bo też Musset napisał sztukę, kt6ra intuicyjnie oddaje 

istotę wielkiego teatru historycznego: mimo wszelkiej 

odmienności poszczeg6lnych postaci, dystansu między 

nimi, chodzi nie tyle o przedstawienie r6żnych zacho

wań ludzkich wobec historii, co o historię człowieka . 

Lorenzaccio zbiera niejako w sobie wszystkich wok6ł; 

jest kimś całkowicie osobnym, ale też odzwierciedla po

stawy innych, jest zarazem odmieńcem i sobowt6rem. 

Kimś, kto samotnie „przebył wszystkie głębokości" 

i „oglądał szczątki rozbitych okręt6w, białe kości i Le

wiatan6w" i kto odkrywa zarazem w sobie humanistycz

ną nostalgię Filipa oraz moralną zgniliznę Aleksandra; 

kto gardząc wszystkimi, wszystkich niejako rozumie, 

własnym życiem urzeczywistniając r6żne, sprzeczne 

wybory ludzi . }-a.i 

Czegoś takiego jeszcze we francuskim teatrze roman

tycznym nie było . Nie było w sztukach Hugo, Dumasa, 

Alfreda de Vigny takiego natężenia namiętności, takiej 

delirycznej atmosfery, tak wyraziście wyrażonej konfron

tacji człowieka z Historią. Owszem, od końca lat dwu-



dziestych zaczęła się we Francji teatralna rewolta, która 

prowadzona pod auspicjami Wiktora Hugo, chce gwał

townie i prowokująco zrzucić jarzmo teatralnej sztywnej 

tradycji klasycznej, wyjątkowo mocno we Francji obecnej, 

lecz manifesty, jak słynny manifest Hugo w posłowiu do 

swego Cromwella, przerastają napisane pod ich wpływem 

sztuki. Francuski dramat romantyczny pozostaje dziś 

raczej martwą literą. Liczą się postulaty, nie realizacje: 

jak najwięcej kolorytu lokalnego, jak najwięcej melanżu 

rodzajów i nastrojów, groteski i wzniosłości, powagi i ko

mizmu,jak najwięcej rzeczywistości codziennej, konkretu 

historycznego,jak najwięcej wielogłosowości,jak najwięcej 

swobody artystycznej zrywającej z klasycystycznym na

kazem jedności miejsca i akcji, jak najwięcej zmysłowej 

i intelektualnej presji na widza i dużo, dużo szekspirow

skiego ducha, który dotychczas na francuski teatr nie miał 

wpływu.~ 

Musset w romantycznej szkole Shakespeare' a wydaje się 

dzisiaj uczniem najlepszym - jego dramat jest najbar

dziej krwisty, nie papierowy. Jednak w Lorenzacciu idzie 

dalej, nie tylko wstrząsając zasadami klasycystycznymi, 

lecz także zdobywając się na wolność wobec nowych, 

romantycznych reguł. Podobnie jak tytułowy bohater, 

który swym własnym, niejasnym, chwilami wydawałoby 

się niezbornym, szaleńczym czy wręcz wariackim języ

kiem, swą ironią, swą bytową nieokreślonością podważa 

wszystkie zastałe wokół siebie języki - humanistyczny, po

lityczny, estetyczny, moralny, psychologiczny- wystawia 

je na ironiczne pośmiewisko, pokazując czczość wielkich 

słów Filipa, werbalnych mrzonek jego synów, fałszywych 

obietnic mieszczan, artystycznych idei malarza Tebaldeo 

(i tak dalej, i tak dalej), tak Musset zrzuca gorset nowej 

poprawności, idzie za własnym głosem, który dyktuje mu 

tę gorączkową, rozbuchaną opowieść. Jest w tym dramacie 

przeciw wszystkiemu i przeciw wszystkim. I może dlatego 

przetrwał;jes1i „zdradził XIX wiek",jak twierdził krąg 

Hugo, to na rzecz wieku XX i XXI, w którym Musse

towski teatr wciąż do nas przemawia. ~ 

Widziałem kilka słabych francuskich przedstawień Mus

seta - były zimne, bez werwy - i jedno wspaniałe, polskie. 

Było właśnie - wracam do ważnego dla mnie słowa - go

rące. Lorenzaccio Agnieszki Holland i Laco Adamika, 

przygotowany dla Teatru Telewizji w roku 1978 jest do 

dzisiaj spektaklem, który, wraz z przyjaciółmi z młodo

ści, zapamiętałem z tamtych lat najbardziej. Wrażenie 

było piorunujące; mieliśmy dwadzieścia lat i apetyt na 

bunt w każdej postaci. Lorenzaccio (grany przez Jerzego 

Stuhra) był jak „buntownik bez powodu" James Dean, był 

jak Belmondo z filmu Godarda biegnący „do utraty tchu", 

jak czysty i niewinny „buszujący w zbożu" Hol den Caul

field z powieści Salingera,jak Zbyszek Cybulski z Popiołu 

i diamentu (dzisiaj może ktoś pomyślałby o Julianie As

sange'u z Wikileaks). Oczywiście ówczesny kontekst po

lityczny przekabacał dramat florencki na dramat o czasie 

komunizmu, o walce z komuną, o heroizmie jednostek 

i bierności mas. Mieliśmy wrażenie, że przedstawienie 

Holland i Adamika wołało do Polaków (w ostatniej scenie 

kamera opuszcza scenę i pokazuje widza oglądającego 

w telewizorze spektakl): obudi się! działaj! zrób coś! pójdi 

za Lorenzacciem! ~ 



Tymczasem dramat Musseta, który oglądaliśmy z pew
nością naiwnie, dorainie, mówi nie tylko o konieczności 
i zarazem niedogodności wszelkiego czynu dla dobra spo
łeczeństwa czy narodu; mówi nie tylko o wiellcim rozcza
rowaniu,jakąprzynosi istnienie dla zbiorowości. Mówi,jak 
sądzę, to także, a może przede wszystkim: wobec historii 
każdy język, którego używamy, jest podejrzany, nieauten
tyczny. I, gorzej: nigdy nie będziemy panowali nad skutkami 
własnych decyzji i działań, i nigdy nie będziemy wiedzieli 
o sobie, kim jesteśmy. Lorenzaccio, nie wiadomo kto. Lo
renzaccio pragnący tańczyć na chwilę przed zabójstwem 
Aleksandra, odczuwający nagłą komunię z własnym życiem 
i z istnieniem jako takim, przeżywający chwilę błogostanu, 
weselnej radości, i Lorenzaccio, który wie dobrze, natych
miast rozumie, że jego czyn trafia nie tylko w kompletną 
pustkę społeczną, lecz, co więcej, nie oznacza nic, do ni
czego nie odsyła, nie wnosi żadnego sensu i nie ustanawia 
go wreszcie kimś. Lorenzaccio poeta, pisujący w młodości 
wiersze, opowiadający o swej dawnej miłości do książek 
i Lorenzaccio, który inscenizuje zabójstwo niczym sztukę 
teatralną, własny teatr w teatrze ludzkim, przygotowuje 
je jak dzieło sztuki, gdzie to zbrodnia ma się stać gestem 
artystycznym, gdzie to szpada zastępuje pióro i krew ma 
być pięknem. Lorenzaccio zapowiadający tyranobójstwo 
jako rewolucyjny akt sprawiedliwości i Lorenzaccio pytający 
siebie w zdziwieniu: „cóż mi uczynił ten człowiek?". Lo
renzaccio snujący opowieść o swej pierwotnej niewinności 
i czystości (,Jak lilia") i Lorenzaccio pojmujący przeni
kliwie, że działa przez pychę, a nie wyłącznie z wyrzutów 
sumienia, że być może i on tworzy o sobie mit, wymyśla 

autointerpretację zasłaniającą prawdę Oecz czym miałaby 
ona być?) o swoim życiu. ~ 
Bo czy rzeczywiście tak być miało: był czysty i niewinny, 
przywdział maskę, poznał nieczystość i winę, maska przy
lgnęła do twarzy, zło wniknęło w duszę i tyranobójstwo 
miało się okazać jedyną możliwą drogą prowadzącą do 
oczyszczenia? Tak brzmi jego konfesr.jna wersja oficjalna, 
ale Lorenzaccio dopuszcza mys1,jes1i nie wprost o jalcimś 
własnym, pierwotnym skażeniu, to przynajmniej o fatalnym 
naznaczeniu, którego padł ofiarą i które zaburzyło w nim 
rozumienie własnego postępowania, rozwikływanie wła
snych intencji. I pojmuje też, że sam wpada w sidła własnego 
języka, terroryzującego pojęcia humanistycznego Ideału, 
który wyznaczył mu sposób opowieści o własnym życiu i o 
jego przewartościowaniu. Lorenzaccio nie jest tylko drama
tem o wiellcim romantycznym czynie i o nieudanej próbie 
przemiany bohatera. Jest również dramatem o okoliczno
ściach czynu, których odczytanie ze wszech stron natrafia 
na opór.~ 
Bezduszna Historia dostaje nowej pożywki, zanosi się na 
rewolucję, zduszoną w zarodku,jedne rządy tyrańskie za
stępują inne. Ale wszystko inne w Lorenzacciu przegrywa: 
miasto, republika, demokracja,język, wartości, wiara w dru
giego człowieka. Pozostaje wiellcie znużenie Lorenzaccia, 
znak, że (jego) życie tu było, dokonało pełnego obrotu, 
gorączkowo siebie objawiło, by szybko opaść, zniknąć, oka
zać zbędnym poruszeniem w ogromie dziejów. Dlatego 
bohater Musseta nie może tu mieć nawet grobu, żadnego 
kamienia, żadnego miejsca oznaczonego swym imieniem. 
Lorenzaccio, nie wiadomo kto. 



Genealogia Lorenzaccia 

D 
do napisania Lorenzaccia zainspirowała Alfreda 

de Musset jego ówczesna kochanka George 

Sand. To ona przedstawiła mu rękopis Une con

spiration en I5')7 (Spisek roku Ifj7) - szkic dramatu histo

rycznego w sześciu scenach. Akcja utworu została zaczerp

nięta ze Storia Fiorentina (Kroniki florenckie) autorstwa 

Benedetto Varchiego (1ro2-1r62), świadka zamieszek 

we Florencji. S:-.., 

Do kroniki odwołał się również de Musset, pisząc 

w 1834roku swoją w pełni dramatyczną wersję florenckich 

wydarzeń . Poeta zmienił jednak historię: o ile prawdziwy 

Lorenzaccio przeżył po zabójstwie księcia Florencji jesz

cze kilka lat, o tyle Lorenzaccio Musseta ginie po doko

naniu zamachu na Aleksandra. 



BENEDETTO VARCHI 

./(roniki.fl,orenckie 
Fragment XV Księgi 

N
adeszła noc, kt6rą los wyznaczył na nieszczęsną 

śmierć księcia Aleksandra. Doszło do niej mię

dzy godziną piątą a sz6stą, w sobotę przed 

Objawieniem Pańskim, 6 stycznia Ifj6 roku (licząc jak 

florentczycy, dla kt6rych nowy dzień zaczyna się po za

chodzie słońca) . Książę nie ukończył jeszcze dwudziestu 

sześciu lat. O śmierci tej wiele m6wiono i pisano, ale ja 

opowiem o niej najdokładniej, gdyż usłyszałem o niej z ust 

samego Lorenza w jego posiadłości, osiem mil od Padwy, 

i z ust Scoronconcola, w domu Strozzich w Wenecji; tyl

ko od nich, od nikogo innego, można było dowiedzieć się 

niezbitych fakt6w,jes1i tylko - wedle mojego odczucia -

nie zechcieli kłamać. Zanim opowiem o tym wydarzeniu, 

warto wspomnieć o życiu i obyczajach samego Lorenza. 

Urodził się we Florencji w 1r1+ roku, 24 marca, jako 

syn Piotra Franciszka Medyceusza, wnuk Wawrzyńca 

i prawnuk Wawrzyńca, brata Kosmy - oraz Marii, c6r

ki Tomasza Soderiniego, syna Pawła Antoniego, damy 

o rzadko spotykanej mądrości i dobroci, kt6ra po przed

wczesnej śmierci męża wychowywała dziecko z największą 

troską i staraniem. Ledwie jednak chłopak wyzwolił się (po 

ukończeniu pierwszych szk6ł, co ułatwiła mu jego nadzwy

czaj bystra inteligencja) spod opieki matki i nauczyciela, 

zaczął dawać oznaki umysłowości niespokojnej, nienasyco-

nej i skłonnej do złego . Niedługo potem, naśladując reguły 

i zachowanie Filipa Strozziego, począł jawnie naigrawać 

się z wszelkich spraw boskich i ludzkich, spotykać się -

miast z r6wnymi sobie - z ludimi warstw pośledniejszych, 

kt6rzy nie tylko darzyli go szacunkiem, ale też schlebiali 

jego skłonnościom. Spełniał wszystkie swoje zachcianki, 

zwłaszcza miłosne, nie zważając na płeć, wiek ani pocho

dzenie. Choć przymilał się do wszystkich, w głębi duszy 

nie poważał nikogo. Chorobliwie pragnął sławy i nie skąpił 

sł6w ani czyn6w, kt6re w jego ocenie mogły przydać mu re

pu tagi człowieka wytwornego, o przenikliwym umys1e. Był 

wątły, a nawet cherlawy; dlatego wołano nań Lorenzino; nie 

śmiał się, lecz szydził, i choć posiadał więcej wdzięku niż 

urody, gdyż pociemniała twarz nasiąkła mu melancholią, 

w kwiecie młodości był szczeg6lnie hołubiony przez pa

pieża Klemensa; mimo to powziął zamiar, by go zabić (jak 

sam przyznał po zamordowaniu Aleksandra). Franciszka, 

syna Rafała Medyceusza, papieskiego rywala, młodzieńca 

wykształconego i rokującego wielkie nadzieje, sprowadził 

na tak złą drogę, że ten niemal stracił rozum i stał się 

pośmiewiskiem całego rzymskiego dworu, po czym od

prawiono go do Florencji jako szaleńca. W tym samym 

czasie Lorenzo naraził się na niełaskę papieża i nienawiść 

wszystkich rzymian z tego oto powodu: kt6regoś ranka 

na Łuku Konstantyna i w innych miejscach Rzymu zna

leziono liczne rzeiby pozbawione gł6w. Klemens wpadł 

w taką wściekłość, że zarządził (nie sądząc, że to sprawka 

Lorenza), by wandala - kimkolwiek był, za wyjątkiem kar

dynała [Hipolita J Medyceusza - natychmiast powieszono, 

bez żadnego procesu. Tenże kardynał pośpieszył do pa-
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pieża, tłumacząc czyn Loren za jego młodością i odzie

dziczoną po przodkach Medyceuszach namiętnością do 

antyku. Z trudem ugasił gniew papieża, a Lorenza nazwał 

hańbą i zakałą Medyceuszy. Ten, mimo wstawiennićl:wa 

krewnego, musiał jednak opuścić Rzym wskutek dwóch 

dekretów o banicji: autorem jednego był Caporioni, który 

zakazał mu przebywać w mieście, drugiego zaś - senator, 

który każdemu, kto zabiłby go w Rzymie, zapewniał nie 

tylko bezkarność, ale i wynagrodzenie; wielmożny Fran

cesco Maria Molza, wielki mówca i uczony w literaturze 

greckiej, łacińskiej i włoskiej, wygłosił zaś przeciw niemu 

łacińską tyradę w rzymskiej Akademii, zaprzęgając do 

dzieła zniszczenia całą swoją wiedzę i umiejętności . ~ 

Wróciwszy do Florencji, Lorenzo zaczął nadskakiwać 

księciu Aleksandrowi; tak doskonale udawał, tak bezgra

nicznie poddał mu się we wszystkim na wszelkie możliwe 

sposoby, że zdołał go przekonać, że dlań szpieguje: utrzy

mywał tajne stosunki z banitami i każdego dnia pokazywał 

mu listy otrzymane od tego czy innego z nich. Był tak 

strachliwy, że nie tylko nie chciał nosić ani używać żadnej 

broni, lecz nawet o niej słyszeć, a książę naśmiewał się 

z tego tchórzostwa. Ponieważ oddawał się nauce, a przede 

wszystkim często chadzał sam i zdawał się nie dbać o bo

gaćl:wa i honory, książę nazywał go Filozofem, podczas 

gdy ci, którzy znali go dobrze, wołali nań Lorenzaccio. 

Przy każdej okazji książę brał jego stronę, zwłaszcza prze

ciw Kosmie, swemu kuzynowi, którego Lorenzo gorąco 

nienawidził z uwagi na różnicę, a nawet przeciwieństwo 

charakterów i zwyczajów, lecz również z racji ważnego 

procesu,jaki Kosma wytoczył mu w sprawie spadkowej . ~ 

Z tych to przyczyn książę darzył Lorenza takim zaufa

niem, że nie wystarczało mu, by ten służył mu za stręczy

ciela wobec kobiet - pobożnych i niewierzących, panien, 

mężatek i wdów, szlachcianek i mieszczanek, młodych 

i bardziej dojrzałych - zapragnął jeszcze, by Lorenzo 

przyprowadził doń siostrę swojej matki, kobietę cudownej 

urody, równie cnotliwą, co piękną, żonę Leonarda Gi

noriego, zamieszkałą nieopodal tylnego wyjścia z pałacu 

Medyceuszy. ~ 

Lorenzo, który tylko czekał na taką okazję, wyjaśnił księ

ciu, że będą z tym problemy, lecz uczyni co w jego mocy. 

Oznajmił, że w gruncie rzeczy wszystkie kobiety są takie 

same, a mąż wybranki Aleksandra akurat jest w Neapolu, 

w bardzo trudnej sytuacji, gdyż wplątał się w jakieś kło

potliwe przedsięwzięcie. ~ 

I choć nigdy o tym ciotce nie wspomniał, przekonywał 

księcia, że owszem, kobieta mocno się opiera, lecz że wpły

nie na jej wolę tak, by była mu całkiem powolna. W tym 

samym czasie Lorenzo spotykał się z niejakim Michelem 

Del Tovalaccino, zwanym Scoronconcolo, od którego uzy

skał łaskę, gdy skazano go na śmierć za zabójstwo. Podczas 

rozmów tych często żalił się, że pewien dworski nudziarz 

bez powodu szydzi zeń i drwi z wszystkiego, co robi . ,,Ale 

na Boga!" - dodawał ... Na te słowa Scoronconcolo, uno

sząc się, mawiał: „ Wyjaw mi tylko jego imię, a ja zrobię 

resztę;już więcej nie będzie ci się naprzykrzał". Ponieważ 

z każdym dniem zaznawał pieszczot i pochlebstw, zaczął 

naciskać Lorenza, by powiedział mu, kim jest ten człowiek 

i o nic więcej się nie martwił. Ten zaś odparł: „Niestety, 

nie! To faworyt księcia. - Niech sobie będzie, kim chce" -



rzekł Scoronconcolo, po czym w języku, jakiego używają 

zwykle podobni rębacze, wykrzyknął: "Zarżnę go, chocby 

był samym Chrystusem!" 5-a.i 
Widząc, że zabiegi przyniosły skutek, Lorenzo przypro

wadził go kt6regoś ranka na śniadanie, jak często czynił 

pomimo napominań i drwin ze strony matki, i rzekł: "Po

nieważ składasz mi tak solenne obietnice i jestem pewien, 

że mnie nie zawiedziesz, tak jak i ja ciebie, niezależnie od 

okoliczności, stosownie do moich sił, niech będzie, lecz 

ja także chcę przy tym być, zaś aby zamach się udał, za

prowadzę go w miejsce, gdzie nic nam nie grozi, i jestem 

pewien, że nam się uda". 5-a.i 
A jako że wydawało mu się, że wspomniana noc jest po 

temu doskonałą okazją, zwłaszcza że Alessandro Vi

telli [kondotier w służbie księcia J przebywał akurat 

w Citta-di-Castello, po obiedzie szepnął księciu na ucho, 

że pieniędzmi nakłonił wreszcie ciotkę do spotkania w sto

sownym momencie, pod warunkiem, że stawi się sam, dys

kretnie w jego komnacie, wystrzegając się nade wszystko, 

w trosce o honor damy, by nikt nie widział, jak wchodzi 

i wychodzi; wtedy natychmiast po nią p6jdzie. Jedno jest 

pewne: ubrawszy obszerny satynowy płaszcz w stylu ne

apolitańskim, podszyty sobolami, wybierając rękawiczki, 

z kt6rychjedne były z drucianej siatki, drugie zaś spry

skane perfumą, książę zawahał się i spytał: "Kt6re włożyć? 

Wojenne czy miłosne?" Wybierając te ostatnie, wyszedł 

tylko z czterema osobami: Giomem, Węgrem, kapitanem 

Justynianem z Ceseny oraz sługą zwanym Aleksandrem. 

Gdy doszedł na plac Świętego Marka, gdzie się skierował, 
by uniknąć szpieg6w, odprawił ich wszystkich pod pre-
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tekstem, że chce zostać sam, za wyjątkiem Węgra, kt6ry 

stanął przed domem Sostegnich, niemal naprzeciw domu 

Lorenza, z rozkazem, by się nie ruszał, nie pokazywał, 

ktokolwiek by wchodził bądi wychodził. Ten jednak po

stał czas jakiś na posterunku, po czym wr6cił do komnaty 

księcia i zasnął. 5-a.i 
Dotarłszy do komnaty Lorenza, gdzie palił się kominek, 

książę zdjął szpadę i rzucił się na ł6żko; Lorenzo chwy

cił broń i zawinął pas wok6ł rękojeści, by nie dało sięjej 

szybko wyciągnąć. Postawił ją u wezgłowia, zalecił księciu 

odpoczynek, pociągnął za drzwi, kt6re same się zamykały, 

i, idąc po Scoronconcola, rzucił radośnie: „Bracie! Chwi

la nadeszła, zamknąłem w komnacie wroga, o kt6rym ci 

m6wiłem; śpi". „Chodimy więc" - odparł Scoronconcolo. 

Gdy byli na podeście schod6w, Lorenzo odwr6cił się do 

niego i rzekł: „Nie zważaj, że to przyjaciel księcia; skup 

się tylko na ciosie". „Tak właśnie uczynię - odpowiedział 

towarzysz - choćby był to i sam książę". „Wszystko na 

miejscu - szepnął uradowany Lorenzo - nie może nam 

już umknąć, chodimy". „Chodimy" - powt6rzył Sco

ronconcolo. 5-a.i 
Lorenzo uni6sł zasuwę drzwi, kt6re za pierwszym ra

zem się nie otworzyły, następnie wszedł i rzekł: „Śpisz, 
panie?". Wypowiadając te słowa, zadał księciu cios szpadą. 

Pchnięcie było śmiertelne, gdyż przeszyło nerkę i przebiło 

błonę, kt6rą Grecy nazywają„diafragmą'', zaś rzymianie 

„przegrodą pośrednią'', a kt6ra niczym pas oddziela jamę 

piersiową, w kt6rej znajduje się serce i pozostałe narządy 

służące do oddychania, od jamy brzusznej, gdzie mieści 

się wątroba i pozostałe narządy trawienne oraz płcio-



we. Książę spał lub udawał śpiącego z twarzą zwr6coną 

w drugą stronę: gdy otrzymał ten straszliwy cios, stoczył 

się i czmychnął między ł6żkiem a ścianą w stronę drzwi, 

chwytając podn6żek jak tarczę. Scoronconcolo zadał mu 

jednak sieczny cios w twarz, rozszarpując skroń i roz

cinając większą część lewego policzka; Lorenzo nato

miast pchnął go na ł6żko, przygni6tł całym ciałem, zaś 

aby stłumić jego krzyk, ścisnął wargi kciukiem i palcem 

wskazującym lewej ręki, m6wiąc: „Panie, to już koniec". 

Wtedy książę, chcąc się za wszelką cenę uwolnić, ugryzł 

go w kciuk z taką wściekłością, że Lorenzo upadł, a że 

nie m6gł chwycić szpady, zawołał Scoronconcola na po

moc. Ten biegał to z jednej, to z drugiej strony, nie mogąc 

pchnąć Aleksandra tak, by nie ranić jednocześnie Loren

za, kt6rego książę ściskał obiema rękami . Zaczął więc kłuć 

między nogami Lorenza. Tym sposobem przebijał jednak 

tylko materac, toteż chwycił n6ż, kt6ry przez przypadek 

wziął ze sobą, i, wbijając go w gardło księcia, kręcił nim 

jak świdrem, aż w końcu go zarżnął. Po śmierci zadali mu 

jeszcze inne rany. Jego krew zalała całą komnatę. Rzecz 

godna uwagi: przez cały ten czas, kiedy leżał przygnie

ciony przez Lorenza i patrzył, jak Scoronconcolo miota 

się i szamocze, żeby go zabić, nie skarżył się, nie prosił 

o łaskę i nie puścił palca, kt6ry z wściekłością trzymał 

w zębach . Po śmierci książę ześlizgnął się na podłogę, 

lecz podnieśli go zbrukanego krwią i, ułożywszy na ł6ż

ku, okryli zasłoną, kt6rą naciągnął na siebie przed za

śnięciem (udawanym,jak twierdzą niekt6rzy). M6wiono, 

że użył tej sztuczki, gdyż wiedział, że Katarzyna, kt6rej 

oczekiwał, była bardzo wymowna, a nie umiejąc prawić 

komplement6w, chciał tym sposobem uniknąć silenia się 

na uprzejmości . 5-.,.i 

Gdy ułożyli już księcia, Lorenzo zapragnął dowiedzieć się, 

czy ich słyszano, a przede wszystkim trochę się odprężyć 

i zaczerpnąć powietrza (był bowiem wyczerpany i niemal 

bez tchu), toteż wyjrzał przez jedno z okien wychodzą

cych na via larga. Niekt6rzy domownicy, w szczeg61ności 

Maria, matka pana Kosmy, słyszeli hałas i tupot; nikt się 

jednak nie ruszył, gdyż Lorenzo od dłuższego czasu miał 

zwyczaj sprowadzać do tej komnaty liczne grupki przy

jaci6ł. A wesołkowie ci często udawali bijatyki i urządzali 

bieganiny pośr6d krzyk6w: „Dalej! Zabij go! Zdrajca! 

Zabiłeś mnie!" i tym podobnych wrzask6w. 

przełożył Tomasz Swoboda 





GEORGE SAND 

Spisek roku 1157 

Scena 6 

Komnata Lorenza. 

Wchodzi Ksiqżr i rzuca szpadr na łóżko. Podchodzi do komin

ka, w tym czasie Lorenzo bierze szpadr i przywiqz19e rrkqeść 

do pasa, tak by nie można było łatwo Jd wyjqć. 

LORENZO: Chowam szpadę pod wezgłowiem. W takich 

chwilach trzeba być zawsze gotowym do obrony. Przy tym 

kobieta, dla której się narażamy, nie powinna się domyślać, 

że dla własnego bezpieczeństwa choćby na chwilę prze

stajemy o niej mys1eć. 

KSIĄ_ŻF(: Wnosisz, że mam się tu czego obawiać? 

LORENZO: Przez najbliższych kilka godzin tylko ja mógł

bym zakłócić wasz odpoczynek. 

KSIĄ_ŻF(: Będę więc spokojny. Znam twoją wartość. Ach, 

ten ogień wrócił mnie do życia! Byłem iście skostniały. 

(Zd~jm19e płaszcz.) Słuchaj: wiesz, że nie znoszę błahych 

pogaduszek z kobietami. A Katarzyna wielce jest podobno 

wymowna i oczytana. Mnie kurz z książek wprost dusi i nie 

umiem kochać się z metaforami. Uprzedi ją, proszę, by 
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nie oczekiwała komplementów i oszczędziła mi udawanego 

oporu, na który się nie nabiorę, wszak znam te wszystkie 

sztuczki. 

LORENZO: Katarzyna wie, że nie może spodziewać się 

kornych błagań,jakimi zarzuciłby ją pai czy poeta. Mys1ę, 

że Wasza Wysokość powinien tylko położyć się do łóżka. 

Kto pierwszy wejdzie ... 

KSIĄ_ŻF(: Dobrze. ldi. 

LORENZO: Proszę tylko o jedno: przygasić nieco kominek. 

Mrok ośmieli jej płoche kroki. 

KSIĄ_ŻF(: Mrok to bezkarność dla kobiet. Rób jak chcesz. 

(Lorenzo wychodzi. Ksiqżr rozwiqzuje wfłqżki swqego 

kaflana. ) Nie dla mnie francuskie umizgi, na kolanach, 

z Królową i Boginią na ustach, zwłaszcza po kolacji, gdy 

wyborne hiszpańskie wino uderza do głowy i plącze język. 

Poza tym kobieta to anioł, póki jej pożądamy. Gdy jest już 

nasza, to tylko kobieta. Obrazilibyśmy ją zresztą, trzyma

jąc za słowo przy każdej odmowie. Niech Lorenzo zaleca 

się w moim imieniu! Jest w tym dobry. Podaje mi kielich 

rozkoszy, a ja go spijam. Jego siostra! Tylko tego brako

wało do jego hańby. Jutro cały dwór będzie się zeń śmiał, 

z Valorim na czele. (Wybjja szófła.) Witam cię, godzino 

miłości i rozkoszy; bądi najpiękniejszą w moim życiu! 

Owj/a sir gronofłajowym kocem i rzuca na łóżko. 
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LORENZO szeptem do Scoronconcola, na progu komnaty: Już 

czas. Nie zawahasz się? 

SCORONCONCOLO szeptem: Do kroćset! Idziemy! 

LORENZO: Serce tak mi kołacze, że nie mogę się ruszyć. 

SCORONCONCOLO: Jeśli się boisz,ja p6jdę z przodu. 

LORENZO zatrzymując go: Nie! To z radości. (Podchodzi 

do łóżka ze szpadą w ręku i uchyla zasłonę.) Śpisz już, Panie? 

(Przeszywa ciało szpadą.) Zrobione! 

Książę z krzykiem fłacza się na podłogę. Scoronconcolo kaleczy 

mu policzek sztyletem. Zakrwawiony Książę wfłaje i w po

mieszaniu biega po komnacie. 

LORENZO: Nieudaczniku, trafiłeś w twarz. Bij w serce, 

w serce! (Do księcia.) Hej, Panie, trochę ciszej! Oto knebel. 

Wkłada mu palce do urt. 

SCORONCONCOLO: Potępieniec skacze jak pantera. Gdzie 

jesteś, Panie? Nic nie widzę! 

LORENZO: Mam go pod sobą! (Rzuca księcia na łóżko.) 

Przeklęty! Kąsasz jak wściekły pies. Trudno. Zgniniesz 

od ręki Lorenzaccia. 

SCORONCONCOLO: Odsuń się, Panie, bym m6gł go trafić. 
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LORENZO: Nie mogę. Ten kundel miażdży w zębach m6j 

kciuk. Tracę siły. Boli. Zabij go szybko! (Scoronconcolo za

g;lę/Jia swójsztylet. ) Rozprułeś materac! Odgryzie mi palec. 

SCORONCONCOLO wyciąga z kieszeni nóż: Niech się jak 

wieprz wykrwawi. Puszcza? 

LORENZO: Wbij mu n6ż w gardło. Dobrze! Uścisk trochę 

zelżał. Ach, głowa opada, mięśnie rozkurczone. Umiera. 

Patrz,jaki ohydny! 

SCORONCONCOLO: Jeszcze cztery, pięć cios6w w pierś. 

Chcę go widzieć całkiem martwym. 

LORENZO schodzi z łóżka: Wreszcie! (Patrzy na za

krwawioną rękę.) Palec okaleczony na zawsze. Tym le

piej! To chwalebna rana, po wsze czasy będzie dla mnie 

wspomnieniem. 

SCORONCONCOLO: Panie, co zrobimy Z ciałem? W ostat

niej konwulsji podskoczył jak żaba i leży na ziemi. N a Lu

cyfera, pragnął życia tak samo, jak my jego śmierci . 

LORENZO: Pom6ż mi go podnieść. 

przełożył Tomasz Swoboda 
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ALFRED DE MussET 

Lorenz accio 

Scena II Akt IV 

Pokój Lorenza. Wchodzq Ksiqżr i Lorenzo. 

KSL\ŻĘ: Zziąbłem, diabelnie jest zimno. (odpina szpadr) 

Co ty tam robisz, kochasiu? 

LORENZO: Owijam pendent wokół szpady i kładęją pod 

wezgłowie. Dobrze jest mieć zawsze broń pod ręką. 

Zawjja pendent tak, by szpada nie mogla WY.JfĆ z pochwy. 

KSL\ŻĘ: Wiesz przecie, że nie lubię wymownych kobiet, 

a słyszę że Katarzyna błyszczy elokwencją. Żeby uniknąć 
rozmów położę się do łóżka. Ale powiedz, czemu prosiłeś 

o konie biskupa Marzi? 

LORENZO: Żeby odwiedzić brata; pisze mi, że bardzo 

jest chory. 

KSL\ŻĘ: ldi teraz po ciotkę. 

LORENZO: Już idę . 

Wychodzi. 

KSL\ŻĘ: Zalecać się do kobiety, która odpowiada "tak", 

gdy ją pytasz: "tak czy nie", wydawało mi się zawsze bardzo 

głupie i godne tylko Francuzów. Zwłaszcza dziś, kiedy 

podjadłem sobie tęgo, nie potrafiłbym powiedzieć choć

by: "moje serce, mojeż ty kochanie'', do samej infantki 

hiszpańskiej . Udam, że śpię; może nie będzie to bardzo 

rycerskie, ale za to wygodne. 

Kładzie sir Wchodzi Lorenzo ze szpadq w dłoni. 

LORENZO: Czy śpisz, mój Książę? 

Zadaje mu cios. 

KSL\ŻĘ: To ty, Renzo? 

LORENZO: Bądi tego pewien, panie. 

Zadqje mu drugi cios. Wchodzi Scoronconcolo. 

SCORONCONCOLO: Gotowe? 

LORENZO: Spójrz, ugryzł mnie w palec. Do śmierci za

chowam tę krwawą obrączkę, klejnot nieoszacowany. 

SCORONCONCOLO: Wielki Boże! To Książę Florencji. 

LORENZO siadqjqc na parapecie: Jaka piękna noc! Jakie 

czyste powietrze! Oddychaj, oddychaj, serce pijane ra

dością. 

SCORONCONCOLO: Chodi, panie, Zrobiliśmy dosyć; ucie

kajmy. 

LORENZO: Jaki łagodny i pachnący wiatr! Wszystkie kwia-



ty otwierają się na łąkach. O wspaniała naturo! O wieczny 

spokoju! 

SCORONCONCOLO: Ten wiatr zmrozi tylko pot na twojej 

twar'Zy. Chodimy, panie. 

LORENZO: Boże dobroci! Co za chwila! 

SCORONCONCOLO na stronie: W szczególnym jest 

stanie ducha. Co do mnie, zmykam. 

Chce WYJSĆ. 

LORENZO: Czekaj! Zaciągnij firanki . Teraz daj mi klucz 

od tego pokoju. 

SCORONCONCOLO: Żeby tylko sąsiedzi nic nie usłyszeli! 

LORENZO: Zapomniałeś, że pr'Zywykli do naszych wr'Za

sk6w? Chodi, idziemy. 

Wychodzq. 



Andrzej Kopiczyński (Aleksander de Medici), Zdzisław Wardejn (Lorenzo Medici) 

„Lorenzaccio" w Teatrze Narodowym 
premiera 20 października 1972 

ALFRED DE MUSSET 

LORENZACCIO 
(LORENZACCIO) 

Przekład : JOANNA GUZE 

os oby: 

AleksandeT de Medici, książę 
Florencji później Kosma Medi
ci, książę Florenc;i 

Lorenzo Medici, (Lorenzaccio) 

Kard11nał Cibo 

Margrabia Cibo, jego brat 

Messer Maurizio, 
kanclerz Rad11 Ośmiu 

Kard11nal Baccio Valori, wysłan-
nik Stolic11 Apostolskiej 

Guliano Salviati 

Filip Strozzi 

Piotr Strozei 

Tomasz Strozzi 

Leon Strozzi, przeor z Kapui 

Bindo Aitouiti, wuj Lorenza 

Venturi, mieszczanin 

Teboldeo, malarz 

Scoronconcolo, zbir 

Maffio, mieszczanin 

Giomo Węgierczyk, 
zaufany dworzanin księcia 

Palla RucceI!ai 

Niccolini 

Vettori 

Guicciardini 

- ANDRZEJ KOPICZYN'SKI 

- ZDZISŁAW WARDEJN 

- HENRYK BĄK 

- JANUSZ BYLCZYI'lSKI 

- WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 

- JÓZEF PIERACKI 

- EDWARD SOSNA 

- HENRYK MACHALICA 

- ALEKSANDER IWANIEC 

- LESZEK TELESZYN'SKI 

- JAN MACHULSKI 

- SEWERYN BUTRYM 

- ZBIGNIEW KRY"&SKI 

- TADEUSZ JANCZAR 

- MAREK DĄBROWSKI 

- RYSZARD NADROWSKI 

- SYLWESTER PAWŁOWSKI 

- MICHAŁ PLUCI1'l'SKI 

-ANDRZEJ BOGUCKI 

- WŁADYSŁAW EBERT 

- WOJCIECH BRZOZOWICZ 
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Conigiani 

Corsi 
Capponi 

Roberto COTsini, zarzqdca 
twierdz11 

Alamanno Salviati 

Franciszek Pazzi 

Złotnik 

Kupiec 

W11gnaniec I 

W11gnaniec II 

W11gnaniec III 

W11gnaniec IV 

Kawaler I 

Kawaler II 

Oficer 

Żołnierz I 

Żołnierz II 

żołnierz III 

Żołnierz IV 
Zwolennic11 Strozzich 

Mieszczanin I 

Mieszczanin II 

Mieszczanin III 

Agnolo, slutąc11 

Slepiec 

Margrabina Cibo 

- CZESŁAW BYSZEWSKI 

- WOJCIECH ZEIDLER 

- CZESŁAW JAROSZYŃSKI 

- MACIEJ GÓRAJ 

- WŁADYSŁAW KACZMARSKI 

- KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI 

- EUGENIUSZ ROBACZEWSKI 

- JERZY TUREK 

- WOJCIECH ZEIDLER 

- CZESŁAW LASOTA 

- KAZIMIERZ ZARZYCKI 

- ROMAN BARTOSIEWICZ 

- KAROL STĘPKOWSKI 

MIECZYSLA W HRYNIEWICZ 
(PWST) 

- ROMAN BARTOSIEWICZ 

- WOJCIECH BRZOZOWICZ 

- MACIEJ GÓRAJ 

- KAZIMIERZ JANUS 

• • • 
• • • 

- ROMAN BARTOSIEWICZ 
WOJCIECH BRZOZOWICZ 
MACIEJ GÓRAJ 
ZBIGNIEW KRY1'1SKI 
CZESLA W LASOTA 
KRZYSZTOF WIECZOREK 
WILHELM WICHURSKI 
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI 
WOJCIECH ZEIDLER 

- WŁADYSLA W EBERT 

- WILHELM WICHURSKI 

- KRZYSZTOF WIECZOREK 

- KAZIMIERZ JANUS 

- MACIEJ GÓRAJ 

- ALEKSANDRA ZA WIER USZAN-
KA 

Maria Soderini, matka LOTenza - BOHDANA MAJDA 
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Katarzyna Ginori, ciotka Lorenza - JOLANTA RUSSEK-GORZYŃ-
SKA 

Luiza Strozzi - JOANNA SOBIESKA 

Kobieta I - DANUTA WODYŃSKA 

Kobieta II - ALICJA Ml9ULANKA 

Kobieta III - ELEONORA HARDOCK 

Dama I - GRAŻYNA STANISZEWSKA 

Dama Il - MARIA SEROCZYŃSKA 

Gabriela - ANITA DYMSZOWNA 

Maski: ANITA DYMSZÓWNA, EWA POKAS, JOLANTA RUSSEK
-GÓRZYŃSKA, MARIA SEROCZYŃSKA, EW A SK.ARżANKA, JOAN
NA SOBIESKA, GRAŻYNA STANISZEWSKA, ROMAN BARTOSIE
WICZ, WŁODZIMIERZ BEDNARSKI, WOJCIECH BRZOZOWICZ, MA
REK DĄBROWSKI, ALEKSANDER IWANIEC, ANDRZEJ KOPICZYŃ
SKI, SYLWESTER PAWŁOWSKI, KAROL STĘPKOWSKI, LESZEK 
TELESZYŃSKI, KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI, MIECZYSŁAW HRY
NIEWICZ (PWST). 

Scenografia 
MARIAN KOŁODZIEJ 

Reżyseria 

TADEUSZ MINC 

Muzyka 
ZYGMUNT KONIECZNY 

Asystenci reżysera : RYSZARD NADROWSKI 
WOJCIECH ZEIDLER 

• 
Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

ADAM HANUSZKIEWICZ 

Zastępca Dyrektora 
TADEUSZ KAŻMIERSKI 

Kierownik Literacki 
JERZY S. SITO 

WDA-I. Zam. 4663n2. Nakład 10.000. A-17. 
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Henryk Bąk ( Kardynał Cibo) scena zbiorowa 



JACQUES LASSALLE 

Aktor, reżyser, pedagog, dramatopisarz, dyrektor teatrów. Ukończył studia teatralne 

w Conservatoire National Supfrieur d'Art Dramatique. W łatach 1969- 1981 był 

wykładowcą paryskiego Institut d'Etudes Theatrales, w 1982 roku został profeso

rem Conservatoire. 

W 1967 roku założył teatr studyjny w Vitry (Studio-Theatre de Vitry), którym kiero

wał do 1982 roku. Tu wystawiał sztuki Mołihe'a, Labiche'a, Marivaux, Goldoniego, 

Boccaccia, Ruzante'a, Shakespeare'a. Współpracował ze współczesnymi autorami 

(Vinaver, KroetZ, Kundera, Besset, Sarraza, Sarraute, Henckel), pisał i wystawiał 

własne sztuki, organizował dyskusje i przedstawienia uliczne. 

Wiatach 1981-1990 był dyrektorem Theatre National w Strasburgu, gdzie wystawił 

m.in. Tartuffe'a Molihe'a (1981), Woyzecka Biichnera (1984), L'Heureux Stratageme 

Marivaux (1984), Profesora Taram1e Adamova (198r), Emilir Galotti Lessinga (198r), 

Rosmmholm Ibsena (1987), Amfitriona Molihe'a (1988), Mqdrq żonę Goldoniego 

(1989). Wiatach 1990-1991 sprawował funkcję administratora generalnego Comedie

Fran\aise, gdzie wyreżyserował m.in. Hrabinę d'ErcarbagnM (1992), Grzegorza 

Dyndałę (1992) i Don Juana (1991) Moli he' a, La serva amoroJa Goldoniego (1992), 

Płatonowa Czechowa (2oor). Po trzech latach został zdymisjonowany w wyniku 

nieprzychylnych mu zmian politycznych. 

W roku 1994 znów założył własny zespół - La Compagnie Jacques Lassalle Pour 

Memoire - wystawiający sztuki w koprodukcjach z teatrami i festiwalami, m.in. 

Andromachę (1994) i Medeę Eurypidesa (2000), których premiery miały miejsce na 

Festiwalu w Awinionie. 
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Od 1996 roku zespół współpracuje z Theatre Vidy w Lozannie, gdzie w 1998 roku 

Lassalle przygotował Molierowskiego Mizantropa, a także m.in. Tmd11ego człowieka 

Hofmannsthala (199r), Letni dzie1i Fossego (2000), Autografy Jeffreya A.rperna wg 

Jamesa (2001), Mr X Duras (2001). 

Lassalle współpracuje z paryskimi teatrami, m.in. Theatre He1>ertot (Żeby wJzyflko 

hyhjak należy Pirandella, 1997), Theatre National de la Colline (Życie GaliletMZa 

Brechta, 2000), Theatre de I' Atelier (Tajemna ekflaza Hare'a, 2000), l'Athenee 

The:1tre Louis-Jouvet (Szkoła żon Molihe'a, 2002; Taniec śmierci Strindberga, 

200+; Requiem dla zakonnicy Faulknera-Camusa, 2006), Theatre de la Madeleine 

(La hete dam la jungle Jamesa-Duras, 2oor), Theatre Montparnasse-Gaston Baty 

(Rue de Baby/one Besseta, 2oor), Comedie-Fran\aise (li Campie/Io Goldoniego, 

2oor; Rozwód Figara von Horvatha, 2008), The:1tre T.E.P. (La Mado11e deJ poubel/eJ 

Lassalle'a, 2008). 

Wielokrotnie reżyserował za granicą, m.in. w Montrealu (Elektra Sofoklesa, 1981), 

w orske Teatret w Oslo (Berenika Racine'a, 1989; Tartuffe Moliere'a 1991; Wi

lniowy sad Czechowa, 199r), Theatre National w Brukseli (Jak wam Jię podoba 

Shakespeare'a, 1996), Teatr San Martin w Buenos-Aires (Mizantrop Moliere'a, 

2002), Teatro Palladio w Vicenzie (Ifigenia w Taurydzie Goethego, 2002), BDT 

w Sankt Petersburgu (Grzegorz Dyndała Moliere'a, 2002). 

Reżyserował również w teatrach operowych, m.in. Opera de Paris (L ohengrin Wa

gnera i Lear Rei manna, 1982), Opera de Montpellier (Luisa Miller Verdiego, 1986). 

Jest autorem kilku dramatów: Jonathan deJ mmeeJ 10, Un co11ple po11r l'hiver, Le Soleil 

mtre In arbres, Un dimanche indlcis dans la vie d'Anna,Avis de recherche. Od maja 2000 

roku pełni funkcję prezydenta ANRAT (Association Nationale de Recherche et 

d'Aćl:ion Theatrale). Jest laureatem wielu nagród, m.in. Grand Prix National du 

The:1tre (1998). 

W Teatrze Narodowym Lassalle prezentowa! na gościnnych występach Mizan

tropa Moliere'a z Theatre Vidy w 2000 roku i Don Juana z Andrzejem Sewerynem 

z Comedie-Fran\aise w 200+ roku. Wyreżyserował tu Tarttef[e 'a Moliere'a (2006) 

i Umowę, czyli La1daka ukara11ego Marivaux (2009). 
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EDWARD WOJTASZEK 

Reżyser, pedagog, tłumacz. Absolwent lnstitut d'Etudes Theatrales - Paris III 

Sorbonne Nouvelle (1976) i Wydziału Reżyserii warszawskiej PWST (1981). Wia

tach 1985- 1995 był kierownikiem artystycznym Pracowni „Teatr", założonej prZeZ 

grupę aktorów i reżyserów - absolwentów warszawskiej PWST z rocznika 1981 

- gdzie wyreżyserował m.in. Szkoda, żejefl 11ierzqd11icq wg Forda (1985), Partyturr 

Bajerskiego i Wojtaszka (198r),Do11 .'Juan. Sny, halucy11ac;e, wqtpliwofci wg Moliere'a 

(1987), Ceremonie Wojtaszka (1988), Projekt Schulz (wspólnie z Teatrem Mandala, 

1990), Kahriolet van Crugtena (1995). 

Reżyserował m.in. w teatrach: Nowym w Poznaniu (Klonowi bracia Szwarca, 1980; 

Sztuka Rezy, 2000), im. Horzycy w Toruniu (Wierzyciele Strindberga, 1980; Kro

tochwile ucieszne, czyli co chcecie a/ho co kto woli Legut, 1985), im. Kruczkowskiego 

w Zielonej Górze (Dziewirćdziesiqty trzeci Przybyszewskiej, 1981; Szkarlama wy

spa Bułhakowa, 1982), na Woli w Warszawie (Klonowi bracia Szwarca, 1982; Treny 

Kochanowskiego, 1999), Polskim w Szczecinie (Sługa dwóch panów Goldoniego, 

1994), Polskim w Poznaniu (Ucieczka Gao Xingjian'a, 1994), Miejskim w Gdyni (Na 

krawrdzi życia Gao Xingjian'a, 1996; Mistrz Piotr Patheli11, 1998), Powszechnym 

w Radomiu (Treny wg Kochanowskiego, 1998), Dramatycznym w Elblągu (Lekr;a 

Ionesco, 1999), im. Osterwy w Lublinie (Damy i huzary Fredry, 2001; Rewizor 

Gogola, 2002; Don .'Juan Moliere'a, 2004), Teatrze Nowym Praga (Fioletowa 

krowa wg antologii angielskich utworów w tłum. Barańczaka, 2oor). Poza teatrami 

instytucjonalnymi pnygotował: Trzy poflaci w poflaci poflaci Sobkowicz i Wojtaszka 

(2001) i Zasady savoir-vivre'u w nowoczesnym spolecze1ifłwie Lagarce'a (2005). 

W Teatrze Narodowym wyreżyserował Żar Mfraiego/Hamptona (2007) i był dru-

gim reżyserem pnedstawień: Tartuffe Moliere'a (2006) oraz Umowa, czyli La;dak 

ukarany Marivaux (2009)- oba w reż. Jacques'a Lassalle'a. 

Od 1987 roku jest wykładowcą warszawskiej PWST. W łatach 2oor- 2008 pełnił tam 
funk<ję dziekana Wydziału Wiedzy o Teatrze. \Vykłada również na warszawskiej 

ASP. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, aktorów, instruktorów teatralnych 

i studentów w Polsce i za granicą (Belgia, Norwegia, Niemcy, Maroko). 

Przetłumaczył wiele dramatów z francuskiego, m.in. Cop i ego (Cztery hli.iniaczki, 

Homoseksualista czyli jak trudno sir wyrazić, Eva Peron), Gao Xi ngj ian 'a (Ucieczka, 

Na krawrdzi życia), Jean-Luc Lagarce'a (Zasady sa·voir-viv re 'u w nowoczemym 

rpoltczetifłwie, Music-hal~, Frederica Sabrou (Samochodziki). 

DoROTA KoŁODYŃsKA 

Scenografka. Absolwentka wydziałów grafiki i scenografii warszawskiej ASP, studio

wała też w Nuova Accademia di Belle Arti w Mediolanie. Projektowała scenografię 

i kostiumy w spektaklach takich reżyserów,jak Zbigniew Brzoza (Przemiana wg 

Kafki, 1995, 1994-> 1998; kostiumy: Godzina, w którt:} nic nie wiedzieliśmy o sohie 

nawzajem Handkego, 1996; Milofć na Madagaskarze Turriniego, 2000; Amadeus 

Shaifera, 2002), Piotr Cieślak (kostiumy: Szkarłatna wyspa Bułhakowa, 199r; .Jak 

wam sir podoha, 1996 i Ufayflko dohre, co sir dohrze kończy, 2000 - Shakespeare' a), 

Zbigniew Zapasiewicz (Adwokat i róże Szaniawskiego, 1997; Kwartet Harwooda, 

2000), Grzegorz Wiśniewski (Mewa Czechowa, 2002), Piotr Łazarkiewicz (Sytuac;e 

rodzinne Srbljanović, 2002), Knysztof Majchrzak (Światła miasta McPhersona, 

2006), Andrzej Domalik (kostiumy: Rewizor Gogola, 2002; Boska/ Qg_iltera, 2007), 

Ewa Błaszczyk (kostiumy: Rok magicz11ego mp1enia Didion, 2008), Antoni Libera 

(Szczp1iwe dni / Ko1icówka Becketta, 2011). 



Współpracuje także z Teatrem Telewizji, gdzie projektowała scenografię i kostiumy 

do spektakli Zbigniewa Zapasiewicza (Lalek Herberta, 1999), Izabelli Cywińskiej 

(kostiumy: Dotknircia Myśliwskiego, 2001), Zbigniewa Bnozy (kostiumy: Portugalia 

Egressy'ego, 2002; Giza-dzieciak Haya, 2oor; Wirź Munro, 2007), Kazimierza 

Kutza (kostiumy: Dzini podróżny Rylskiego, 2oor). 

Dla Teatru Muzycznego Roma w Warszawie zaprojektowała kostiumy do musicali 

w reż. Janusza Józefowicza (Piotruf Pan Pnybory i Stokłosy, 2000), Wojciecha 

Kępczyńskiego (Grease Jacobsa i Caseya, 2002; Koty Webbera, 200+; Akademia 

Pana Kleksa Bnechwy, Konyńskiego, Kępczyńskiego, Wyszogrodzkiego, 2007), 

Corneliusa Balthusa (Taniec Wampirów Kunzego i Steinmana, 2oor). 

Laureatka nagrody im. Teresy Roszkowskiej (2000) pnyznawanej pnez Polski Ośro

dek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (TTT) i Fundację im. Leona Schillera. 

W TeatrZe Narodowym współpracowała z Janem Englertem (Kurka Wodna Wit

kiewicza, 2002; Władza Deara, 2oor), Kazimienem Kutzem (kostiumy: Śmierć 

komiwo;tzżera Millera, 200+), Jacques'iem Lassalle'em (Tartuffe Moliere'a, 2006, 

Umowa, czyli Łqjdak ukarany Marivaux, 2009), Edwardem Wojtaszkiem (Żar 
Maraiego;Hamptona, 2007). 

J ACEK O sTASZEWSKI 

Kompozytor, muzyk, pedagog. Współpracował między innymi z zespołami: Jazz 

Darings Tomasza Stańki, kwintetem i sekstetem Andneja Tnaskowskiego, kwin

tetem Krzysztofa Komedy, triem \Vłodzimiena Nahornego, kwintetem Andneja 

Kurylewicza, zespołem Anawa Jana Kantego Pawluśkiewicza (w nim m.in . z Mar

kiem Grechutą) . W 1970 roku założył grupę O~jan , której liderem jest do dzisiaj 

(pod koniec 2008 roku ukazała się kolejna płyta zespołu pt. Po profłu) . Jego autorska 

metoda edukacji muzycznej Droga dZwięku, droga ciszy zaowocowała wieloletnią 

współpracą z krakowską PWST, współpracą z teatrem Gardzienice, l nstytutem 

im. Grotowskiego, Polskim Towanystwem Eriksonowskim, licznymi warsztatami 

w kraju i za granicą (USA, Japonia, Portugalia). 

Dzięki rekomendacji Krzysztofa Komedy zadebiutował jako kompozytor, pi sząc 

muzykę do filmu Młyn Mirosława K.ijowicza (1971), co zaowocowało wieloletnią 

współpracą z warszawskim Studiem Miniatur Filmowych. Komponował muzykę 

m.in. do pnedstawień Bogdana Hussakowskiego (Sonata widm Strindberga, 1978), 

Krzysztofa Warlikowskiego (Markiza O. von Kleista, 199 3; Ludwig wg Klausa 

Manna, 199+), Leszka Mądzika (Szczelina Mądzika, 199+), Piotra Tomaszuka (Gh1p 

Tomaszuka, 1996; Je1ini i zima Norena, 1999; Słowa Boże del Valle- Inclana, 1998), 

Marcina Jarnuszkiewicza (Samoohro11a i Koniec pól fw i11i ł\.ajzara, 1997), ł\.rystyny 

Meissner (Weule Wyspiańskiego, 1996; Sytuacje rodzinne Srbljanović, 2000; K ró

ltwna Orlica Micińskiego, 2003), Stacy Klein (Repuhlic of DreamJ wg Schulza, 2007). 

Stale współpracuje z ł\.rystianem Lupą (Kalkwerk Bernharda, 1992;Lunatycy. Ereb, 

czyli anarchia Brocha, 199r; R odze1illwo Bernharda, 1996; Lunatycy. Hugue11a11, czyli 

rzrczowof!Brocha, 1998; Mistrz i Małgorzata Bułhakowa, 2002; Immanuel Kant 

Bernharda, 1996; K11Jze11ie cirht:f Weroniki Musila, 1997; Dama z jednorożmn Bro

cha, 1997;Azyl Gorkiego, 2003; Powrót Odpa \Vyspiańskiego, 1999; Wymazywanie 

Bernharda, 2001; Stomnki Klary Loher, 2003; Solaris wg Lema, 2oor; Trzy 1iofłry 

Czechowa, 2oor ; Czajka Czechowa, 2007). Pnez dziesięć lat współpracował z Anną 

Augustynowicz (m.in. Klqtwa Wyspiańskiego, 1991 ; Maciry Korho7.m i Bellatrix 

Witkiewicza, 1992; R omeo i Julia, 199r i Se11 nocy letniry·, 2000 - Shakespeare'a; 

Mag11ifikat Szturca, 199r; Iwona, księżniczka Burgunda Gombrowicza, 1996; Mo;a 

wqtrohajefł hez muu Schwaba, 1997; Balladyna Słowackiego, 1998; We1ele Figara 

Beaumarchais' ego, 1993;Agne1Anne,1997; Pasożyty von Mayenburga, 2001). W Te

atrzerV•vspółpracował m.in. z Mariuszem Trelińskim (Pqjqk Eversa, 199+), Pio

trem Tomaszukiem (Prawiek i inne czasy Tokarczuk, 1998), Łukaszem Barczykiem 

(Hamlet Shakespeare' a, 200+). W TeatrZe Narodowym skomponował muzykę do 

Wzfniowego1adu Czechowa w reż . Macieja Prusa (2000), Tartuffe'a Moliere'a (2006) 

i Umowy, czyli Ła;daka ukaranego (2009)- oba w reż. Jacques'a Lassalle'a. 
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MIROSŁAW PoZNAŃSKI 

Reżyser światła, operator filmowy, realizator telewizyjny, malarz. Absolwent kie

runku operatorskiego Wydzialu Radia i Telewi:zji Uniwersytetu Ś ląskiego w Ka

towicach (1982) . 

Autor zc!jęć i światła do ponad stu widowisk telewizyjnych i spektakli Teatru Tele

wizji . w· teatrze współpracowal m.in. z Krzysztofem Warlikowskim, Zbigniewem 

Brzozą, Gr.i:egorzem Jarzyną, Erwinem Axerem, Oskarasem Korśu novasem, Łu

kaszem Kosem, lzabellą Cywińską, Grzegorzem Wiśniewskim, Markiem Fiedorem. 

W latach 1998- 2000 był reżyserem światła w Teatrze Narodowym. Współpracowal 

tu przy inscenizacjach Jerzego Grzegorzewskiego (Noc listopadowa, 1997, Srdziowie, 

1999 i Wmle, 2000 - Wyspiańskiego; Halka Spinoza Grzegorzewskiego, 1998; Nowe 

BloomtMalem Joyce' a, 1999; Se1111ocy letniej Shakespeare' a, 2 00 1; Nie-Boska komedia 

Krasińskiego, 2002;Morze i zwierciadło Audena, 2002; Hamlet Stanisława Wyspiail

skiego, 2001; D1Mzyczka Różewicza, 200+; 011. Dmgi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 

2oo r), Macieja Prusa (Król Lir, 1998 i Wiele ha/Mu o nic, 2 008 - Shakespeare'a), 

Kazimierza Kutza (Na czworakach Różewicza, 2001), Barbary Sieroslawski (Leo11et 

, L ena Biichnera, 2 001) , Ryszarda Peryta (Akropolis Wyspiańskiego, 2 00 1), Jana 

E nglerta (Dożywocie, 2001 i Śluhy panieiiskie, 2 007 - Fred ry; Kurka Wodna Witkie

wicza, 2002; Władza Deara, 2oo r ; l wa110'w Czechowa, 2008), Jerzego Jarockiego 

(Blqdzmie wg Gombrowicza, 200+), Jacgues'a Lassalle' a (Tamiffe M oliere'a, 2006; 

Umowa, czyli La;dak ukarany M arivaux, 2009). 
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EMIL WESOŁOWSKI 

Tancerz, choreograf, pedagog. Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu 

(1966). W latach 1966- 1975 tancerz w Operze Poznański ej. W latach 1975- 1979 

solista, od 1976 pierwszy solista, Polskiego Teatru Tańca Conrada Drzewieckiego. 

W 1979 roku kierował przez sezon baletem Opery Wrocławskiej, a następnie Te

atru Wielkiego w Poznaniu. W latach 1982- 199y (z przerwami) kierownik i główny 

choreograf, a w latach 199y- 2006 dyrektor Baletu w Teatrze Wielkim - Operze 

Narodowej w Warszawie, gdzie zagrał m.in. w spektaklach Piotra U siewa (Zia 

Wróżka Carabosse w Śpiqcf!j królewnie Czajkowskiego, 198j), D avida Lichine'a 

(Przełożona w Balu kadetów Straussa, 1986), Fredericka Ashtona (Wdowa Simone 

w Córce źle flrzeżonej Herolda, 199y). W latach 2 007-2 008 dyrektor artystyczny 

Teatru Wielkiego w Poznaniu. Od 2009 roku ponownie związany z baletem war

szawskim. Jest obecn ie choreografem-rezydentem Polskiego Baletu Narodowego 

w Teatrze Wielkim. 

Współpracował jako pedagog z poznańską szkolą baletową, prowadził zajęc i a ba

letmistrzowskie w Polskim Teatrze Tańca. Jest wykładowcą W ydzialu Aktorskiego 

warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. 

Autor choreografi i do spektakli operowych M ariusza Trelińskiego (m.in. Madame 

Butttrjly Pucciniego, 1999, Król Roger Szymanowskiego, 2000; Do11 GiO'Vanni Mozarta 

2oo2;La Boheme Pucciniego, 2006), Marka Weissa-Grzesińskiego (m.in. Raj utra

cony Pendereckiego, 199 ); Strt1Jz11y dwór M oniuszki, 199r; Nahucco Verdiego, 1992 

i 2oo7; Fawt G ounoda, 1994 i 1997; Halka Moniuszki, 2 000; Skrzypek na dachu 

Bocka, 2 oo2), Janusza ~jowskiego (Cudowny ma11dary11, i Zamek ksircia Si11ohrodego 

Bartóka, 1999), Adama Hanuszkiewicza (Traviata Verdiego, 1997), Krzysztofa 
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Jasiriskiego (Mak.het Verdiego, 2 001) . Współpracował również m.in. z Januszem 

Wiśniewskim, Ryszardem Perytem, Jarosławem Kilianem, Krzysztofem Zaleskim, 

Mikołajem Grabowskim, Piotrem Cieślaki em, Zbigniewem Brzozą, KrystynąJandą. 

Najważniejsze realizacje choreograficzne to m.in. ~attro movimenti (muz. Schaef

fer, 1980), Ballada (muz. Chopin, 1981), Trytony (muz. Rudziriski, 198r) , Gry (muz. 

Debussy, 1989),Mozartiana (muz. Czajkowski, 1990), Dies irae (muz. Maciejewski, 

1991), Legenda o Józefie (muz. R. Strauss, 1991 i 1992) oraz Święto wiomy (muz. 

Strawiriski, 1991), Romeo i Julia (muz. Prokofiew, 1996), tryptyk: Powracajqcefale, 

Hamasie, Krzesany (muz. Karłowicz, Szymanowski, Kilar, 1997), ponownie Hamasie 

(muz. Szymanowski, 2 006). W Teatrze Narodowym zagrał w spektaklu Jerzego 

Grzegorzewskiego (Sobowtór Henryka w Śluhie Gombrowicza, 1998) oraz stworzył 
choreografię do spektakli Janusza Wiśniewskiego (wyhralem dzii zadmz11e fwięto wg 

Słowackiego, 1999), Ryszarda Peryta (Akropolis Wyspiariskiego, 2001), Zbigniewa 

Zamachowskiego (Żahy Arystofanesa, 2 002), Jana Englerta (Kurka Wodna Wit

kiewicza, 2 002; Księżniczka na opak wywrócona Calderóna / Rymkiewicza, 2 0 10), 

Macieja Prusa (Wiele hałasu o nic Shakespeare' a, 2008) . Był konsultantem ruchu 

scenicznego w spektaklu Elektryczny parkiet Walsha (reż . Andrzej Domalik, 2 0 10) . 

MAREK BARBASIEWICZ 

Absolwent łódzkiej PWSFTviT (196S). Aktor teatrów: owego w Łodzi (196S- 1979), 

Ateneum w Warszawie (1979- 1981), Polskiego w Warszawie (1981- 1997). Od 1997 

roku w zespole Teatru Narodowego. Zagra! tu w przedstawieniach Jerzego Grze

gorzewskiego (Lubowidzki w obu wersjach Nocy listopadowej, 1997 i 2000; Poeta 

w Sędziach Wyspiariskiego, 1999; Dziennikarz. w Weselu Wyspiariskiego, 2 000; 
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General w Operetce Gombrowicza, 2 000; Arystokrata / Lekarz w Nie-Boskit:i komedii 

Krasiriskiego, 2 002 ; Profesor w Hamlecie Stanisława Wyspiańskiego, 2 001), Tadeusza 

Bradeckiego (role w Saragossie wg Potockiego, 1998; Glina w Happy Endzie Brechta 

i Weilla, 20or), Kazimierza Dejmka (Pilatus w Dialogm de Passione, 1998), Janusza 

Wiśniewskiego (Pan w wyhralem dzii zadmzne fwięto wg Słowackiego, 1999); Ka

zimierza Kutza (Nauczyciel w Kartotece Różewicza, 1999), Barbary Sierosławski 

(Ochmistrz. w Leonce i Lena Biichnera, 2 001) , Jerzego Jarockiego (role w Blqdze

niu wg Gombrowicza, 2 004 ), Andrz.eja Seweryna (Biskup Carlisle w Ryszardzie li 

Shakespeare' a, 2004), J acques'a LassalJe'a (Oficer Gwardii Królewskiej w Tartuffie 

Moliere'a, 2 006), Michała Zadary (role w Chłopcach z Placu Broni Mol nara, 2 007), 

Artura Tyszkiewicza (Lekarz w Balladynie, 2009), Jana Englerta ( Ks i ążę Parmy 

w Księżniczce na opak wywróconej Calderóna / Rymkiewicza, 2 0 10) . 

ANDRZEJ B LUMENFELD 

Absolwent warszawskiej PWST (197j). Aktor teatrów: Bałtyckiego w Koszalinie 

(19n- 197r), Wybrzeże w Gdarisku (197r- 1980), warszawskich: Dramatycznego 

(1980-1991), Studio (1991- 1997). Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. 

Zagrał tu w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Gendre w obu wersjach 

Nocy listopadowej Wyspiariskiego, 1997 i 2 000; Vigor w Halce Spinozie Grzego

rzewskiego, 1998; Dziad w Weselu Wyspiariskiego, 2000; Mefisto w Nie-Boskiej 

komedii Krasiriskiego, 2002), Tadeusza Bradeckiego (role w Saragossie wg Potockiego, 

1998; role w Ofłatnim Łubieriskiego, 2001; Bob Marker w Happy Endzie Brechta 

i Weilla, 2oo r ), Macieja Prusa (Oswald w Królu Lirze Shakespeare'a, 1998; Borys 

Simeonow-Piszczyk w Wiiniowym sadzie Czechowa, 2 000; Leonato w Wiele ha-



lasu o nic Shakespeare' a, 2008), Kazimierza Dejmka (Judasz w Dialogu; de PMJione, 

1998), Janusza Wiśniewskiego (Henryk M ager w wy6ralem dzii zadmzne fwięto wg 

Słowackiego, 1999), Kazimierza Kutza (Dr Racapan w Na czworakach Różewi

cza, 2001), Jana Englerta (Chryzald w Szkole żo11 Moliere'a, 2000; Doktor Hugo 

w Dożywociu Fredry, 2001; Efemer Typowi cz w Kurce Wod111~,f Witkiewicza, 2002), 

Barbary Sierosławski (Prezydent Rady Stanu w Leonce i Lena Biichnera, 2001), 

Agnieszki Glińskiej (Kajetan Gołąb w 2 maja Saramonowicza, 2004), Andrzeja 

Seweryna (Hrabia Salisbury w Ryszardzie Il Shakespeare'a, 2004), Aleksandry Ko

niecznej (Roman Wielkowski w Imieninach wg Modzelewskiego, 2006), Stanisława 

Różewicza (Lekarz w Stara ko6ieta wysiaduje Różewicza, 2007), Michała Zadary 

(Boka / Profesor Rac w Chłopcach z Placu Broni Mol nara, 2007), Piotra Cieplaka 

(role w Opowiada11iach dla dzieci wg Singera, 2007), Artura Tyszkiewicza (Tata 

w Mroku Bielińskiego, 2008; Chochlik w Ballady11ie, 2009), Ga'bora Zsamb&iego 

(Speer w Kazimierzu i Karoli11ie von Horvatha, 2010). 

BARTŁOMIEJ B OBROWSKI 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (1999). Od 2001 roku w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Demetriusz 

w Śnie 11ocy let11ie,1 Shakespeare' a, 2001; Wariat w Nie-Bo1kit:,1 komedii Krasińskiego, 

2002; Ferdynand w Morzu i zwierciadle Audena, 2002; Ozryk / Aktor w Hamlecie 

Stanisława Wyspiar'ukiego, 2001; Żołnierz / Zalotnik w 011. Drugi Powrót Odysa 

Grzegorzewskich, 2oof), Jerzego Jarockiego (role w Blqdzeniu wg Gombrowicza, 

2004; Ksiądz w Kosmo1ie wg Gombrowicza, 2oo f), Andrzeja Seweryna (Scroop 

w Ryszardzie ff Shakespeare' a, 2004), Jacques'a Lassalle' a (Laurenty w Tartuffie 

Moliere'a, 2006), Piotra Cieplaka (role w Opowiadaniach dla dzieci wg Singera, 

2007), Jana Englerta (Gość w Iwanowie Czechowa, 2008), Macieja Prusa (Głąb 

w Wiele hałasu o 11ic Shakespeare' a, 2008), Tgora Gorzkowskiego (Konrad w Polo

waniu na lo1ia, 2009). 

JANUSZ G AJOS 

Aktor, pedagog. Absolwent łódzkiej PWSFTviT (1965'). Aktor Teatru im. Jaracza 

w Łodzi (196r- 1970), teatrów warszawskich: Komedia (1970- 1971), Polskiego 

(1971- 1974), Kwadrat (197+- 1980), Dramatycznego (1980- 1984), Powszechnego 

(1984- 2002). Od 2001 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przed

stawieniach Kazimierza Kutza (\Villy L oman w Śmierci komiwojażera Millera, 

2004), Piotra Cieplaka (Ksiądz Kubala w Nartach Ojca Świętego Pilcha, 2004), Jana 

Englerta (Fouquet we Władzy Deara, 2oof; Lebiediew w /'ZJ.,·anowie Czechowa, 

2008), Jerzego Jarockiego (Aleksandr Iwanowicz Czelcow w Miłości 11a Krymie 

Mrożka, 2007), Małgorzaty Bogajewskiej (Ojciec w Daily Soup Muskarii, 2007), 

Piotra Cieślaka (Davies w Dozorcy Pintera, 2010). 
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MARCIN H YCNAR 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (1006). Od 2 006 roku w zespole Te

atru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Agnieszki Glińskiej (Jacek Gołąb 

w 2 ma;a Saramonowicza, 2 00+; Katurian w Podwzycielu McDonagha, 2006), Je

rzego Jarockiego (Fuks w Ko.rmosie wg Gombrowicza, 2oor, Artur w Tangu Mrożka, 

2009), Jana Englerta (Gustaw w Ślubach panie1i.rkich Fredry, 2 007), Artura Tysz

kiewicza (Marek w Mroku Bielińskiego, 2008; Kostryn w Balladynie Słowackiego, 

2009), Macieja Prusa (Posłaniec w Wiele ha/am o nic Shakespeare' a, 2008), Bożeny 

Suchockiej (Pan w Kreagi Iredyński ego, 2 0 10). 

KINGA ILGN ER 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej (1998). Od 1998 roku w zespole Teatru 

Narodowego. Wystąpiła tu w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Dama 

w Ślubie Gombrowicza, 1998; Ficia w Halce Spinozie, 1998; Albertynka w Operetce, 

od 2001; Nike spod Salaminy w Nocy lirtopadow1;iWyspiańskiego, 2 001; Zosia lub 

Haneczka w Weselu Wyspiańskiego, od 2 001; Elf w Śnie nocy letniej Shakespeare' a, 

2001), Janusza Wiśniewskiego (Nasza Matka w wybrałem dzif zadwzne święto wg 

Słowackiego, 1999), Kazimierza Kucza (Sekretarka w Kartotece Różewicza, od 2 001; 

Uczestniczka wycieczki w Na czworakach Różewicza, 2 001; Letta w Śmierci komi

'Wf!J"ażera Millera, 2 004 ), Macieja Prusa (Duniasza w Wiśniowym sadzie Czechowa, 

2000), Barbary Sieroslawski (Rozetta w Leonce i Lena Biichnera, 2 001) , Zbigniewa 

Zamachowskiego (Chórzystka w Żabach Arystofanesa, 2 002) , Jana Englerta (Beł

latrix w Kurce Wodnef Witkiewicza, 2 002; Flora w Księżniczce na opak wywróconej 

Calderóna / Rymkiewicza, 2 0 10) i Ondfeja Spisaka (Puelła czyli Ginerwa w Mer

linie Słobodzianka, 2ooj), Tadeusza Bradeckiego (Szara Dama "Ćma" w Happy 

Endzie Brechta i Weilla, 2 004 ), Igora Gorzkowskiego (Eliza w Polowaniu na lo.ria 

Walczaka, 2009). 



ARKADIUSZ JANICZEK 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (1998). Od 1998 roku w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Hermes 

w pierwszej wersji Nocy lt.ftopadowryWyspiańskiego, 1997; Miody Gendre w drugiej 

wersji, 2000; Pijak / Zdrajca w Ślubie Gombrowicza, 1998; Urlopnik w Sędziach Wy

spiańskiego, 1999; Jasiek w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Lynch w Nowym Bloomu

salem wg Joyce'a, 1999; Lizander w Ś11ie nocy letniry. Shakespeare' a, 2001), Tadeusza 

Bradeckiego (role w Saragossie wg Potockiego, 1998; role w Oflat11im Łubieńskiego, 

2003; Sam "Mamuśka" Wurlitzer w Happy E11dzie Brechta i Weilla, 2oor), Macieja 

Prusa (Szlachcic w Królu Lirze Shakespeare'a, 1998; Jasza w Wif11iowym sadzie 

Czechowa, 2000; Borachio w Wiele hałasu o 11ic Shakespeare' a, 2008), Kazimierza 

Kutza (Uczestnik wycieczki w Na czworakach Różewicza, 2000), Ryszarda Peryta 

(role w Akropoli.i Wyspiańskiego, 2000), Zbigniewa Zamachowskiego (Ksantiasz 

w Żabach Arystofanesa, 2002), Jana Englerta (Korbowski w Kurce Wod11ry'Witkie

wicza, 2002; Lisardo w Księżniczce na opak wywróco11ry· Calderóna / Rymkiewicza, 

2010), Ondfeja Spisaka (Tertius w Merli11ie Słobodzianka, 2003), Agnieszki Glińskiej 

(Konrad Stefaniak w 2 maja Saramonowicza, 200+), Andrzeja Seweryna ( Książę Au

merle w Ryszardzie //Shakespeare' a, 2004), Jerzego Jarockiego (Pietia w Miłości 11a 

Krymie Mrożka, 2007), Piotra Cieplaka (role IV Opowiada11iach dla dzieci wg Singera, 

2007), Antoniny Grzegorzewskiej (Menelaos w /fige11ii Grzegorzewski~j, 2008), 

Mai Kleczewskiej (Profesor w Marat/Sade Weissa, 2009), Gabora Zsambekiego 

(Franiu Merki IV Kazimierzu i Karoli11ie von Horvatha, 2010). 
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MIROSŁAW KoNAROWSKI 

Absolwent PWST w Warszawie (1977). Aktor teatrów warszawskich: Współczesnego 

(1978- 1981), Polskiego (1981- 1987), Dramatycznego (1988- 1990), Północnego 

(1990- 1992), a także Teatru Nowego w Poznaniu (1992- 1993). W zespole Teatru 

Narodowego w latach 1977- 1978 i ponownie od 1997- Zagrał tu w przedstawieniach 

Andrzeja Łapickiego (Chłopiec z deszczu w Dwóch teatrach Szaniawskiego, 1978), 

Adama Hanuszkiewicza (Aleksiej Bielajew w Miesiqcu 11a wsi Turgieniewa, 1974; 

role w Śnie srebrnym Salomei Słowackiego, 1977), Jerzego Grzegorzewskiego (Se

weryn Goszczyński w obu wersjach Nocy lt.ftopadowry' \Vyspiańskiego, 1997 i 2000; 

Ksiądz w Sędziach Wyspiańskiego, 1999; Prezes w Operetce Gombrowicza, 2000; 

Arystokrata / Lekarz w Nie-Boskiry. komedii Krasińskiego, 2002; Profesor w Ham

lecie Stant.flawa l-Py.rpia1iskiego, 2003), Tadeusza Bradeckiego (role w Saragossie wg 

Potockiego, 1998), Kazimierza Dejmka (Krzaczek w Dialogiu de Passio11e, 1998; 

Śpiewak w Requiem dla gospodyni Myśliwskiego, 2000), Janusza Wiśniewskiego 

(role w wybrałem dzif zaduszne fwięto wg Słowackiego, 1999), Kazimierza Kutza 

(Gość w kapeluszu w Kartotece Różewicza, 1999), Jana Englerta (Król Ryszard III 

w Kurce Wod11ry'Witkiewicza, 2002; Gość w Iwanowie Czechowa, 2008), Willa Po

merantza (Dyrektor w Kopciuchu Głowackiego, 2004), Jerzego Jarockiego (Francuz 

w Miłofri 11a Krymie Mrożka, 2007), Stanisława Różewicza (Z amiatacz I w Stara 

kobieta wysiaduje Różewicza, 2007), Ma ci ej a Prusa (Don Juan w Wiele hałaou o 11ic 

Shakespeare'a, 2008, od f. Of.2010), Mai Kleczewskiej (Coulmier, dyrektor zakładu 

w Marat/Sade \Veissa, 2009 ). 
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WrnsŁAW KoMASA 

Absolwent krakowskiej PWST (1971). Aktor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego 

w Kaliszu (1971- 1975), Teatru Nowego w Poznaniu (1975- 1988), Zespołu Janusza 

Wiśniewskiego (1988- 1991), Teatru Polskiego w Warszawie (2003-2004). 

Zagrał w spektaklach Izabelli Cywińskiej (m.in. Pachomow w Śmierci Tarelkina Su

chowo-Kobylina, 197); Mikołaj w W!Jimach Lubkiewicz-Urbanowicz, 1976; Chlesta

kow w Rewizorze Gogola, 1980; Abraham w Judaszu z Kariothu Rostworowskiego, 

1981), Janusza Nyczaka (m.in. Orlando w Jak wam się podo/Ja Shakespeare'a, 197+; 

Simon w G/Jurach Goldoniego, 1980; Gospodarz w Weselu Wyspiańskiego, 1987), 

Janusza Wiśniewskiego (m.in. Strach w Balladynie Słowackiego, 1979; Żołnierz 

w Końcu Europy, 1985; Ojciec w Modlitwie chorego przed nocq, 1987; role w Olfnimiu, 

1989 - autorskie spektakle reżysera) , Macieja Prusa (Albin w Ślu/Jach panieńskich 

Fredry, 1971; Tezeusz w Fedrze w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej, 2006), 

M ariusza Trelińskiego (Banko w Mak.necie Shakespeare'a, 1996), Krystyny Jandy 

(Dr Szekeres w Przygodzie Maraia, 2010), Marka Pasiecznego (Hiob w Hiońie 

Wojtyły, 2009), a także Wojciecha Szulczyńsk i ego, Jana Skotnickiego, Wojciecha 

Maryańskiego, Marcina Jarnuszkiewicza, Piotra Łazarkiewicza, Piotra Cieplaka. 

Wystąpił w kilkudziesięciu spektaklach Teatru Telewizji . 

Wybitny tw6rca monodram6w, m.in. Wolajqry (1971); M oja /Jajka (1975), Z kilkoma 

małymi poprawkami (197r). Reżyserował też m.in . kilkakrotnie O Beri, Beri wg 

Matki Witkiewicza (m.in. Teatr Polski w Bydgoszczy, 199+; Teatr Romain Rolland 

w Paryżu, 1999) oraz wsp61nie z Ireną Jun Filozofię po góralsku wg ks. Tischnera, 

Teatr Studio (2oo f). 

(76) 

Profesor warszawskiej Akademii Teatralnej. Zdobywca Nagrody Ministerstwa Kul

tury i Sztuki dla Młodego Tw6rcy (1977). Wielokrotnie nagradzany na Wrocławskich 

Spotkaniach Teatru Jednego Aktora (1972, 1975, 197r, 2003, 2006). W Teatrze 

Narodowym występuje gościnnie. 

WALDEMAR KowNACKI 

Absolwent warszawskiej PWST (1975). Aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

w Koszalinie (1975- 197r) oraz teatr6w warszawskich: Narodowego (197r- 1982, 

2000-2001 i ponownie od 2002) i Studio (1982- 1990, 1992- 199), 1996- 2002). 

W Teatrze Narodowym zagrał w przedstawieniach Adama Hanuszkiewicza (role 

w.Antygonie Sofoklesa, 1975; Upi6r w Weselu Wyspiańskiego, 197+; Suzin w ~ic

kiewiczu wg Mickiewicza, 1976; Hipolit w Fedrze Racine' a, 1977; Semenko w Snie 

m/Jniym Salomei Słowackiego, 1977; Justyn Pol w Dziadach Mickiewicza, 1978; 

Hrabia w Panu Tadewzu Mickiewicza, 1982; On w spektaklu Lefmian wg Le

śmiana 1982; Wartownik w Ta1iru fmierci Strindberga, 1998), Andrzeja Łapickiego 

Gakub w Portrecie Doriana Graya, 1976), Marka Grzesińskiego (Achilles w Troi/wie 

iKmydzie Shakespeare'a, 1978), Helmuta Kajzara (Anioł Guerillero w+++ (trzema 

krzyżykami) Kajzara, 1979), Ryszarda Peryta (Dymba - Kuima w Benefisie Cze

chowa, 1980; Tybalt w Romeo i Julii Shakespeare' a, 1981; Anioł / Strażnik / Pasterz 

w .Akropolis Wyspiańskiego, 2001), Kazimierza Kutza (Strażnik w Na czworakach 

R6żewicza, 2001), Jerzego Grzegorzewskiego (Ojciec w Weselu Wyspiańskiego, 

2000; General Stanisław Potocki w Nory listopadowt:i Wyspiańskiego, 2000; Ege

usz w Śnie nory letniej Shakespeare'a, 2001; Świadek w Dwzyczce R6żewicza, 200+; 

Artysta komediant w On. Drngi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 2oor), Zbigniewa 
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Zamachowskiego (Charon w Żabach Arystofanesa, 2002), Tadeusza Bradeckiego 

(role w Oflat11im Łubieńskiego, 2001), Aleksandry Koniecznej (Edmund w lmimi-

11ach wg Modzelewskiego, 2006), Jerzego Jarockiego (Pierwszy w Miłości na Krymie 

Mrożka, 2007), Stanisława Różewicza (Strażnik w Stara kobieta wysiaduje Różewicza, 

2007), Michała Zadary (role w Chłopcach z Placu Bro11i wg Mol nara, 2007), Piotra 

Cieplaka (role w Opowiadaniach dla dzieci wg Singera, 2007), Wojciecha Malajkata 

(Nicky Giblin w Wfdrowcu McPhersona, 2008), Mai Kleczewskiej (Pielęgniarz 

w Marat/Sade Weissa, 2009). 

JoANNA KwIATKowsKA-ZnuŃ 

Absolwentka krakowskiej PWST (1998). Od 1998 roku w zespole Teatru Narodo

wego. Zagrała tu w przedstawieniach Kazimierza Dejmka (Weronika w Dialogu. de 

Passio11e, 1998), Macieja Prusa (Kordelia w Królu Lirze Shakespeare'a, 1998; Waria 

w Wiiniowym sadzie Czechowa, 2000), Janusza Wiśniewskiego (Atessa w wybrałem 

dziizad11Jz11e święto wg Słowackiego, 1999), Kazimierza Kutza (Sekretarka w Kar

totece Różewicza, 1999; Letta w Śmierci komiwojażera Millera, 2004), Tadeusza 

Bradeckiego (Pani Doktor w Piaskownicy wpiaskow11icy Bradeckiego, 2001; Siostra 

Mary w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2oor), Agnieszki Glińskiej (Matka w Podu

szycielu McDonagha, 2006), Stanisława Różewicza (Dziewczyna III w Stara kobieta 

wysiaduje Różewicza, 2007), Piotra Cieplaka (role w Opowiada11iach dla dzieci wg 

Singera, 2007), Artura Tyszkiewicza (Kobieta 1 / Chór, w Ballady11ie Słowackiego, 

2009), Gabora Zsambe'kiego (Maria w Kazimierzu i Karoli11ievon Horvatha, 2010). 

JERZY LAPIŃSKI 

Absolwent łódzkiej PWSFTviT (1961). Aktor teatrów: Ziemi Łódzkiej (1961-

196r), im. Bogusławskiego w Kaliszu (196r- 1967), Dolnośląskiego w Jeleniej Górze 

(1967- 1968), Wybrzeże w Gdańsku (1968- 1997). Od 1997 roku w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Tadeusza Bradeckiego (Jan Potocki 

w Saragossie wg Potockiego, 1998; Brat Ben Owens w Happy E11dzie Brechta i We

illa, 2005), Kazimierza Dejmka (Miles primus w DialogtlJ"de Passione, 1998),Jerzego 

Grzegorzewskiego (Aktor w obu wersjach Nocy listopadowi;/ vVyspiańskiego, 1997 

i 2000; Biskup Pandulf w Ślubie Gombrowicza, 1998; Dyrektor opery w Halce Spi 

nozie Grzegorzewskiego, 1998; Jukli w Sędziach Wyspiańskiego, 1999; Proboszcz 

w Operetce Gombrowicza, 2000; Ksiądz w Weselu vVyspiańskiego, od 2001; Spój 

w Śnie nocy letniej Shakespeare'a, 2001; Sebastian w Morzu i zwierciadle Audena, 

2002), Jana Englerta (Orant w Szkole żon Molihe'a, 1999; Orgon w Dożywociu 

Fredry, 2001), Kazimierza Kucza (Pan Z Przedziałkiem w Kartotece, 1999 i Sitko 

w Na czworakach 2001 - Różewicza), Zbigniewa Zamachowskiego (Ajschylos w Ża
bach Arystofanesa, 2002), Andrzeja Seweryna (Dozorca więzienia w Ryszardzie Il 

Shakespeare'a, 2004), Aleksandry Koniecznej (Eugeniusz Pawlukiewicz w lmie11i11ach 

wg Modzelewskiego, 2006), Stanisława Różewicza (Cyryl w Stara kobieta wysiadu;e 

Różewicza, 2007), Piotra Cieplaka (role w Opo'll.:iadaniach dla dzieci wg Singera, 

2007), vVojciecha Mal aj kata (I van Curry w Wfdrowcu Me Phersona, 2008), J acqu -

es'a Lassalle'a (Frontin w Umowie czyli La;daku ukara11ym Marivaux, 2009), Mai 

Kleczewskiej (Siostra zakonna w Marat/Sade vVeissa, 2009), Artura Tyszkiewicza 

(Skierka w Balladynie Słowackiego, 2009), Gabora Zsambekiego (Konferansjer 

w Kazimierzu i Karoli11ie von Horvatha, 2010). 
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JACEK MIKOŁAJCZAK 

Absolwent wrocławskiej PWST (1985). Aktor teatrów: Współczesnego we Wrocła

wiu (1985- 198r), Wybrzeże w Gdańsku (198r- 1996), Współczesnego w Warszawie 

(1996- 2001). Od 2001 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagra! tu w przedsta

wieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Skaut w Śnie nocy lemir;j Shakespeare' a, 2001; 

Żołnierz i zalotnik w On. Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 2oor), Zbigniewa 

Zamachowskiego (Chórzysta w Żaóach Arystofanesa, 2002), Jana Englerta (Al

fred Ewader w Kurce Wodni:/ Witkiewicza, 2002; Gawrila w Iwanowie Czechowa, 

2008), Tadeusza Bradeckiego (role w Oflat11im Łubieńskiego, 2005), Agnieszki 

Glińskiej (Leszek Kose w 2 ma;a Saramonowicza, 2004), Jerzego Jarockiego (role 

w Blqdzeniu wg Gombrowicza, 200+; Człowiek z karabinem w Mi/olei na Krymie 

Mrożka, 2007), Jacques' a Lassalle' a (Kleant w Tartuffie Moliere'a, 2006), Antoniny 

Grzegorzewskiej (Żołnierz w Ifigenii Grzegorzewskiej, 2008), Mai Kleczewskiej 

(Katatonik - przewodnik chóru w Marat/Sade Weissa, 2009), Artura Tyszkiewicza 

(Kanclerz w Balladynie Słowackiego, 2009). 
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WIESŁAWA NIEMYSKA 

Absolwentka warszawskiej PWST (196r). Aktorka Teatru im. Jaracza w Olsztynie 

(196r- 1966) i teatrów warszawskich: Klasycznego (1966- 1971), Studio (1971- 1997). 

Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrala tu w przedstawieniach Je

nego Grzegorzewskiego (Nike spod Cheronei w obu wersjach Nocy listopadowe:/ 

Wyspiańskiego, 1997 i 2000; Dama w Śluóie Gombrowicza, 1998; Babcia Halucyna 

w Halce Spinozie Grzegorzewskiego, 1998; Feiga w Srdziach Wyspiańskiego, 1999; 

Rajfura / Mary Driscoll w Nowym BloomtMalem wgJoyce'a, 1999; Czepcowa w Wmlu 

Wyspiańskiego, 2000; Matka Albertynki w Operetce Gombrowicza, 2000; Bachantka 

w Śnie nocy let11ir;j Shakespeare' a, 2001; Dama krakowska / Wiedima w Hamlecie 

Stanisława Wyspia1iskiego, 2005; Żona w 011. Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 

2oof), Tadeusza Bradeckiego (Dalanosa w Saragossie wg Potockiego, 1998; Major 

Stone w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2oor), Kazimierza Kutza (Pani Pierwsza 

w Kartotece Różewicza, 1999; Pelasia w Na czworakach Różewicza, 2001), Zbigniewa 

Zamachowskiego (Służąca Persefony w Żaóach Arystofanesa, 2002), Aleksandry 

Koniecznej (Elżbieta Pawlukiewiczowa w Imieninach Modzelewskiego, 2006), Piotra 

Cieplaka (role w Opowiadaniach dla dzieci wg Singera, 2007), Agnieszki Glińskiej 

(Gosposia w Lekkomys111ejsioflrze Perzyńskiego, 2009). 
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PAWEŁ PAPROCKI 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (1006). Od 2006 roku w zespole Te

atru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Aleksandry Koniecznej (Kamil 

w Imieninach wg Modzelewskiego, 2006), Jerzego Jarockiego (Piotr Aleksiejewicz 

Sjejkin w Milofci na Krymie Mroź.ka, 2007), Andrzeja Domalika (Syn II w Tmni-

11alu 7 Norena, 2007), Agnieszki Olsten (Rodrigo w Otellu Shakespeare'a, 2008), 

Agnieszki Glińskiej (Janek Topolski w Lekkomys111t:f 1iofłrze Perzyńskiego, 2009), 

Mai Kleczewskiej (Marat w Marat/Sade Weissa, 2009), Iwana Wyrypajewa (Andriej 

w Ta1icu . Delhi", 2010), Gabora Zsambekiego (l\.azimierz w Kazimierzu i Karolinie 

von Horvatha, 2010) 

KARoL PocHEĆ 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (1007). Od 2007 roku w zespole Teatru 

arodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Piotra Cieplaka (role w Opowiadaniach 

dla dzieci wg Singera, 2007), Jana Englerta (Lwow w Iwanowie Czechowa, 2008), 

Macieja Prusa (Con rade w Wielehalasu o nic Shakespeare' a, 2008), Jacques' a Lassalle' a 

(Arlekin w Umowie, czyli La;dak11 ukara11ym Marivaux, 2009), Piotra Cieślaka (Mick 

w Dozorcy Pintera, 2010), Agnieszki Glińskiej (Jakow w Mewie Czechowa, 2010). 

JACEK RóżAŃSKI 

Absolwent łódzkiej PWSFTviT (1970). Pracował w teatrach: Polskim w Poznaniu 

(1970-1972), im. Bogusławskiego w Kaliszu (19n- 1974), Nowym w Poznaniu 

(1974- 1977), Muzycznym w Słupsku (1977- 1988), Zespole Janusza Wiśniew-



skiego (1988-1991), Rozmaitości w Warszawie (199r- 1996), Studio w Warszawie 

(1997- 1999). Od 1999 w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawie

niach Jerzego Grzegorzewskiego (Viviani w Halce Spinozie Grzegorzewskiego, 

1998; Myles Crawford / Corny Kelleher w Nowy111 Bloo11111Jalem wg Joyce'a, 1999; 

Hetman w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Baron Firulet w Operetce Gombrowicza, 

2000; Aktor/Faust w Nory lii-topadow~;f Wyspiańskiego, 2000; Tezeusz w Śnie nocy 

let11i1;i'Shakespeare'a, 2001; Alonzo w Morzu i zwierciadle Audena, 2002; Poloniusz 

w Ha111lecie Sta11islawa Wyspia1i.skiego, 2001; Artysta komediant w 011. Drogi Powrót 

Odysa Grzegorzewskich, 2oor), Kazimierza Dejmka Oohn w Requiem dla gospodyni 

Mys1iwskiego, 2 000) , Zbigniewa Zamachowskiego (Jeden z chóru w Żahach Ary

stofanesa, 2 00 2) , Kazimierza Kutza (Stanley w Ś111ierri ko111iwo;ażera Millera, 2 0 04), 

Tadeusza Bradeckiego (Glina w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2oor), Aleksandry 

Koniecznej (Stanisław Mazanowski w l111ie11i11ach Modzelewskiego, 2 006), Jana 

Englerta (Gość w lwa11owie Czechowa, 200 8), Mai Kleczewskiej (Siostra zakonna 

w Marat/Sade Weissa, 2009), Artura Tyszkiewicza (Starzec w Ballady11ie Słowackiego, 

2009), Gabora Zsambe'kiego (Lekarz w Kazi111ierz11 i Karoli11ie von Horvatha, 2010). 

MoDEST Ruc1ŃsK1 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2004). Od 2004 roku w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Andrzeja Seweryna (role w Ryszardzie 

JIShakespeare'a, 2 0 04), Tadeusza Bradeckiego (Kapitan Hannibal Jackson w Happy 

Endzie Brechta i Weilla, 2oor), Jacąues'a Lassalle' a (Damis w Tart11jfie Moliere'a, 

2006), Jerzego Jarockiego (Marynarz l w Milofri na Kry111ie Mrożka, 2007) , Pio

tra Cieplaka (role w Opowiadaniach dla dzieci wg Singera, 2007), Macieja Prusa 

(Pierwszy Strażnik w Wiele halM11o11ic Shakespeare' a, 2008) , Artura Tyszkiewicza 

(Gryf w Ballady11ie Słowackiego, 2009), Agnieszki Glińskiej (Konstantin Trieplew 

w Mewie Czechowa, 2 0 10 ) 

MATEUSZ R usIN 

Student IV roku warszawskiej Akademii Teatralnej. Zagrał w spektaklach dyplomo

wych w reżyserii Bożeny Suchockiej (Król Ferdynand w Straco11ychZachodach Mi/ości 

Sheakspeare'a, 201 0 ) i Jarosława Gajewskiego (Dymitr w Braciach Kam111azow 

Dostojewskiego, 2 0 10 ) . \V Teatrze Narodowym gra gościnnie . 
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BożENA STACHURA 

Absolwentka krakowskiej PWST (1999). Od 1999 roku w zespole Teatru Narodo

wego. Zagrała ru w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Kasia w Wmlu 

Wyspiańskiego, 2000; Rewolucjonistka w Nie-BoJkii:j komedii Krasińskiego, 2002; 

Syrena Ladacznica w On. Dmgi Powrót Odpa Grzegorzewskich, 2005), Kazimierza 

Kurza (Dziewczyna w Na czworakach Różewicza, 2001; Kobieta w Śmierci komi

wojażera Millera, 200+), Ryszarda Peryra (role w Akropolis Wyspiańskiego, 2001), 

Tadeusza Bradeckiego (role w Ofłatnim Łubieńskiego, 2003 ; Dorota w Piaskownicy 

w piaskownicy Bradeckiego, 2003; Miriam w Happy Endzie Brechta i Weilla, 20 05), 

Stanisława Różewicza (Piękna dziewczyna w Stara kobieta wpiaduje Różewicza, 

2007), Macieja Prusa (Urszula w Wiele hałasu o 11ic Shakespeare' a, 2008), Artura 

Tyszkiewicza (Kobieta 2 / Chór w Balladynie Słowackiego, 2009). 
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PRZEMYSŁAW SnPPA 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2004). Od 2004 roku w zespole 

Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Andrzeja Seweryna (Sir John 

Bushy w Rpzardzie //Shakespeare' a, 2004), Jana Englerta (Filip we Władzy Deara, 

2005; Gość w Iwanowie Czechowa, 2008), Jacques' a Lassalle' a (Walery w Tartuffie 

Moliere'a, 2006), Mai Kleczewskiej (Minotaur w Fedrze, 2006; Reżyser w Marat/ 

Sade Weissa, 2009), Artura Tyszkiewicza (Wiktor w Mroku Bielińskiego, 2008; 

Filon w Balladynie Słowackiego, 2009), Macieja Prusa (Kwasik w Wiele hałasu o nic 

Shakespeare'a, 2008). 



BEATA ŚcrnAK6wNA 

Absolwentka warszawskiej PWST (1992). Aktorka Teatru Powszechnego w War

szawie (1992- 1997). Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrała tu 

w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Nike spod Termopil w obu wersjach 

N ory listopadowry; 1997 i 2000), Macii:ja Prusa (Goneril w Królu Lirze Shakespe

are'a, 1998), Janusza Wiśniewskiego (Obole1iska w wybrałem dziJ zaduszne fwirto 

wg Słowackiego, 1999), Kazimierza Kutza (Olga w Kartotece Różewicza, 1999), 

Jana Englerta (Agatka w Szkole żon Moliere'a, 2000; rola tytułowa w Kurce Wod-

11ry; 2002), Kazimierza Dejmka (Dominika w Requiem dla gospodyni Myśliwskiego, 

2000), Agnieszki Gliń skiej (Sylwia Rataj w 2 maja Saramonowicza, 2004), Jerzego 

Jarockiego (role w Blqdzeniu wg Gombrowicza, 200+), Jacques' a Lassalle' a (Doryna 

w Tartuffie Moliere'a, 2006),Andrzeja Domalika (Matka Jl w Termi11alu 7 Norena, 

2007), Agnieszki Olsten (Emilia w Otellu Shakespeare' a, 2008), Artura Tyszkiewicza 

(Goplana w Balladynie Słowackiego, 2009). 
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HENRYK TALAR 

Absolwent krakowski~j PWST (1969). Aktor teatrów: im. Bogusławskiego w Kaliszu 

(1970-1971), warszawskich: Ateneum (1976- 1982, 198r- 1997) i Studio (1982- 198r). 

Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie (1994-

1997) i Teatru Polskiego w Bielsku-Białej (1997- 1999). Od 2001 roku w zespole 

Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Agnieszki Glińskiej (Marcin 

Flisak w 2 maja Saramonowicza, 2004), Willa Pomerantza (Inspektor w Kopciuchu 

Głowackiego, 2004), Andrzeja Seweryna (Sir Henry Percy w Rpzardzie //Shake

speare'a, 2004), Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej (Woiny w Rzeź11i Mrożka, 2oof), 

Jacques' a Lassalle'a (Pan Gadzie w Tartuffie Moliere'a, 2006), Michała Zadary (role 

w Chłopcach z Placu Bro11i wg Mol nara, 2007), Wojciecha Malajkata (Richard Harkin 

w lffdrowcu McPhersona, 2008), Igora Gorzkowskiego (Romuald w Polowaniu 

na łosia Walczaka, 2009), Jana Englerta (Fabio w Ksirżniczce na opak wywróronry· 

Calderóna / Rymkiewicza, 2010), Gabora Zsambekiego (Rauch w Kazimierzu 

i Karolinie von Horvatha, 2010). 



PAWEŁ ToŁw1ŃsK1 

Absolwent krakowskiej PWST (199r). Aktor Starego Teatru w Krakowie (199r- 1997). 

Od 1998 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagra! tu w przedstawieniach Tadeusza 

Bradeckiego (role w Saragossie wg Potockiego, 1998; Jimmy Dexter w Happy Endzie 

Brechta i Weilla, 2oof), Kazimierza Dejmka (Miles tertius w Dialog11• de Passione, 

1998), Jerzego Grzegorzewskiego (Upiór w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Lokaj 

Stanisław w Operetce Gombrowicza, 2000; Ryjek w Ś11ie nocy let11it;f Shakespeare' a, 

2001; Wariat w Nie-Boskit;f komedii Krasińskiego, 2002; Antonio w Morzu i zwierciadle 

Audena, 2002), Ondreja Spisaka (Sextus, czyli Klaudas w Merlinie Słobodzianka, 

2005), Andrzeja Seweryna (Sir Henry Green w Ryszardzie l/Shakespeare'a, 2004), 

Mai Kleczewskiej (Teramenes w Fedrze, 2006; Pielegniarz w Marat/Sade Weissa, 

2009), Agnieszki O!sten (Montano / Lodovico w Otellu Shakespeare'a, 2008), Ar

tura Tyszkiewicza (Goniec w Ballady11ie Słowackiego, 2009), Gabora Zsambekiego 

(Sanitariusz w Kazimierzu i Karolinie von Horvatha, 2010). 

MAGDALENA WARZECHA 

Absolwentka warszawskiej PWST (1995). Aktorka Teatru Studio (1995-2001). Od 

roku 1997 w zespole Teatru Narodowego. Zagrała tu w przedstawieniach Jerzego 

Grzegorzewskiego (Kora w obu werajach w Nocy lirtopadow~·jWyspiańskiego, 1997 

i 2000; Katarzyna w Ślubie Gombrowicza, 1998; Bella-Bellow Halce Spi11ozie 

Grzegorzewskiego, 1998; Rachel w Srdziach Wyspiańskiego, 1999; Matka w Nowym 

Bloomt1Jalem wg Joyce'a, 1999; Maryna w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Markiza 

w Operetce Gombrowicza, 2000; Hermia w Ś11ie nocy letniej Shakespeare'a, 2001; 

Dama krakowska/Wiedima w Hamlecie Stanirlawa Wyspimiskiego, 2005; Aktorka 

w DtMzyczce wg Różewicza, 2004; Kalipso;Syrena Ladacznica w On. Drugi Po

wrót Odysa Grzegorzewskich, 2oof), Kazimierza Kutza (Dziewczyna w Kartotece 

Różewicza, 1999), Ryszarda Peryta (Kasandra/Anioł snu Jakubowego w Akropolu 

Wyspiańskiego, 2001), Jana Englerta (Rózia w Dożywociu Fredry, 2001), Tadeusza 

Bradeckiego (Mama/Babcia w Piaskownicy w piaskownicy Bradeckiego, 2005), Jerzego 

Jarockiego (role w Błądzeniu wg Gombrowicza, 2004), Stanisława Różewicza (Dziew

czyna III w Stara kobieta wysiadtye Różewicza, 2007), Antoniny Grzegorzewskiej 

(Artemida w Ifigenii Grzegorzewskiej, 2008), Artura Tyszkiewicza (Dziewczyna/ 

Chór w Balladynie Słowackiego, 2009). 



EwA W1śNIEWSKA 

Absolwentka warszawskiej PWST (1964). Aktorka teatrów warszawskich: Ludowego 

(póiniejszy Nowy, 1964- 74 i 1977- 82), Kwadrat (1974- 77), Ateneum (1981- 2009). 

Od roku 2009 w zespole Teatru Narodowego. 

Zagrałam.i n . w przedstawieniach Kazimierza Kutza (Ada we Wkrótce 11adrydq bra

cia Krasińskiego, 1984), Adama Hanuszkiewicza (In fantka w Cydzie Corneille'a/ 

Morsztyna, 198r), Janusza \Varmińskiego (Szarlotta w Wt.fniowym Jadzie Czechowa, 

1986), Gustawa Holoubka (Podstolina w Zemście Fredry, 1990 oraz Kasztelanowa 

w Mazepie Słowackiego, 1992), Roberta Gliń skiego (Margrabina Spina w Żywry· 
masce Pirandella, 199r), Marka Koterskiego (Mama w Domu wariatów Koterskiego, 

1998), Krzysztofa Zaleskiego (Horodniczyna w Rewizorze Gogola, 2002), Eweliny 

Pietrowiak (Charlotta w Sonacieje1ie1111ry' Bergmana, 2007), a także Jerzego Rako

wieckiego, Jana Bratkowskiego, Edwarda Dziewoński ego, Wojciecha Z eidlera, 
Bohdana Cybulskiego, Aleksandry Śląskiej. 

W Teatrze Narodowym zagrała w przedstawieniach Jerzego Jarockiego (role w Blq

dzeniu, 200+; Eugenia w Tangu Mrożka, 2009). 

Zagrała w filmach m.in. Stani s ława Barei (Co mi zrobiJz,jak mnie z lapie1z), Kazimie

rza Kutza (Paciorki jednego różmica), Tadeusza Konwickiego (Dolina /J.ry), Ryszarda 

Bera (Cudzoziemka), Wojciecha Marczewskiego (Ucieczka z kina Wolnośc), Jerzego 

Hoffmana (Ogniem i mieczem, Stara baili); oraz serialach Stawka wirhza niż życie 
czy Doktor E wa. Występowała w Kabarecie Dudek. 

Laureatka wielu nagród m.in. Złotej Maski (1970), nagród Kaliskich Spotkań Te

atralnych (1980, 1991), Złotego Grona Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie 

(1987), Polskiego Orla (2000). Z a rolę Róży w Cudzoziemce otrzymała Brązowe 

Lwy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku oraz Złotą Kaczkę mie

sięcznika "Film" (1986). Za role w Blqdzeniu otrzymała Feliksa Warszawskiego za 

najlepszą rolę w sezonie 2001/200+ 

ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI 

Absolwent łódzkiej PWSFTviT (198r). Aktor Teatru Studio w Warszawie (198r-

2001). Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach 

Jerzego Grzegorzewskiego (Ojciec w Ślubie Gombrowicza, 1998; Poeta w Weulu 

Wyspiańskiego, 2000; Spodek w Śnie nocy letniry. Shakespeare' a, 2001), Kazimierza 

Kutza (Bohater w Kartotece Różewicza, 1999; Haping w Śmierci komiwojażera Mil

lera, 2004), Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej (Paganini w Rzeźni Mrożka, 2oor), 

Antoniego Libery (Estragon w Czekajqc na Godota Becketta, 2006), Wojciecha 

Malajkata (James "Sharky" Harkin w Wędrowcu McPhersona, 2008), Agnieszki 

Glińskiej (Władysław w Lekkomp1nry. 1iofłrze Perzyńskiego, 2009), Andrzeja Do

malika (Patsy w Elektrycznym parkiecie Walsha, 2010). W 2002 roku wyreżyserował 

tu Żaby Arystofanesa. 





SPIS ILUSTRACJI 

na okładce i na stronach 10-JI, 26, 1+. ++-+r, Yj,94-9r 

Anonimowe druki włoskie z XVT wieku. 

strona 20 

Alfred de Musset 

Ze zbiorów Christiane Sand. 
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LoRENZACCIO Alfreda de Musset, 

reż. Tadeusz Minc, 

scenogr. Marian Kołodziej, 

Teatr Narodowy w Warszawie, 

prem. 20 paidziernika 1972 r. 

Fot. Renard Leonard Dudley 

Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 
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Portrety twórców przedstawienia 

Fot. Andrzej Georgiew 

Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 

dyrektor naczelny KRZYSZTOF ToROŃCZYK 

dyrektor artystyczny JAN ENGLERT 

dyrektor techniczny MIROSŁAW LYsIK 

główny brygadier sceny LECH ORZECHOWSKI 

główny oświetleniowiec ZBIGNIEW Szu LIM 

główny akustyk MARIUSZ MASZEWSKI 

kierownik zespołu rekwizytorów ZBIGNIEW FORTUNA 

kierownik zespołu pracowni dekoracji MICHAŁ RosZKIEWICZ 

kierownik zespołu pracowni kostiumów ANITA TRZASKOWSKA 

główny specjalista zespołu obsługi urządzeń scenicznych 

WOJCIECH HULEWICZ 

kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej 

EDMUND KWIATKOWSKI 

kierownik pracowni stolarskiej GRZEGORZ JoŃCZYK 

kierownik pracowni krawieckiej damskiej ANNA URBAŃSKA 

kierownik pracowni krawieckiej męskiej RoMAN ŻBIKOWSKI 
kierownik pracowni modelatorsko-malarskiej 

MAREK LAUDAŃSKI 

kierownik zespołu tapicerskiego WALDEMAR GŁOWALA 
kierownik zespołu charakteryzatorów LESZEK GALIAN 

kierownik zespołu garderobianych AGNIESZKA CHOJNOWSKA 

zastępca dyrektora artystycznego - kierownik literacki 

ToMASZ KuB1KowsK1 

kierownik muzyczny MIROSŁAW JASTRZJiBSKI 

kierownik działu literackiego PAWEŁ PŁOSKI 

kierownik dzialu promocji ANNA PJiKALA 

kierownik impresariatu ADRIANA LEWANDOWSKA 

kierownik działu organizacji pracy artystycznej BARBARA RusZNICA 



redaktor programu DoROTA S EM ENOWICZ 

pr~jekc grafi czny ELŻBI ETA TcHÓRZNICKA 

(opieka artystyczna - JANUSZ G 6 RSKI) 

KASY 
Plac Teatralny 5 (tel. 22 69 2 0 6 10) 

wc.- sob. 11.00- 1+50 i 1r.oo-19.oo 

lub do rozpoczęc i a przedstawienia 

nd. od 16 .00 lub na 2 godz. przed przedstawieniem 

ul. ·wierzbowa j (tel. 22 69 20 8 07) 

na godzin ę przed przedstawieniem 

www.eBilec.pl 

kasy Evencim / www.evencim.pl 

REZERWACJA 
pon.- sob. 9 .00-19.00, nd. 16.00-19.00 

tel. 22 69 2 0 60+, 22 69 2 0 664 

faks 22 69 2 0 7 4-2 

• 
Teatr Narodowy 

Pl. Teatral ny 5 

00-077 Warszawa 

www.narodowy. pl 

cena programu: 10 zł (w cym VAT) 

"?;Zemplarz bezpłatny 






