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1414 Jan Hus, rektor uniwersytetu w Pradze, sprzeci
wia się zepsuciu duchowieństwa i konieczności posłuszeń
stwa urzędnikom kościelnym; na soborze powszechnym 
w Konstancji ogłasza swe doktryny wyznaniowe. 

1415 Czeski myślici el zostaje spa lony na stos ie. Husy
tyzm zaczyna rozprzestrzeniać się w Europie. 

1498 We Florencji z rozkazu pap i eża Aleksandra VI, 
za ataki na zepsucie włoskich duchownych, ginie na stosie 
zakonnik Girolamo Savonarola. 
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1517 Ksiądz Marcin Luter ogłasza w Wittenberdze 
dziewięćdziesiąt pięć tez przeciwko nadużyciom w kościele 
katolickim . 

1520 W obliczu ekskomuniki Luter zrywa z katolicy
zmem, inicjując ruch reformacyjny w Niemczech. 

1532-1534 Król Anglii Henryk VIII zrywa z kościołem 
katolickim, gdy papież odmawia mu anulowan ia małżeń
stwa z Katarzyną Aragońską . Król zostaje głową nowego 
kościoła anglikańsk iego. 

1534-1536 Teolog Jan Kalwin występuje z kościoła 
katolickiego i publikuje dzieło Ustanowienie religii chrze
ścijańskiej . Kalwinizm staje się jednym z najważniejszych 
wyznań reformowanych; we Francji jego zwolenników 
nazywa się hugenotami. 

1542 Powstaje Święte Oficjum - instytuqa kościoła 
katolickiego powołana do walki z herezją. Nadzoruje ono 
sądy inkwizycyine i publikuje indeks ksiąg zakazanych . 

1545-1563 W odpowiedzi na wyzwanie reformacji 
kościół katolicki zwołuje sobór w Trydencie, podczas które
go redefiniuje swe doktryny religijne. 

1558 Po nieudanej próbie przywrócenia katolicyzmu 
w Anglii za rządów Marii Tudor długotrwałe panowanie 
rozpoczyna królowa Elżbieta. Represjonuje ona katolickich 
poddanych i jednocześnie odrzuca radykalne żądania pu
rytanów, którzy dążą do dalszej reformy kościoła anglikań
skiego w duchu kalwinizmu. 

1560 Nieudany zamach na króla Francji Franciszka li 
de Valois (Walezjusza) i jego rodzinę, zaplanowany przez 
Ludwika Burbona, księcia de Conde (Kondeusza) - przy
wódcę ruchu hugenotów. W odwecie Walezjusze krwawo 
tłumią hugenockie powstanie. 
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1562 Umiera kró l Franciszek li. Na króla koronowany 
zostaje małoletni Karol IX. 

1562 Hugenoci otrzymują od regentki Katarzyny 
Medycejskiej edykt to erancyjny, który da1e im swobodę 
re l igijną w całej niemal Francj i. Tymczasem Franciszek de 
Guise (Gwizjusz) masakruje l udność hugenocką w miej
scowości Wassy. Rozpoczyna się religijna wojna domowa. 
Przywódcami protestantów zostają: wybitny mąż stanu 
admirał Gaspard de Coligny oraz Ludwik Kondeusz. Przy
wódcą katolików zostaje Gwizjusz. 

1563 Gwizjusz ginie z ręk i hugenockiego zamachowca. 

1566 W Niderlandach wybucha powstanie tzw. 
gezów - przeciwników ultrakatolickiego Filipa li , króla 
Hiszpanii i jednocześnie władcy Niderlandów. Dochodzi 
do rozruchów, a niderlandzka arystokracja żąda zaprzesta
nia prześladowań protestantów. 

1569 We Francji, w bitwie z katolikami ginie Ludwik 
I Kondeusz, stryj księcia Henryka Burbona z Nawarry -
Henryka Nawarskiego. 

1570 Traktat pokojowy kończy wojnę domową i przy
znaje hugenotom wolność wyznania w całej Francj i - poza 
Paryżem. 

1572 Umiera matka Henryka Nawarskiego, Joanna 
d'Albret - prawdopodobnie otruta przez królową matkę 
Katarzynę Medycejską. 

18 sierpnia 1572 Na skutek działań politycznych 
mających pogodz i ć katolików i protestantów, Małgorzata 
z Walezjuszy, zwana w rodzinie Margot, zostaje żoną Henry
ka Nawarskiego, który dzięki temu zostaje królem Nawarry. 

Książę Henryk Gwizjusz - syn Franciszka - mszcząc 
zabójstwo ojca, zleca zabicie przywódcy hugenotów, 
de Coligny'ego. Zamach nie udaje się, jednak de Coligny 
zostaje poważnie raniony strzałem z pistoletu. 
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23/24 sierpnia 1572 W sześć dni po ślubie Margot 
i Henryka dochodzi do najw i ększej masakry religijnej 
w dziejach Francji . W noc św . Bartłomieja z rozkazu Ka.ta
rzyny Medycejskiej katolicy mordują tysiące hugenotow . 
przybyłych na uroczystość. Ginie równi~ż .de Coli.g~y. Rzezi 
przewodzi fanatyczny książę Henryk Gw1z1usz. Wsrod huge
nockich przywódców przy życiu pozostają jedynie Henryk 
Burbon i młody książę Kondeusz, syn Ludwika Burbona. 

1573 Książę Andegawenii Henryk, brat Margot, zo
staje królem Polski . Jako Henryk Walezy zasiada na p~lskim 
tronie przez rok, do śmierci brata - Karola IX. Wstępuje 
na tron Francji jako król Henryk Ili. 

1576 Na czele zwalczającej hugenotów francuskiej 
Ligi Katolickiej staje książę Henryk Gw1zjusz, który za .. 
wszelką cenę stara się usunąć Henryka Ili z tronu Franqi . 
Tymczasem w Niderlandach zawarta zostaj~ tzw. pa~yf1-
kacja gandawska - sojusz z1ednoczonych N1derlandow 
przeciwko Hiszpanii . 

1578 Margot przybywa do Nawarry, do zamku Nerac, 
gdzie od paru lat przebywa - po ucieczce z Paryża - jej 
mąż, Henryk Nawarski. 

1584 Umiera książę Franciszek d'Alencon - ostatni 
z rodu Walezjuszy pretendent do tronu Francji. Sukcesja 
przechodzi na władcę Nawarry. 

1587 Henryk Ili , w obawie i w zemśc i e za kontakty 
Margot z protestantami, zleca jej uwięzienie w twierdzy 
Usson. Margot przebywa tam osiemnaście lat, do roku 

1605. 

1588 Czując zagrożenie ze strony Ligi Katolickiej 
i rodu Gwizjuszy, król Henryk Ili morduje księcia Henryka 
Gwizjusza oraz jego brata - kardynała . Anglia pokonuje 
hiszpańską Wielką Armadę, umacniając swą polityczną 

potęgę . 
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1589 Mnich Jacques Clement, fanatyczny zwolennik 
ligi, morduje Henryka Ili . Jedynym legalnym pretendentem 
do tronu zostaje protestancki król Nawarry Henryk Burbon. 

1593 W imię zjednoczenia kraju Henryk Nawarski 
postanawia przyjąć katolicyzm (..Paryż wart jest mszy") 
'.w 1594 r. w Chartres zostaje koronowany na króla Francji 
Jako Henryk IV, zwany póżniej Wielkim. Henryk IV rozpoczy
na proces jednoczenia Francj i po rozłamie religijnym . 

1598 Henryk IV wydaje tzw. edykt nantejski (nazwa 
pochodzi od miasta Nantes), który kończy trwające od trzy
dziestu lat wojny religijne . Wprowadza również równo
uprawnienie protestantów i katolików. Od tej pory hugeno
ci zyskuj ą we Francji wolność polityczną i wyznaniową. 

1599 Król nie doczekując się legalnego dziedzica, 
wymusza na Margot rozwód, by móc poślubić swą wielolet
nią kochankę Gabrielę d'Estrees. Wkrótce Gabriela umiera 
w połogu, a w rok później Henryk poślubia Marię Medycejską. 

1603 Bezpotomnie umiera królowa Elżbieta I. Na tron 
Anglii wstępuje król Szkocji Jakub I Stuart. W efekcie unii 
personalnej Anglii, Irlandii 1 Szkocji powstaje Wielka Brytania. 

1605 Ponad pięćdziesięcioletnia Margot wraca 
z Usson do Paryża i osiada w pałacu de Sens, w którym, 
otoczona faworytami, prowadzi żywot rozrzutnej koneserki 
sztuki . 

1610 Król Henryk IV, podobnie jak poprzednik, ginie 
zamordowany przez katolickiego fanatyka . Na tron wstępu
je małoletni syn Henryka i Marii Medycejskiej, Ludwik XIII, 
zwany później Sprawiedliwym. 

1615 Umiera Małgorzata - królowa Margot. Tymcza
sem Francja jest u progu wojny domowej, ponieważ książę 
Ludwik 11 Kondeusz wraz z protestantami sprzeciwia się 
małżeństwu Ludwika XIII z córką króla Hiszpanii, Filipa Ili. 
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1618 Incydent tzw. defenestracji praskiej rozpoczyna 
wojnę trzydziestoletnią. Początkowy konflikt między kato
lickimi i protestanckimi siłami Rzeszy rzymsko-niemieckiej, 
wciągn ie także królestwo Francji i większość krajów Europy. 
Konflikt religijny łączy się z rozgrywkam i czysto polityczny
mi: cesarska dynastia Habsburgów dąży do wzmocnienia 
swej pozycji w Rzeszy i w Europie. 

1620 Wojska czeskie zostają zmiażdzone przez Habs
burgów i ich wojska koalicyjne w bitwie pod Białą Górą. 
Podczas pub icznych egzekucji stracono najważniejszych 
czeskich przywódców oraz elitę kulturalną kraju. Do prote
stanckich Czech siłą zostaje wprowadzany katolicyzm. 

1622 Armand-Jean du Plessis du Richelieu, biskup 
Luc;on i protegowany Marii Medycejskiej, zostaje miano
wany kardynałem . W dwa lata póżniej Richelieu zasiada 
dożywotnio w radzie królewskiej Ludwika XIII, dążąc do 
ograniczenia udziału hugenotów w życiu politycznym. Roz
poczyna się długoletni proces umacniania władzy królew
skiej we Francji. 

1628 Pierwsze wydanie pamiętników Margot, spisa
nych przez autorkę w twierdzy Usson. 

1629 Król protestanckiej Szweqi, Gustaw Adolf 11 , 
przystępuje do wojny przeciwko Habsburgom z zamiarem 
zagarnięcia północnych i południowych wybrzeży Bałtyku 
oraz ustanowienia związku państw protestanckich. Szwedz
kie wojska, potajemnie wspierane przez Richelieu, rozbijają 
Ligę Katolicką oraz zajmują Niemcy i Czechy. 

1634 Szwecja przegrywa w starciu z wojskami Rzeszy 
Niem ieckiej . 

1635 Francja włącza się w wojnę trzydziestoletnią, 
wypowiadając wojnę Hiszpanii - członkowi Ligi Katolickiej. 
Francja sprzymierza się z państwam i protestanckimi -
Anglią, Szwecją i Niderlandami. 
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1642 Umiera kardynał Richelieu, a w rok później 
Ludwik XIII. Następcą tronu zostaje małoletn i Ludwik XIV, 
a pierwszym ministrem kardynał Mazarini. 

1648 Pokój westfalski kończy wojnę trzydziestolet
nią i utrwa la podz iały wyznaniowe w Europie. iderlandy 
ostateczn ie wyzwalaj ą się spod panowania Hiszpanii i wraz 
ze Szwajcarią uzyskują niepodległość . Francja na 1akiś czas 
pozbawia Habsburgów dom i nującej pozycji w Europie. 

1649 Przywódca ruchu purytanów Oliver Cromwell 
doprowadza do obalenia i śc i ęcia króla Karola I Stuarta. 
Wielka Brytania staje się republiką, na cze le której stanie 
później Cromwell jako lord protektor. 

1660 Karol li Stuart wstępuje na tron Wielkiej Bryta
nii, kończąc republikańskie rządy purytanów i proklamując 
tolerancję religijną. 

1685 Wnuk Henryka IV, Ludwik XIV odwołuje edykt 
nantejski. Protestanci, po złamaniu ich organizacji kośc i el
nej, zmuszeni są do masowej emigracji z Francji . 

(ojciec} 

Autor powieści i dramatów. Urodził się w 24 lipca 
1803 roku w Villers-Cotterets. Był synem generała 
z czasów rewolucji francuskiej. Karierę rozpoczął jako 
skromny urzędnik w rodzinnym mieście, skąd wy
prowadził się i osiadł w Paryżu. W 1829 roku dramat 
Henryk Ili i jego dwór (Henri Ili et sa cour) zapewnił 
mu rozgłos dzięki wystawieniu w Comedie-Franc;:aise. 
Wtedy zaczęła się jego nieprzerwana kariera pisarska. 

Dumas pozostawił po sobie około sześćdziesięciu 
utworów dramatycznych i ponad dwieście pięćdzie
siąt tomów prozy (powieści, pamiętników, opisów 
podróży). Dorobek imponujący, warto jednak pamię
tać, że pisarz korzystał z pomocy licznych współpra
cowników - z tej przyczyny nazywany był „przedsię
biorstwem-Dumas". Autor najczęściej osnuwał fabuły 
swych powieści i dramatów na kanwie wydarzeń 
z dziejów Francji. Wartość historyczną swych dzieł 
najlepiej sam określił stwierdzając, że historia jest 
tylko hakiem, na którym zawiesza swe obrazy. Nato
miast z Pamiętników pisarza (Les memoires, 1852) 
wyłania się malownicza sylwetka samego autora, ale 
też żywy obraz ówczesnej epoki, zwłaszcza świata 
literacko-artystycznego. 
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Do dziś niesłabnącą popularnością cieszą się 
jego powieści historyczne: Trzej muszkieterowie (Les 
trois mousquetaires, 1844), W dwadzieścia lat później 
(Vingt ans apres, 1847), Hrabia Monte Christo (Le com
te de Monte Cristo, 1844-1845), Królowa Margot 
(La Reine Margot, 1845). Dramaty Dumasa nie prze
trwały próby czasu, a były wśród nich m.in. Napole
on, czyli Trzydzieści lat Francji (Napoleon Bonaparte, 
ou Trente ans de l'histoire de France, 1831), Antony 
(1831), Piekielna wieża (La Tour de Nesle, 1835), Kean 
(1836), Alchemista, czyli Złotnik we Florencji (L'Alchi
miste, 1839), Pensjonarki z Saint-Cyr (Les Demoise/les 
de St. Cyr, 1843}, Hrabia Herman (Le Comte Hermann, 
1849). Od !at czterdziestych XIX wieku sztuki Duma
sa były chętnie tłumaczone i wystawiane w Polsce, 
zwłaszcza w Krakowie. Na przykład 11 stycznia 1857 
roku (dziesięć lat po paryskiej prapremierze) wysta
wiono w Teatrze Krakowskim dramat historyczny Rzeź 
św. Bartło-mieja, czyli Królowa Marguerita. Jednakże, 
wraz ze schyłkiem stulecia, jego utwory zupełnie stra
ciły na popularności. W XX wieku nie były wystawione 
w Polsce ani razu. 

Dumas zmarł s grudnia 1870 roku w posiadłości 
swego syna, w Puys. Syn Dumasa, również Alexandre 
(1824-1895), idąc w ślady ojca, został autorem wielu 
dramatów i poczytnych powieści. 



Dziwna jest ta romantyczna rewolucja we francuskiej 
literaturze to dużo bardziej, zwłaszcza na początku, 
rewolucja tematów niż rewolucja form. A głównym 
tematem, którym pisarze chrzczą atramenty, zanim 
chwycą za pióro, jest historia. Historia szczególna 
z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, nie jest 
to historia uniwersalna, ale historia narodu, po drugie, 
nie dokonuje się ona już w sypialniach władców czy 
neutralnych zamkowych wnętrzach, ale rozgrywa 
się wszędzie tam, gdzie może dotrzeć lud, a choćby 
jego przedstawiciel. We Francji, która w dziewiętna-
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stym wieku pędzi ku nowoczesności, w której miesz
czaństwo (często bardzo ubogie, nazywane później 
„k l asą pracującą") mimo powrotów monarchii staje 
się wszechpotężną siłą, romantycy szukają porozu
mienia z odbiorcami. Choć niektórzy są samotnikami, 
to niemal wszyscy marzą o szerokiej publiczności. 
Największy z wie lkich - Victor Hugo - raz tworzy dla 
Comedie-Frani;aise, raz dla bulwaru: gdy umiera, 
w ceremoniach pogrzebowych uczestniczy ponad 
mi lion osób. Jest rok 1885. Tłum, który wychodzi 
na ulice Paryża, jest już innym tłumem niż ten, który 
ponad sto lat wcześniej szturmował Bastylię. To już 
tłum społeczeństwa nowoczesnego, przemysłowego, 
dużo bardziej świadomy swoich związków z historią -
świadomy możliwości jej kształtowan i a. To także już 
inna Francja, z przepisaną na nowo historią - przepi
saną również dzięki romantykom. 

Bo francuski romantyzm nie tyle czerpie z historii, 
co pisze ją na nowo, z innej perspektywy, z innymi 
założeniami. Doprowadza do zmiany narracji i rewin
dykacji źródeł. Nawet jeśli bardziej kocha impresje 
niż fakty, to przecież często wynika to właśnie z pra
gnienia wielostronnego oglądu. Kończy się epoka 
królewskich kronikarzy - zaczyna się czas kronikarzy 
na usługach ludu. 

Jeśl i Francuzi przygotowywal i się do odkrycia 
na nowo własnej historii ostatnich dekad osiemna
stego stulecia, to jednym z decydujących czynni
ków „uhistorycznienia" twórczości artystycznej był 
zawrotny sukces powieści Waltera Scotta - utworów 
przyczyniających się tyleż do odkrycia narodowych 
dziejów, co uświadomienia sobie zróżnicowania kla
sowego społeczeństw . Powieści szkockiego pisarza 
czytała cała Europa i nawet Francuzi poddali się tej 
modzie. Balzac pisze Cloti/de de Lusignan (1822), 
Hugo - Hana z Islandii (1823), Vigny - Cinq-Mars (1826), 
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Merimee - Kronikę z czasów Karola IX (1829) ... Można 
by długo wymieniać. A jednak model powieści Scotta 
szybko zostaje we Francji poddany twórczej metamor
fozie -łączy się z lokalnymi oczekiwaniami, ewoluuje 
pod wpływem siły francuskich oddziaływań i tak się 
zmienia, że wielu badaczy za powieści historyczne 
w duchu Scotta uznaje jedynie dzieła napisane w de
kadzie 1820-1830. Niemniej nawet jeśli trwało tylko 
dziesięć lat, to doświadczenie płynące z lektur i na
śladowania szkockiego pisarza zostaje przetrawione 
na potrzeby wszystkich gatunków literackich. Hugo 
adaptuje jego powieść Kenilworth - tak powstaje 
dramat Amy Robsart (1828). Fascynację Scottem wi 
dać w dramacie Alexandre'a Dumasa Henryk Ili i jego 
dwór - to pierwszy wielki sukces teatralny francuskie
go romantyzmu (1829), napisany zresztą językiem „po
wieściowym", bo bez rymów i rytmów (marzył o tym 
Stendhal). Ale im więcej Waltera Scotta rozpuszczało 
się we francuskiej literaturze, tym mniej było go 
w wersj i czystej -Alexandre Dumas, mistrz powieści 
z historią w tle, oddalił się od modelu z Wysp, choć 
jeszcze w 1836 roku w lntroduction a nos feui/letons 
historiques (Wprowadzenie do naszych felietonów 
historycznych) złożył mu hołd, snując jednocześnie 
plany napisania historii Francji w powieściach . 

Wpływ Scotta na Francuzów był oczywisty, ale to 
nie na szkockim pisarzu zbudowano rozmiłowany w hi
storii francusk i romantyzm. Może moda na Scotta była 
raczej Jednym z etapów romantyzmu - nie zaś fazą 
wstępną, czy tym bardziej założycielskim impulsem? 

*** 

W przełomowym dla francuskiego romantyzmu roku 
1830 - o czym za chwilę - Emile Debraux, piewca 
czasów, w których przyszło mu żyć, publikuje ob-
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szerny zbiór Les Barricades de 1830 (Barykady 1830 
roku) - ciąg „scen historycznych" układających się 
w szczególny rodzaj narracji dramatycznej . Dziś o tym 
tekście wspominamy rzadko, tym bardziej że ukazał 
się w okresie wyjątkowego nagromadzenia arcydzieł. 
W roku 1830 stanowiącym - jak się okaże - jedną 
z najważniejszych cezur dla kultury francuskiej Sten
dhal publikuje Czerwone i czarne, Hugo wystawia 
Hernaniego, Berlioz tworzy Symfonię fantastyczną, 
a Delacroix maluje Wolność wiodącą lud na bary
kady. .. W takim otoczeniu trudno dojść do głosu . 
Emile'a Debraux, popularnego wówczas pieśniarza, 
zwano „Berangerem ludu", w opozycji do „prawdzi
wego" Berangera, Pierre-Jeana, związanego raczej 
z salonami. A jednak warto do niego wrócić, bo tekst 
stworzony przez autora nietroszczącego się o literac
kie laury ukazuje nastroje społeczne, które „wielcy" 
będą analizować. 

Emile Debraux umiejętnie bazuje na zbiorowych 
sentymentach, których wspólnym mianownikiem jest 
doświadczenie przeszłości: nie tylko rewolucyjnej 
( Bastyl ię zburzono już 41 lat wcześniej!), ale także re
publikańskiej, napoleońskiej, restauracyjnej ... Wbrew 
tytułowi , Les Barricades ... są raczej budowaniem 
pomostów: między tym, co minęło, a tym, co dziś, 
między doświadczeniem indywidualnym a zbioro
wym, między historią a zmyśleniem. Można by uznać, 
że Debraux swobodnie operuje faktami - opowieść 
o gorączce lipcowych dni i rozprawie z monarchią 
prezentowana jest tyleż efektownie, co nieprawdo
podobnie. Należy jednak dostrzec w tym utworze 
szczególny rodzaj t raktatu o stosunku Francuzów 
romantycznej doby do ich historii. Oto bowiem - za
równo w dziele Debraux, jak i szeregu innych tekstów 
tego o kresu - dokonuje się jeden z najważn i ej szych, 
a wówczas właściwie nieuświadomionych przełomów 
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w rozwoju historiografii. Francja okresu romantyzmu 
to Francja, która gruntownie się zmienia - narodziny 
społeczeństwa nowoczesnego stają się faktem, choć 
na rewolucję przemysłową trzeba będzie jeszcze 
poczekać . Rodzi się także nowy stosunek do historii. 
W wykwintnym paryskim salonie, stateczny Pan de 
Vieux Castel, szlachcic z dziada pradziada, rozmawia 
ze Ślusarzem : 

PAN DE VIEUX CASTEL Pytam pana, za czyją sprawą tak panu 
przewróciło się w głowie? Gdy idzie o historię pana kraju, 
to powinien pan w niej wyczytać, jak wielu szlachciców 
przysłużyło się Franqi! 

ŚLUSARZ (kręcąc głową) Hmm ... Nie mówię, że nie. Zawsze 
są jakieś „za" i jakieś „przeciw"; tak, niektórzy się przy 
służyli„ . 

PAN DE VIEUX CASTEL Jak to? Jak to niektórzy? Co to ma 
znaczyć? 

ŚLUSARZ Tak.„ Tak.. . Sully i kilku innych, których nazwiska wy
padły m1 akurat z głowy ... Z drugiej jednak strony, są c1, 
co złupili tę biedną Franqę„ . 

PAN DE VIEUX CASTEL Czyżby pan nie wiedział, że w 1244 
baron des Sept-Tours, jeden z moich przodków był 
wśród szlachciców, których ludwik IX poprowadził do 
Palestyny? 

ŚLUSARZ Ach, mój Boże. To bardzo możliwe„. Nie wiem 
jednak za bardzo, w czym miało to się przysłużyć Francji 
i wierzę, że zamiast włóczyć się po krańcach świata, szu
kając okazji do bójki, zrobiłby lepiej, gdyby został u sie
bie i chronił swoje ziemie przed grabieżcami , córki przed 
gwałtem, a poddanych przed śmiercią głodową . „ 1 • 

~m ile Debraux, Les Barricades de 1850, cyt. za: Sylvie V1elledent, 
1850 aux Thefltres, Honore Champion, Pans, 2009. Autorka poświęca 
Debraux i jego utworowi dużą część swojej ks 1ążk 1, zwraca1ąc uwagę 
na bogactwo treści , również historycznych, związanych z tym utworem. 
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W tym dialogu zderzają się dwie rzeczywisto
ści. Nie tylko rzeczywistość uprzywilejowanych 
i pracujących - ten konflikt jak świat światem istniał 
zawsze. Ciekawsze jest, jak Ślusarz, przedstawiciel 
tego nowego społeczeństwa, domaga się nowego 
napisania historii: nie neguje faktów, ani nie żąda 
zapomnienia (nie kwestionuje, że przodek Castela 
bił s i ę w Palestynie). Odrzuca jednak dotychczasową 
perspektywę spojrzenia na konkretne informacje -
nie chce już historii pisanej przez popleczników Pana 
Castela i ma odwagę kwestionować obowiązujące 
narracje. Co z tego, że - jak zapewnia Castel - „powi
nien wyczytać" odpowiednie rzeczy w jakiejś spisanej 
niegdyś kronice? Ślusarz chce nowej historii. Już nie 
tylko historii możnych, ale i tych, o których do tej 
pory zapominano. Już nie tylko historii jednostek, ale 
całych społeczeństw - historii dziejowych porządków, 
wielkich zrywów, mas. „Sully i kilku innych, których 
nazwiska wypadły mi akurat z głowy .. . " - mówi Ślusarz 
i nie jest to wyraz niewiedzy z jego strony, ale dowód 
nowej świadomości, w której - dla dziejowych proce
sów - jednostki stają się mniej ważne: liczy się ta hi
storyczna siła, która obejmuje ziemie, pokolenia, ludy. 

Ślusarz chce nowego spojrzenia na historię, ale 
chce także historii, która może być źródłem mocy dla 
ludu. Sully, o którym mówi, to pewno Diuk de Sully, 
min ister Henryka IV, który przyczynił się do eko
nomicznego rozwoju Francji, a w pewnym okresie 
skutecznie ograniczał obciążenia fiskalne dla sta-
nu trzeciego. Ślusarz mitologizuje ten czas pokoju 
i pojednania, który po ostatnich Walezjuszach za
prowadził we Francji pierwszy Burbon na francuskim 
tronie. Henryk IV i ci, którzy mu sprzyjali, byli w nowej 
historiografii Francji bohaterami narodowego pojed
nania. O tym, że pojednanie było potrzebne, a także 
o okresie końca jednej i początku drugiej dynastii 
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pisało wielu romantyków. W tym nurcie, i właśnie 
dla takiego Ślusarza z Les Barricades ... , Alexandre 
Dumas napisał sztukę Henryk Ili i jego dwór, oraz kilka 
powieści - wśród nich Królową Margot (1845). W wy
borze tego tematu nie był Dumas szczególnie nowa
torski - w pierwszych dekadach XIX stulecia liczni 
autorzy sięgający po tematy historyczne woleli Fran
cję Walezjuszów i dynastii Burbonów nawet bardziej 
od Francj i średniowiecznej (odpowiednio 46% i 21% 

produkcji teatralnej). Zresztą po abdykacji Napoleona 
szczególnie często prezentowano losy Henryka IV -
był symbolem władcy, który zapewnia stabilizację'. 

*** 
Właśnie: często powtarza się, że romantyzm odkrywa 
dla literatury i sztuki historię dawną, zwłaszcza wie
ków średnich. Odkrywa dawne dzieje jakby były war
tością samą w sobie, bo są po prostu romantycznie 
piękne, niczym te zamkowe mury „gotyckiej architek
tury", co tak bardzo zachwyciły Mickiewiczowskiego 
Hrabiego. A jednak - zwłaszcza we Francji - trudno 
bronić tezy, że historia stała się nagle interesująca, 
tylko dlatego że była spowita romantyczną mgłą 
tajemnicy. Co więcej, dla Francuzów ta francuska 
historia nie była romantyczną, gotycką samotnią, 
w której można się było ukryć przed całym światem, 
aby dumać i oddawać się solilokwiom. Historia stała 
się dla nich doświadczeniem zbiorowym i tworzącym 
wspólnotę (to dlatego - wbrew pozorom - bardziej 
ceniono historie pośredniowieczne, a nie średnio 

wiecze) - nie była też przestrzenią ucieczki przed 

2 Wyliczenia Paula Gerboda przytacza i komentuje Florence Nau 
grette, Le Theatra romant1que, Edit1ons du Seu1I, Paris 2001, s. 190. 
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teraźniejszością, ale właśnie jej odbiciem. A może na 
odwrót: to współczesność była odbiciem przeszłości . 
„Wszystko przyjmuje dziś formę Historii: polemika, 
teatr, powieść, poezja" - pisał w 1826 roku Chate
aubriand w Etudes et discours historiques (Studia 
historyczne i przemowy). 

Już pod koniec osiemnastego stulecia historia co
raz częściej rymuje się ze słowami „patriotyzm" i „oby
watel", a dzieje się tak - paradoksalnie - na skutek 
coraz częstszego czynienia z teraźniejszości tematu 
sztuki. Beaumarchais, Diderot, Mercier domagają się 
nowych tematów w literaturze, których cechą wspól
ną ma być zakorzenienie w doświadczeniu „dziś". Nie 
tyle chodzi 1m o pisanie o tym samym, o czym p i szą 
gazety (choć i na to jest miejsce), ile o wyrwanie fabuł 
z uścisku tradycyjnego „teraz 1 nigdy, tu i wszędzie". 
Nie wierzyli w uniwersalne doświadczen i e ponoć 
ponadczasowo prawdopodobnych dziejów Berenik 
i Fedr (których dostarczali im autorzy klasycystyczni), 
nie chcieli też przekomarzań szlachciców (a nawet 
mieszczan) z Pulcinellami i Arlekinami (których od 
ponad wieku dostarczała komedia). 

Chcieli konkretu : Diderot domagał się nie opo
wieści o lokaju w ogóle - wyabstrahowanym, po
siadającym cechy wszystkich lokajów - ale chc i ał 
konkretnego lokaja. To ukonkretnienie bohatera każe 
myś leć o nim tak, jak czyni to historia: bohater jest 
jedyny, żywy, mozna go (bądź można było) spotkać. 
Osiemnastowieczni innowatorzy, z których wielu było 
encyklopedystami, chcieli, by postać z literatury była 
nie tyle prawdopodobna, co prawdziwa . J uż to było 
przewrotem, zwłaszcza dla teatru - wystarczy przypo
mnieć kłótnię o Cyda, w której argumenty Corneille'a 
zapożyczone z historii nie przekonały adwersarzy 
wierzących w abstrakcyjną ideę „prawdopodobień
stwa". Pierwszym krokiem do nowego rozumienia 
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historii była zmiana w sposobie t raktowania teraźn i ej 
szości, która nadeszła wraz z karnawałem rewolucji 
francuskiej. 

To prawda, że w sztukach wizualnych teraźniej
szość i dosłowność dochodziły do głosu bardzo 
niemrawo (choć przecież i tam antyk służył legitymi
zowaniu teraźniejszości, poprzez wpisywanie rewolu
cji w porządek dziejów). Jednak Jacques-Louis David 
(bardziej radykalny na politycznych spotkaniach niż 
w pracowni), jako mistrz rewolucyjnych świąt dostrze
ga potrzebę celebrowania historii i teraźniejszości 
Francji . Choć Gretry tworzy opery rozgrywające się 
często w egzotycznych przestrzeniach, to przecież 
słuchacze z łatwością rozpoznają melodie, którymi 
żyje wówczas ulica. A już prawdziwy przełom w uka
zywaniu historii i teraźniejszości przynosi teatr doby 
rewolucji francuskiej: scena staje się naturalnym 
i najszybszym komentatorem konkretnych wydarzeń 
współczesnych (jest niemal opanowana przez „re
porterów"), a jednocześnie jako pierwsza zaczyna 
przepisywać wspólną historię - dziś nazwalibyśmy 
to „tworzeniem nowej narracji historycznej". 

O większości z setek, a może i tysięcy powstałych 
wówczas dramatów już zapomnieliśmy. Ale we wciąż 
fascynującym Karolu IX albo Nocy $więtego Bartło
mieja Marie-Josepha Cheniera (1789), gdy pod wpły
wem presji Katarzyny Medycejskiej dojdzie do rzezi 
hugenotów, król Karol IX, nawiedzony przez widmo 
admirała Coligny'ego (czyż nie jest to już na wskroś 
romantyczna figura?), krzyknie: „J'ai trahi la patrie, 
et l'honneur et les Io is: I Le ciel en me frappant denne 
un exemple aux rois" (Zdradziłem ojczyznę, zdradzi
łem honor 1 prawa: I Niebo, ciskające we mnie gro
mem, daje przykład królom). To prawda - dwuwiersz 
Cheniera razi patosem i prostą emocjonalnością. 
Ale jednocześnie trafia w gust popularnej widowni. 
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Romantycy, choć będą chcieli p i sać z większą finezją, 
nie zrezygnują z szukania porozumien ia z szerokimi 
rzeszami Francuzów. 

I wówczas (w trakcie rewolucji), i na przełomie 
wieków, rozwija się bowiem gatunek literacki, któ-
ry „zarazi" olbrzymią część dziewiętnastowiecznych 
autorów - melodramat (zwany zresztą przez Charles'a 
N od i era „mora l nością rewolucji"). Nawet jeśl i pod
porządkowany konwencji, nawet jeśli lubujący się 
w uproszczeniach, to przec ież odkrywa dla ówczesnej 
literatury (również romantycznej) siłę nowych czasów. 
Melodramat, podobnie jak jego młodszy krewny -
wodewil, fascynuje się życiem tu i teraz („życie jest 
ciekawsze od literatury" - uważało wówczas wielu 
krytyków). Jeśli opowiada dawniejsze historie to czyni 
to już z perspektywy współczesności. Ten schemat 
pokochają dziewiętnastowieczni ludzie pióra, którzy 
właśnie z perspektywy współczesności zwrócą się 
w stronę historii. 

Tę zmianę postaw należy wyraźnie odnotować, 
bo w XIX wieku powstają prace historyczne znacząco 
różniące się od wcześniejszych dokonań histogra
f icznych . Jul es Michelet, Franr;ois Guizot, ale także 
poeta Alphonse de Lamartine zdają się pisać nową 
historię Francji, która uwzględniałaby to wszystko, 
co dotychczasowi kronikarze chcieli marginalizować -
nie tylko losy „ludu", ale nawet wydarzenia wątp liwe 
dla faktografii, a bezcenne dla narodowej mitologii. 
Zaciera się granica między literatem a historykiem, 
zaś dużą popularność zyskuje nowy gatunek - „sceny 
historyczne". 

W scenach historycznych - do tego gatunku na
leżą wspominane wcześniej Les barricades .. . Emile'a 
Debraux, ale także Histoire des ducs de Bourgogne 
(Historia diuków Burgundii) Alexandre'a Dumasa -
jest jakiś nieprawdopodobny powiew nowoczesności . 
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Są to łączące się najwyżej w bardzo luźne fabuły 
„transkrypcje rozmów" o wydarzeniach ważnych dla 
historii (przeszłej lub rozgrywającej się obecnie), prze
znaczone raczej do publicznego czytania niż do gra
nia - choćby dlatego, że nie mają ani teatralnej struk
tury, ani nie liczą się z możliwościami technicznymi 
teatralnego medium (przynajmniej tamtego okresu). 
W jednej ze scen historycznych Lodovica Viteta - Sa
int-Barthelemy (Noc Świętego Bartłomieja - wariant 
tej sytuacji jest też w Królowej Margot Dumasa) -
mamy do czynienia z „wędrującą" akcją: rozmawiają ze 
sobą Gwizjusz i jego żołnierze, gdy są jeszcze na ulicy; 
następnie włamują się do rezydencji Coligny'ego, idą 
przez jej komnaty, mordują admirała, wyrzucają jego 
ciało na ulicę, gdzie bezcześci je lud. Nawet jak na wi
dowiskowy „realizm" francuskiego teatru doby Viteta -
ruchu w tej jednej scenie jest naprawdę dużo. 

Ale można na te historyczne sceny spojrzeć 
również przez pryzmat ich nowoczesności: wówczas 
okażą się rodzajem ówczesnego dramatu paradoku
mentalnego, preparowanym materiałem źródłowym 
dla historyków przekazów ustnych, czy - wreszcie -
wyjaśnieniem ważnych rozwiązań formalnych w dra
macie (nie tylko romantycznym) i powieści. Należy 
pamiętać, że wiele scen historycznych, ale także 
dramatów, opatrzonych było szczególnym rodzajem 
wyjaśnienia - „wypowiedzi historycznej", jakby autorzy 
zdawa li sobie sprawę, że lud chce historii powiedzia
nej przez swoich przedstawicieli. Jakby pomniejszali 
wagę własnej wyobraźni, chyląc czoła przed rangą 
dokumentu. Należy zresztą pamiętać, że XIX wiek, 
między innymi w postulatach Franr;ois Guizota, za
żąda od historyków większego szacunku dla tekstów 
źródłowych, często pozornie błahych . 

Tak, sceny historyczne każą inaczej spojrzeć także 
na fragmentaryczność dramatu romantycznego. 
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Czy bowiem ciągi luźnych konwersacji w Cromwellu 
Victora Hugo są odpowiedzią na postulaty płynące 
z Niemiec (twórczość Goethego, Schillera), czy może 
śladem tworzenia własnych „scen historycznych"? 
Wydaje się, że te teksty z pogranicza archiwistyki i li 
teratury, historii oralnej i tekstów źródłowych dowo
dzą, że historia była dla romantyków ważna nie jako 
wartość sama w sobie, ale jako medium komunikacji 
ze wspólnotą odbiorców. To dzięki „scenom histo
rycznym" romantycy nauczyli się tworzenia relacji 
między przeszłością a sytuacją współczesną -

„W Lorenzacciu [Musseta] Florencja 1537 ma wiele 
cech wspólnych z Francją roku 1833. W scenach histo
rycznych, podobnie jak w dramacie romantycznym, 
przeszłość służy do odszyfrowania teraźniejszości"3• 

*** 

W odszyfrowywaniu teraźniejszości sięgano po 
historię również z prozaicznego powodu - ciągłej 
walki z cenzurą. Słynne są ironiczne uwagi Stendhala 
o oczekiwaniu od literatów jednoczesnego mówienia 
i niemówienia o teraźniejszości . Podobnie jak słynne 
są wieczne konflikty z władzą Victora Hugo, autora 
na wskroś politycznego. Bo choć cenzurę oficjalnie 
zniesiono w roku 1830, wraz z nadejściem monarchii 
lipcowej, to wolność wypowiedzi była jednak ograni
czona . Gdy w 1832 roku nazajutrz po premierze Król 
się bawi Victora Hugo sztuka została zdjęta z afisza 
(oficjalnie zarzucano jej obrazę moralności, bo -
w przerwie między aktami - Franciszek I gwałci córkę 
swojego sługi), pisarz wygłosił słynną mowę przed 

3 Florence Naugrette, Le Theatra romant1que, Ed1t1ons du Seu1I, 
Paris 2001, s. 61. 
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sądem : „Dziś cenzor odbiera mi wolność poety, jutro 
żandarm odbierze moją wolność obywatelską; dziś 
wyrzuca się mnie z teatru, jutro zostanę wyrzucony 
z kraju''4. 

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że odszyfro
wywanie teraźniejszości przeszłością, nie było używa
niem historii dla celów doraźnych . Historia jest spra
wą poważną - uważali romantycy, może świadomi 
nadużyć rewolucji, która z historii czyniła łatwą kartę 
przetargową. Romantycy wierzyli w ciągłość histo
rycznej narracji, podczas gdy rewolucja - mimo prób 
autolegitymizacji przykładami z odległej historii -
wprowadzała kalendarz nowej ery, jakby wszystko 
zaczynało się na nowo. Hugo dostrzegał nieustającą 
relację między świadomością przeszłości a logiką 
współczesnych zdarzeń. Dumas starał się zaś „stwo
rzyć współczesny dramat, w którym obecność tego, 
co społeczne byłoby śladem wcześniejszej historii"5• 

A jednak, mimo troski o odnalezienie sił rządzą
cych porządkami rozwoju ludów, historia wkraczała 
do literatury romantycznej często jedynie na prawach 
cytatu, co w znacznym stopniu przyczyniało się do -
często świadomego - osłabienia warstwy fabularnej 
na rzecz opisowej. Na kilka dekad przed postulatami 
mistrzów powieści realistycznej i naturalistycznej 
romantycy zdają się czynić z literatury narzędzie 
wszechstronnego opisu świata, skupiając się także 
na jego wyglądzie . W wielu powieściach z pierwszej 
połowy XIX wieku, również u Dumasa, mamy do 
czynienia ze ścieraniem się niemal nieprzenikalnych 
sił. Raz górę bierze dialog, prowadzony bez wtrętów, 
jakby chodziło o powtórzenie techniki „scen histo-

4 Victor Hugo, Oeuvres completes, t 1, Robert Laffont, Paris, s. 845. 
5 Anne Ubersfeld, Le Drome roman!ique, Belin, Paris, 1993, s. 18. 
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rycznych". Raz powieść przemienia się w szczególny 
rodzaj przewodnika opisującego przestrzeń. W Kró
lowej Margot Dumas szczególną wagę przykłada do 
opisania Luwru i - co ważne - przemienia się w histo
ryka architektury, jakby zdejmując z wielkiego gma
chu nad Sekwaną to, co dobudowano do niego po 
panowaniu Henryków. 

Takie czyszczenie miast z naleciałości podej
mowane przez pisarzy-historyków sztuki, staje się 
w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku świadec
twem wielkiego kunsztu, zaś autorzy - choć przecież 
zwykliśmy w romantykach widzieć głównie mistrzów 
nieokiełznanej fantazji - żywo interesują s i ę archiwa
mi i starymi rycinami, zgłębiając w zaciszu bibliotek 
wygląd świata sprzed lat. Niektórzy z nich w tym -
dosłownym - odkrywaniu historii pójdą bardzo dale
ko: Hugo, autor wielkiej powieści historycznej roman 
tyzmu, Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu, 
da impuls do prac budowlanych przywracających 
stylistyczną czystość gotyckim gmachom. Architekt 
Eugene Viollet-le-Duc, dzięki Hugo, zaangażuje się 
w prace restauracyjne paryskiej świątyni - opowie się 
za wyburzeniem domów, które przysłoniły kościół i za 
odtworzeniem zniszczonych elementów budowli, by 
przywrócić jej wygląd bliższy temu, jaki nakreślono 
w powieści. Nawet jeśli Viollet-le-Duc „odtworzył" 
więcej, niż faktycznie kiedykolwiek zbudowano, to 
przecież w tym geście „poprawienia wyobrażenia 
o historii" nie różnił się od ówczesnych literatów i hi
storyków. Chciał, by Notre Dame wyglądała tak, jak 
chcieliby jej pierwsi architekci. 

Ów szacunek dla obrazu, tak ważny dla francu
skich romantyków, ma swoje korzenie w osiemnastym 
stuleciu. To pokolenie encyklopedystów wierzyło 
w jego potęgę jako nośnika treści. Nie chodziło tylko 
o szacunek dla szkiców, przekrojów, schematów - tak 
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przydatnych w naukowym opisie świata. Diderot, 
Mercier, Beaumarchais opowiadali się za „teatrem 
obrazu", gdyż - jak uważali - obraz miał moc przema
wiania do różnych grup społecznych, rezygnując przy 
tym z języka-kodu. Romantyzm rozwinął to „mówienie 
obrazem": czy przedstawiano zamglone krajobrazy, 
czy miejskie gmachy, czy grupy ludzi - zawsze komu
nikowano przy tym pewną energię historii i opowieści . 
To dlatego u Dumasa podziwia się trupy na szubieni
cach, to dlatego tak ważne staje się opisanie - jakby 
chodziło o obraz - królewskich przygotowań do 
wyjazdu z Luwru: już przed bramą, na oczach bynaj
mniej nie milczącego tłumu. Ten zabieg dostrzega
my w Wolności wiodącej lud na barykady Eugene'a 
Delacroix - płótnie nie idealizującym, ale i nie natura
listycznym, porywającym siłą poetyckiego uwodzenia 
nie tylko samej kompozycji czy symboliki, ale właśnie 
„głosu ludu"6. 

W literaturze szacunek dla wizualności nazywany 
był często - za Augustem Wilhelmem Schleglem -
poszanowaniem „kolorytu lokalnego". Koncept ten 
odnosił się zarówno do wędrówek w przestrzeni, jak 
i w czasie. Był próbą znalezienia równowagi między 
troską o historyczny wygląd a pragnieniem oddania 
nastroju - łączył szacunek dla archiwaliów z pragnie
niem zrobienia wrażenia na odbiorcy. Koloryt lokalny 
mógł być dla utworu balastem (przekonał się o tym 
wielokrotnie Hugo - zarzucano mu, że tak troszczy się 
o koloryt, że zapomina o emocjach), ale mógł też stać 
się głównym spoiwem łączącym pełne meandrów 
fabuły powieści. 

6 Por. Sylvie Vielledent, op.cit„ s. 153- 154. 
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* * * 

Pierwszy odcinek Królowej Margot (powieść począt
kowo publikowana była w prasie) ukazał się w 1844 
roku, a zatem już po teatralnej klęsce Burgrabiów 
Victora Hugo (1943), będącej symbolicznym końcem 
romantyzmu na scenach . W tym samym roku z suk
cesu zachowawczej, klasycyzującej Lukrecji cieszy się 
Fran~ois Ponsard. Musset staje s i ę mniej rewolucyjny, 
Lamartine zaniedba działalność poetycką i pośw i ę-
ci się polityce (co ciekawe, na stanowisku ministra 
spraw zagranicznych zastąpi wkrótce Fran~ois Guizo
ta , historyka). Już niedługo, bo w i857 roku Baudela
ire opublikuje Kwiaty zła, zaś Flaubert Panią Bovary. .. 

Królowa Margot jest długo dojrzewającym 
owocem francuskiego romantyzmu. Nie sposób jej 
analizować jedynie w perspektywie powieści histo
rycznej Waltera Scotta. Jeśli wypacza historię wojen 
religijnych (jest jakby pierwszym tomem historycznej 
sagi; wraz z La Dame de Montsoreau i Les Ouarante
Cinq, obejmuje okres 1572-1586), to przecież daje 
świadectwo swoim czasom . Jest w niej echo wcze
snoromantycznych scen historycznych, ale i pragnie
nie napisania takiej historii, która ukazałaby moc ludu. 
Jest w niej obsesyjna troska o detal i rzem i eślnicza 
precyzja, choć przecież sama pow ieść jest JUŻ jedną 
z kilkudziesięciu napisanych przez Dumasa, który był 
wtedy za pan brat z masowością epoki przemysłowej 
(nazywano go zresztą „przedsiębiorstwem-Dumas"). 

Czy Królowa Margot jest powieścią romantyczną? Tak, 
jeśli uznamy, że francuski romantyzm jest pierwszym 
okresem nowego porządku, a nie ostatn im wes
tchnieniem starych czasów. Nawet jeśli oba porządki 
tworzą jeden strumień dziejów. 
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Grzegorz Wiśn iewski 

Absolwent Wydzi ału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie 
(1996). Zadebiutował w 1997 roku w Krakowskim Teatrze Scena 
STU Babińcem Czechowa, potem wyreżyserował tam jeszcze 
?rezydentki Schwaba (1999) . Reżyserował w krakowskim 
Teatrze im. Juliusza Słowackiego (Zdarzenia na brygu Banbury 
Gombrowicza, 1999; Płatonow Czechowa, 2000), w teatrach 
wrocławskich: Współczesnym (Rzeźnia Mrożka, 2000) i Pol
skim (John Gabriel Borkman Ibsena, 2005), w teatrach warsza
wskich: Powszechnym (Prezydentki Schwaba, 2001; Kształt 

rzeczy LaBute'a, 2002; Białe małżeństwo Różewicza, 2003; 

Letników Gorkiego, 2004), Studio (Józef i Maria T urriniego, 
2011), Teatrze im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (Plasteli
na Sigariewa, 2005), w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu (Mewa Czechowa, 2007), w Teatrze im. Stefana 
Jaracza w Łodzi (Brzydal von Mayenburga, 2007 - polska 
prapremiera; Zagłada ludu albo moja wątroba jest bez sensu 
Schwaba, 2008; Przed odejściem w stan spoczynku Bern
harda, 2010; Król Ryszard Ili Shakespeare'a, 2012), w Teatrze 
im. Wi lama Horzycy w Toruniu (Maria Stuart Schillera, 2008; 

Śnieg wg Witkacego, 2010). 

Od 2001 roku jest etatowym reżyserem Teatru Wybrzeże 
w Gdańsku, gdzie wystawił Jana Gabriela Borkmana Ibsena 
(2001), Mewę Czechowa (2002), Matkę Witkacego (2003), 

Przed odejściem w stan spoczynku Bernharda (2004), Księżną 

d'Amalfi Webstera (2006). Słodkiego ptaka młodości Wil
liamsa (2008), Zmierzch bogów wg Badalucca, Medioliego, 
Viscontiego (2009) oraz Personę Bergmana (2010). 

Laureat m.in. łódzkiej Złotej Maski - dwukrotnie 
za reżyserię (2008 i 2009), za scenografię (2012) oraz Nagrody 
im. Konrada Swinarskiego za reżyserię Zmierzchu bogów 
(2010). 
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Barbara Hanicka 

Scenografka i pedagożka . Absolwentka Wydziału Wys
tawiennictwa i Studium Scenografii krakowskiej ASP pod 
kierunkiem Lidii i Jerzego Skarżyńskich (1980). Pracę 
rozpoczęła w Nowym Jorku jako asystentka Davida Mitch
ella i współpracowniczka Gordona Edelsteina w St. Marks 
Theater. Jest autorką około os i emdzies ięc i u projektów 
scenograficznych dla wielu teatrów. Współpracowałam.in . 
z Pawłem Miśkiew i czem (Przypadek Klary Loher, 2001; 
Płatonow Czechowa, 2002; Niewina Loher, 2004; Auto da fe 
Canettiego, 2005; w 2006 roku -Alina na zachód Dobbrowa, 
Sen o jesieni Fossego, Przedtem/potem Schimmelpfenniga; 
Peer Gynt. Szkice z dramatu Henryka Ibsena, 2007; Alicja wg 
Carolla, 2008, Całopalenie Loher, 2009; Klub Polski, 2010; 
w 2011 roku - Mewa Czechowa i Kupieckie kontrakty Elfriede 
Jelinek), Grzegorzem Wiśniewskim (Jan Gabriel Borkman 
Ibsena, 2001; Prezydentk1 Schwaba, 2001; Kształt rzeczy 
LaBute'a, 2002; Matka Witkiewicza. 2003; Letnicy Gorkiego, 
2004, Zmierzch bogów wg Badalucca, Medioliego, Viscon
tiego, 2009, Józef i Maria Petera Turriniego, 2011), Mikołajem 
Grabowskim (Kto się boi Virginii Woolf? Albee'ego, 1988; 
Tango Gombrowicz na podstawie tekstów Gombrowicza, 
2003; Opera mleczana Mleczki i Radwana, 2003; Wyzwolenie 
Wyspiańsk i ego, 2004), Grzegorzem Jarzyną (Bzik tropikalny 
Witkiewicza, 1997; Iwona, księżniczka Burgunda Gombrow
icza, 1997; Niezidentyfikowane szczątki ludzkie Frasera, 1998), 
Zbigniewem Brzozą (Burza Shakespeare'a, 1999; Noc Helvera 
Villquista, 2000), a także z Zygmuntem Hubnerem (Z życia 
glist Enquista, 1984), Tadeuszem Łomnickim (Affabulazione 
Pasoliniego, 1984), Wojciechem Mis iuro (Dantończycy, 1989; 
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Zun, 1990), Eugeniuszem Kori nem (Central Park West Woody 
Allena, 2012) i Mają Kleczewską (Noże w kurach Harrowera, 
2002). Projekt kostiumów do Pułapki Różewicza (1984) był 
początkiem jej wieloletniej współpracy z Jerzym Grzegorzew
skim . W Teatrze Studio w Warszawie oraz w Starym Teatrze 
w Krakowie zrealizowal i wspólnie m.in . Powolne ciemnienie 
malowideł wg Lowry' ego (1985), Operę za trzy grosze Bre
chta (1986), Tak zwaną ludzkość w obłędzie wg Witkiewicza 
(1987, 1992), Usta milczą, dusza śpiewa wg operetek Kalmana 
i Lehara (1988), Dziesięć portretów z czajką w tle wg Czechowa 
(1990), La Boheme wg Wyspiańsk iego (1995), Dziady -
dwanaście improwizacji wg Mickiewicza (1995), Don Juana 
Moliere'a (1996). 

Od 1998 roku jest scenografką Teatru Narodowego, 
gdzie także współpracowała z Grzegorzewskim (scenografia; 
$/ub i Operetka Gombrowicza, 1998 i 2000; Halka Spinoza 
Grzegorzewskiego, 1998; Sędziowie Wyspiańskiego, 1999; 
kostiumy: Wesele Wysp i ańskiego, 2000; Sen nocy letniej 
Shakespeare'a, 2001; Morze i zwierciadło Audena, 2002; Ham
let Stanisława Wyspiańskiego, 2003; Duszyczka wg Różewicza, 
2004; On. Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 2005). 
Jest także autorką scenografii do przedstawień Tadeusza 
Bradeckiego (Saragossa wg Potockiego, 1998), Agnieszki 
Lipiec-Wróblewskiej (Dawne czasy Pintera, 2000), Jana 
Englerta (Dożywocie, 2001, $/uby panieńskie Fredry, 2007, 
Udręka życia Levina, 2011), Antoniny Grzegorzewskiej (Ifigenia 
Grzegorzewskiej, 2008). 

Wykłada w krakowskiej PWST. W 2005 wydała powieść 
dla młodzieży Ale teatr. 

Laureatka nagród m.in. Opolskich Konfrontacji Teatral
nych za kostiumy do Rękopisu znalezionego w Saragossie 
wg Potockiego (1993); za scenografię do Bzika tropikalnego 
Witkiewicza (1997) i Iwony, księżniczki Burgunda Gombrowi
cza (2000). W 2002 otrzymała Nagrodę Teatralną marszałka 
województwa pomorskiego za scenografię do spektaklu 
Jan Gabriel Borkman Ibsena, 2001. W Konkursie na Teatralną 
Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej 2010 
zdobyła nagrodę za scenografię do spektaklu Zmierzch 
bogów. 
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Wojciech Puś 

Reżyser światła, autor wideoinstalacji, operator. Absol-
went Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi (2004). 

Autor światła w przedstawieniach m.in. Agnieszki Olsten 
(Nie do pary Bovella, Wrocławski Teatr Współczesny, 2005; 

Lepsi Narszi, Teatr Studyjny PWSFTViT w Łodzi, 2006; Lincz 
wg Mishimy, Teatr Polski we Wrocławiu, 2007), Wojc iecha 
Smarzowskiego (Kraksa Di.irrenmatta, Stary Teatr w Krakowie, 
2005), Bartosza Kowa lczyka (Howie the Rookie O'Rowe'a, 
Teatr Studyjny PWSFTViT w Łodz i , 2005), Marka Fiedora 
(Kobieta sprzed dwudziestu czterech lat Schimmelpfenniga, 
Teatr Polski w Poznaniu, 2005; Wszystkim Zygmuntom między 
oczy!!! wg Sieniewicza, Teatr Polski we Wrocławiu, 2006; Baal 
Brechta, Teatr im. Kochanowskiego w Opolu, 2006; Wyszedł 
z domu Różewicza, Teatr Polski w Poznaniu, 2007), Pawła 
M iśkiewicza (Alina na zachód Dobbrowa, Teatr Dramatyczny 
w Warszawie, 2006; Przedtem/potem Schimmelpfenniga, 
Stary Teatr w Krakowie 2006; Peer Gynt. Szkice z dramatu 
Henryka Ibsena, Teatr Dramatyczny w Warszawie, 2007; Alicja 
wg Carrolla, Teatr Dramatyczny w Warszawie, 2008; Całopa
lenie Loher, Teatr Dramatyczny w Warszawie, 2009; Mewa 
Czechowa, Stary Teatr w Krakowie, 201 1), Krzysztofa Garba
czewskiego (Nirwana wg Tybetańskiej księg i umarłych , Teatr 
Po lski we Wrocławiu, 2009; Odyseja wg Homera, 2009 oraz 
Iwona, księżniczka Burgunda Gombrowicza, Teatr im. Jana 
Kochanowsk iego w Opolu, 2012), Grzegorza Wiśniewskiego 
(Zmierzch bogów wg Badalucca, Medioliego, Viscontiego, 
Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 2009; Józef i Maria Turriniego, 
Teatr Studio, 2011), Mai Kleczewskiej (Slow Man Lensa w Te
atrze Wielkim w Poznaniu, 2012). Jest autorem projekcji wideo 
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w operze Orfeusz i Eurydyka Glucka w reżyserii Mariusza 
Trelińskiego (Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie, 
2009). 

W Teatrze Narodowym pracował przy przedstawieniach 
Agn ieszki Olsten (Nora Ibsena, 2006; Otello Shakespeare'a, 
2008), Woiciecha Malajkata (Wędrowiec McPhersona, 2008), 

Antoniny Grzegorzewskiej (Ifigenia Grzegorzewskiej , 2008), 

Jana Englerta (Udręka życia , Levina 2011). 

Pracuje w PWSFTViT, gdzie jest asystentem Józefa Roba
kowskiego w katedrze multimediów. 

Jakub Roszkowski 

Dramaturg, dramatopisarz. Absolwent Wydziału Reżyserii 
Dramatu PWST w Krakowie - specjalizacja dramaturgia 
teatru. Od 2007 roku dramaturg Teatru Wybrzeże. gdzie 
współpracował m.in. z Adamem Nalepą (adaptacja Blasza
nego bębenka Grassa, 2007), Grzegorzem Wiśniewskim 
(Słodki ptak młodości Wil liamsa, 2008, także nowe tłu 
maczenie), Adamem Orzechowskim (Zawisza Czamy 
Słowackiego, 2010), Jackiem Jabrzykiem (Szklana menażeria 
Williamsa, 20 11; Nasze miasto Wildera, 2011). W Teatrze 
Wybrzeże wyreżyserował adaptacię Stalkera braci Strugac
kich (2012) . Autor dramatów Morze otwarte (2009), Kurczak 
po seczuańsku (2012). Finalista Gdyńskiej Nagrody Dramatur
gicznej (2009). 
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Rafał Kowalczyk 

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekom unikacji Politechniki 
Wrocławskiej - specjalizacja inżynieria dźwięku. Realizator 
dźwięku w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu (2002-

-2007). Konsultant muzyczny w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 
(2008-2012). Autor opracowań muzycznych do spektakli 
m.in. Jana Klaty (Fanta$y wg Słowackiego w Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku, 2005; Oresteja Ajschylosa w Starym Teatrze 
im . Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, 2007), Małgorzaty 

Bogajewskiej (Osaczeni Zujewa, 2007; Zszywanie Neilsona, 
2008; Kotka na rozpalonym blaszanym dachu Williamsa, 
2010 - wszystkie w Teatrze 1m . Stefana Jaracza w Łodzi), 
Grzegorza Wiśniewsk iego (Plastelina Sigariewa w Teatrze 
Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, 2005; 
Mewa Czechowa w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu, 2007; Brzydal von Mayenburga, 2007 oraz Król 
Ryszard Ili Shakespeare'a, 2012 - oba w Teatrze im. Stefana 
Jaracza w Łodzi; 5nieg wg Witkacego w Teatrze im, Wi lama 
Horzycy w Toruniu, 2010; Księżna d'Amalfi Webstera, 2006; 

Słodki ptak młodości Williamsa, 2008 oraz Persona Bergmana, 
2010 - w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku; Shopping & Fucking 
Ravenhil la w Teatrze Studyjnym w Łodzi, 2012). 

W Teatrze Narodowym opracował muzykę do spektaklu 
Małgorzaty Bogajewskiej Daily Soup Muskarii (2007). 
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Dobromir Dymecki 

Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTViT w Łodzi (2009). 

Aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi (2009-2011) i Teatru 
Dramatycznego w Warszawie (2011-2012). Od sezonu 2012 

w zespole Teatru Narodowego. 

W iktoria Gorodeckaja 

Abso lwentka Wydziału Aktorskiego warszawskiej Akademii 
Teatralnej (200 9). Od 2009 roku w zespole Teatru Narodo 
wego. Zagrała tu w p rzedstawien iach Jacques'a Lassa lle'a 
(Kawaler w Umowie, czyli Ła1daku ukaranym Marivaux, 2009), 

Mai Kleczewskiej (Rossignol w Marat/Sade Weissa, 2009; 

Kassandra w Orestei Ajschylosa, 2012), Artura Tyszkiewicza 
(Balladyna w Balladynie Słowackiego, 2009), Gabora Zsam
bekiego (Karo lina w Kazimierzu i Karolinie von Horvcitha, 
2010) i Michała Zadary (Felcia w Aktorze Norwida, 2012). 
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Marcin Hycnar 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2006). 

Od 2006 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał 
tu w przedstawieniach Agnieszki Glińskiej (Jacek Gołąb 
w 2 maja Saramonowicza, 2004; Katurian w Poduszycielu 
McDonagha, 2006; Paweł w Pożegnaniach wg Dygata, 2012), 

Jerzego Jarockiego (Fuks w Kosmosie wg Gombrowicza, 
2005; Artur w Tangu Mrożka, 2009), Jana Englerta (Gustaw 
w $łubach panieńskich Fredry, 2007), Artura Tyszkiewicza 
(Marek w Mroku Bielińskiego, 2008; Kostryn w Balladynie 
Słowackiego, 2009), Macieja Prusa (Posłaniec w Wiele hałasu 
o nic Shakespeare'a, 2008), Bożeny Suchockiej (Pan w Kreacji 
Iredyńskiego, 2010), Jacques'a Lassalle'a (tytułowa ro la 
w Lorenzacciu de Musseta, 2011), Grzegorza Jarzyny (Jonathan 
Harker w Nosferatu wg Draculi Stokera, 2011). Za role w Te
atrze Narodowym otrzymał m.in. Feliksa Warszawskiego 
(2008) za pierwszoplanową rolę męską - Marka w przedsta
wieniu Mrok; nagrodę im. Leona Schillera (2009) za role 
Marka w przedstawieniu Mrok i Artura w przedstawieniu 
Tango. Za rolę Artura otrzymał równ ież Nagrodę im. Aleksan
dra Zelwerowicza (2010). 
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Arkadiusz Janiczek 

Abso lwent warszawskiej Akademii Teatralnej (1998). Od 1998 

roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawie
niach Jerzego Grzegorzewskiego (Hermes w pierwszej wersji 
Nocy listopadowej Wyspiańskiego, 1997; Młody Gendre 
w drugiej wersji, 2000; Pijak I Zdrajca w Slubie Gombro
wicza, 1998; Urlopnik w Sędziach Wyspiańskiego, i999; 

Jasiek w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Lynch w Nowym 
Bloomusa /em wg Joyce'a, i999; Lizander w Snie nocy letniej 
Shakespeare'a, 2001), Tadeusza Bradeckiego (role w Sara
gossie wg Potockiego, 1998; role w Ostatnim Łubieńskiego, 
2003; Sam „Mamuśka" Wurlitzer w Happy Endzie Bre-
chta i Weilla, 2005), Macieja Prusa (Szlachcic w Królu Lirze 
Shakespeare'a, 1998; Jasza w Wiśniowym sadzie Czechowa, 
2000; Borachio w Wiele hałasu o nic Shakespeare'a, 2008), 

Kazimierza Kutza (Uczestnik wycieczki w Na czworakach 
Różewicza, 2000), Ryszarda Peryta (role w Akropolis 
Wyspiańskiego, 2000), Zbigniewa Zamachowskiego (Ksan
tiasz w Żabach Arystofanesa, 2002), Jana Englerta (Korbowski 
w Kurce Wodnej Witkiewicza, 2002; Lisardo w Księżniczce 
na opak wywróconej Calderóna I Rymkiewicza, 2010), On
dreja Spisaka (Tertius w Merlinie Słobodzianka, 2003), 

Agnieszki Glińskiej (Konrad Stefaniak w 2 maja Saramonowi
cza, 2004), Andrzeja Seweryna (Książę Au merle w Ryszardzie li 
Shakespeare'a, 2004), Jerzego Jarockiego (Pietia w Miłości 
na Krymie Mrożka , 2007), Piotra Cieplaka (role w Opowiada
niach dla dzieci wg Singera, 2007), Antoniny Grzegorzewskiej 
(Menelaos w Ifigenii Grzegorzewskiej, 2008), Mai Kleczews
kiej (Profesor w Marat/Sade Weissa, 2009), Gabora Zsam
bekiego (Franiu Merki w Kazimierzu i Karolinie von Horvatha, 
2010), Jacques'a Lassa lle'a (Gu liano Salviat1 w Lorenzacciu de 
Musseta, 2011), Michała Zad ary (Gotard Pszonk-kin w Aktorze 
Norwida, 2012). 
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Jadwiga Jankowska-Cieślak 

Aktorka teatralna, f ilmowa i telewizyjna. Absolwentka PWST 
w Warszawie (1972). Aktorka teatrów warszawskich: Drama
tycznego (1972-1984, 1987-1989, 1994-2008), Polsk iego 
(1984-1987), Powszechnego (1990-1994), Ateneum (od 2008). 
Współpracowała z teatrami warszawskimi: Starą Prochownią, 

Nowym, Studio, Sceną Prezentacje, TR Warszawa, Polskim 
oraz Teatrem Polskim w Poznaniu. Zagrała m.in. w spektaklach 
Jerzego Jarockiego, Kazimierza Dejmka, Jerzego Grzegorze
wskiego, Macieja Prusa, Piotra Cieślaka, Mikołaj a Grabowskie
go, Jana Kulczyńskiego, Józefa Szajny, Rudo lfa Zioły, Piotra 
Cieplaka, Krzysztofa Warlikowskiego, Anton iego Libery, Krys
tiana Lupy, Roberta Glińskiego, Agnieszki Glińskiej , Pawła 

Miśkiewicza, Grzegorza Jarzyny, Izabelli Cywińskiej. 
W Teatrze Narodowym zagrała rolę Anieli I Elwiry 

w przedstawieniu Męża i żony Fredry w reżyserii Adama 
Hanuszkiewicza (1977). W Teatrze Narodowym występuje 
gościnn i e. 
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Waldemar Kownacki 

Absolwent warszawskiej PWST (1973). Aktor Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego w Koszalinie (1973-1975) oraz te
atrów warszawskich: Narodowego (1975-1982, 2000-200 
i ponownie od 2002) i Studio (1982-1990, 1992-1993, 1996-
-2002). W Teatrze Narodowym zagrał w przedstawieniach 
Adama Hanuszkiewicza (role w Antygonie Sofoklesa, 1973; 
Upiór w Weselu Wyspiańskiego, 1974; Suzin w Mickiewiczu 
wg Mickiewicza, 1976; Hipolit w Fedrze Racine'a, 1977; Se 
men ko w Śnie srebrnym Salomei Słowack i ego, 1977; Justyn 
Pol w Dziadach Mickiewicza, 1978; Hrabia w Panu Tadeuszu 
Mickiewicza, 1982; On w spektaklu Leśmian wg Leśmiana 
1982; Wartownik w Tańcu śmierci Strindberga, 1998), Andrzeja 
Łapickiego (Jakub w Portrecie Doriana Graya Osborne'a 
wg Wilde'a, 1976), Marka Grzesińskiego (Achilles w Troilusie 
i Kresydzie Shakespeare'a, 1978), Helmuta Kajzara (Anioł 
Guerillero w +++(trzema krzyżykami) Kajzara, 1979), Ryszarda 
Peryta (Dym ba - Kuźma w Benefisie Czechowa, 1980; Tybalt 
w Romeo i Julii Shakespeare'a, 1981; Anioł I Strażnik I Pasterz 
w Akropolis Wyspiańskiego, 2001), Kazimierza Kutza (Strażnik 
w Na czworakach Różewicza, 2001), Jerzego Grzegorze
wskiego (Ojciec w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Generał 
Stanisław Potocki w Nocy listopadowej Wyspiańskiego, 2000; 
Egeusz w Śnie nocy letniej Shakespeare'a, 2001; Świadek 
w Duszyczce wg Różewicza, 2004; Artysta komediant w On. 
Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 2005), Zbigniewa 
Zamachowsk iego (Charon w Żabach Arystofanesa, 2002), 
Tadeusza Bradeckiego (role w Ostatnim Łubieńskiego, 2003), 
Aleksandry Koniecznej (Edmund w Imieninach wg Modzele
wskiego, 2006), Jerzego Jarockiego (Pierwszy w Miłości 
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na Krymie Mrożka, 2007; Samuel Zborowski w Sprawie 
wg Samuela Zborowskiego Słowackiego, 2011), Stanisława 

Różewicza (Strażnik w Stara kobieta wysiaduje Różewicza, 
2007), Michała Zadary (role w Chłopcach z Placu Broni wg 
Molnara, 2007; Faustyn B i zoński w Aktorze Norwida, 2012), 

Piotra Cieplaka (role w Opowiadaniach dla dzieci wg Singe
ra, 2007), Woj-ciecha Malajkata (Nicky Giblin w Wędrowcu 
McPhersona, 2008). Mai Kleczewskiej (Pielęgniarz w Marat/ 
Sade Weissa, 2009), Jacques'a lassalle'a (Scoronconcolo 
w Lorenzacciu de Musseta, 2011). 

Karol Pocheć 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2007). Od 2007 

roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedsta
wieniach Piotra Cieplaka (role w Opowiadaniach dla dzieci 
wg Singera, 2007), Jana Englerta (lwow w Iwanowie Cze
chowa, 2008), Macieja Prusa (Conrade w Wiele hałasu 
o nic Shakespeare'a, 2008), Jacques'a Lassalle'a (Arlekin 
w Umowie, czyli Ła1daku ukaranym Marivaux, 2009; Gu liano 
Salviati w Lorenzacciu de Musseta, 2011), Piotra Cieślaka (M ick 
w Dozorcy Pintera, 2010), Agnieszki Glińskiej (Jakow w Mewie 
Czechowa, 2010; Cachard w Pożegnaniach wg Dygata, 2012), 

Jerzego Jarockiego (Logik I Woźny I w Sprawie wg Samuela 
Zborowskiego Słowackiego, 2011), Aleksandry Koniecznej 
(Mężczyzna w Kobiecie z zapałkami wg Klima, 2012). 
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Julia Rosnowska 

Studentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej 
w Warszawie. W Teatrze Narodowym występuje gościnnie . 

Mateusz Rusin 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2011). Od 2011 

roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przed
stawieniach Jacques'a Lassalle'a (Piotr Strozzi w Lorenzacciu 
de Musseta, 2011), Jerzego Jarockiego (Archanioł w Sprawie 
wg Samuela Zborowskiego Słowackiego, 2011), Michała Za
dary (Baron Erazm Potom ski w Aktorze Norwida, 2012). 
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Danuta Stenka 

Absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku (1984). Aktorka teatrów: Współczesnego w Szcze
cinie (1984-i988), Nowego w Poznaniu (1988-1991)1 warszaws
kich : Dramatycznego (1991-2001) i Rozmaitości (20 01-200 3). 

Od 2003 roku w zespole Teatru Narodowego. Zag rała tu 
w przedstawieniach Agnieszki Glińskiej (Maria Dunkiewicz
Gołąb w 2 maja Saramonowicza, 2004)1 Jacques'a Lassalle'a 
(Elmira w Tartuffie Moliere'a, 2006), Mai Kleczewskiej (ro la 
tytułowa w Fedrze, 2006; Pacjentka, która m iała grać pana 
de Sade, ale nie gra w Marat/Sade Weissa, 2009; Klitemne
stra w Orestei Ajschylosa, 2012), Jana Englerta (Anna Pietrow
na w Iwanowie Czechowa, 2008). 
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Paweł Tołwiński 

Absolwent krakowskiej PWST (1995). Aktor Starego Teatru 
w Krakowie (1995-1997). Od 1998 roku w zespole Teatru Naro
dowego. Zagrał tu w przedstawieniach Tadeusza Bradeckie
go (role w Saragossie wg Potockiego, 1998; Jimmy Dexter 
w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2005), Kazimierza Dejmka 
(Miles tertius w Dialogus de Passione, 1998)1 Jerzego Grze 
gorzewskiego (Upiór w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Lokaj 
Stanisław w Operetce Gombrowicza, 2000; Ryjek w Śnie nocy 
letniej Shakespeare'a, 2001; Wariat w Nie-Boskiej komedii 
Krasińskiego, 2002; Antonio w Morzu i zwierciadle Audena, 
2002), Ondreja Spisaka (Sextus, czyli Klaudas w Merlinie 
Slobodzianka, 2003), Andrzeja Seweryna (Sir Henry Green 
w Ryszardzie li Shakespeare'a, 2004)1 Mai Kleczewskiej (Tera
menes w Fedrze, 2006; Pielegniarz w Marat/Sade Weissa, 
2009), Agnieszki Olsten (Montano I Lodovico w Otellu 
Shakespeare'a, 2008), Artura Tyszkiewicza (Goniec w Bal
ladynie Słowackiego, 2009), Gabora Zsambekiego (Sanita
riusz w Kazimierzu i Karolinie von Horvatha, 2010), Jacques'a 
Lassalle'a (role w Lorenzacciu de Musseta, 2011), Michała 

Zadary (Maurycy I Żebrak w Aktorze Norwida, 2012). 
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