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Było to jak gdyby zaprzeczenie wszystk iego 
na niebie i ziemi; zaprzeczenie, które można 
nazwać rozczarowaniem lub, j eśli kto chce, 
zrozpaczeniem: ludzkość pogrążona w letargu 
zdała się martwą tym, którzy macali jej puls. 
J ak ów żołnierz, którego zapytano niegdyś : „W 
co wierzysz ?", i_ który pierwszy odpowiedział : 
„ W siebie"; tak samo młodzież francuska, 
słysząc to pytanie, pierwsza odpowiedziała: „ W . „ 
IllC . 

Ze Spowiedzi dziecięcia wieku. (1836) 

Alfred de Musset 
(1810-1857) 

To, co słuszne nie jest takie trudne, jak się 
zdaje. Nie sposób gałęziom życia przeszkodzić, 
by rosły, a po tamtej stronie gór jest lud , który 
pragnie żyć . Egoiści uważają, że świat stworzo
no dla nich i podśmiewają się z cierpień wiel
kiego narodu, podczas gdy to z ich polityki na
leży się podśmiewać . Inteligencja wiedzie za 
rękę wolność. Być może , ta z dawna wyczeki
wana wolność jest niedaleko: podąża bowiem 
nieznanymi drogami; pewnego dn!a, z wież 
mediolańskiej katedry i dzwonnicy Sw. Marka 
ujrzymy, jak pojawia się na horyzoncie. 

O Włoszech (1854 ?) 

Rok 1834 
Powolna konsolidacja monarchii 
lipcowej we Francji. 

• Rewolty republikańskie w Lyonie 
i Paryżu . 

• Powstają karbonarskie organizacje 
„MJoda Europa", „Młode Niemcy", 
„Młoda Polska" . 

• 24-letni Musset wydaje komedie 
Fantazjo i Nie igra się z miłością 
oraz dramat Lorenzaccio. 

• Ukazują się Kordian, 
Pan Tadeusz. 

• Słowacki pisze Balladynę. 

• Premiera Zemsty. 



książę Florencji Aleksander Medici ADAM FERENCY 
. k . {. Lorenzaccio Lorenzo Medici KRZYSZTOF KOLBERGER 
Jego uzym K M d. . S Gó . . . . . . . . . . . . . . . . . osma e ICI T ANISŁA w RKA 

Kardynał Cibo JANUSZ R. NOWICKI 
kanclerz Rady Ośmiu Messer Maurizio ANDRZEJ GRZYBOWSKI 

wy lannik Stolicy Apostolskiej Kardynał Baccio Valori } JÓZEF KONIECZNY 
Julian Salviati KRZYSZTOF STELMASZYK 

Filip Strozzi HENRYK BOROWSKI 

{ 

.......... . ...... Piotr Strozzi WOJCIECH WYSOCKI 
jego synowie .. . . . . .. . .. .. Tomasz Strozz~ JACEK SAS-UHRYNOWSKI 

przeor z Kapui Leon Strozz1 GRZEGORZ WONS 
dostojnik republikański Franciszek Pazzi IRENEUSZ KOCYŁAK 

wuj Lorenza Bindo Altoviti RYSZARD BARYCZ 
mieszczanin Venturi STANISŁAW BIELIŃSKI 

malarz Tebaldeo JERZY KLESYK 
zbir Scoronconcolo JAN PĘCZEK 

zaufany dworzanin księcia Giorno MARCIN TROŃSKI 
mieszczanin Maffio CEZARY MORAWSKI 

matka Lorenza Maria Soderini HANN A HALCEWICZ 
ciotka ·Lorenza Katarzyna Ginori POLA RAKSA 

Margrabina Cibo AGNIESZKA KOTULANKA 
Luiza Strozzi JOLANTA PIĘTEK <PWSTJ 

Gabriela Maffio MARIA MAMONA 
Banita JACEK BURSZTYNOWICZ 

Mieszczanin ANDRZEJ STOCKINGER 
Żona Mieszczanina ILON A ST A WIŃSKA 

Wagabunda KRZYSZTOF TYNIEC 
Żebraczka MAŁGORZAT A DEWEJKO-MAJEWICZ 

Maska NINA GIRYCZ 
Paź MAŁGORZAT A DEWEJKO-MAJEWICZ 

Służąca DAN UT A JASTRZĘBSKA 
Oficer niemiecki ANDRZEJ SZENAJCH 

Rada Ośmiu 

STANISŁAW BIELIŃSKI 
JERZYMOES 

YSZ1\R &AM<~ 
WŁODZIMIERZ NOW AKOWSKI 
IRENEUSZ KOCYŁAK 
RYSZARD 0ST ALOWSKI 

Kurtyzana MARIA CZUBASIEWICZ 1 gośćJ 
oraz Maski, Banici, Mnisi, 'Żołnierze 



Lorenzaccio nabiera szerszego wymiaru , gdy uprzytomnimy 
sobie, że został napisany tuż po rewolucji · 1830 roku, kiedy 
stało się oczywiste, że burżuazja obróciła upadek monarchii 
na swoją korzyść: . Twórcy systemów niezdolnych do działa
nia, okpiony lud, który po jednym tyran ie akceptuje drugiego, 
to z pewnością Florencja z roku 1537, lecz także Francja Dni 
Lipcowych. Lekc1a ta nie kończy się jednak na XIX wieku, i my 
jeszcze również możemy zrozumieć: zarówno język Loren
zaccia, jak i język Filipa Strozziego. 

Maurice Descotes 
Z li tomu Literatury francuskiej, 

Warszawa 1979 

Temat Lorenzaccia zaczerpnął Musset z XVI wiecznej kro
niki Benedetto Varchiego La Storia fiorentina . Florencki 
historyk i poeta opisał w niej dzieje spisku republikańskiego, 
zawiązanego w roku 1537 przeciwko Aleksandrowi Medici. 
Tyran (z nieprawego łoża) zginął wówczas z ręki swego 
krewniaka Lorenza Medici , sprzysiężenie zakończyło się 

jednak fiaskiem, bowiem władzę we Florencji objął kolejny 
Medyceusz - Kosma. Około. roku 1 540 Lorenzo napisał 
Apologię - mowę obrończą. w której uzasadnił zabójstwo 
Aleksandra. Sam zginął w roku 1 548 zasztyletowany przez 
zbira Kosmy. 

Po rewolucji lipcowej 1830 dziełem Varchiego zaintereso
wała się przyjaciółka Musseta, George Sand. Jej „ sceny 
historyczne" Spisek w roku 1537 (1832) są zaledwie 
bladym szkicem Lorenzaccia. 

Prapremiera Lorenzaccia odbyła s ię w Paryżu 3 Xll 1896, 
blisko 40 lat po śmierci autora (niemal równocześnie z pra
premierą Ubu króla) . W roli Lorenza wystąpiła Sarah 
Bernhardt. Tradycja grania tej postaci przez kobiety (Faloo
netti , Marguerile Jamois) przetrwała do roku 1952: wtedy 
Lorenza zagrał - we własnej reżyserii - Gerard Philipe. 

Prapremiera polska odbyła się 25 VI 1955 na scenie Teatru 
Polskiego w Warszawie. Przekład : Tadeusz Żeleńsk i-Boy, 
reżyseria : Edmund Wierciński , scenografia: Teresa Roszkow
ska, muzyka: Witold Lutosławsk i . Grali m.in.: Władysław 

Hańcza (Aleksander), Czesław Wołłejko (Lorenzo), Jan 
Kreczmar (Kardynał Cibo) , Karol Adwentowicz i Gustaw 
Suszyński '(Filip Strozzi) , Elżbieta Barszczewska (Margrabina 
Cibo} . 

Alfred d e Vigny: 
Po cóż istniałaby sztuka, gdyby miała być tylko kopią i 
sprawdzianem istnienia? Oblegani jesteśmy ze wszyst
kich stron przez smutną i beznadziejną rzeczywistość; 
nieznośną nijakość charakter ów, blade cnoty i występ 
ki , n iepełne namiętności , tłumione n ienawiści, chwiej
ną przyjaźń , nietrwałą wierność, zmienne doktryny, 
przelotne opinie. Pozwólcie nam marzyć, ie istnieli 
niegdyś ludzie wspaniali , których cnota i występki mia
ły większy rozmach. 

Z Rozważań o prawdzie w sztuce <1828) 

• 

. . Zdobywca, opanowawszy rządy, po
winien przygotować i popełnić naraz wszystkie nie
odzowne okrucieństwa, aby n ie wracając do nich co
dziennie i nie powtarzając ich , mógł dodać ludziom 
?tuch.>'. i pozyskać ich, dobrodziejstwami. Kto czyni 
maczeJ'. czy to przez tchorzostwo, czy złą radę, jest zmu· 
s~?n~ ciągle trzymać nói w ręku i nie może nigdy spuś
cie się na swych poddanych, którzy wskutek ustawicz
nych i_ świeżych_ krzywd nie mogą nabrać do niego 
zaufania. Albowiem krzywdy powinno się wyrządzać 
wszystkie naraz, aby krócej doznawane, mniej tym sa
mym krzywdziły , natomiast dobrodziej stwa świadczyć 
trzeba po trosze, aby lepiej smakowały. 

Machiavelli; z Księcia (1 513) 

N: ależy pamiętać, że ludzi trzeba albo 
potraktowac łagodnie albo wygubić, gdyż mszczą się za 
błahe kr_zywdy,, za ciężkie zaś nie mogą . Przeto gdy się 
k~zywdzi człowieka, należy czyn ić to w ten sposób aby 
me trzeba było obawiać się zemsty. ' 

M a c h iavelli; z Księcia 



Chcąc założyć republikę lub całkowici 
ją zreformować, trzeba działać samotnie. 

Machiavelli; z Rozważań (1519) 

Lorenzo Medici: 
Mogę się poszczycie tym, że uwolniłem 

Florencję od tyrana. Inni nie pośpieszyli mi z 
pomocą, nie stało im bystrości i zapału. Cóż 
więcej mogłem uczynić? Zapewniam was, że 
gdybym zdołał był wówczas natchnąć Florent
czyków duchem patriotyzmu, pierwszy przelał
bym krew własną i bliskich - nie masz 
bowiem większej chwały niż oddać życie w 
słuźbie ojczyzny. 

Z Apologii 

Chcąc zmienić ustrój wolnego państwa 
tak , aby owa reforma wszystkim wydala ię dobra i spo
częła na trwałych podstawach, konieczne jest zachowa
nie przynajmniej śladu dawnych form ustrojowych . Lud 
nie dowie się wtedy, że ustrój państwa uległ zmianie, 
choćby nawet nowe porządki w istocie swej zupełnie 
były odmienne od dawnych, bowiem ludzie zważają w 
tej samej mierze na pozory, co na rzeczywistość, a czę
sto nawet pozory są dla nich ważniejsze od rzeczywis 
tości . 

Machiavelli; z Rozważań 

Lorenzo Medici: 
Za krótkiego panowania Aleksandra całe 

rzesze obywateli wypędzono z ojczyzny, prześla
dowano i mordowano na wygnaniu, wielu ścięto 
głowy, bądź ich otruto, bez procesu, bez przyczy
ny - tylko po to, by Aleksander nie musiał się 
rumienić przed tymi, co znali jego niskie pocho
dzenie i wychowanie. 

Z Apologii 

N i ee haj władcy nie skarżą s ię na podle
głe im Judy z powodu niegodziwości, które popełniają 
one wobec władców, gdyż należy je wyłącznie przypisać 
ich własnym zaniedbaniom lub złemu przykładowi, któ
rego poddanym dostarczają. 

Machiavelli; z Rozważań 

.,. 

Przy kład Iuniusa Brutusa posłużyć 
winien tym wszystkim, którzy są niezadowoleni z jakie
goś władcy. Niechaj najpierw zważą i obliczą swe siły: 
~eżeli są dość potężni na to, aby ogłosić się jego wrogami 
1 otwarcie prowadzić z nim wojnę, tak właśnie winni 
postąpić, gdyż jest to sposób mniej niebezpieczny i 
bardziej zaszczytny; jeżeli jednak nie starcza im sil na 
prowadzenie z nim otwartej wojny, winni tarać się za 
wszelką cenę pozyskać sobie jego przyjaźń. Nie wolno 
wtedy zaniedbać niczego, co prowadzi do tego celu: trze
ba do tosować się do wszelkich zachcianek władcy, roz
ko zować się tym wszystkim, co jemu sprawia przyjem
ność. Dzięki takiej zażyło' ci z władcą zapewnisz sobie 
całkowite bezpieczeństwo i korzystać będziesz z tego, co 
przynosi mu fortuna, a jednocześnie nie zabraknie ci 
sposobnośc i urzeczywistnienia twych zamiarów. 

Machiavelli; z Rozważań 

Lorenzo Medici: 
Mogę udowodnić, że Aleksander nie darzył 

mnie zaufaniem: nigdy nie godził się, bym nosił 
broń; nie ufał mi nawet na tyle, by przebywać ze 
mną sam na sam. Nigdy nikogo nie kochał: a 
przecież zawierzyć moźna tylko tym, których się 
kocha. 

Z Apologii 

. Ojczyznv bronić trzeba wszelkimi śro
dkai:n1: ~arowno tymi, które przynoszą chwałę, jak i 
tymi, .~tore przynoszą hańbę; chodzi bowiem o to, aby ją 
obronie. 

Machiavelli; z Rozważań 

Lorenzo Medici: 
Gdybym miał uzasadnić me czyny starałbym 

się wykazać, że ludzie powinni żyć w wolności. 
Bowiem źycie obywatela w ustroju innym niż 
republika jest miałkie i oparte na wątłych 
podstawach; tyrania jest całkowicie sprzeczna· z 
życiem obywateli. 

Z Apologii 



Teat r Współczesny w Warszawie 
ul. Mokotowska 13 

Dyrek tor Teatru 
Maciej Englert 

Zastępca Dyrektora Władysław Dr ozdowski 

Kierownik techniczny Włodzimierz Szcześniak 

Pracownie 

krawiecka damska Bożena Kościuk 
krawiecka męska Eugeniusz Sobota 

malarska Adolf Laskowski 
modelatorska Kazimierz Wojciechowski 

perukarska I Jan Cegielski I 
tapicerska Zbigniew Machulski 

brygadier sceny Benedykt Daniel 
główny elektryk Włodzimierz Sokołowski 

akustyk Zbigniew Żerański 
rekwizytor Wojciech Jarosiewicz 

Redakcja programu Piotr Szymanowski 
Opracowanie graficzne Tomasz Kuczborski 

Fragmenty wykorzystane w programie przełożyli: 
Ewa Bieńkowska , Krzysztof Choiński, Czesław Nanke, 
Hanna Szumańska-Grossowa, Piotr Szymanowski, 
Krzysztof Żaboklicki , Tadeusz Żeleński-Boy 

Kasa Teatru czynna codziennie od 11.00 do 19.00 
(w poniedziałki do 17 .OO) z przerwą od 14.00 do 15.00. 
Telefon 25-59-79. 

Cena '.Ll "'"· -



j.' I 

Po roku 1830, po tym krótkotrwałym błysku nadziei, kiedy 
to wolność jakby ocknęła się w Paryżu, Brukseli, we Wło
szech i w Polsce, romantyk marzy już nie o swoim losie, ale o 
uciśnionych narodach, które pogoń za szczęściem prowadzi 
do rewolucji, do oswobadzania. Z kolei bracia Polacy rozpło
mieniają wyobrażnię i serca, jak niedawno Grecy, za których 
oddał życie Byron. 

Georges Duby & Robert Mandrou. 
Z Historii kultury francuskiej, wiek X-XX. 
Warszawa, 1967 

Do Polski 
Dopóki, Polsko, krew twoich żołnierzy 
Szeroką strugą nie spłynie jak ongi 

Greckich herosów krew pod Missolonghi, 
Dopóty, Polsko, nikt ci nie uwierzy! 

Walcz więc, narodzie, giń! - Trąbią anieli. 
Walcz, lecz na litość Europy nie licz; 

Trzeba jej silnych wzruszeń, ścisku krtani, I 
~ Więc pierwej zgińcie, myśmy zblazowani. / 

~ '\ ( ) ,„ 
„ # iJ ·, 1831 ł ·\· .. ) 
I fi f'°' · - '~...; __,,.,. I~ Przełożył Jerzy Lisowski21 / . • 
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